
   
 

 
  

 
 

  

  ) 1ب/ م ن / 873( قـرار رقـم 

  

  مجلس النقد والتسليف ،   

 ،2002لعـام  / 23/استناداً إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسـي رقـم   

  ؛2011لعام / 21/وتعديالته بالمرسوم التشريعي رقم 

  ،7/2/2012تاريخ ل أ /258 وعلى أحكام قرار لجنة اإلدارة رقم 

  ، 2012/ 7 /1  وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  

  :يلي  يقرر ما

 :حيازة العمالت األجنبية- ١ مادة

يسمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعمالت األجنبية والبطاقات المصرفية مهمـا بلغـت قيمتهـا،    

تعامل بـالقطع األجنبـي ومؤسسـات    والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف العاملة المرخص لها ال

  .الصرافة المرخصة، والجهات المرخص لها التعامل بالقطع األجنبي وفق أنظمة القطع النافذة

  : إدخال وإخراج الليرات السورية -2 مادة

باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في  –يسمح لجميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية  .1

بإدخال الليرات السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصـريح عنهـا    -السورية موانئوال المطارات

 .أصوالً وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لهذا الغرض

بـإخراج مبلـغ ال يتجـاوز     المقيمينكمهم، وغير السوريين ح في ومن السوريين للمغادرين يسمح .2

 .ورية فقطليرة س 10,000

 .ال يسمح للمغادرين العرب واألجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية .3

  :إدخال وإخراج العمالت األجنبية -3 مادة

باستثناء العابرين في مناطق الترانزيـت   –يسمح لجميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية  .1

 :بما يلي -في المطارات والموانئ السورية
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  قد والتسليفمجلس الن   



 
دوالر أمريكي أو ما يعادله من  50,000حتى مبلغ ) بنكنوت(األجنبية  األوراق النقديةإدخال  -1-1

العمالت األجنبية األخرى شريطة التصريح عنها أصوالً وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئـة  

  . ريحمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لهذا الغرض، واالحتفاظ بنسخة عن هذا التص

إدخال جميع وسائل الدفع األخرى المحررة بالعمالت األجنبية والبطاقات المصـرفية مهمـا    -1-2

 . بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها

دوالر أمريكي أو ما  10,000يسمح للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج مبلغ ال يتجاوز  .2

 .يعادله من العمالت األجنبية األخرى

دوالر أمريكي أو ما يعادله مـن   5,000تجاوز غادرين غير السوريين بإخراج مبلغ ال ييسمح للم .3

العمالت األجنبية األخرى، أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها لدى دخوله إلـى األراضـي   

من هذا  3من المادة ) 1(من الفقرة  1-1السورية شريطة إبراز التصريح عند الخروج وفق البند 

 .القرار واالحتفاظ به لدى األمانات الجمركية

من هذه المادة يسمح لجميع المغادرين إخراج جميع وسـائل  ) 3(و) 2(ع مراعاة أحكام الفقرتين م .4

 .الدفع األخرى المحررة بالعمالت األجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها

ـ ) 3(تعامل المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة  -4مادة   ترارامن هذا القرار معاملة الشحن وتخضع للق

 .مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص الصادرة عن

تلتزم األمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ باإلضافة إلى االلتزام بقرارات هيئة  -5مادة 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة، بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح 

مـن هـذا    3و 2خراجها سواء بالليرات السورية أو العمالت األجنبية وفقاً ألحكام المادة بإدخالها أو بإ

مفصل جواز السفر، الجنسية، مكان اإلقامة داخل وخارج سـورية،  (القرار، يتضمن المعلومات التالية 

 ويحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلـى مصـرف  ) جهة القدوم والسفر، المبلغ الذي تم ضبطه

 . سورية المركزي لممارسة حق االدعاء أصوالً

نشرة تعادل العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمريكي الصادرة عن مصرف سورية المركـزي   تعتمد -6مادة 

  .الحتساب المعادل بالعمالت األجنبية للمبالغ المنصوص عنها في هذا القرار

لعقوبات المنصوص عنها في األنظمة والقـوانين النافـذة   مخالفة أي أحكام هذا القرار تطبق ا في حال -7مادة 

  .ذات الصلة
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تعتبر األحكام الواردة بهذا القرار معدلة حكما لألحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات األخرى بهـذا   -8مادة 

  .الخصوص

  .ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم تنفيذه -9مادة 

  

  

  

   رئيس مجلس النقد والتسليف                                              1/7/2012دمشق في  

  الدكـتور أديب ميـالـة                                                                        

  

  
  :  الى (           ) صورة عدد 
   ر مجلس النقد والتسليفأمين س                                   1/7/2012دمشق في           

  ليـلى طنـوس                                                                           
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