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 املركزي  سورية ملصرف االستراتيجية الرؤية

  الرؤية

 في يسهم بما الوطني، االقتصاد مستوى  على واملالي النقدي االستقرار على الحفاظ إلى املركزي  سورية ملصرف االستراتيجية الرؤية تستند

 على الحفاظ تستهدف ومؤثرة فاعلة نقدية سياسة بناء على النقدي االستقرار تحقيق ويرتكز. الكلية االقتصادية السياسة أهداف تحقيق

 البيئة توفير في ويسهم الوطنية، العملة قيمة استقرار يضمن بما النقدية، للسياسة معلن نهائي كهدف ومستقر، منخفض تضخم معدل

 ومتانته، سالمته وضمان واملصرفي املالي القطاع تطوير على املالي االستقرار تحقيق ويرتكز. االقتصادي النمو ودعم لالستثمار املالئمة

 تعزيز على املركزي  سورية مصرف يعمل ذلك ضوء وفي. الوطنية االقتصادية القطاعات مشاريع تمويل في وظيفته أداء من لتمكينه

 .النقدية سياسته أهداف تحقيق لضمان استقالليته

 املهام

 عليه. واملحافظة املحلية لألسعار العام املستوى  استقرار تحقيق 

 ويدعم مستقر تضخم معدل على الحفاظ يضمن بحيث له التوازنية للمستويات موائم صرف سعر استقرار تحقيق على العمل 

 .الكلي االقتصاد تنافسية

  على االستقرار املالي.  والعمل على ضمان استقرارها وتنافسيتها للحفاظ هادعم عمل مؤسسات النظام املالي واملصرفي وتطوير 

 وتطويرهعلى كفاءة نظام املدفوعات الوطني والعمل على ضمان أمنه  الحفاظ. 

 املصرف أهداف إطار في والتشغيل املستدام النمو تحقيق في يسهم بما الكلية االقتصادية للسياسات املركزي  سورية مصرف دعم 

 .املركزي 

 القيم

 ضمن النقدية للسياسة املعلنة األهداف بتحقيق التزامه خالل من مصداقيته تعزيز على املركزي  سورية مصرف يعمل: املصداقية 

 . الكلية االقتصادية السياسة إطار

 املالي القطاع ونشاط بنشاطه، املتعلقة والدقيقة الالزمة والبيانات املعلومات تأمين إلى املركزي  سورية مصرف يسعى: الشفافية 

 . الوطني االقتصاد قطاعات وباقي واملصرفي،

 االستقرار تأمين على والعمل العامة، املنفعة أولوية على الحفاظ إلى النقدية للسياسة إدارته في املركزي  سورية مصرف يسعى: االنتماء 

 . يتخذها التي القرارات تجاه املسؤولية وتحمل الوطني، االقتصاد نمو لدعم واملالي النقدي

 جودته على واإلشراف املالي، القطاع وقيادة عالية، وفعالية بكفاءة النقدية السياسة بإدارة املركزي  سورية مصرف يقوم: التميز 

 .الوطني االقتصاد مستوى  على وسالمته ومتانته
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 التنفيذي امللخص

 2018يتناول تقرير أعمال مصرف سورية املركزي لعام 

 ت
 
ألهم التطورات التي شهدها املصرف على صعيد  حليال

السياسة النقدية والقيام بمهام اإلشراف والرقابة 

املصرفية والعمليات التشغيلية التي تتعلق بنشاط 

 املصرف. 

في التقرير، السياسات الرئيسة  املحور األول يعرض 

املتبعة لتنفيذ املهام األساسية ملصرف سورية املركزي في 

اسة النقدية، والرقابة على القطاع املصرفي، إدارة السي

 .وتمويل اإلرهاب ومكافحة غسل األموال

العمليات التشغيلية  عرضتيسف املحور الثانيأما 

واألنشطة التي يقوم بها مصرف سورية املركزي لتأمين 

البنية التحتية الالزمة للقيام بمهامه الرئيسة ونفاذ أثر 

 سياساته النقدية والرقابية.

 السياسات: األول  املحور 

 النقدية السياسة

يتولى مصرف سورية املركزي تنفيذ السياسة النقدية التي 

السلطة النقدية األعلى في  يقرها مجلس النقد والتسليف

لسياسة االقتصادية ابما ينسجم مع توجهات  البالد

مصرف سورية املركزي من خالل  عمل حيث .الكلية

على احتواء تقلبات  2018إجراءاته املتبعة خالل عام 

سعر صرف الليرة السورية وضبط عمليات  أسعار 

 إلى التنسيق مع الجهات املعنية لتحقيق  ،املضاربة
 
إضافة

هدف ضبط ارتفاع األسعار املحلية ضمن األدوات املتاحة 

 والسلع املواد أسعار لضبط املمكنة الجهود وبذل له

 .املحلية السوق  في والخدمات

في الوضع الراهن  أدوات السياسة النقديةعلى صعيد  أما

 سياسة االحتياطي اإللزاميفي  على نحو أساس ي فتتمثل

 متطلبات على والحفاظ املصارف لدى السيولة إلدارة

 الفائدة أسعار وسياسة األزمة، تبعات ملواجهة السيولة

 املركزي  سورية مصرف ويسعى هذا. املصرفية الودائع على

  عمله لتطوير
 
 النقدية السياسة أدوات تفعيل إلى وصوال

تعزيز البنية التحتية ألنظمة  ،إلى جانبكافة املباشرة غير

  .الدفع االلكتروني بما يخدم السياسة النقدية

 املصرفية الرقابة

 
 
من أهمية الحفاظ على منظومة مصرفية سليمة  انطالقا

وداعمة لعملية النمو االقتصادي، يعمل مصرف سورية 

مفوضية الحكومة لدى املصارف  مديريةاملركزي من خالل 

على تنفيذ مهمات رقابية على املصارف، وقد تم خالل عام 

مهمة  86و، مهمة غرضية 606تنفيذ ما يناهز  2018

مات املنفذة للرقابة على باقي إضافة إلى امله طارئة،

 املؤسسات املالية.

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة هيئة نشاط يشمل

 من والعديد كافة املالية املؤسسات املصارف، إلى إضافة

على تحسين  ، حيث عملت الهئيةاملالية غير املؤسسات

البيئتين التشريعية والتقنية لنظام مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب من خالل العمل املشترك مع وزارات 

أتاح للهيئة محاسبة املخلين ما وإدارات حكومية مختلفة، 

بإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وفق آلية 

 عادلة.
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 واألنشطة العمليات: الثاني املحور 

 2018خالل عام  املصرفية العملياتمديرية  قامت

املصارف من القطع األجنبي  بتنفيذ عمليات شراء

، لألغراض كافة؛ كتمويل إليهابيعها و ومؤسسات الصرافة 

 املستوردات وتلبية الطلب التجاري وغير التجاري. وتابعت

سورية املركزي من  مصرفإدارتها ملوجودات املديرية 

استمرت  كماالقطع األجنبي وفق املعطيات الراهنة. 

بمتابعة تطورات سعر صرف الليرة السورية بصورة آنية 

عند مستويات توزانية حيث حافظت عليه  ودائمة،

زيادة موجودات إضافة إلى عملها الحثيث على ، مقبولة

مصرف سورية املركزي من القطع األجنبي باالستفادة من 

تنشيط  لسوق املحلية من خاللفرة املعروض منه في او 

 .في سوق القطع النظامية هئوشراع األجنبي بيع القطحركة 

تدقيق على  2018خالل عام  الحساباتمديرية  عملت

جميع قيود العمليات الجارية في اإلدارة العامة، كونها 

اإلدارة املسؤولة عن استالم وتجميع البيانات االلكترونية 

يضاف إلى ، هوفروعللمصرف واردة من اإلدارة العامة ال

ذلك متابعة تسديد املبالغ املقيدة في الحسابات الوسيطة 

 .حسابات املراسلين في الخارجو  من قبل املديريات والفروع

حاجة االقتصاد  2018خالل عام الخزينة أمنت مديرية 

الوطني من األوراق النقدية والنقود املعدنية من مختلف 

لفئات، مع الحفاظ على أقل مستوى ممكن من السيولة ا

 .النقدية في األسواق

تنفيذ عمليات مراقبة العالقات الخارجية مديرية  تابعت

القطع األجنبي من قبل لجنة أولويات القطع  تخصيص

 الوزراء للجهات العاّمة للدولة، لدى رئاسة مجلس 
 
 إضافة

إلى الجهات  هاورفعات الالزمة ءإعداد التقارير واإلحصاإلى 

وتتبع عمليات بيع القطع األجنبي للغايات غير  املعنية،

 لألنظمة النافذة املرتبطة
 
دراسة بقامت . كما التجارية وفقا

بمختلف الجهات سواء املواضيع املختلفة ذات الصلة 

شركات طيران  -أكانت مؤسسات مالية أو غيرها )كالفنادق 

 وتعمل على معالجتها. وكاالت بحرية( -

بدراسة  2018خالل عام تقانة املعلومات قامت مديرية 

 املعطيات ملركز بديل معطيات مركز إمكانية تأسيس

 في وذلك ،بدمشق املركزي  سورية بمصرف الخاص الرئيس

 .الكوارث ملواجهة املركزي  سورية مصرف خطة سياق

 دفتالر بإعالداد 2018خالالل عالام  الةدفع أنظمةة مديرية قامت

كمالالالالا  الالالالالوطني، املحالالالالول  ملشالالالالروع والحقوقيالالالالة الفنيالالالالة الشالالالالروط

تمالت املوافقالالة علالالى قواعالد وضالالوابط العمالالل فالي خدمالالة الالالدفع 

/م ن تالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري  94بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقرار رقالالالالالالالالالالالالالالالالالالم والتحصالالالالالالالالالالالالالالالالالاليل االلكترونالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

09/07/2018. 

