
  

 

 
 

 

  

  )١ب/ م ن /٨٠٠(قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،     

من المرسوم التشريعي رقم ) ٣(من المادة ) ٦(و ) ٢(و) ١(والفقرات ) ٢(المادة من ) ب(استناداً إلى الفقرة 

  ،٢٠١١لعام / ٢١/

 ١٦٨١١/١رقـم  موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة االقتصادية المصغرة وعلى 

  ،٠١/١٢/٢٠١١تاريخ 

  ، ١٤/١٢/٢٠١١وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يلي  يقرر ما

تجاوز نسبة مركز القطـع التشـغيلي    بعدمالتعامل بالقطع األجنبي ا رف المسموح لهاالمص تلتزم – ١ مادة

النسب المحددة بقرار  ،عند احتسابها في نهاية كل يوم عملالديه) Long/Short(المدين أو الدائن 

نسـبة مركـز   جاوز بعدم تو ،٢٦/١٠/٢٠١١تاريخ ) ١ب/ن.م/٧٨٥(رقم مجلس النقد والتسليف 

لنسب والحدود القصوى المبينة بقرار مجلـس  لديها، االقطع اإلجمالي ونسبة مركز القطع البنيوي 

  . ١ب/ن.م/٣٦٢النقد والتسليف رقم 

تعدل آلية إلغاء تجاوز مراكز القطع من خالل عمليات بيع أو شراء القطع األجنبي مع مصـرف    – ٢مادة 

من التعليمات المعتمـدة بموجـب قـرار مجلـس النقـد      ) ٥(سورية المركزي، والمحددة بالمادة 

،بحيث تقتصر على إمكانية إلغاء المصـرف  ٠٤/٠٢/٢٠٠٨تاريخ  ١ب/ن.م/٣٦٢والتسليف رقم 

فقط،وذلك ١أو مركز القطع اإلجمالي الدائن )Long(للتجاوز في نسبة مركز القطع التشغيلي الدائن 

رية المركزي بقيمة تلغـي علـى األقـل    من خالل إرسال طلب بيع قطع أجنبي إلى مصرف سو

 . )أو كالهما معاً(التجاوز الحاصل في أي من هاتين النسبتين 

التعامل بالقطع األجنبي بشكل دائم بإدارة عمليات بيع وشراء القطع  ارف المسموح لهاالمص تلتزم  – ٣مادة 

من خالل عمليات بيـع  أو األخرى أو مع المصارف المرخصة  عمالئهاسواء مع ،األجنبي اليومية

وشراء القطع األجنبي التي تتم مع مصرف سورية المركزي وفق الضـوابط والحـدود المبينّـة    

تجاوز نسـبة مركـز القطـع     ابما يجنبه،بقرارات المصرف المركزي الصادرة بهذا الخصوص

المحـددة   بنهاية اليوم للنسب القصوى ١أو مركز القطع اإلجمالي المدين )Short(التشغيلي المدين 

 .بنهاية كل يومبالمادة األولى أعاله 

  

                                                 
  أي في حال كان مجموع مراكز القطع التشغيلية الدائنة أكبر من مجموع مراكز القطع التشغيلية المدينة١

١/٢ 

  
 مجلس النقد والتسليف



  

ألحكام تعليمات مراكز القطع المشار إليها أعاله وكذلك أياً مـن   ةرف المخالفايفرض على المص  – ٤مادة 

بهـذا  التعليمات والضوابط األخرى المحددة بقرارات مجلس النقد والتسـليف الصـادرة سـابقاً    

 ١ب/ن.م/ ٣٦٢عليها بقرار مجلس النقد والتسليف رقـم   الخصوص الغرامات المالية المنصوص

  . ١٦/٠٢/٢٠٠٩تاريخ  ١ب/ن.م/٤٧١والقرار رقم 

  . ٢٠/١٢/٢٠١١ُيعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ  – ٥مادة 

  

    ١٤/١٢/٢٠١١ دمشق في 

  

  

  رئيس مجلس النقد والتسليف           أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  الدكـتور أديب ميـالـة                ليـلى طنـوس                 

        

                                                               

                                                                                                          

  ٢٠١١/     /صدق بتاريخ       

  يس مجلس الوزراءرئ

  الدكتور عادل سفر    
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٢/٢ 


