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تأسس  سورية والمهجر ش.م.م.ع وسجل في السجل التجاري بمحافظة دمشق في كانون األول ٢٠٠٣ وسجل في سجل المصارف في كانون
الثاني ٢٠٠٤ برأس مال وقدره / ١,٥ مليار ل.س / ويبلغ رأس ماله حاليًا / ٤ مليار ل.س/، وهو من أول المصارف التي باشرت العمل في السوق
السورية، واليوم أصبح أحد أكبر المصارف المحلية الذي ساهم منذ تأسيسه في دعم حركة االستثمار، من خالل تقديم منتجات وخدمات

مصرفية شاملة، تلبي متطلبات واحتياجات العمالء من مختلف فئات المجتمع، سواء أكانوا أفراد، أوشركات، أومؤسسات.
يقدم  سورية والمهجر الخدمات المالية واألعمال المصرفية لعمالئه من األفراد والشركات وفقًا للقوانين واألنظمة المرعية وحسب التسهيالت

المتاحة، نظراً للظروف الراهنة، وأهمها:

ينتمي  سورية والمهجر إلى مجموعة  لبنان والمهجر ش.م.ل المتواجد في ١٣ دولة في العالم وهي : لبنان،  سورية،  األردن، مصر، اإلمارات
العربية المتحدة، قطر، قبرص، فرنسا، المملكة المتحدة، سويسرا، رومانيا،  المملكة العربية السعودية، والعراق. ويعتبر  سورية  والمهجر مع
 لبنان والمهجر من كبار المساهمين الرئيسين في الشركة السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية) التي تعد  من  شركات  التأمين
الخاصة الرائدة في السوق السورية، والتي بلغت أرباحها الصافية  ١٥٥ مليون ليرة سورية، كما بلغ أجمالي األقساط المكتتبة ٥٦٧ مليون ليرة سورية

عن عام ٢٠١٤.

تأسست شركة سورية و المهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية بموجب نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم / ٣٩٤٢/
 سورية و المهجر والذي  الصادرعن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  ٢٨/ ٨/ ٢٠٠٦ برأس مال وقدره/٣٠٠ مليون ل.س/ ، وتتبع الشركة

نسبة ٥٢٪ من رأس مالها و  لبنان والمهجر لألعمال والذي  نسبة ٢٣,٥٪، باإلضافة إلى مجموعة من أهم رجال األعمال السوريين التي
 ٢٤,٥٪ من األسهم.

باشرت الشركة نشاطاتها في٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٩ ،بعد حصولها على العضوية لدى سوق دمشق لألوراق المالية، ومركز المقاصة والحفظ المركزي
وتقوم بتقديم الخدمات التالية:

الوساطة في األوراق المالية لحساب الشركة و لحساب الغير: أي بيع و شراء األوراق المالية(أسهم، سندات) للشركات المدرجة في سوق دمشق
لألوراق المالية.

إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية: إدارة االكتتابات للشركات المساهمة (األولية أو زيادة رأس المال).

تقديم االستشارات وتحليل ونشرالمعلومات المتعلقة باألوراق المالية: تقديم االستشارات المالية وتحليل البيانات المالية، دراسة الجدوى
االقتصادية وإعادة الهيكلة التنظيمية للشركات.

إدارة االستثمار(غير مفعلة).

أما بالنسبة لألداء المالي فقد بلغت األرباح الصافية للشركة ١١,٦مليون ليرة سورية عام ٢٠١٤ مع نمو إجمالي أصول الشركة بنسبة ١,٤٧٪ونمو
حقوق الملكية بنسبة ٣,٥٩٪.













* تم تجميد النشاط بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤
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* تم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي في اجتماع الهيئة العامة العادية للمصرف بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠١٤ .
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٢٠١٤

اجتماعات مجلس اإلدارة ٢٠١٤ حتى تاريخ ٢٠١٤/٠٧/١١    
اجتماعات مجلس اإلدارة المنتخب في اجتماع الهيئة العامة

للمصرف في ٢٠١٤/٠٧/٠٦ والذي تم توزيع المناصب فيه بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١١
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١- لجنة التدقيق

١- لجنة إدارة المخاطر
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١- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
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اجتماعات لجنة الترشيحات  والمكافآت والحوكمة  بعد تاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٦
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سياسة البنك الخاصة بممارسة الحوكمة
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هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

itdept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

hrd@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

international@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

compliance@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

administration@bso.com.sy :بريدإلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

 risk.management@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

retaildept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

accounting@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

audit@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

lcdept@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

corporate@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

operations@bso.com.sy :بريد إلكتروني

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
فاكس: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+

legal@bso.com.sy :بريد إلكتروني
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القيم بآالف الليرات السورية

