
 

 
 

 

  )٤ب/ م ن /٨١٢(قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،     

 ١٧/٣/٢٠٠٢تـاريخ  / ٢٣/أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسـي رقـم    استناداً إلى

  ،٠٩/٠٢/٢٠١١تاريخ / ٢١/والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 

  ،٢٠٠٥لعام / ٣٥/وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

  ،١٨/١/٢٠١٢تاريخ  ٢٣٧/١٦٠كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم وإلى 

  ،٢/٢/٢٠١٢وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ  

  :يلي  يقرر ما

  

يمكن للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمرخص لها التعامل بـالقطع األجنبـي    – ١ مادة

ا عن طريق إيداعه لدى مصرف سورية المركزي فـي  توظيف فائض القطع األجنبي المتوفر لديه

   .القرارحساب ودائع ألجل وفق الضوابط المحددة بهذا 

 .أسبوع، أسبوعين، ثالثة أشهر، ستة أشهر: آجال هذه الودائع بأحد المدد التالية تُحدد  – ٢مادة 

 .تقتصر عملة الودائع اآلجلة على اليورو حواالت فقط  – ٣مادة 

 .بمائة ألف يوروالحد األدنى للمبالغ المقبولة لإليداع  ديحد  – ٤مادة 

على أن يتم تقديم الطلب قبـل السـاعة    واحد في اليوم الواحدإيداع التقدم بطلب للمصرف يسمح   – ٥مادة 

 .الثانية عشرة ظهراً ووفق اإلجراءات التي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

المصارف التقليدية أسعار الفائدة على اليورو المحددة فـي نشـرة مقايضـة    تُطبق على إيداعات   – ٦مادة 

العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ اإليداع وحسب أجـل  

 .كل وديعة

  :بالنسبة للمصارف اإلسالمية  – ٧مادة 

  .باالستثماريتم توظيف ودائع المصارف على أساس صيغة المضاربة أو صيغة الوكالة   - أ

تحدد نسبة الربح الشائعة على توظيفات المضاربة وأجرة الوكيل والربح التحفيـزي علـى     - ب

عقود الوكالة االستثمارية بموجب المعدالت واألجرة التي يتم تحديدها الحقاً من قبل مصرف 

 .سورية المركزي

  

  

  

١/٢  

  
  مجلس النقد والتسليف



  

  

نفيذية الالزمة لتطبيق هذا القرار وتعتمد تصدر لجنة إدارة مصرف سورية المركزي التعليمات الت  – ٨مادة 

نماذج العقود الخاصة بالودائع اآلجلة المشار إليها أعاله بصيغتيها التقليدية واإلسالمية، مع مراعاة 

عرض األخيرة على الهيئة االستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسـليف قبـل اعتمادهـا    

 .بصورة نهائية

أو تجديد الودائع المشار إليها التوقف نهائياً أو مؤقتاً عن قبول رية المركزي يحق لمصرف سو  – ٩مادة 

 .أعاله

 .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره  – ١٠مادة 

  

  

    ٢/٢٠١٢/ ٢   دمشق في 

  

  

  

  رئيس مجلس النقد والتسليف           أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  الدكـتور أديب ميـالـة                ليـلى طنـوس                 

        

                            

                                     

                                                                                                          

  ٢٠١٢/  / صدق بتاريخ       

  رئيس مجلس الوزراء

  الدكتور عادل سفر    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢/٢  


