
  

 

 
  

 
 

  

  ) ٤ب/ م ن / ٩٣٩ (قـرار رقـم 
  

  مجلس النقد والتسليف ،   

  ،٢٠١١لعام  /٢١/المرسوم التشريعي رقم من )  ٣(من المادة  -٦-البند أحكام  استناداً إلى

  ،٣٠/١٢/٢٠١٢تاريخ  ١٦٧/ ٤٥٧٧لى كتاب مديرية مفوضية الحكومة رقم عو

  ،  ٢٠١٣/  ١ / ١٣وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ  

  :يقرر ما يلي 

 ٠٧/٠٣/٢٠١٢تـاريخ  ) ٤ب/ن.م/٨٢٦(يستمر العمل بالمهلة الممنوحة بموجب القرار رقم  -) ١( مـادة

لتصفية التجاوزات على النسب القصوى للتوظيفات والتسهيالت والتمويالت ومراكز القطع 

ط وفق الضواب ٣٠/٦/٢٠١٣تاريخ  األجنبي الناتجة عن ارتفاع أسعار الصرف حصراً حتى

 .الواردة في القرار المذكور

مـن القـرار رقـم    ) ٢(و) ١(أعـاله والمـادتين رقـم    ) ١(استثناًء من أحكام المادة رقم  -) ٢( مـادة

، تُمنح المصارف العاملة المرخص لها التعامـل بـالقطع   ٧/٣/٢٠١٢تاريخ ) ٤ب/ن.م/٨٢٦(

يمـة  لق القصوى لتصفية أي تجاوز جديد على الحدود ٣٠/٦/٢٠١٣األجنبي مهلة حتى تاريخ 

تـاريخ  ) ١ب/ن.م/٣٦٢(وفق المحدد بقرار مجلس النقد والتسليف رقـم   البنيوي القطع مركز

 :وتعديالته وفق الضوابط التالية ٤/٢/٢٠٠٨

  .حصراً الصرف سعر ارتفاع عن ناتجاً التجاوز يكون أن  - أ

عدم تجاوز القيمة المعادلة لمركز القطع البنيوي ومركز القطع التشـغيلي الصـافي معـاً      - ب

يرات السورية ـ على أساس نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابـل الليـرة    بالل

السورية الصادرة عن المصارف وألغراض التقييم فقط ـ قيمة األموال الخاصـة األساسـية    

) ١ب/ن.م/٣٦٢(الصافية للمصرف المحددة بموجب النماذج المرفقة بتعليمات القـرار رقـم   

  .وتعديالته

السابقتين فـي معالجـة أي   ) ٢(ورقم ) ١(يد المشار إليه في المادتين رقم يراعى التمد -أ -) ٣( مـادة

تجاوزات على الحدود القصوى خالل الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء نفـاذ القـرار رقـم    

 .وحتى تاريخ صدور هذا القرار) ٤ب/م ن/٨٢٦(

لبعض المصارف على أي من النسب القصوى يستمر العمل باالستثناءات الممنوحة أصوالً  -ب

للتركزات المشار إليها بالقرارات السابقة إلى حين انتهاء المدة المشار إليها بالقرارات ذات 

  . العالقة

١/٢  

  
  مجلس النقد والتسليف 



  

  

مفوضية الحكومة لدى المصارف بالنماذج / على المصارف تزويد مصرف سورية المركزي  -) ٤( مـادة

  شهري خالل النصف األول من كل شـهر وبمـا  المرفقين بهذا القرار بشكل ) ٢(و) ١(رقم 

 .ال يتجاوز اليوم الخامس عشر من كل شهر 

 والتأكد الدائم خاصة، عناية األجنبية بالعمالت توظيفاتها متابعة إيالء المصارف على يتوجب  -) ٥( مـادة

 واتخاذ القـرارات  مستمرة بصورة الوضع وتقييم السليمة، المخاطر إدارة بمعايير االلتزام من

لذلك، وخاصة فيما يتعلق بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لتطور أسـعار الصـرف    وفقًا المناسبة

  .ودراسة أثر التغيرات فيها واتخاذ ما يلزم إلدارة المخاطر الناجمة عنها

اعتباراً من تاريخ تبليغه ويعاد النظر بمضمونه مع نهايـة الفتـرة    يعتبر هذا القرار نافذاً -أ  -) ٦( مـادة

 .أعاله) ٢(ورقم ) ١(رقم  المشار إليها بالمادة

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -ب    

  

  ٢٠١٣ / ١ / ١٣  دمشق في

  رئيس مجلس النقد والتسليف

  الدكتـور أديب ميـالـة 

  :إلى(      ) صورة عدد 

  

  ٢٠١٣ / ١ / ١٣  دمشق في

     أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  ليلى طنـوس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر/ ب 

  

  

٢/٢  
  