القيم بآالف الليرات السورية

القيم بآالف الليرات السورية

القيم بآالف الليرات السورية

٢٣ ٢٠١٥ 







٢١٥٥٠٢٠١٣ ٪٦٢٦  ٢٢٩٢٠١٤  ٢٠١٤ 
٢١٥٢٠١٤٠١٠٧ ٢٢٩٠١ ٢٠١٤١٢١٧ ٢٠١٤ 

٪٤٢٧٪٤٣١٦٧٧٢٢٠١٤
٣٣٢٠١٤

٤٠٤٠٪١٦٦٣٩
٪٧٧١٥١٤٢٢٠١٤١٠٢

٨٠٢٢٠١٣

٥٠٠٥٠٠

١٠٠١٠٠

٥٠٠
٦٠٠

٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠
٠

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

١٠٠

١,٥٧٥

٨٧٥

١٤٢،٥٢١٥،٥

١,٨٠٠
١,٦٠٠
١,٤٠٠
١,٢٠٠
١,٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢٢٩


          

        

٢٤

٥٠٠٣١٥٢٠٠٣
٢٠٠٥١٥٣

٢٠١١٤٠٠٢٠١٠٦٠٠
١٠٧٠٥٠٢٠٠٩٧٥٠٢٠٠٩٣٥
١٥٧٥٪١٦٧٠٢٠١٠٪٤٨
٪١٠  ٢٠٠٩٪٤٧
٥٢٠١٢٢٠١٠٪٤٤٤٤ ٢٠١١٨٧٥
٢١٥٥٢٠١٣٢٠١٣١٤٢٥
٤١٣٠٨٢٠٦٥٤٤٢٠١٠٢٢٩٢٠١٤

٢٠١٣–٢٠١٢–٢٠١١١٣٩٧٥٢٠١٢



٢٠١٤

٢٠١٢
 ٥٦,٧٥٤,٢١٤ 
٤٨,٥١٥,٧٧١
٥,٥٨١,٤١٥
٦٠,٦٧٤

١٨,١٦٧,٥٨٠
١٠,٦٤٣,٠٠٨
٩,٦٢٦,٤٦٢
١٣,٧٧٧,٩١٩

٪٠,١٠
٪١,٠٧
٪٦,٩١
٪٣,٤٧

٪٧٣,٢٥
٪٨٥,٦٨
٪٢٤,٢٨
٪٤١,٩٩
٪١,٨١
٪٢٨,٤٠
٪٢١,١٥

٪٨١,٥٧
٪٩٠,٨٧
٪١٠,٤٦
٪٤١,٧٤
٪٠,٦٠
٪١٥,٦٩
٪٤١,٧١

٪٧٧,٣٢
٪٨٨,٠١
٪٦,٥٩
٪٢٨,٠٠
٪٠,٠٣
٪٩,٨٩
٪٤٦,٦١

٪٠,٢٣
٪٢,٩٧
٪٣,٤٢
٪١,٧٦

٪٢,٠١
٪٢٨,٨٦
٪٢,٧٧
٪١,٤١

 ٩١,٨٨٥,٥٦٠ 
٦١,٢٨٢,٧٣٣
٥,٧٣٦,٨٠٥
١٧٢,٦٨١

٦٢,٣٦١,٦٨١
٣٨,٥٦١,٨٢٠
٢,٩٧٣,٤٧٥
٩,٦١٣,٧٥٢

 ١٠٥,٤٢٠,٢٠٢ 
 ٧٠,١٧٩,١٤٦
 ٧,٧١٦,١٥١
 ١,٩٨٧,١٦٦
 ٧٢,٨٩٢,٧٨٠
 ٤٧,٤٦٣,٦٠٧
 ١,٦٧١,٢٣٦
 ٦,٩٤٢,٧٣٦

٪١٥
٪١٥
٪٣٥

٪١٠٥١
٪١٧
٪٢٣
٪٤٤-
٪٢٨-

٢٠١٢

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢٠١٣٢٠١٤

٢٠١٣٢٠١٤ القيمة بآالف الليرات السورية
الموجودات

ودائع الزبائن
حقوق المساهمين

صافي أرباح (خسائر) الفترة
الحسابات لدى المراسلين

الودائع لدى المصارف المنتجة للفوائد
االستثمارات المالية

قروض و سلف الزبائن

معدل العائد على متوسط الموجودات
معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين

العائد على الموجودات المنتجة للدخل
فارق عائد الفائدة (مدينة و دائنة)

نسبة الموجودات المنتجة للفوائد إلى إجمالي الموجودات
نسبة الموجودات المنتجة للفوائد إلى الودائع

صافي التسليفات إلى إجمالي الموجودات
صافي التسليفات بالليرة السورية إلى الودائع بالليرة السورية
صافي التسليفات بالعملة األجنبية إلى الودائع بالعملة األجنبية

صافي التسليفات إلى الودائع
الديون غير المنتجة إلى إجمالي التسليفات

الربحية

استخدامات األموال

نسبة التغير ٢٠١٤

٢٥ ٢٠١٥ 



Vƒ{{Ò]ÅÁ{{{÷]<-١

ƒÒ]ÅÁ÷]<ÌÈ◊”È‚<-١-١

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٤

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٣

٪٢
٪٤٦

٪٥٢

٪٢
٪٤٧

٪٥١

٪٢
٪٤٠

٪٥٨

هيكلية ودائع الزبائن ٢٠١٢

حسابات جارية

ودائع ألجل

ودائع توفير

بلغت ودائع الزبائن (٧٠,٢) مليار ليرة سورية بنهاية عام ٢٠١٤ بينما كانت تبلغ (٦١,٣) مليار ليرة سورية عام ٢٠١٣.

