
 

 
  

 
 

  ) ١ب/ م ن /٤٦٠(قـرار رقـم 

  
  مجلس النقد والتسليف ، 

  ،١٧/٣/٢٠٠٢تاريخ / ٢٣/بناء على أحكام القانون رقم 

  وعلى أحكام النظام األساسي لمصرف سورية المركزي،

                 ،    ٢٢/١/٢٠٠٩تاريخ  ٣٢٩/١٠٠وعلى اقتراح مفوضية الحكومة بكتابها رقم 

  ، ٣١/١/٢٠٠٩وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يقرر مايلي 

  :يقوم مصرف سورية المركزي بتمويل المصارف بالليرات السورية وبالشروط التالية -١ مـادة

بهدف ردم الفجوات المؤقتة الناجمة عن عمليـات  عمليات التمويل للمصارف منح ت -١

ـ بعد ي قامت بها هذه المصارف وذلك التمويل االستثمارية الت مـن حاجتهـا    دالتأك

 .الحصول على األموال الالزمة من مصادر أخرى وعجزها عنللسيولة 

هـذه التمـويالت   المركزي عن طريق منح المصرف تستعمل األموال التي يمنحها  - ٢

 .التمويلألغراض التوسع في 

ـ  - ٣ زي قيمـة محفظـة   ينبغي أال يتجاوز مجموع التمويل المقدم من المصرف المرك

التي  أي قيمة التسهيالت المستعملة(التمويالت االستثمارية المباشرة لدى المصرف 

منحت لتمويل شراء أو تحديث أصول إنتاجية ثابتة أو لتمويل رأس المـال العامـل   

األموال الخاصة الصافية لـدى المصـرف،    أو قيمة) لمثل هذا النوع من المشاريع

 .أيهما أقل

حتساب السقف المحدد في البند السـابق قيمـة محفظـة التمـويالت     ال يدخل في ا - ٤

مجلس النقد والتسـليف ذات   تاالستثمارية المصنفة كديون غير منتجة وفق قرارا

 . الصلة

 .التمويل الممنوح بعد دراسة طلب المصرف ولكل حالة على حدةأجل يحدد  - ٥

س النقد والتسليف رقم رأس المال عن الحد األدنى وفق قرار مجل أال تقل نسبة كفاية - ٦

وتعديالته، وذلك من واقـع بياناتـه الماليـة     ٢٤/١/٢٠٠٧تاريخ  ٤ب/ن.م/٢٥٣

 .الموقوفة بنهاية الربع الذي يسبق تاريخ تقديم طلب التمويل

 تأن يكون المصرف ملتزماً بنسب التركزات االئتمانية واالستثمارية المحددة بقرارا - ٧

 .  مجلس النقد والتسليف ذات الصلة

  

  

  

  

  مجلس النقد والتسليف 



-٢-  

  
 
 

يتم تمويل المصارف التقليدية على أساس أسعار الفائدة المحددة وفق نشرة تصدر دورياً  - ٢ مـادة

  .عن مصرف سورية المركزي

يتم تمويل المصارف اإلسالمية وفق نفس الشروط السابقة وبما ال يتعارض مع أحكام  -٣ مـادة

  .الشريعة اإلسالمية

يمنح التمويل بموجب قرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف بناء على اقتراح مديرية  -٤ مـادة

  .مفوضية الحكومة

 . ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه -٥ مـادة

  

  

    ٣١/١/٢٠٠٩ دمشق في 

  رئيس مجلس النقد والتسليف                                                          

  الدكـتور أديب ميـالـة                                                                   

  مصدق          

  رئيس مجلس الوزراء   

  المهندس محمد ناجي عطري

  

  أمين سر مجلس النقد والتسليف 

  ليلى طنوس                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