 
 
 واضحا

 
من خالل  باملوارد البشريةأولى املصرف اهتماما

بما يحقق  ينتفعيل دور املوارد البشرية وتدريب العامل

مصلحة العمل. وقد عملت مديرية املوارد البشرية خالل 

لى إجراء مسابقات لتعيين كوادر جديدة في ع 2018عام 

 بتنفيذ املصرفي والتأهيل التدريب مركز قام كما ،املصرف

  824 منها استفاد تدريبية دورات
 
من املصرف  مشاركا

 .املركزي وغيره من املصارف العاملة

 املوازنة إعداد في عملها املالية الشؤون مديرية تابعت

 واألموال املواد وتسليم االلتزامات، وتسديد التقديرية،

 .بها املنوطة املهام من وغيرها واستالمها،

 بتسليم 2018خالل عام الخدمات العامة مديرية قامت 

الدراسة الخاصة باإلكساء الداخلي ملبنى ملحق مصرف 
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، لحق بدمشقاملسورية املركزي وتركيب نوافذ أملنيوم ملبنى 

 .أعمال إكساء القبو الثاني استكمالكما تم 

على اإلعداد  2018خالل عام  السر أمانةمديرية  عملت

 مصرف إدارة ولجنة والتسليف النقد مجلس جلساتل

 تقوم كما واملداوالت، القرارات وصياغة املركزي  سورية

 عن تصدر التي واملقررات للقرارات األصولي التبليغ بمهمة

 املعنية الجهات إلى اإلدارة ولجنة التسليف و النقد مجلس

 املصرف داخل واملقررات القرارات هذه مقتضيات بتنفيذ

 الخارجية املراسالت بتعميم قيامها جانب إلى ،وخارجه

 .املصرف إلى الواردة

بمتابعة  2018 عام خالل القانونية الشؤون مديرية قامت

 لعام.و م/84مجلس الوزراء رقم  مخالفي قرار السيد رئيس

، دوالر أمريكي 10,000ممن تجاوزت مشترياتهم  2010

التسوية  الذين تقدموا بطلبات وتسوية أوضاع املخالفين

 
 
 وأعادوا املبالغ املترتبة عليهم أصوال

عملها في تقييم كفاءة  الداخلي التدقيقمديرية  تابعت

ة في املصرف وفاعليتها، كما الوحدات التنظيمية املختلف

بإنجاز املهام االستشارية ألعضاء لجنة إدارة  قامت

املصرف، إضافة إلى تسهيل مهام مفتش ي الجهاز املركزي 

 .للرقابة املالية على أعمال املصرف

 العامة واإلحصاءات االقتصادية األبحاث مديرية تابعت

ل الواقع يتحل دراسات إعداد على عملها 2018 عام خالل

 الوضع تحسينفي سبيل  االقتصادي بشقيه النقدي واملالي

 بهدف الحكومية، الجهات مختلف مع بالتعاون  الراهن

 جمع تابعت كما. الراهنة الحرب تداعيات تجاوز 

 الخطة تنفيذ دعم في تسهم التي االقتصادية  اإلحصاءات

 .للمصرف االستراتيجية

 املركزية املصارف مع عالقاته املركزي  سورية مصرف تابع

 املالية املؤسسات مع وكذلك األخرى  النقدية والسلطات

 من عنها نجم وما الراهنة الظروف رغم الدولية واملنظمات

 الخبرات وتبادلالدولي  التعاون  مستوى  على ملحوظ تراجع

 .نتيجة العقوبات أحادية الجانب املفروضة على سورية
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 المحور األول: السياسات

 
 
 
 

 السياسات: املحور األول 

 
ا
 السياسة النقدية -أوال

 
ا
 الرقابة املصرفية -ثانيا

 
ا
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -ثالثا
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 تمهيد

ُيعدُّ مصرف سورية املركزي مؤسسة عامة ذات استقالل مالي 

التي يقرها مجلس النقد  السياسة النقدية إدارة وإداري، يتولى

التوجهات العامة بما ينسجم مع وتنفيذها والتسليف 

 .الكليةللسياسة االقتصادية 

 
ا
 السياسة النقدية: -أوال

ل أحد  ِّ
ّ
 ألّن سعر الصرف يشك

 
االنتقال األساسية  قنواتنظرا

ألثر السياسة النقدية باتجاه التضخم، فقد تّم استهداف سعر 

 الصرف 
 
إلى ضبط معّدالت نمو العرض النقدي  إضافة

لتحقيق الهدف النهائي املتمثل في استقرار املستوى العام 

مصرف سورية املركزي من خالل  وقد حققلألسعار، 

 صرف سعر تقلباتبضبط  2018إجراءاته املتبعة خالل عام 

جانب ؛ إلى وضبط عمليات املضاربة مقبولة هوامش ضمن

لتحقيق هدف ضبط ارتفاع  التنسيق مع الجهات املعنية

األسعار املحلية ضمن األدوات املتاحة له، باعتبار ظاهرة 

لم تكن ظاهرة نقدية بحتة وال  حربارتفاع األسعار املرافقة لل

يمكن لألدوات النقدية املتاحة للمصرف املركزي أن تسهم 

لوحدها وبفاعلية في تهدئة ارتفاعات األسعار املتتالية الناجمة 

عوامل االقتصاد الحقيقي واالستقرار األمني وغيرها عن تراجع 

 سعر صرف الليرة السوريةتغيرات من العوامل إلى جانب 

 .مقابل العمالت األجنبية

 أدوات السياسة النقدية:

ن سياسة االحتياطي م التركيز خالل الفترة املاضية على كل تّم 

ع اإللزامي وسياسة سعر الفائدة كأدوات للسياسة النقدية، م

ه يتم العمل لتوسيع األدوات املستخدمة إلدارة اإلشارة إلى أنّ 

السياسة النقدية بما فيها تفعيل نافذة الخصم إلدارة 

السيولة املحلية في إطار تفعيل األدوات غير املباشرة للسياسة 

، والعمل على إعداد التشريعات الالزمة من أجل البدء  النقدية

 :في إصدر شهادات اإليداع

  :اإللزامي  يعدُّ معّدل االحتياطيسياسة االحتياطي اإللزامي

أحد األدوات التي يستخدمها مصرف سورية املركزي للتأثير 

 السيولة.  في

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم حيث تم االستمرار في العمل ب

ن تخفيض نسبة الذي تضّم  02/05/2011تاري   5938

% من مجموع الودائع 5 االحتياطي اإللزامي على الودائع إلى

تحت الطلب والودائع ألجل بالليرة السورية وبالعمالت 

األجنبية بهدف دعم سيولة املصارف مع السماح للمصارف 

بتخفيض متطلبات االحتياطي اإللزامي على جزء من الودائع 

 لتمويل املشاريع اإلنتاجية والخدمية.  هةاملوج

 النقد والتسليف مجلس قرارات تعدُّ  :الفائدة سعر سياسة 

 للسياسة الرئيسة املحددات أحد الفائدة بأسعار املتعلقة

  النقدية،
 
 هو القرارات هذه من الرئيس الهدف لكون  نظرا

 على واالستثمار االدخار وتشجيع الوطنية العملة قيمة دعم

 بسعر املتعلقة القرارات وُتبنى. الكلي االقتصاد صعيد

 مصرف في املصارف لدى السورية الليرة ودائع على الفائدة

 بما املصرفي القطاع معطيات على باالعتماد املركزي  سورية

 واالستثمار الوطني االدخار تشجيع سياسات مع ينسجم

 . واألجنبي املحلي

يعّزز القدرة  بما الودائع، على الفائدة سعر تحريك حيث يتم

 املصارف لدى لإلقراض املعدة األموال بإدارة التحكم على

 توجيهها وبالتالي الوطني االدخار تعّزز  التي املالية املوارد وجذب

 .االستثمار إلى تمويل

 التي لودائعلفائدة على ال األعلى الحد رفع تم 2015عام  منذ

 قرار بموجب% 20 سقف إلى لتصل عام عنأجلها  زيدي
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سبيل تعزيز  في 31/05/2015 تاري  1266 رقم النقد مجلس