٢٦ ٢٠١٥ 



Vl^ÀÈæÁj÷]<-٢

VÌÈfi^€jÒ˜]<l¯È„äj÷]<ª^ë<-٣

ÕÖ^íπ]<ÔÇ÷<ÇÒ]ÁÀ◊÷<Ìrjflπ]<l^ÀÈæÁj÷]<-٢-١

بلغت التوظيفات في عام ٢٠١٤ حوالي ٥٦ مليار ليرة سورية مقارنًة بـ ٥١ مليار ليرة سورية بنهاية عام ٢٠١٣.

تطور التوظيفات

اإليداعات المنتجة للفوائد لدى المصارف

ارتفعت التوظيفات المنتجة للفوائد لدى المصارف لتسجل حوالي ٤٧,٥ مليار ل.س. في نهاية عام ٢٠١٤ مقابل ٣٨,٥ مليار ل.س بنهاية عام ٢٠١٣

بلغ حجم صافي التسهيالت االئتمانية ٦,٩ مليار ل.س في نهاية عام ٢٠١٤ مقارنًة مع ٩,٦ مليار ل.س بنهاية عام ٢٠١٣.

* القيمة محسوبة بعد تنزيل قيمة الفوائد المحفوظة ومخصص التسهيالت االئتمانية

بماليين الليرات السورية

عمليات التسليف

٥٠,٠٠٠
٤٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٦٤٣,٠٠٣

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٣٨,٥٦١,٨٢٠
٤٧,٤٦٣,٦٠٧

٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٤,٠٠٠,٠٠٠
١٢,٠٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠

٦,٠٠٠,٠٠٠
٤,٠٠٠,٠٠٠
٢,٠٠٠,٠٠٠

التوظيفات لدى المصارف

اإلستثمارات المالية
٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

١٣,٧٧٧,٩١٩
٩,٦١٣,٧٥٢

٦,٩٤٢,٦٣٦

٢٧ ٢٠١٥ 



وقد شكلت الحسابات الجارية المدينة  ٥٣٪ من إجمالي التسهيالت، بينما شكلت قروض وسلف الزبائن نسبة ٤٧٪.

انخفضت الديون المصنفة المباشرة غير المنتجة للفوائد في عام ٢٠١٤ مقارنة مع العام السابق حيث بلغت ٥,٩١٣ مليون ل.س (مقابل ٦,١٦٣ مليون
في عام ٢٠١٣), علمًا أن هذه الديون مغطاة بضمانات تبلغ قيمتها العادلة بنهاية عام ٢٠١٤ مبلغ  ٣,٩١٣ مليون ل.س كما يوجد مؤونات مخصصة

لتغطية هذه الديون بقيمة  ٤,٧٦٥ مليون ل.س.

بلغت األرباح الصافية ١,٩٨٧ مليون ل.س في نهاية عام ٢٠١٤ مقابل ١٧٣ مليون ل.س عام ٢٠١٣

سندات محسومة

حسابات جارية مدينة

قروض وتسليفات الزبائن
وسندات ألمر المصرف

١٠,٠٠٠
٨,٠٠٠
٦,٠٠٠
٤,٠٠٠
٢,٠٠٠

٤,٧٦٥٣,٩١٣
٥,٩١٣ ٦,٠٠٠

٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠
٢,٠٠٠
١,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
٥٠٠,٠٠٠

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

ÌÀflíπ]<·ÁËÇ÷]<-٣-١

الديون غير المنتجة للفوائد لعام ٢٠١٤ ومايقابلها من مؤونات وضمانات

VxeÜ÷]<ª^ë<-٤

٦٠,٦٧٤١٧٢,٦٨١

١,٩٨٧,١٦٦

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢٨ ٢٠١٥ 



إيرادات الفوائد

سلف وقروض الزبائن

ودائع لدى البنوك

إستثمارات

أعباء الفوائد

صافي إيرادات الفوائد

انخفضت إيرادات الفوائد المقبوضة بمعدل ١٢٪ في عام ٢٠١٤ مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت قيمتها  ٢,٢٥٦ مليون ليرة سورية مقارنة مع
٢,٥٦١مليون ليرة سورية في عام ٢٠١٣.

وبالنظر إلى هيكلية هذه اإليرادات نجد أن اإليرادات الناتجة عن سلف وقروض الزبائن بقيت في المرتبة األولى بنسبة ٥٢٪ من إجمالي اإليرادات
وتأتي إيرادات الودائع لدى المصارف بالمرتبة الثانية بنسبة ٤٥٪ وتأتي في المرتبة األخيرة اإليرادات الناتجة عن االستثمارات بنسبة ٣٪.

