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حوالة للمواطنين السوريين غيـر المقيمـين    -ببيع القطع األجنبيالصرافة  شركاتيسمح للمصارف و -٣مادة 

وذلك , من األجور والتعويضات والمكافآت% ٥٠المتعاقدين أصوالً مع جهات سورية مرخصة، وبنسبة 

  :ثائق التاليةبعد تقديم الو

 .وثيقة تثبت اإلقامة خارج الجمهورية العربية السورية 

صورة جواز السفر، بحيث تبين البيانات المتعلقة بصاحب الطلب،  ومدة اإلقامة خارج  

 ) تأشيرة الدخول، الخروج (القطر        

 .صورة عن عقد العمل مصدقة من قبل رب العمل 

االجتماعية بما يفيد مبلغ الراتب الشهري الوارد في وثيقة صادرة عن مؤسسة التأمينات  

 .بياناتها

وثيقة مصدقة من رب العمل تبين الراتب الشهري ويذكر فيها الشهر الذي تعـود إليـه    

 .وعلى مسؤولية رب العمل, إضافة إلى عبارة تمنح لمرة واحدة فقط

  :ةة يدرج فيه كحد أدنى البيانات التالييحتفظ المصرف أو مؤسسة الصرافة بسجل خاص ينظم لهذه الغاي -٤مادة 

 –المبلغ المبـاع    -رقم مستند العملية –تاريخ عملية البيع  –رقم جواز السفر  –الجنسية  –اسم الزبون 

الشهر المباع أو المحـول   -تاريخ بداية عقد العمل –فترة عقد العمل  –الجهة التي يعمل لديها  –العملة 

ة التأمينات االجتماعية، وأي بيانات أخرى تتطلبها تعليمات هيئة مكافحـة  وثيقرقم  -جهة التحويل –عنه

  .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ينظم المصرف أو شركة الصرافة كشف وفق النموذج المرفق ويتم تزويد مصرف سورية المركزي به  -٥مادة 

  .بشكل شهري

حكام الـواردة بـالقرارات الصـادرة سـابقاً بهـذا      تعتبر األحكام الواردة بهذا القرار معدلة حكماً لأل -٦مـادة  

  .الخصوص

 . تعرض الحاالت الخاصة  غير المشمولة بأحكام هذا القرار على مصرف سورية المركزي – ٧ مادة

  .هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره ينشر  -٨مادة 
  

    ٨/٢٠١١/ ١٥ دمشق في 
  

  رئيس مجلس النقد والتسليف           سر مجلس النقد والتسليف     أمين

  الدكـتور أديب ميـالـة                ليـلى طنـوس                   
    

  مصدق

  رئيس مجلس الوزراء  

  الدكتور عادل سفر     
  

  ب/ ر 
  
٢/٢  