 .األجلاإليداع طويل 

تخفيض الحد األدنى لسعر الفائدة على  تّم  2018عام في 

( 91) رقم النقد مجلس ودائع الليرة السورية بموجب قرار

ومنح املصارف حرية تحديد هامش  05/07/2018تاري  

ز التنافسية بين الصارف، الحركة على الودائع ألجل بما يعزّ 

على الودائع ألجل ل الفائدة املطبق مع منح ودائع التوفير معّد 

زيادة في سبيل  أشهر بالنسبة لودائع توفير األطفال 9أشهر و 6

، وبالتالي زيادة التنافسية بين املصارف الستقطاب الودائع

 قراض.القدرة على اإل

 ( معدالت الفائدة االسمية على الودائع ألجل1-1الشكل)

 

 : نافذة الخصم
ّ
 قانون  بموجب املركزي  سورية ى مصرفيتول

 األسناد وخصم التجارية، األسناد بخصم القيام األساس ي النقد

 وشراء تكفلها، أو القصير التي تصدرها الدولة األجل ذات

الدولة أو  تصدرها التي والطويل املتوسط األجل ذات األسناد

 2011 لعام 21أتاح املرسوم التشريعي  وقد هذا ،تكفلها

 تنفيذ في باالستقاللية تمتعه على بناء   املركزي  سورية ملصرف

 إعادة خالل من اإلقراض تسهيالت تقديم النقدية، السياسة

 واملؤسسات املصارف مع الشراء إعادة واتفاقيات الخصم

 .الودائع تقبل التي املالية

 الصرف: سعرسياسة  

 هدفمن كونه  تنطلق أهمية سعر الصرف
 
 وسيط ا

 
للسياسة  ا

األهداف املعلنة أصبحت  حربومع ال ؛النقدية في سورية

بالدرجة األولى على استقرار سعر للسياسة النقدية ترتكز 

املضاربات في للحفاظ على قيمة الليرة السورية ومنع  الصرف

 تحقق بصورةضوء آلية العرض والطلب على القطع األجنبي 

على مستوى  هحافظ في الوقت ذاتتوازن بين قوى السوق، و الت

من خالل تنظيم  الت األجنبية،االحتياطيات الرسمية من العم

 وتشديد عمليات الرقابة. تهسوق القطع وإدار 

مصرف سورية املركزي إجراءات  اتخذ 2018 عام وخالل

 الصرف لسعر نسبي استقرار على لحفاظأسهمت في ا جديدة

ومنع  ليرة سورية للدوالر األمريكي، 436.5 عند هامش سعر 

  بصورة ،التالعب بسعر صرف الليرة السورية
ُ
توازن في  سهمت

تحد من عمليات التالعب بالقطع العرض والطلب عليه، و 

  ضوابطوتوفير : األجنبي
ُ
م عمليات التمويل وفق األطر تحك

من أي عمليات  م االقتصاد الوطني ويحّد الرسمية بما يخُد 

زيادة املعروض من القطع  في ويعزز تالعب بالقطع األجنبي 

 
 
 .مقدرة املصارف على تمويل املستوردات ورفعاألجنبي يوميا

 من خالل وضع ضوابط  تنظيم سوق القطع األجنبي

عمليات البيع والشراء وتنفيذ الحواالت لدى املصارف 

وضع  وشركات الصرافة ومتابعة التقيد بها، حيث تّم 

أنظمة وضوابط خاصة وآنية متعلقة بعمليات البيع 

تجارية وغير والشراء لألفراد واملؤسسات لألغراض ال

 التجارية
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 2018-2011أسعار الفائدة القصيرة والطويلة األجل 

 (    الحد األعلى)سعر الفائدة طويل األجل 
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 بما يتناسب وموارد  ترشيد استخدامات القطع األجنبي

عبر إعادة ضبط وتنظيم عمليات  وإمكانياتهاالقتصاد 

االستيراد وتمويلها للمواد والسلع بحسب أولويتها 

مع تشديد لالقتصاد الوطني، وضرورتها للمواطنين و 

الرقابة واملتابعة على تدفق السلع بما يضمن توجيه 

القطع األجنبي املباع نحو االستيراد الذي يدعم العرض 

من العمليات الوهمية التي تستهدف  والحّد السلعي 

االستفادة من القطع األجنبي املباع في املضاربة على سعر 

 الصرف. 
 
ات بيع القطع األجنبي ملؤسس عملياتعلى  عالوة

 القطاع العام ضمن آلية إدارة القطع األجنبي.

 عبر  السوق  في املشاركة األطراف على املشددة الرقابة

إجراءات مصرف سورية املركزي التدخلية والرقابية 

املستمرة والفعالة، إلى جانب دور هيئة مكافحة غسل 

 نت:التي تضّم  األموال وتمويل اإلرهاب،

لى مؤسسات وشركات القيام بجوالت ميدانية يومية ع -

الصرافة واملصارف املسموح لها التعامل بالقطع األجنبي، 

مراقبة تنفيذ التعليمات الرقابية الصادرة عن  بهدف

مصرف سورية املركزي وضبط املخالفات املتعلقة بالتعامل 

بالقطع، والوقوف عند حاالت التجاوز، وبالتالي التعامل 

 .ةوآني ةفوري بصورةمعها 

تنفيذ  لجهةتخصصة املعدلية الضابطة ال عمل استمرار -

 الذي 04/08/2013تاري   54أحكام املرسوم التشريعي رقم 

 أو للمدفوعات كوسيلة السورية الليرة بغير التعامل منع

 النقدية، التسديدات أو التجاري  التداول  أنواع من نوع ألي

 قيمتها تدهور  من والحد السورية الليرة على الحفاظ بغية

 .الراهنة األزمة ضغوط ظل في

 

 

 :2018سعر الصرف خالل عام  تطّور 

 خالالالل  تالالّم 
 
، حيالالالث 2018عالالالام اعتمالالالاد سالالعر صالالالرف ثابالالت نسالالالبيا

عنالالالد مسالالالتوى العالالالام يالحالالالظ ثبالالالات سالالالعر الصالالالرف الرسالالال ي خالالالالل 

 سالالالالالالالالورية ليالالالالالالالالرة 436.00)، ليالالالالالالالالرة سالالالالالالالالورية للالالالالالالالالدوالر األمريكالالالالالالالالي 436.5

 سالالالالالورية ليالالالالالرة 436.00 املصالالالالارف، وسالالالالالطي وفالالالالق األمريكالالالالالي للالالالالدوالر

وذلالالالك بهالالالدف  ،(الصالالالرافة شالالالركات وسالالالطي وفالالالق األمريكالالالي للالالالدوالر

الوصالول إلالى سالالعر صالرف تالالوازني مقبالول ملواجهالالة املضالاربات التالالي 

 في السوق املوازية. ال تنشأ

 :التضخم

شهدت األعوام املاضية ارتفاعاٍت متتالية في مستويات األسعار 

األحداث األمنية، وانتشار املجموعات  أّدتاملحلية، حيث 

ر اإلنتاج اإلرهابية في العديد من املناطق السورية إلى تضرّ 

الزراعي وانحسار معظم املساحات املزروعة وانحدار إنتاج 

السرقة في املناطق ض املعامل للتخريب و املنشآت الصناعية وتعرّ 

عروض إلى تراجع اإلنتاج الحقيقي ونقص امل الساخنة، مما أّدى

الرتفاع األسعار،  أّدىمن السلع في األسواق املحلية مما 

 في ظل االعتماد على االستيراد لتلبية الطلب املحلي، 
 
وخصوصا

عدم استمرارية التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف النقل بسبب و 

 إلى أّدتاملخاطر التي تعرض لها قطاع النقل، كل هذه العوامل 

  ارتفاع تكاليف اإلنتاج،
 
قيام املحتكرين واملضاربين إلى إضافة

 برفع 
 
بالتالعب بسعر صرف الليرة السورية الذي أسهم أيضا

أسعار السلع بنسبة أكبر من األسعار الحقيقة، ولكن في عامي 

نت الظروف األمنية بعد االنتصارات التي تحّس  2018، و2017

 حققها الجيش العربي السوري في حربه على اإلرهاب، وتحريره

سيطرت عليها كانت قد ملناطق واسعة من األماكن التي 

إلى عودة جزء كبير من  أّدىاملجموعات اإلرهابية، األمر الذي 

املناطق الزراعية والصناعية إلى اإلنتاج، مما أسهم في تأمين جزء 

إلى  أّدىمن الطلب املحلي عن طريق اإلنتاج املحلي األمر الذي 
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راد، وتخفيف الضغط على سعر الحد من االعتماد على االستي