<ÌïÁfœπ]<ÇÒ]ÁÀ÷]<l]Å]ÜËc<-٥-١

ربحية الفوائد

بنية إيرادات الفوائد ٢٠١٤

l]Å]ÜË˝]<-٥

٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٣٢٠١٤

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

٪٣

٪٥٢

٪٤٥

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٢٩

٢٠١٢

٢٠١٥ 



بلغت اإليرادات الناتجة عن عمليات القطع األجنبي التشغيلية المسجلة خالل عام ٢٠١٤ حوالي ٣٥٦ مليون ل.س بارتفاع  قدره ٧٪ عن عام ٢٠١٣
(٣٣١ مليون ل.س).

بلغت اإليرادات الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عام ٢٠١٤ حوالي ١,٩٤٩ مليون ل.س مقابل ٢,٣٦٧ مليون ل.س بنهاية عام ٢٠١٣
ويعود السبب إلى ارتفاع وسطي سعر صرف الدوالر األمريكي خالل عام ٢٠١٤ بمقدار ٥٤،٤٥ في حين ارتفع وسطي سعر الصرف خالل

عام ٢٠١٣ بمقدار ٦٦،١١ ل.س، علمًا أن سعر اإلقفال بلغ ١٩٧،٩٦ ل.س بنهاية عام ٢٠١٤.

انخفض حجم الفوائد المدفوعة بنسبة ٨٪ عن العام السابق حيث سجلت مبلغ ١,٢٥٨ مليون ل.س بنهاية عام ٢٠١٤ مقارنة بمبلغ ١,٣٧٠ مليون ل.س
بنهاية عام ٢٠١٣ 

صافي إيرادات (خسائر) القطع البنيوي

ÌÈ◊È«éj÷]<9flq˘]<ƒ�œ÷]<l^È◊€¬<‡¬<Ìü^fl÷]<l]Å]ÜË˝]<-٥-٢

ÎÁÈflf÷]<ƒ�œ÷]<à“Ü⁄<‹ÈÈœi<‡¬<Ìü^fl÷]<l]Å]ÜË˝]<-٥-٣

<Ì¬Á Çπ]<ÇÒ]ÁÀ÷]<-٦-١

٤٠٠,٠٠٠

٢١٠,٤٤١

٣٥٥,٦٠٩ ٣٣١,٠٤٨ ٣٥٠,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠
٢٠٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
٥٠,٠٠٠

٧٧٦,١٤٤

٢,٣٦٦,٧٣٨

١,٦٦٨,٧٧٤
١,٣٦٩,٨٩٨١,٢٥٨,٣٤٤

١,٩٤٩,٣١٠

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤ VÃËÖ^íπ]<-٦

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٣٠ ٢٠١٥ 



ÌÈ⁄Á€√÷]<Ê<ÌËÖ]Å˝]<ÃËÖ^íπ]<-٦-٢
تشكل المصاريف اإلدارية و العمومية بما فيها نفقات الموظفين ٣٨,٨٨٪ من إجمالي النفقات ، و قد بلغت ١,٢٤٧ مليون ل.س خالل عام
٢٠١٤ مقـابل ١,١٦٥ مليـون ل.س في عـام ٢٠١٣، و قـد شـكلت أعبـاء الـموظفين ٦١٪ مـن إجمـالي المصـاريـف اإلداريـة والعمـوميـة
بمقدار ٧٦٥ مليون ل.س علمًا أن هذه األعباء ارتفعت بنسبة ٢٠٪ عن عام ٢٠١٣ (٦٣٧ مليون ل.س )، بينما شكلت المصـاريف اإلدارية
نسبة ٢٧٪ من إجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية حيث بلغت ٣٣٥ مليون ل.س بانخفاض مقداره ٢٪ عن عام ٢٠١٣ (٣٤٠ مليون ل.س)،
وذلك نتيجة سياسة ضبط النفقات رغم االرتفاع الملحوظ باألسعار،كما شكلت االسـتهالكات و اإلطفاءات نسـبة ١٢٪ من إجمـالـي
المصاريف اإلدارية والعمومية حيث سجلت ١٤٨ مليون ل.س بانخفاض مقداره ٢١٪ عمـا كانت عليه في عام ٢٠١٣ (١٨٨ مليون ل.س).

