
حساب في المصرف المركزيحساب POSالمالية
حساب في المصرف 

التجاري

حساب في المصرف 

الصناعي
حساب في المصرف الزراعيحساب في المصرف العقاري

حساب في مصرف التسليف 

شعبي

CK1-11381940دمشق
جاري 230354100000

قنصلي 230253400000 
ــــ0121-471233-001

CK1/11381934ريف دمشق
جاري 23/0514400000

قنصلي 23/2535
CK1/113470833201/173001/8ـ121/104530/002

ـزراعي القطيفة 3201/4ـــــالقطيفة
ـزراعي الزبداني 20ـــــالزبداني
ـــ3001/227501ـــداريا

ــالتل
0122762470002 

تجاري التل
ــــ

ـزراعي قطنا 300/10ـــــقطنا

ــدوما
0119032037001 

تجاري دوما
ــــ

ــعدرا الصناعية
0119090032001  

تجاري دوما
ـزراعي القطيفة 3000000065ــ

ــالنبك
0125772299001  

تجاري دير عطية
ـــ

 تسليف شعبي 300/10009

النبك
ـزراعي يبرود 3201/4ـ30020018152ـــيبرود

ـالالذقية
جاري 202-101

قنصلي 202-102

0304027976001 

/ 4/فرع
ـ32010000422ــ

ــــجبلة
- CK1 عقاري جبلة 

10476977
ـزراعي جبلة 3201/29

تسليف شعبي بالقرداحة 8/3000زراعي القرداحة 320/000011ـــــالقرداحة

ــــــالحفة
 تسليف 30000000001

شعبي بالحفة

ـطرطوس
جاري 200340300000

قنصلي 200340200000
ــ11370642ــ

ــدائرة الصفصافة
60122811004   

/ 1/فرع
ــــ

ــصافيتا
0603-777377 

تجاري صافيتا
ـ

-CK1عقاري صافيتا 

11350021
تسليف شعبي صافيتا 1/3002ـ

تسليف شعبي الدريكيش 1/3002ــــــالدريكيش

ــــــالشيخ بدر
 تسليف شعبي الشسخ 11/3000

بدر

ــــــبانياس
 تسليف شعبي 1157/3000

بانياس

ـزراعي القدموس 20/2411ـــــالقدموس

أرقام الحسابات المصرفية في مديريات المالية في المحافظات



حساب في المصرف المركزيحساب POSالمالية
حساب في المصرف 

التجاري

حساب في المصرف 

الصناعي
حساب في المصرف الزراعيحساب في المصرف العقاري

حساب في مصرف التسليف 

شعبي

أرقام الحسابات المصرفية في مديريات المالية في المحافظات

CK1/11389673حلب
جاري 8001/24

قنصلي  8002/24
ـ53ـــ

ـمصرف زراعي دير حافر 4-10ـــــمديرية مال دير حافر

ـالمصرف الزراعي مسكنة 5-24 ـــــشعبة مسكنة المالية

ـالمصرف الزراعي السفيرة 6-3ـــــمديرية مال السفيرة

ـحماة
جاري 20/3203

قنصلي 20/3202
ـCK1-1138259324/3201ــ

ـــــالغاب

زراعي في سقيلبية 214/3201

زراعي في شطحة  140/3201

زراعي في سلحب 11/3201

تسليف شعبي سقيلبية 1/3000

تسليف شعبي بالسلمية 1/3001الزراعي بالسلمية 20/3201ـــــالسلمية

ــمصياف
0508-152179-001 

التجاري بمصياف
ـــ

 التسليف الشعبي 4/3000

بمصياف

ـــــمحردة
زراعي المحردة 14/3201

زراعي كفر زيتا 13/300

 التسليف الشعبي 3/3000

بمحردة

ـحمص
جاري 200210300000

قنصلي 210210400000

0402-100993-001 

/ 2/فرع
ـck1-1134248832010000036ـ

ــحسياء
0404-397212-001 

تجاري حسياء

30040056731 

صناعي حسياء
ـــ

ـــــالقصير
 مصرف 32010000011

زراعي بالقصير
ـ

ـــــتلكلخ 
 مصرف 32010000003

زراعي تلكلخ

 مصرف 30000000006

تسليف تلكلخ

ــالمخرم
0405-580497-001 

تجاري المخرم
ــ

 مصرف 32010000005

زراعي بالمخرم
ـ

ـــــالدائرة المالية شين
 المصرف 32010000008

الزراعي بشين
ـ

ـــــالرستن
 زراعي 32010000004

الرستن
ـ

Ck1-11390088درعا
جاري 20-3000

قنصلي 20-3004
ــ10787782ـ0701614150001

ـزراعي بإزرع 3201-1ـــــإزرع
ـزراعي بالصنمين 3201-2ـــــالصنمين

ـالسويداء
جاري 25/8500

قنصلي 25/8502
ــCK1  11327635ـ0801-484333-001

ـصلخد 32010000007ـــالسويداء 25/8501ـصلخد

ــــشهبا
CK1  10674144 فرع 

شهبا
ــ

ــالقنيطرة
1401-796104-001 

فرع القنيطرة
ـ    إدارات20ــ

ـــــ20/2000ـدير الزور

ـدير الزور 25/3201ـــــمديرية مال الميادين

ـادلب
جاري 20-3304

قنصلي 20-3303
ــCK1-11382185ــ

ـــــفرع حمص 2100-20 الرقة
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ــــ001-616650-20/19011001ـالحسكة

ــــ001-031825-1002ــالقامشلي

3002/6ــــــالمالكية


