
 

   

  

    

     

  

  

    

 

  

 

   

    

 

 

وم التشريعي 

ية لتطبيـق   

رعية لـدى  

ـس النقـد    

 غالبية كون

لمصـارف     

ت المحـدد  

الجتماعـات  

جـة لعقـد    

ت فقط  بعد 

ية لتطبيـق  

شرعية لدى 

ـس النقـد   

لمصـارف    

عيتين لـدى  
والعاملة  ٢٠

الته بالمرسو

/٢٠١٣  ،  

مهلة إضـافي

 الرقابة الشر

بقـرار مجلـ

يك شتراط أن

 أن تلتـزم ال

ب االجتماعات

ضور هذه اال

  . ديثة

 حالـة الحاج

ي هذه الحاالت

 .ا أصوالً

ة مهلة إضافي

ت الرقابة الش

مد بقرار مجلـ

أن تلتـزم ال

 : بما يلي

 هيئتين شرع
٠٠٥لعام  ٣٥

(  

وتعديال ٢٠٠٢

/٢٨/٢تاريخ 

ية السورية م

 عمل هيئات

رية المعتمد ب

وذلك لجهة اش

رية، علـى 

لنصاب) األقل

ى أن يتم حض

التصال الحد

الشرعية في 

ل الحديثة في

لتصويت فيها

ربية السورية

ام عمل هيئات

سورية المعتمد

وعلـى  ٢٠

بالبند السابق

في أكثر من 
٥ريعي رقم 

) ٤ب/ م ن /

١٧/٣/٢ريخ 

ت ٩٠١/١٦٦

  ،  

  :ـي

هورية العربي

ني من نظام

السور العربية

و ١٢/٢٠١٢

عربية السـور

  :ابط التالية

على (ألدنى 

 أعاله، وعلى

خدام وسائل ا

هيئة الرقابة ا

ائل االتصالس

وضبط آلية ال

جمهورية العر

لثاني من نظا

الس ة العربية

١٧/١٢/٠١٢

شرط المحدد ب

بة الشرعية ف
لمرسوم التشر

١/٢  

  

 

/ ٩٦٣ (ـم

  

تار/ ٢٣/رقم 

صارف رقم 

/٠٤/٢٠١٣

ـرر مـا يلـ

ملة في الجمه

من الباب الثان

الجمهورية ا

/١٧اريخ ت 

الع لجمهورية

ضافية بالضوا

ضور الحد األ

المذكور ) ٤

وبدون استخ 

ين أعضاء ه

 استخدام وس

الجتماعات و

عاملة في الج

من الباب الث 

الجمهورية ي

٧تـاريخ  ) ٤

كبديل عن الش

و هيئة الرقابة
صة بموجب الم

  ."ية

قـرار رقـ

  

 المركزي ر

ومة لدى المص

٢٤ بتاريخ  

يقـ

إلسالمية العام

م) أ( الفقرة 

في العاملة ة

)٤ب/ن.م/٩

ال في لمقيمين

ه المهلة اإلض

ء الهيئة بحض

ب/ن.م/٩٣٦

) دون إنابات

 للتواصل بي

، مع إمكانية

توثيق هذه اال

اإلسالمية الع

)أ(ن الفقرة 

في العاملة مية

٤ب/ن.م/٩٣

هذه الفترة وكب

م تعيين عضو
مية المرخصة
عربية السورية

 والتسليف ،

صرف سورية

   

وضية الحكو

سته المنعقدة 

إللمصارف ا

من) ١(لبند 

اإلسالمية رف

٣٦(ف رقم 

الم من الهيئة 

مية خالل هذه

م كافة أعضا

٦(لقرار رقم 

بد(ل شخصي 

 آليات فاعلة

عات طارئة،

 من إمكانية 

ح المصارف 

من) ٢( البند 

اإلسالم ارف

٦( ليف رقم

المية خالل ه

يجوز أن يتم 
صارف اإلسالم
جمهورية العر

   ليف
 

مجلس النقد

قانون مص ى

،٢٠١١لعام 

ب مديرية مفو

كرته في جلس

تمنح الم -) ١

أحكام ا

المصار

والتسليف

أعضاء

اإلسالم

التزام  -أ 

في الق

بشكل

إيجاد- ب   

اجتماع

التأكد

تمنح  -) ٢

أحكام

المصا

والتسل

اإلسال

ال يج" 
المصا
في الج

  
 النقد والتسلي

م  

استناداً الى

ل ٢١رقم 

وإلى كتاب

وعلى مذا

١( مـادة

 

٢( مـادة

مجلس   
 



  
 

تحدد مدة المهلة اإلضافية المشار إليها بالمادتين أعاله بدورة عضوية قادمة واحـدة فقـط     -) ٣( مـادة

  .للهيئة الشرعية التابعة لكل مصرف من المصارف اإلسالمية

والتسليف  من قرار مجلس النقد ) ٢(تعتبر األحكام الواردة بهذا القرار معدلة حكماً للمادة   -) ٤( مـادة

 . ١٧/١٢/٢٠١٢تاريخ ) ٤ب/ن.م/٩٣٦(رقم 

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه  -) ٥( مـادة

  

  ٢٠١٣ / ٤ / ٢٤  دمشق في

  رئيس مجلس النقد والتسليف

  الدكتـور أديب ميـالـة 

  :إلى(      ) صورة عدد 

  

  ٢٠١٣ / ٤ / ٢٤  دمشق في

  

     أمين سر مجلس النقد والتسليف    

  ليلى طنـوس 
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