صرف الليرة السورية؛ حيث استقر سعر صرف الليرة السورية 

، 2018عام  ليرة سورية للدوالر األمريكي 436.50عند مستوى 

املتبعة من قبل مصرف سورية  سياسات واإلجراءاتلل كما كان

تنظيم  من خالل بضبط التعامل بالقطع األجنبي املركزي املتمثلة

وتمويل عمليات االستيراد، والسماح للمصارف العاملة الحواالت 

بشراء القطع األجنبي من املواطنين، األمر الذي أسهم في ارتفاع 

إلى الحد من  أّدت، كل هذه العوامل العرض من القطع األجنبي

 2018التضخم في عام  معّدلارتفاع األسعار املحلية، وتراجع 

 م
 
 بمستوى %0.94 سّجال

 
 .له في العام السابق %18.08، مقارنة

  :2018التضخم في عام  معّدل تطّور 

 بالعام  2018عام % في نهاية 0.94التضخم  معّدلبلغ 
 
مقارنة

 18.08التضخم خالله  معّدلالسابق، التي بلغ 
 
% منخفضا

 تطّور ( 3-1الشكل رقم ) ويوّضح نقطة مئوية، 17.14بمقدار 

 من عام  معّدل
 
، بالنسبة 2018حتى  2011التضخم وسطيا

 .2010لسنة أساس 

 معدل ،(100=2010) املستهلك ألسعار القياس ي الرقم وسطي(: 2-1الشكل )
 ( %وسطي) السنوي  التضخم

 

 

 املكتب املركزي لإلحصاء ومصرف سورية املركزي.: ملصدرا

بصورة أساسية إلى انخفاض معدل التضخم  ويعود انخفاض

 بالعام السابق 2018في عام  جميع املساهمات
 
كما هو  مقارنة

همة يبين انخفاض مساحيث  ؛(3-1) رقم الشكلموضح في 

 سّجلمالنقل  مكّون 
 
 ب %0.38بلغت نسبة  ة

 
، ثّم %1.66المقارنة

 بال %0.29 بلغت الصحة بنسبة مكّون مساهمة 
 
%، 0.77مقارنة

 سّجلاألغذية واملشروبات غير الكحولية م مكّون مساهمة ثّم 
 
ة

 بال %0.17بلغت نسبة 
 
سلع  مكّون ثّم مساهمة %، 8.25مقارنة

 بال %0.13بلغت وخدمات متنوعة بنسبة 
 
 ثّم %، 0.61مقارنة

 بال0.12 التعليم بنسبة بلغت مكّون مساهمة 
 
 %،0.23% مقارنة

 مقا %0.11الترويح والثقافة بنسبة بلغت  مكّون ثّم مساهمة 
 
رنة

املطاعم والفنادق بنسبة بلغت  مكّون مساهمة %، ثّم 0.28بال

 بال0.06
 
سبة االتصاالت بن مكّون ، ثّم مساهمة %0.86% مقارنة

 بال0.02بلغت 
 
ات كّونت كل من املسّجلبينما %. 0.18% مقارنة

 مكّون مساهمة  تحيث سّجلاآلتية مستويات سالبة؛ 

 0.03-)بلغت  نسبةاملشروبات الكحولية والتبغ 
 
%( مقارنة

التجهيزات واملعدات املنزلية وأعمال  مكّون مساهمة ، و %0.56بال

 بال0.03-)الصيانة االعتيادية نسبة بلغت 
 
ثمَّ %، 1.03%( مقارنة

 %0.11-)املالبس واألحذية بنسبة بلغت  مكّون مساهمة 
 
( مقارنة

 ، %1.56بال
 
السكن واملياه والكهرباء  مكّون مساهمة وأخيرا

 بال0.26-)والوقود بنسبة بلغت 
 
 %.1.99%( مقارنة
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املساهمات النسبية ملكونات سلة املستهلك في معدل التضخم (: 3-1الشكل )

(100=2010)سنة األساس 2017-2010خالل الفترة   

 

 
ا
 الرقابة املصرفية: -ثانيا

تعمل مديرية مفوضية الحكومة لدى املصارف على تنفيذ 

توجيهات مجلس النقد والتسليف املتعلقة بالرقابة املصرفية 

 2002لعام  23وما يتوجب عليها بموجب القانون رقم 

وتعديالته في هذا اإلطار، وذلك من حيث دراسة طلبات 

التي تخضع رقابتها ها وتسجيل املالية املؤسساتترخيص 

، واإلشراف والرقابة عليها، والتحقق من مخالفاتها للمجلس

ألحكام القوانين واملراسيم األخرى الناظمة للعمل املصرفي 

واملالي، وكذلك متابعة الشؤون املتعلقة بمركزية املخاطر 

وتجميع املعلومات عن التسهيالت االئتمانية املمنوحة لعمالء 

، ك
 
ما تقوم املديرية املصارف واملؤسسات املالية األخرى دوريا

بإعداد الدراسات وتنظيم اإلحصاءات املتعلقة بوضعية 

 
 
املصارف واملؤسسات املالية املصرفية وغير املصرفية، وأيضا

إجراء أي تحقيق أو تدقيق خاص بناء  على طلب املجلس 

 وتوجيهاته.

وفي هذا اإلطار أولى مجلس النقد والتسليف الرقابة املصرفية 

،
 
 كبيرا

 
إذ شدد على ضرورة االلتزام بالقرارات  اهتماما

والتشريعات الناظمة لعمل املصارف ومؤسسات التمويل 

الصغير، وكذلك التقيد بالنسب التنظيمية، إضافة إلى مراعاة 

املعايير املصرفية الدولية وتعليمات لجنة بازل للرقابة 

املصرفية، وذلك من أجل ضمان سالمة القطاع املصرفي 

شملت قرارات مجلس النقد والتسليف  واستقراره. وقد

( أهم 1جوانب العمل املصرفي كافة، ويوضح امللحق رقم )

.
 
 القرارات الرقابية الصادرة املعمول بها حاليا

التزام املصارف ومؤسسات الصرافة والتمويل الصغير 

 واستجابتها لتطبيق القرارات:

 :املصارف 

 جري لعملها وي تلتزم املصارف بصورة عامة بالقرارات الناظمة

، ويتم إعداد جداول زمنية مع املصارف 
 
متابعة التزامها ميدانيا

ليتم االلتزام بالقرارات الرقابية، وتعتمد تلك الجداول من 

قبل مجلس النقد والتسليف؛ وبالنسبة لبعض املصارف 

العامة فيوجد تأخير بإرسال البيانات املطلوبة بموجب 

ن مصرف سورية املركزي، القرارات والتعليمات الصادرة ع

ويتم متابعتها على نحو كامل، ووضع جداول زمنية مع وجود 
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)يبين  تفاوت  في االلتزام بالقرارات الرقابية بين مصرف وآخر.

 ( أهم تلك القرارات(.1امللحق رقم )

 :مؤسسات الصرافة والتمويل الصغير 

حدثة بموجب القانون رقم  مؤسسات الصرافة إن
ُ
لعام  24امل

ملتزمة بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة بخصوص  2006

تنظيم بيع القطع األجنبي والتعليمات التطبيقية لتمويل 

العمليات التجارية وغير التجارية وضوابطها )يبين امللحق رقم 

 ( أهم تلك القرارات(.2)

ة بموجب املرسوم املحدث مؤسسات التمويل الصغيرن إكما 

  ملتزمة 2010لعام  9والقانون رقم  2007لعام  15رقم 
 
 أيضا

بتطبيق القرارات والتشريعات املصرفية الصادرة )يبين امللحق 

 (.( أهم تلك القرارات3رقم )