∞ÀæÁπ]<<^f¬_

ÌËÖ]Å˝]<ÃËÖ^íπ]

l]^Àõ˝]Ê<l^“¯„jâ˝]

المصاريف اإلدارية والعمومية ٢٠١٤

المصاريف اإلدارية والعمومية ٢٠١٣

المصاريف اإلدارية والعمومية ٢٠١٢

٪٦١
٪١٢

٪٢٧

٪٥٥
٪١٦

٪٢٩

٪٤٧
٪١٨

٪٣٥

٣١ ٢٠١٥ 



    


                  













 
 













٣١
٢٩




  ٢٠١٤

٣١,٠٤٩,٩٧٤,٩٧٦-

-

-

-

-

---

٣١,٠٤٩,٩٧٤,٩٧٦٢٨,٥٤٩,٩٣٨,٢٦٢
٢١,٩٨٨,٢٩٧,٨٧٣

١٣٩,٩٦٤,٠٦١١٣٩,٩٦٤,٠٦١٨١,٣٨٨,٨٣٨
---

---

٤٣,٧٣٩,٨٣٥
١٠,١٥٣,٩٧٢

- -

- --

-
- --

--

٥٩,٤٧٨,٠٤٥

٦٧٢,١٣٥,١٠٩
١٥,١٤٩,٧٣٣٢٤,٨٨٥,١٣٥١,٥٧٦,٧٦١١٠,٩٥٥٤١,٦٢٢,٥٨٤٥٣,٩٥٦,٤٥٦

٤٣,٠٥١,٥٢٥ ٤٣,٧٣٩,٨٣٥
١٠,١٥٣,٩٧٢١٢,١٥٣,٨٨٢

٢٥٧,٧٥٥,٣١٥
٢٨,٢٧٣,٧٩٩ ٢٨,٠٧٥,٥٣٧ ٢٨,٠٧٥,٥٣٧

٢٦٠,٧٨٩,٦٨٦ ١٧٤,٣٣٩,٦٨٦ ٨٦,٤٥٠,٠٠٠

٦٧٢,١٣٥,١٠٩٥٦٧,٦٧٨,٨٠٣

٥٩,٤٧٨,٠٤٥-

١١٠,٩٨٢,٠٥٦
١٣,٩٢٣,٣٩٢

١٣,٩٢٣,٣٩٢٢٧,١٦٥,٥٨٦
٨٩٨,٩٩٦٥٠٠,٦١٦,٢٩٦٤٨٣,٨٢٠,٢٠٣

٢٢,١٤٠,٣٦٨,٩٠٧٢١,١٢٢,٢٨٩,١٥٢

٢٠١٣


٣٢ ٢٠١٥ 



٢٠١٥
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 ٣٥٥٢٠١٤

٪٧٨







 





٣٤ ٢٠١٥ 



ÌœËÜ£]<≈Ü 
الحريقة – باب بريد – بناء خزانة تقاعد المحامين.

الهاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ ١١ ٩٦٣+ / ٩٧٩٢ ٠١١
الفاكس: ٢٢٦٠٥٥٥ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٣٢٤٦٠٤٦٠ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع: السيد إياد الساطي
bsoharika@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Ì€rfl÷]<Ìu^â<≈Ü 
ساحة النجمة - شارع البرلمان.

الهاتف: ٣٣٤٤٠٠١ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٣٣٤٤٠٢١ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٨٨٤٨٨٤٨٨ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع: السيد رامي البشارة
bsodamnejmeh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

≈^íœ÷]<≈Ü 
قصاع - برج الروس.

الهاتف: ٥٤٣١٣٥٠ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٥٤٣١٣٦٠ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٨٨٨٨٠٩٠٠ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع : السيد حبيب صائغ
bsokassaa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Ïàπ]<≈Ü 
اوتستراد المزة - جانب مشفى الرازي.

الهاتف: ٦١٣٢٤١١ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٦١٣٢٤٠٩ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٦٩٦٩٦٩٥ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع : السيد طارق شهاب
bsomezzeh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Ì¬Öàπ]<≈Ü 
المزرعة - شارع  العادل.

الهاتف: ٤٤٣٠١٤٠ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٤٤٣٠١٤٥ ١١ ٩٦٣+

ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية
قائم بأعمال مدير الفرع:السيد جورج فياض

bsomazraa@bso.com.sy : البريد اإللكتروني

Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<]ÖÇ¬<≈Ü 
مدينة عدرا الصناعية - جانب مبنى إدارة المدينة الصناعية.

الهاتف: ٥٨٥١٣٥٠ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٥٨٥١٣٦٠ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٧٧٧٤٧٧٥ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق - سورية

bsoadraa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

·]ÇÈπ]<≈Ü 
الميدان – حي الغواص.

الهاتف: ٨٨٣٨٩٧١ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٨٨٣٨٩٧٥ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٩٦ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع : اآلنسة إيمان عبيد
bsomidan@bso.com.sy :البريد االلكتروني

٣٥

ÌâÁâÜÀ“<≈Ü 
كفرسوسة - دامسكينو مول.

الهاتف: ٢١٤٣٧٠١ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٢١٤٣٧٠٥ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٩١٠٠٠٥٣ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع : السيدة هديل ديب
bsokafarsusseh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

٢٠١٥ 



Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<ÌflËÇπ]<≈Ü 
المدينة- شارع السبع بحرات.

