
 

 

 
 

 

  

  ) ٤ب/ م ن / ٧٥٦ (قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،     

وتعديالتـه   ٢٠٠٢لعام / ٢٣/استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسي رقم 

  ،٢٠١١لعام / ٢١/بالمرسوم التشريعي رقم 

ريـة العمليـات المصـرفية رقـم     مفوضية الحكومة لدى المصارف ومديلمديرية وعلى الكتاب المشترك 

  ،٢٠١١/ ١٨/٧تاريخ  ٢٩٢٣/١٦٠

  ، ٢٧/٧/٢٠١١وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يلي  يقرر ما

  

تسليم الليرة السورية مقابل (يمكن لمصرف سورية المركزي تقديم تسهيالت مقايضة العمالت  -١مـادة 

ملة المسموح لها التعامل بالقطع األجنبـي  للمصارف العا) يورواألمريكي أو ال دوالراستالم ال

  :وفق اإلجراءات التاليةتلبية احتياجات هذه المصارف من السيولة بالليرة السورية بغرض 

تعاقد مصرف سورية المركزي مع أياً من هذه المصارف ـ في آن واحـد ـ علـى       -أ 

الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية أنياً وبيعه ) أو اليورو(شرائه الدوالر األمريكي 

 .مقابل الليرة السورية آجالً) أو اليورو(

يحدد مصرف سورية المركزي نقاط مقايضة العمالت وسعر الصرف المطبق علـى    -ب 

 .خاصة تصدر لهذه الغاية نشرةعمليات المقايضة وفق 

  :استحقاق هذه التسهيالت على النحو التاليآجال تكون   -ج 

  .ستة أشهر -ثالثة أشهر  -شهر واحد  -أسبوعين  - أسبوع واحد

حجم ل األقصى الحدمفوضية الحكومة لدى المصارف / مصرف سورية المركزي حددي  -د 

من المصـارف العاملـة    مصرفمع كل إجراءها  الممكنالعمالت مقايضة  تسهيالت

ى خاللها ، كما يتم تحديد الفترة التي يبقحدة علىالمسموح لها التعامل بالقطع األجنبي 

 سـيولة  وضـع ويراعي عند تحديد هذا السقف وفتـرة سـريانه    ،هذا السقف سارياً

 ومدى األجنبية والعمالت السورية بالليرات لسيولته إدارته فيالسابق  وأدائه المصرف

 .وفق أحكام قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة لديه الخاصة األموال كفاية

  
  
١/٣  

  

  
  مجلس النقد والتسليف



  

  

تسـليم  ( المعاكسباالتجاه العمالت سورية المركزي أن يجري عمليات مقايضة  رفلمصيمكن  -٢مـادة 

) ١(ولذات اآلجال المحددة في المادة ) مقابل استالم الليرة السورية) يوروأو ال( األمريكي دوالرال

  .األجنبية العمالتالسيولة بالمصارف من  احتياجاتلتلبية 

نشرة يومية  -بالنسبة للتعامالت مع المصارف التقليدية –يصدر مصرف سورية المركزي   -أ -٣مـادة 

لآلجال المبينة فـي  ) وبالعكس(أو اليورو الدوالر األمريكي الليرة السورية مقابل خاصة بمقايضة 

باالستناد إلى نشرة أسعار الصرف للعمالت األجنبية الصادرة عن مصـرف سـورية    )١(المادة 

 ١والتي تحدد على أساس معدل الفائدة على الليرة السـورية  المركزي بعد تعديلها بنقاط المقايضة

 . وحسب آجال عمليات مقايضة العمالت)  ٢أو اليورو( ٢ومعدل الفائدة على الدوالر األمريكي

ينشر مصرف سورية المركزي على موقعه االلكتروني المتوسط اليومي التفاقات مقايضة   -ب

  .وب على أساس ربع سنويالعمالت المبرمة مع المصارف العاملة محس

تتم معالجة طلبات المصارف الراغبة االستفادة من تسهيالت مقايضة العمالت وفق أحكـام   -أ -٤مـادة 

أيام عمل كحد أقصى اعتباراً من تاريخ اسـتالم طلـب المصـرف     ٣هذا القرار خالل مدة 

  .مكتمالً وفق الشروط المحددة بهذا القرار وتعليماته التنفيذية

إذا رأى  جراء أي عملية مقايضـة أو يعلق إأن يرفض لمصرف سورية المركزي يحق  -ب

يعدل الشروط المتعلقة بتقديم تسهيالت مقايضة العمالت أنفـة الـذكر   ذلك ضرورياً، وله أن 

على أن يتم اإلعالن عن تعديل هذه الشروط قبل مدة أسبوع من تاريخ دخولها حيـز التنفيـذ   

   .يذ عمليات المقايضة على أساس الشروط السارية قبل التعديلويستمر خالل هذا األسبوع تنف

بالنسبة للمصارف اإلسالمية وفـق أحكـام المـواد السـابقة     تقديم تسهيالت تأمين السيولة يتم  -٥ مـادة

 اإلسـالمية  الشـريعة  أحكامبما ال يخالف والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار و

 االستشـارية  الهيئة قبل منتعتمد  )فوائد بدون(الحسنة  القروض دللتبا اتفاقية بموجبوذلك 

  .والتسليف النقد لمجلس التابعة الشرعية

تعفى العمليات الناجمة عن تقديم وتنفيذ التسهيالت المشار إليها بهذا القرار من العموالت التي   -٦مـادة 

جلـس الـوزراء رقـم    يفرضها المصرف المركزي على تعامالته وفق أحكام قرار رئاسة م

  .وتعديالته ٠٧/٠٦/٢٠١١تاريخ  ٧٩٨٧

  

  

                                           
بـين   اإلقراض معدل الفائدةعلى الخزينة العامة أو  )سندات وأ(أذونات  فائدةاالعتماد على  السورية الليرة على الفائدة معدلالحتساب  كأساس يتم ١

أو أسعار فائدة المـزادات التـي   ، أو معدالت الفائدة على شهادات اإليداع التي يصدرها المصرف المركزي مختلفةال آلجالحسب اوالبنوك المحلية 

  .يجريها المصرف المركزي
 وحسبأو اليورو  األمريكي الدوالر على LIBOR على معدل الفائدة االعتمادأو اليورو األمريكي  الدوالر علىالحتساب لمعدل الفائدة كأساس  يتم ٢

  .المختلفة لاجاآل
  
٢/٣ 



  

  

  .القرار هذا لتنفيذ الالزمة تصدر لجنة إدارة مصرف سورية المركزي التعليمات – ٧مـادة 

  .التنفيذية تعليماته صدور تاريخ ويعتبر نافذاً اعتباراً من لتنفيذه يلزم من القرار هذا يبلغ -٨مـادة 

  

  

    ٢٠١١/ ٧ /٢٧  دمشق في 

  

  

  رئيس مجلس النقد والتسليف           أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  الدكـتور أديب ميـالـة                ليـلى طنـوس                   

        

                                                               

                                                                                                          

  دقـمص  

  رئيس مجلس الوزراء     

  الدكتور عادل سفر   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ب/ ر 
  
  
  
  
  
٣/٣  

 