أهم األعمال املنجزة على صعيد الرقابة املصرفية خالل 

 :2018عام 

 :المصارف 

  الرقابة امليدانية: -

 -يتم العمل على تنفيذ ثالثة أنواع من املهام الرقابية )شاملة 

طارئة(، كما يتم العمل على تكليف املراقبين  -غرضية

املصرفيين الداخليين املعينين لدى املصارف العاملة في 

الجمهورية العربية السورية بموجب قانون النقد األساس ي 

املصارف للقيام بمهمات رقابية في  2002/ لعام 23رقم /

املعينين فيها وفق خطة سنوية لكل مصرف تعد من قبل قسم 

الرقابة املصرفية، وتنقسم الخطط إلى مهام دورية متكررة 

تتضمن تدقيق التزام املصارف بقرارات مجلس النقد 

 من 
 
والتسليف ونماذج األوضاع املصرفية التي تدقق مكتبيا

الحكومة، قبل قسم الرقابة املكتبية لدى مديرية مفوضية 

ومهام يتم تحديدها من قبل قسم الرقابة امليدانية حيث 

املخاطر التي  ُيراعى وضع كل مصرف على حدة على أساس

 إلى تنفيذ مهام تدقيق معلوماتي في 
 
يتعرض لها. إضافة

املؤسسات املالية املصرفية واملشاركة في الجزء التقني املتعلق 

ة للنظم املعلوماتية ببعض املهام الغرضية التي تتطلب العود

وهي موزعة كما يبينه  لدى املؤسسات املالية املصرفية،

 اآلتي: الشكل

 املهام الرقابية الغرضية والطارئة املنفذة على املصارف(: 4-1الشكل )

 
 الرقابة املكتبية: -

تتم الرقابة املكتبية من خالل التأكد من صحة نماذج 

بيانات املصارف كافة املعتمدة ضمن املهل املحددة في 

القوانين واألنظمة النافذة والتأكد من عدم وجود مخالفة 

واضحة ملعايير املحاسبة الدولية واملعايير الدولية للتقارير 

رات املالية وللضوابط االحترازية املعتمدة بموجب قرا

مجلس النقد والتسليف، إضافة إلى تحليل البيانات 

املالية األساسية واستخراج أهم النسب واملؤشرات املالية 

لتقييم الوضع املالي للمصرف فيما يتعلق بكفاية رأس 

املال، وجودة األصول، والربحية، والسيولة، والحساسية 

تجاه مخاطر السوق، وإعداد التقارير الربعية املتضمنة 

تائج التحليل املالي لكل مصرف وللقطاع املصرفي وتقييم ن
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نقاط القوة ونقاط الضعف التي يعاني منها املصرف 

 والتوصيات املالئمة بهذا الخصوص

 مؤسسات التمويل الصغير: 

الرقابة املصرفية على مؤسسات التمويل الصغير إلى  تهدف

مراقبة األداء املالي لهذه املؤسسات وتقييمه ومتابعته 

وتصحيحه من خالل مؤشرات السالمة املصرفية لديها، والتأكد 

من التزامها بالقوانين والقرارات كافة الصادرة وال سيما الصادرة 

 ناه: عن مجلس النقد والتسليف وفق ما هو مبين أد

 الرقابة املكتبية: -

تتم الرقابة املكتبية من خالل التأكد من التزام هذه 

املؤسسات بتقديم بياناتها املالية ضمن املهل املحددة في 

القوانين واألنظمة النافذة والتأكد من دقة هذه البيانات 

وصحتها عن طريق تدقيق نماذج البيانات املالية الدورية 

بغية التحقق من عدم وجود مخالفة املعدة للنشر؛ وذلك 

ملعايير املحاسبة الدولية واملعايير الدولية للتقارير املالية 

وللضوابط االحترازية املعتمدة بموجب قرارات مجلس النقد 

والتسليف، إضافة إلى إجراء تحليل مالي لهذه البيانات 

واستخراج أهم النسب واملؤشرات املالية لتقييم الوضع املالي 

يتعلق بكفاية رأس املال، وجودة األصول، والربحية،  فيما

والسيولة، والحساسية تجاه مخاطر السوق، وإعداد التقارير 

السنوية املتضمنة نتائج التحليل املالي لكل مؤسسة وتقييم 

 نقاط القوة والضعف وإصدار التوصيات املالئمة.

 الرقابة امليدانية: -

تقييم أداء املراقبين يتم تنفيذ املهام امليدانية ومتابعة 

املصرفيين من خالل العمل على تنفيذ ثالثة أنواع من املهام 

الرقابية )شاملة، غرضية، طارئة(؛ وتنّفذ مهام الرقابة 

 امليدانية الشاملة وفق الخطة املعتمدة.

 :مؤسسات الصرافة 

 تتم مراقبة أداء مؤسسات الصرافة والتأكد من التزامها

الناظمة لنشاط الصرافة، والحد  صادرةبالقوانين والقرارات ال

من نشاط السوق املوازية وإيجاد التشريع املناسب لتنفيذ 

العمليات املالية عبر مؤسسات الصرافة املرخصة، ومن خالل 

القنوات النظامية، حيث تتم العملية الرقابية وفق ما هو 

 مبين في اآلتي:

 :املكتبية الرقابة -

البيانات املالية الدورية، ونماذج تتم من خالل تدقيق نماذج 

البيانات املعدة للنشر، والتأكد من سالمة تطبيق مؤسسات 

 الصرافة املرخصة للقرارات واألنظمة النافذة.

 الرقابة امليدانية: -

تتم من خالل تنفيذ جوالت ميدانية دورية يومية، وغرضية، 

جميعها تهدف إلى  وطارئة على مؤسسات الصرافة املرخصة

د من سالمة بيئة الضبط الداخلي، والتزام مؤسسات التأك

 الصرافة باألنظمة الناظمة لعملية بيع العمالت األجنبية

، والتزام شركات الصرافة بالقرارات الناظمة لنشاط ئهاوشرا

الحواالت، وتسليمها وفق األسعار املحددة من قبل مصرف 

.
 
 سورية املركزي، وسحب عينات لدراستها مكتبيا

 :املخاطر مركزية إدارة

تم تفعيل عمل مركزية املخاطر من خالل تلبية طلبات 

املصارف العاملة باالستعالم عن التسهيالت االئتمانية لعمالئها 

وفق أحدث بيانات، ال سيما البيانات الخاصة بالتصنيف 

ليصار إلى االعتماد عليها في اتخاذ القرار  ،للعمالء االئتماني

د تسهيالت لعمالء املصرف، ويتم االئتماني بمنح أو تجدي

تزويد املصارف ببيانات محدثة حول التسهيالت املجمعة 

لعمالئهم من القطاع املصرفي، كما يتم إصدار تعميم دوري 
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للقائمة الخاصة بالعمالء املقيد تعاملهم بالشيكات ويتم 

تحديثها وفق تبليغات املصارف العاملة عن الشيكات املرتجعة 

ذلك تعميم فوري للقائمة الخاصة لدى املصرف، وك

بالشيكات املحظور صرفها حال حدوث أي تحديث عليها بناء  

على التبليغات املتعلقة بالشيكات املحظور صرفها بسبب 

 الفقدان أو إفالس الحامل واملبلغ عنها من قبل املصارف.

 :املصرفية للرقابة 2بازل  مقررات تطبيق

املصارف باتخاذ قامت مديرية مفوضية الحكومة لدى 

 :2الخطوات اآلتية باتجاه تطبيق اتفاقية بازل 

( 4/م.ن/ب253* إصدار قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

الخاص باحتساب معيار كفاية رأس املال  23/01/2007بتاري  

 مع مقررات اتفاقية بازل 
 
 2انسجاما

 
، والذي أصبح ملزما

ر أنه يتوجب أال . وقد حدد القرا01/07/2007ابتداء  من تاري  

تقل نسبة الكفاية لدى املصارف العاملة في سورية عن نسبة 

%، وتحتسب هذه النسبة على أساس امليزانيات املجمعة 8

لإلدارة العامة والفروع في سورية والخارج واملصارف 

واملؤسسات التابعة لها، واشترط القرار أال يقل مبلغ األموال 

صوص عنه في قانون إحداث الخاصة عن مبلغ رأس املال املن

 وتعديالته. 2001لعام  28املصارف الخاصة واملشتركة رقم 

وحدد القرار أن نسبة الكفاية هي: النسبة الناتجة عن قسمة  

األموال الخاصة الصافية الظاهرة في البسط إلى مجموع 

مخاطر االئتمان العناصر الثالثة اآلتية الظاهرة في املقام وهي: 

وحسابات خارج امليزانية املثقلة  املوجودات ومخاطر حسابات

ومخاطر بأوزان املخاطر املحددة في هذه التعليمات.من جهة 

من جهة أخرى، وتشمل األخيرة مخاطر أسعار الفائدة  السوق 

لألدوات املالية ذات الفوائد الثابتة أو املتحركة املحتفظ بها 

رها، للمتاجرة، وذلك بعد تثقيل كل أداة بحسب درجة مخاط

ومخاطر السوق ملراكز األسهم املحمولة املحتفظ للمتاجرة، 

ومخاطر مركز القطع اإلجمالي ومركز الذهب، إضافة إلى 

 املخاطر التشغيلية.