الهاتف: ٣٣٣٥٢٧٧ ٢١ ٩٦٣+/ ٩٩٦١ ٠٢١
الفاكس: ٣٣٣٥٣٧٧ ٢١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٨٨٦٨٨٨٦٨ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية

bsoalpmedineh@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÌÈfi^€È◊ä÷]<≈Ü 
شارع السليمانية.

الهاتف: ٤٦١١١٠٢ ٢١ ٩٦٣+ / ٩٩٦٣ ٠٢١
الفاكس: ٤٦١١١٠٧ ٢١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٦٣ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية

مدير الفرع :  السيد محمد اسماعيل قصبجي
bsosuleimaniah@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Ìø ^-]<≈Ü 
المحافظة - شارع القاهرة.

الهاتف: ٢٦٦٥٠٢٢ ٢١ ٩٦٣+ / ٩٩٦٢ ٠٢١
الفاكس: ٢٦٦٥٠٣٥ ٢١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٦٢ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع: السيدة داليا عبد الكريم
bsoalpmuhafaza@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<ŸÁ⁄<·Ê^j÷]<≈Ü 
كفر حمرة - طريق اعزاز.

الهاتف: ٢٥٢١٠٢٠ ٢١ ٩٦٣+ / ٩٩٦٧ ٠٢١
الفاكس: ٢٥٢١٠٢٥ ٢١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٦٤ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب - سورية

bsoalptownmall@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÏÜ£]<Ìœ�flπ]<≈Ü 
البرامكة- المنطقة الحرة.
الهاتف: ٢١٣٣١٧٠ ١١ ٩٦٣+

الفاكس: ٢١٣٣١٧٣ ١١ ٩٦٣+
خليوي: ٩٩١٤٧١٨٨٨ ٩٦٣+

ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية
مدير الفرع : السيد رامي البشارة

bsofreezone@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÌËàËà√÷]<≈Ü 
العزيزية- شارع مجد الدين الجابري.
الهاتف: ٢٢٥٨٥٧٠ ٢١ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠٢١

الفاكس: ٢٢٤٩٨٠٠ ٢١ ٩٦٣+
خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٦٠ ٩٦٣+

ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية
مدير الفرع : السيد عمرو كيال

bsoaleppo@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÌïÊÜ÷]<≈Ü 
الروضة – دوار نوري باشا.

الهاتف: ٣٣١٤٥٦٠ ١١ ٩٦٣+
الفاكس: ٣٣١٤٥٦٥ ١١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٣٢٠٥٨٨٨٨ ٩٦٣+
ص.ب: ٣١٠٣ دمشق – سورية

مدير الفرع : السيدة تاالر كشيشيان
bsorawda@bso.com.sy :البريد االلكتروني

٣٦

Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<Ö^®<'Èé÷]<≈Ü 
مدينة الشيخ نجار الصناعية -– منطقة المصارف 

الهاتف: ٤٧١٦٦٠٠ ٢١ ٩٦٣+ 
الفاكس: ٤٧١٦٦٠٥ ٢١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٩٢٢٢٨٣٣٣ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية

bsoalpsheikhnajjar@bso.com.sy : البريد اإللكتروني

٢٠١٥ 



Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<3flâ<:Èâ<≈Ü 
بناء سيتي سنتر

الهاتف: ٢٤٥٣٩٢٥ ٣١ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠٣١
الفاكس: ٢٤٥٣٩٣٦ ٣١ ٩٦٣+

خليوي: ٩٨٨٨٤٨٤٤٤ ٩٦٣+
ص.ب: ١٣٧٧ حمص - سورية

bsohoms@bso.com.sy :البريد االلكتروني

Â^∑<≈Ü 
شارع القوتلي

الهاتف: ٢٢١٣٨٣٤ ٣٣ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠٣٣
الفاكس: ٢٢١٣٨٣٣ ٣٣ ٩٦٣+

خليوي: ٩٤٧٠٠٩٩٦٠ ٩٦٣+
ص.ب: ٨٢٠ حماه – سورية

مدير الفرع : السيد مرهف الشققي
bsohama@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÏÅÜ¶<≈Ü 
شارع الكنيسة الجديدة

الهاتف: ٤٧٤٢٠٧٠ ٣٣ ٩٦٣+ 
الفاكس: ٤٧٤٢٠٧٥ ٣٣ ٩٦٣+
ص.ب: ٨٢٠ حماه – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع : السيد فراس باصيل
bsomharda@bso.com.sy : البريد اإللكتروني

Dÿ€√÷]<‡¬<�̂jŒˆ⁄<ÃŒÁj⁄E<·^ŒÜÀ÷]<≈Ü 
الفرقان- شارع االكسبريس - طلعة سيرياتيل.

