محدثة حتى تاريخ 2017/3/31

المصارف الخاصة المرخصة والعاممة في الجمهورية العربية السورية
الرقم في

اسم المصرف

عنوان المصرف

قرار الترخيص

8

بنك بيمو السعودي الفرنسي

دمشق ـ صالحية شارع  29أيار

رقم  18تاريخ 2003/4/30

9

بنك سورية و المهجر

10

المصرف الدولي لمتجارة والتمويل

دمشق ـ شارع الباكستان

11

البنك العربي  -سورية

دمشق ـ أبو رمانة

12

بنك عودة ـ سورية

دمشق ـ كفرسوسة ـ بناء الشام سيتي سنتر

رقم  22تاريخ  2005/6/1والمعدل

13

بنك بيبموس  -سورية

دمشق ـ شعالن شارع أمين لطفي الحافظ

رقم  11تاريخ 2005/3/10

14

بنك سورية و الخميج

دمشق ـ شارع  29أيار

رقم  32تاريخ 2006/4/13

15

بنك الشام

أب رمانة ساحة النجمة
دمشق ـ و

رقم  66تاريخ 2006 / 9/7

16

بنك سورية الدولي اإلسالمي

17

بنك األردن  -سورية

18

بنك فرنسبنك-سورية

19

بنك الشرق

20

بنك قطر الوطني -سورية

السجل

دمشق ـ حريقه بناء خزانة تقاعد المحامين
جانب غرفة التجارة

دمشق ـ اتوستراد المزة ـ مقابل معهد دار
المعممين ـ جانب القنصمية السعودية

دمشق ـ أبو رمانة ـ شركسية ـ عقار رقم
4192/6

دمشق ـ شارع بغداد ـ بناء سبح ـ مقابل
معهد الشهيد باسل حافظ األسد

دمشق ـ الشعالن ـ شارع حافظ ابراهيم ـ
مبنى بنك الشرق

دمشق ـ أبو رمانة

رقم  20تاريخ 2003/4/30
رقم  19تاريخ 2003/4/30
رقم  34تاريخ 2004/9/22والمعدل
بالقرار رقم  28تاريخ 2005/1/4

بالقرار رقم  41تاريخ 2007/6/21

رقم  67تاريخ 2006/9/7
رقم  36تاريخ2007/5/27
رقم  32تاريخ2007/5/7
رقم  26تاريخ 2008/4/10
رقم  /5م و تاريخ 2009/1/18

والمعدل بالقرار رقم  /19م و تاريخ
2009/2/12
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بنك البركة ـ سورية

21

دمشق ـ ساحة عدنان المالكي ـ شارع

رقم / 48م وتاريخ 2007/6/28
والم عدل بالقرار رقم /6/تاريخ

طميطمة ـ بناء رقم 9

2009/1/18

المصارف الخاصة المرخصة والمسجمة في سجل المصارف والتي لم تباشر عممها
الرقم في
السجل

اسم المصرف

قرار الترخيص

عنوان المصرف

المصارف الخاصة المرخصة وغير المسجمة في سجل المصارف
اسم المصرف

عنوان المصرف

بنك األمان التجاري

----------------

بنك الكويت الوطني ـ سورية

دمشق

قرار الترخيص
رقم /23م .و تاريخ

2009/2/26والمعدل بالقرار رقم82
 /م و تاريخ 2009/10/1والمعدل

بالقرار /51م و تاريخ2010/7/22

والمعدل بالقرار  /11638م.و تاريخ
2011/8/18
 /1784م و تاريخ 2011/2/3

مصارف التمويل الصغير المرخصة والعاممة في الجمهورية العربية السورية
اسم المصرف
مصرف اإلبداع لمتمويل الصغير والمتناهي
الصغر

عنوان المصرف

قرار الترخيص

دمشق ـ مزة فيالت غربية

القانون رقم  /9/تاريخ 2010/2/23