يتم احتساب نسبة الكفاية مرتين في السنة في نهاية شهري 

غ عنها إلى مفوضية الحكومة لدى 
ّ
حزيران وكانون األول، ويبل

ق عليها مفتش الحسابات الخارجي لدى املصارف بعد أن يصاد

املصرف، على أن يتم التصريح عن نسبة الكفاية خالل مدة 

أقصاها شهر من بداية الشهر الذي يلي نصف السنة املصرح 

 عنها.

اعتمدت مديرية مفوضية الحكومة لدى املصارف خطة * 

تاري   2913/100نموذجية بموجب تعميمها رقم 

الطلب من املصارف اعتمادها في . املتضمن 16/06/2009

والتي تمثل الحد األدنى  2 تطبيقها ملتطلبات اتفاقية بازل 

للتطبيق، ويتم تقييم أداء املصارف بهذا الخصوص من خاللها 

حيث تشتمل هذه الخطة على البنود كافة املرتبطة بتطبيق 

موزعة على ثالثة محاور أساسية تمثل دعائم اتفاقية  2بازل 

على تقدير مديرية مفوضية الحكومة لدى املصارف، بازل بناء  

 وهي اآلتية:

  متطلبات الحد األدنى لرأس املال: لتحقيق نسبة كفاية

 %.8رأس املال بحيث ال يقل الحد األدنى عن 

  عمليات املراجعة الرقابية: لتعزيز أساليب إدارة املخاطر

لدى املصارف وتحديد مسؤوليات إدارة املصرف في تقييم 

 كفاية رأس املال لتغطية أنواع املخاطر كافة.مدى 

  انضباط السوق: لتحقيق شفافية عن طريق مجموعة

من متطلبات اإلفصاح التي تسمح للمشاركين في السوق 

 بتقييم املعلومات الرئيسة عن رأس املال.
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القطاع املصرفي واملالي، والتطور الحاصل خالل  هيكلية

 :2018عام 

هيكلية القطاع املصرفي واملالي في سورية في لم يطرأ تغيير في 

من حيث عدد املصارف؛ حيث ال  2017عن عام  2018عام 

 
 
 خاصا

 
يزال يتكون من ستة مصارف عامة وأحد عشر مصرفا

 وثالثة مصارف إسالمية، ولكن عدد فروعها قد 
 
تقليديا

، في حين أن عدد املكاتب بقي  549إلى  589انخفض من 
 
فرعا

138 ،
 
كما ال يزال هناك مصرف واحد للتمويل الصغير  مكتبا

واملتناهي الصغر، ومؤسستين للتمويل الصغير واملتناهي 

الصغر، أما بالنسبة ملؤسسات الصرافة؛ فقد ارتفع عدد 

، بينما 2018شركة خالل عام  18شركات الصرافة إلى 

 من  29انخفض عدد مكاتب الصرافة إلى 
 
 في  35مكتبا

 
مكتبا

 .2017عام 

 2018(: عدد املصارف وفروعها ومكاتبها لعام 1-1لجدول رقم )ا

 البيان
املصارف 

 العامة

العدد  املصارف الخاصة

 إسالمية ةتقليدي اإلجمالي

 20 3 11 6 عدد املصارف

 549 47 205 297 عدد الفروع

 138 3 6 129 عدد املكاتب

 

 (: عدد فروع املصارف العاملة5-1رقم ) الشكل

 

 املصارف العاملة مكاتب(: عدد 6-1رقم ) الشكل

 

 

 

 

 عدد فروع املصارف العامة :(7-1رقم ) الشكل
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  (: عدد فروع املصارف الخاصة8-1الشكل رقم )

 
 

وفروعها  واملتناهي الصغر  (: عدد مصارف التمويل الصغير 2-1رقم ) الجدول 

 2018ومكاتبها لعام 

 البيان
مصارف التمويل الصغير 

 الصغرواملتناهي 

عدد 

 الفروع

عدد 

 املكاتب

 1 4 1 العدد

 

)مؤسسات  (: عدد املؤسسات املالية واملصرفية االجتماعية3-1رقم ) الجدول 

 2018وفروعها ومكاتبها لعام  تمويل صغير ومتناهي الصغر(

 البيان
املؤسسات املالية املصرفية 

 االجتماعية

عدد 

 الفروع

عدد 

 املكاتب

 10 13 2 العدد

 

 

 

 عدد شركات ومكاتب الصرافة العاملة :(9-1رقم ) الشكل

 
قامت مديرية مفوضية الحكومة لدى املصارف باستصدار 

تعاميم موجهة للمصارف واملؤسسات املالية العاملة؛ و قرارت 

 ومن أهمها اآلتي:

 القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف:

 الزراعي للمصرف املوافقة 12/04/2018 تاري  ن م/54 القرار -

 ضمن املعتمدة اآللية وفق الريفيات النساء إقراض على التعاوني

ع واإلداري  املالي االتفاق
ّ
 للمعونة الوطني الصندوق  بين املوق

 اليتجاوز  إجمالي وبسقف التعاوني الزراعي واملصرف االجتماعية

 .سورية ليرة مليار

 ن م/70 رقم بالقرار واملعّدل 20/03/2018 تاري  ن م/38 القرار -

 على التعاوني الزراعي للمصرف املوافقة املتضمن 4/6/2018 تاري 

 تاري  من ابتداء   الصغر واملتناهية الصغيرة للمشاريع قروض منح

 واإلداري  املالي االتفاق ضمن املعتمدة اآللية وفق ،01/03/2018

 الزراعي واملصرف االجتماعية للمعونة الوطني الصندوق  بين املوقع

 .سورية ليرة ملياري  يتجاوز  ال إجمالي مبلغ وبسقف التعاوني

املتضمن ضوابط توظيف  02/08/2018تاري   ن/م 110 القرار -

فائض القطع األجنبي املتوفر لدى للمصارف العاملة في الجمهورية 

العربية السورية املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي عن طريق 
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 نهاءإو  ألجل ودائع حسابات في املركزي  سوريةإيداعه لدى مصرف 

 .2012 لعام 812 بالقرار العمل

املتضمن إعفاء املصارف  09/03/2018تاري   /م ن122القرار  -

العامة التي قامت بالتوظيف في األسناد العامة على الدولة لقاء 

االحتياطي اإللزامي على الودائع خالل املدة من بدء العمل بالقرار 

من الغرامات والعقوبات  2016ولغاية نهاية  2004للعام 72رقم 

 .2017لعام  78وطي القرار  2012عام  5727بالقرار رقم 

إضافة أجل مدة شهر واحد  11/11/2018/م ن تاري  171القرار  -

/م ن 110إلى اآلجال املحددة للودائع ضمن املادة الثانية من القرار 

 .2/8/2018تاري  

املتضمن إنهاء العمل بقراري  22/11/2018/م ن تاري  172 القرار -

الخاص  25/1/2017/م ن تاري  28مجلس النقد والتسليف رقم 

بضوابط منح التسهيالت االئتمانية على شكل حساب جاري مدين 

 املتضمن 11/04/2017 تاري  ن/م 52بالليرات السورية والقرار 

 .القطر في العاملة املصارف لدى االئتمانية التسهيالت ضوابط
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 الجهاز املصرفي السوري(: 1-1رقم ) اإلطار 
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 ثالث
ا
 هاب:ر إل امكافحة غسل األموال وتمويل  -ا

التشريعات والنصوص التنظيمية السورية املعمول بها 

 في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:

  تعمل هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 
وفقا

وتعديالته الخاص  2005لعام  33لمرسوم التشريعي رقم ل

لتشريعات ول بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

 .هاوالقرارات والتعليمات الناظمة لعمل

 :2018 الهيئة لعام وحدات نشاطات

 :التحقيق وحدة

املعلومات الواردة بجمع  املراقبون في وحدة التحقيق يقوم

واملعلومات  ،وتدقيقها في إبالغات الجهات املكلفة باإلبالغ

التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون، حيث حققت الوحدة 

حالة جديدة، كما استكملت  139 بال 2018خالل عام 

 معالجة العديد من الحاالت العائدة إلى السنوات السابقة

 وتتابع ألعوام مختلفة، تعود حالة 92 بحفظحيث قامت 

 قيد لتمازا التي الحاالت من كبير عدد على العمل الهيئة

 .التحقيق

 وحدة جمع املعلومات املالية:

 قواعد تطوير على العمل املعلومات جمع وحدة تابعت

 ووحداتها، الهيئة عمل يخدم بما وذلك الهيئة، بيانات

 الالزمة الدراسات وإعداد لها، املستمرة باملراجعة والقيام

 الجهات لدى املوجودة املحلية البيانات قواعد مع للربط

  عملها، في الهيئة تخدم والتي املعنية
 
 إعداد إلى إضافة

 العامة، الجمارك إدارة مع التعاون  لتعزيز الالزمة الدراسات

 بغرض الحدود عبر األموال نقل مراقبة إطار في وذلك

كما تم تنصيب  اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة

لدى الهيئة ليتاح للوحدة إمكانية البحث أو  نقطة االسكودا

استخراج تقارير تتعلق بالبيان الجمركي أو الشهادة 

تم ترحيل كم حيث  ،الجمركية للمصدرين واملستوردين

غ يهائل من بيانات الحواالت في البرمجية وفق الص

القياسية من املصارف وشركات الصرافة والحواالت املالية 

قامت الوحدة بمعالجة قرارات الحجز ، كما كافة الداخلية

 إلى إعداد تقارير دورية ، الواردة إليها من وزارة املالية
 
إضافة

تحليلية وإحصائية عن نشاطات الهيئة، واإلبالغات التي 

تلقتها واملعلومات الواردة، وتزويد الجهات الطالبة 

 املطلوبة املتوافرة لدى الهيئة.للمعلومات باملعلومات 

 قق من اإلجراءات:وحدة التح

مهامها في التأكد من  وحدة التحقق من اإلجراءات تتابع

املكلفة بالتزامات مكافحة  واملصرفية قيام املؤسسات املالية

بهذه االلتزامات،  التقيدو ، غسل األموال وتمويل اإلرهاب

بزيارات  2018وفي هذا اإلطار؛ قامت الوحدة خالل عام 

غرضية للقطاع املصرفي، مهمة  21ميدانية عدة، شملت 

مهمة غرضية  24مهمة غرضية للقطاع املالي منها: ) 28

 اتمهم 3ومنجزة على شركات الحواالت املالية الداخلية، 

 واحدةمهمة غرضية و  الصرافة،غرضية منجزة على شركات 

 الوساطة املالية(.على شركات 

القطاع  لدى 3ما تم تعيين مسؤولي إبالغ بلغ عددهم؛ ك

شركات  لدى 4لدى للقطاع املالي منها: ) 15 ،ياملصرف

لدى شركات  4الصرافة، و لدى مكاتب 1و، الصرافة

ى لد 2و لدى شركات الحواالت، 4و الوساطة املالية،

 التأمين(.شركات 
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يل مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة فعكما وتم البدء بت

تاري   .و /م78الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

، واتخاذ اإلجراءات املناسبة )عقوبات إدارية، 19/12/2017

غرامات مالية( بحق املؤسسات املالية واملصرفية املخالفة 

لاللتزامات املفروضة عليهم بموجب املرسوم التشريعي رقم 

وتعديالته، وجميع األنظمة الصادرة  2005لعام  33

بموجبه، وذلك وفق الئحة الجزاءات اإلدارية والغرامات 

 الية واإلجراءات العالجية التصحيحية.امل

 لدى اإلبالغ مسؤولي من عدد مع باالجتماع الوحدة وقامت

 العديداملالية واملصرفية بهدف مناقشة  املؤسسات بعض

 املؤسسات، تلك عمل تخص التي املختلفة القضايا من

بعض  على اإلشرافيةاالجتماع مع الجهات  كوكذل

القطاعات املالية واملصرفية ملناقشة بعض القضايا التي 

 تخص عمل تلك القطاعات. 

 والقرارات التعاميم من العديد إصداربقامت الوحدة  كما

 إجراءات يخص فيما وذلك ،واملصرفية املالية للمؤسسات

 بدراسات والقيام اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة

، الصادرة القرارات بعض تطبيق على املترتبة اآلثار لبيان

 إلى العمل على استصدار الدليل اإلرشادي للرقابة 
 
إضافة

امليدانية على إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب في املؤسسات املالية واملصرفية، والتنسيق مع 

الجهات اإلشرافية على القطاع املصرفي واملالي بهذا 

 الخصوص.

الوحدة التواصل  تتابعملهن غير املالية وفيما يخص ملف ا

 تلك التزامات فعالية تعزيز بهدفاملهن غير املالية  ممثليمع 

 وتمويل األموال غسل مكافحة بإجراءات يرتبط بما املهن

 .اإلرهاب

 وحدة املعلوماتية:

ومتابعتها  إليهاتنفيذ املهام املوكلة بوحدة املعلوماتية  تقوم

من خالل في تقديم الدعم املعلوماتي ملراقبي الهيئة، وذلك 

ن الحواالت لدى املؤسسات تنصيب برمجية التحقق م

عن طريق الزيارة امليدانية لها، كما تم  سوريةفي  املالية

تفعيل البريد االلكتروني املشفر عن طريق الربط الشبكي 

  مع كافة املؤسسات املالية
 
 إلى متابعةكافة

 
العمل  ، إضافة

 مع املؤسسات الجديدة التي لم تحقق الربط.

كما قامت الوحدة بتجهيز اإلعدادات الالزمة لبرمجة الحجز 

االحتياطي مع مستلزماتها لتحقيق الربط مع شبكة 

الحكومة اآلمنة، ومتابعة البرامج املتعلقة بالتواصل مع 

مثل إيغمونت والبريد االلكتروني، وكذلك  الدول الخارجية

ام بالزيارات امليدانية للمؤسسات املالية بغرض تحقيق القي

 املهمات الرقابية بالتعاون مع وحدة التحقق من اإلجراءات.

 : والدراسات الدولي التعاون  وحدة

 2018وحدة التعاون الدولي والدراسات خالل عام  تقوم

 إلى اإلشراف على موقع الهيئة على بمتابعة مهامها
 
، إضافة

ومتابعة تلقي وإرسال طلبات املساعدة  اإلنترنتشبكة 

 2018خالل عام ( طلبات 9، والبالغة )ومعالجتها  الخارجية

  طلبات مستلمة( 6طلبات مرسلة، و 3منها )

 إلى قيام الوحدة
 
تنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ب إضافة

 ألحكام املادة  هاونشر القائمة املحلية املحدثة 
 
من  12وفقا

تشمل األشخاص والكيانات الذين والتي  ،851القرار 

أو يشاركون  ،يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية

أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤالء أو  ،فيها

يسيطرون عليها، واألشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون 

 نياب
 
 .أو يعملون ملصلحتهم أو بتوجيههم ،عنهم ة
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كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح األمم املتحدة املعنية 

الصادرة بموجب قرار  ضد القاعدة والطالبانبالعقوبات 

 ، إضاف1267مجلس األمن رقم 
 
إلى تعميم قوائم العقوبات ة

األخرى الصادرة عن األمم املتحدة بموجب قرارات مجلس 

 األمن.

 وحدة الشؤون القانونية: 

تنفيذ املهام  2018تابع وحدة الشؤون القانونية في عام ت

دعاءات املباشرة أمام إل واملتمثلة في تقديم ا لهااملوكلة 

 2وعاءات بجرم غسل األموال إد 5القضاء والتي بلغت 

عّممت على جميع املصارف العاملة و  ،رهابإل بجرم تمويل ا

عن محكمة  ةميد أموال صادر / قرار تج69في القطر /

/ قرار ترقين إشارة التجميد عن أموال 523هاب،/قضايا اإلر 

عن محكمة قضايا ة عدد من املدعى عليهم صادر 

عن محاكم  ة/ قرار تجميد أموال صادر 180رهاب،/إل ا

/ قرار ترقين إشارة التجميد عن 101امليدان العسكرّية  و/

يدان املعن محاكم  ةأموال عدد من املدعى عليهم صادر 

 .عسكرّيةال

 على منظومة إدارة قرارات الحجز  
 
وتّم البدء بالعمل أصوال

االحتياطي التي قامت وزارة االتصاالت والتقانة بإطالقها 

 .عديدة بالتعاون والتنسيق مع جهات رسمّية

وبناء على التنسيق والتعاون الجاريين بين وحدة الشؤون  

دل كل من القانونية ووزارة العدل، أصدر السّيد وزير الع

 19/11/2018/ تاري  37/ اآلتيين األول رقمالتعميمين 

املتضّمن إلزام كافة قضاة التحقيق واإلحالة بضرورة اتباع 

كافة اإلجراءات القانونّية ألصول التبليغ في الدعاوى التي 

 فيها، و 
 
/ تاري  45رقم / الثانيتكون الهيئة طرفا

وجوب تضمين املتضّمن إلزام كافة القضاة ب 26/12/2018

 ،وكاملة، طلب رفع السرّية املصرفّية معلومات مفّصلة

 على سرعة الحصول على البيانات الالزمة 
 
وواضحة حرصا

 للسرّية املصرفّية. 
 