الهاتف: ٢٦٤٥٨٢٠ ٢١ ٩٦٣+ 
الفاكس: ٢٦٤٥٨٢٥ ٢١ ٩٦٣+
ص.ب: ٩٩٦٦ حلب – سورية

قائم بأعمال مدير الفرع: السيد محمد زكوان الخطيب
bsoalpfourkan@bso.com.sy :البريد االلكتروني

<Ì�-]<≈Ü 
المحطة- شارع باسل األسد- مقابل فرع الحزب القديم

الهاتف: ٢١٣١٢٠٠ ٣١ ٩٦٣+ 
الفاكس: ٢١٣١٢٥١ ٣١ ٩٦٣+

ص.ب: ١٣٧٧ حمص – سورية
قائم بأعمال مدير الفرع : السيد خالد زاهد

homsmahata@bso.com.sy :البريد االلكتروني

^Èäu<≈Ü 
مدينة حسياء الصناعية- منطقة المصارف

خلف مبنى إدارة المدينة الصناعية 
الهاتف:٥٣٦٠٧٣٠ ٣١ ٩٦٣+ 

الفاكس: ٥٣٦٠٧٣٥ ٣١ ٩٦٣+
خليوي: ٩٦٦٠٠٩٩٦٥ ٩٦٣+

ص.ب: ١٣٧٧ حمص – سورية
bsohassia@bso.com.sy :البريد االلكتروني

شارع الثورة - مقابل محطة فلسطين
الهاتف: ٢٢٧٤٧٤ ٤٣ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠٤٣

الفاكس: ٢٢٦٨٦٩ ٤٣ ٩٦٣+
خليوي: ٩٨٨٨٨٨٠٠٨ ٩٦٣+

ص.ب: ٨٢٤ طرطوس – سورية
مدير الفرع : السيد شامل المكاري

bsotartous@bso.com.sy :البريد االلكتروني

٣٧

الكاملية - شارع ٨ آذار
الهاتف: ٤٥٢٥١٦ ٤١ ٩٦٣+ / ٣٠١٠ ٠٤١

الفاكس: ٤٥٢٥٧٣ ٤١ ٩٦٣+
خليوي: ٩٨٨٨١٨٨٨١ ٩٦٣+

ص.ب: ٣٧١ الالذقية – سورية
مدير الفرع : السيد ظافر وزان

bsolattakia@bso.com.sy :البريد االلكتروني

٢٠١٥ 



المحطة – شارع القوتلي.
الهاتف:٢٣٣٣٠٩ ١٥ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠١٥

الفاكس:٢٣٣٠٥٥ ١٥ ٩٦٣+
خليوي: ٦٠٩٩٦٠ ٩٤٧ ٩٦٣+
ص.ب: ٥٥٥ درعا – سورية

مدير الفرع : السيد عاصم أبازيد
bsodaraa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

شارع القوتلي
الهاتف: ٦٧٠٠ ٤٤٩ ٥٢ ٩٦٣+

الفاكس: ١٠٥ ٤٣٣ ٥٢ ٩٦٣+
خليوي: ٩٩١٦٦٦٦٩٨ ٩٦٣+

ص.ب: ٦٧٠ القامشلي – سورية
مدير الفرع : السيدة سهيلة أفرام

bsokameshli@bso.com.sy :البريد االلكتروني

شارع تشرين. 
الهاتف: ٢٣٣٣٢٨ ١٦ ٩٦٣+ / ٩٩٦٠ ٠١٦

الفاكس: ٢٣٣٤٧٨ ١٦ ٩٦٣+
خليوي: ٩٤٩٦٦٩٩٦٠ ٩٦٣+

ص.ب: ٧٤ السويداء – سورية
مدير الفرع : السيد توفيق باز رضوان

bsosweidaa@bso.com.sy :البريد االلكتروني

ÖÊà÷]<ÜËÅ
–é⁄Å<IÍ”÷^π]

<ÌÈŒÉ¯÷]

٣٨ ٢٠١٥ 



هاتف : ٧٣٨٩٣٨ - ٧٤٣٣٠٠ (١-٩٦١) 
blommail@blom.com.lb :بريد إلكتروني
www.blombank.com : الموقع اإللكتروني

لبنان (٧١ فرع)
- األردن (١٤فرع)

- قبرص
- أبو ظبي (مكتب تمثيلي)

- العراق (فرعان)

هاتف: ٠٦ ٠٦ ٩٥ ٤٤ (١-٣٣)
blomfrance@blomfrance.fr :بريد إلكتروني

www.blomfrance.com :موقع إلكتروني
- فرنسا

- المملكة المتحدة
- اإلمارات العربية المتحدة (دبي – جبل علي – الشارقة)

- رومانيا (٣ فروع)

هاتف: عام : ٠٠ ٧١ ٨١٧ (٢٢-٤١) 
dir.administr@blombank.ch:بريد إلكتروني

www.blombank.ch :موقع إلكتروني

هاتف: ٧٤٣٣٠٠ (١-٩٦١)
blominvest@blominvestbank.com :بريد إلكتروني

www.blominvestbank.com :موقع إلكتروني

هاتف:٣ /١/٢ /٧٥١٠٩٠ (١-٩٦١)
info@blomdevelopmentbank.com :بريد إلكتروني

www.blomdevelopment.com :موقع إلكتروني
- لبنان (٣ فروع)

هاتف: ٢٢٦٠٥٦٠ (١١-٩٦٣)
bsomail@bso.com.sy :بريد إلكتروني

www.bso.com.sy : موقع إلكتروني
سورية  (٢٧ فرع)

هاتف: ٤٤٣٢١٩٠ (١١-٩٦٣)
mail@sofs.com.sy :بريد إلكتروني

     www.sofs.com.sy :موقع إلكتروني

هاتف:٣٣٣٢٢٧٧٠/١/٢/٣/٤/٥/٦/٧/٨/٩ (٢٠٢)
www.blombankegypt.com :موقع  إلكتروني

مصر (٣١ فرع)

هاتف : ٣٧٦١٧٦٨٢ (٢٠٢) 
agemei@blomsecurities.com: بريد إلكتروني

www.blomegyptsecurities.com :موقع إلكتروني

٣٩ ٢٠١٥ 



هاتف: ٤٩٤٩٥٥٥ (١- ٩٦٦)
info@blominvestksa.com :بريد إلكتروني

www.blom.sa :موقع إلكتروني

هاتف: ٧٥٩٩٩٩ - ٧٤٧٤٤٤ (١ – ٩٦١)
arope@arope.com :بريد اإللكتروني

  www.arope.com :موقع اإللكتروني
- لبنان (٩ فروع)

هـاتـف: ٣٣٤٨٥٠ - ٩٢٧٩ (١١-٩٦٣) 
info@aropesyria.com :بريد إلكتروني
www.aropesyria.com :موقع إلكتروني

- سورية (٧ فروع- ١٣ مكتب تمثيلي)

هاتف: ٣٣٣٢٣٢٩٩ (٢٠٢)
arope@arope.com.eg :بريد إلكتروني

www.aropeegypt.com:الموقع اإللكتروني
- مصر:(١٨ فرع)

هاتف: ٤٤٩٩٢٩٩٩ (٩٧٤)
blommail@blombankqatar.com :بريد إلكتروني

هاتف: ٥٦٦١٦٠٨/٥ (٦-٩٦٢)
info@efs.jo :بريد إلكتروني

٤٠ ٢٠١٥ 
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3 ´hôa

28     :™«H طÉ≤f

»°ù«FôdG õcôŸG

´hôa

3

»°ù«FôdG õcôŸG

27 ´hôa

 ähÒH   :»°ù«FôdG õcôŸG

»°ù«FôdG õcôŸG

ähÒH   :»°ù«FôdG õcôŸG

3 - ¿ÉæÑd    :´hôa

ähÒH   :»°ù«FôdG õcôŸG

9 - ¿ÉæÑd    :´hôa

 .∫.Ω.¢T ô``é¡ŸGh ¿É``æÑd ∂```æH

.Ω.¢T É°ùfôa ∂æH Ωƒ∏H

.Ω.Ω.¢T ôé¡ŸGh ájQƒ°S ∂æH

 ∫ÉªYCÓd ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH

 .∫.Ω.¢T

QÉ`ªãà°SEÓd Ωƒ∏`H ácô°T

.¢S.Ω.¢T á``jOƒ©°ùdG

.∫.Ω.¢T á«ªæà∏d Ωƒ∏H ∂æH

.∫.Ω.¢T Ú`eCÉ`à∏d ÜhQBG 

»°ù«FôdG õcôŸG

.Ω.¢T Gô°ùjƒ°S ∂æH Ωƒ∏H

»°ù«FôdG õcôŸG

á«dÉŸG äÉeóî∏d ôé¡ŸGh ájQƒ°S ácô°T

  äÉ«dhDƒ°ùŸGh äÉµ∏àªŸG äÉæ«`eCÉ`àd ô°üe ÜhQBG

.Ω.Ω.¢T

á«dÉŸG ¥GQhC’G ∫hGóàd ô°üe Ωƒ∏H

%99^99

»°ù«FôdG õcôŸG

31 ´hôa

.Ω.Ω.¢T ô°üe  Ωƒ∏H ∂æH%99^42

%49^00

»°ù«FôdG õcôŸG

 7 ´hôa

13     :™«H طÉ≤f

.Ω.¢T ájQƒ°S ÜhQBG %10

%99^93

%10

%33^32

%88.98

%100

%52

%23^5

%34

%51

%19^75

%39^75

%48^97

%0^25

%0^25

%5

%80

%60

%50

%66^65

»°ù«FôdG õcôŸG

 ¿É qªY   :»°ù«FôdG õcôŸG

.Ω.Ω.¢T ô£b  Ωƒ∏H ∂æH

¥GQhCÓd ôé¡ŸGh  ¿ÉæÑd 

á«dÉŸG

%99^75

%100

»°ù«FôdG õcôŸG

»°ù«FôdG õcôŸG

 3 ´hôa

28    :™«H طÉ≤f

.Ω.Ω.¢T IÉ«◊G äÉæ«`eCÉ`àd ô°üe ÜhQBG 
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دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في ٢٠١٥/٥/١٢
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