 وحماية

 املصدر حسب للهيئة الواردة الحاالت(: 10-1) رقم لشكلا

 
 .2018 عام خالل للهيئة الواردة اإلبالغات(: 11-1) رقم الشكل

 
 2018(: مقارنة اإلبالغات الواردة للهيئة خالل عام 12 -1الشكل رقم )

 بالسنوات السابقة
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 (: الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب13-1) رقم الشكل

 رئيس الهيئة )الحاكم( 
 

 الهيئة أمين سر 
 

 وحدة التعاون الدولي والدراسات 

 وحدة الشؤون القانونية 

 وحدة التحقق من اإلجراءات 

 وحدة التحقيق 

 وحدة جمع املعلومات 

 وحدة املعلوماتية 

 اإلدارية وحدة الشؤون 

 وحدة التدقيق 

 واملتابعةواملت
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 العمليات واألنشطة: املحور الثاني

 
ا
 العمليات املصرفية -أوال

 
ا
 الحسابات -ثانيا

 
ا
 الخزينة -ثالثا

 
ا
 العالقات الخارجية -رابعا

 
ا
 منظومة التقانة -خامسا

 
ا
 املوارد البشرية –سادسا

 
ا
 الشؤون املالية -سابعا

 
ا
 الخدمات العامة -ثامنا

 
ا
 أمانة السر -تاسعا

 
ا
 الشؤون القانونية -عاشرا

 التدقيق الداخلي -حادي عشر

 إدارة املخاطر -ثاني عشر

 الدين العام واألو راق املالية الحكومية -ثالث عشر

 والتخطيط األبحاث االقتصادية واإلحصاءات العامة -عشررابع 

 التعاون بين املصرف والجهات العامة األخرى  خامس عشر 

 العالقات مع املنظمات الدولية -عشرسادس 
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 :تمهيد

يعمل مصرف سورية املركزي ويؤدي املهام املناطة به 

قوم كل منها بدور ي، حيث مديرياته وفروعهمن خالل 

والتعليمات التطبيقية محدد له في النظام الداخلي 

ولكنها تتكامل فيما بينها  ،ملصرفلعمل ا ظمةاالن

ع وتتعاون لتحقيق أهدافه، كما تعمل بالتعاون م

للوصول إلى رؤية مختلف الجهات العامة والخاصة 

مشتركة للنهوض باالقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات 

 .الراهنة والحصار االقتصادي املفروضاألزمة 

 
ا
 املصرفية: العمليات -أوال

استراتيجية تنفيذ تتولى مديرية العمليات املصرفية 

من : إدارة سعر الصرف ما يخصفيالسياسة النقدية 

دعم لسعر صرف الليرة السورية املطبق على  خالل

عمليات القطاع العام واستمرار  تدخل مصرف سورية 

 للقطع األجنبي 
 
املركزي في سوق القطع املحلية بائعا

 
 
  ،وفق قرارته الساريةله  وشاريا

 
إلى إصدار  إضافة

األسعار املرجعية التي تعتبر عتبة ضبط لسعر صرف 

 ،طع النظامية واملوازيةفي سوق القالليرة السورية 

من خالل  ،القطع األجنبي في السوق املحليةإدارة و

 7رقم  ر لجنة إدارة مصرف سورية املركزي قراإصدار 

ليم تس الخاص بأحكام واستثناءات 03/01/2017تاري  

بين مصرف  وشرائهالحواالت وبيع القطع األجنبي 

  .سورية املركزي واملصارف واملؤسسات املالية املرخصة

بتنفيذ عمليات تمويل التجارة تقوم املديرية 

حواالت( لصالح القطاع العام.  -كفاالت -)اعتمادات

وتعمل على توسيع شبكة املصارف املراسلة في الخارج. 

 إلى قيامها
 
بتسديد التزامات الجمهورية العربية  إضافة

السورية تجاه الدول والصناديق املقرضة، وإعداد 

واتفاقيات إعادة الجدولة للقروض  سيناريوهات

القسرية أحادية متوقفة السداد بسبب العقوبات 

ملف  كما تتابع الجمهورية العربية السورية. الجانب

األموال املجمدة في الخارج وإمكانية االستفادة منها في 

 تمويل احتياجات إنسانية وضرورية للشعب السوري.

 إلى 
 
ما يخص تمويل تطبيق القرارات السارية بإضافة

خطة موازنة القطع األجنبي للقطاع العام وتمويل 

املشتقات النفطية واألدوية وغيرها من املسلتزمات 

املشاركة في اللجان الحكومية وكذلك  .الضررورية

املشتركة مع الدول الصديقة لبحث اتفاقيات تعاون 

  .مشتركة

لحفاظ ل والدؤوب وقد تابعت املديرية عملها الحثيث

سعر صرف الليرة السورية عند مستويات توزانية على 

تذبذبات محدودوة لسعر الصرف في املجال مقبولة )

هيكلة وأعادت  ليرة سورية للدوالر األمريكي( 440-490

مديرية العمليات املصرفية بما يتناسب مع واقع العمل 

إذ قامت بفصل دائرة التدخل النقدي لتشكيل فيها، 

وقعت اتفاقية ، كما واألوراق املاليةمديرية الدين العام 

 إعادة جدولة الديون املترتبة لصالح حكومة الهند، 

 2018قامت مديرية العمليات املصرفية خالل عام 

 بإعداد املديرية تقومكما عملية.  12,685بتنفيذ 

 :اآلتية التقارير

 لصافي املبيعات واملشتريات من القطع  محضر يومي

 األجنبي مقومة بالدوالر األمريكي. 

 سورية مصرف موجودات حول  تقارير أسبوعية 

 املركزي.
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 املصرفية ألرصدة املؤسسات  باألوضاع ةشهري ريراتق

لدى مصرف  وشركات الصرافة العاملةواملصارف 

 .سورية املركزي 

 املديونية الخارجية أرصدة عن دورية تقارير. 

 واملسددة على القروض  تقارير عن املبالغ املستحقة

 .الخارجية

 لبيان موارد القطع األجنبيعدة دورية  كشوف 

 وأعبائه.

  تقرير بالوضع الشهري ألرصدة اتفاقات الدفع

 والتعاون االقتصادي والفني.

 تخص االعتمادات إحصائيات شهرية. 

 
ا
 الحسابات: -ثانيا

الحسابات لدى مصرف سورية املركزي  تعمل مديرية

على اقتراح السياسات املحاسبية وتحديثها وعرضها على 

لجنة إدارة املصرف، كما تعمل على تطبيق املنهاج 

املحاسبي ودراسة الطلبات الواردة من أقسام املصرف 

وفروعه إلضافة حسابات جديدة، ومطابقة جميع 

قيود األوضاع املرسلة من قبلهم، وتدقيق جميع 

ة ملديريالعمليات الجارية في اإلدارة العامة، كونها ا

املسؤولة عن استالم وتجميع البيانات االلكترونية 

الواردة من اإلدارة العامة والفروع. يضاف إلى ذلك 

متابعة تسديد املبالغ املقيدة في الحسابات الوسيطة 

من قبل املديريات والفروع، وكذلك تسديد املبالغ 

حسابات املراسلين في الخارج وإعداد بيانات  املقيدة في

 املصارفإعداد أرصدة حسابات  جانب املطابقة، إلى

الخاصة أو الجهات العامة املفتوحة لدى املصرف 

 تمسكو  قبلها،املركزي حسب الطلب املقدم من 

سجالت املوجودات الثابتة وتطابقها مع مديرية 

تقوم  الخدمات العامة وفروع املصرف املركزي، كما

مطابقة دورية مع وزارة املالية للفوائض االقتصادية ب

كتب تحويل الفوائض املديرية تعد و املحولة. 

االقتصادية وسلف صندوق الضمان الصحي 

واالجتماعي وصندوق وسائط النقل والقيود املتعلقة 

من  ٍل بها، إضافة إلى احتساب وإعداد القيود املتعلقة بك

املتداولة وضريبة الدخل ضريبة ريع رؤوس األموال 

واهتالكات املوجودات الثابتة الخاصة باإلدارة  الحقيقي،

 إلى مطابقة ومطابقة اهتالكات الفروع العامة
 
، إضافة

 (.sygsأرصدة حسابات التسوية اإلجمالي )

 تقوم مديرية الحسابات بإعداد القوائم املالية السنويةو 

 وإصدار التقارير اآلتية:

 صافي املوجودات من القطع  تقرير أسبوعي عن

األجنبي الذي يتضمن موجودات ومطاليب فروع 

 املصرف من القطع األجنبي )البنكنوت(.

  البيان الشهري ملصرف سورية املركزي، ويتضمن

أرصدة جميع حسابات مصرف سورية املركزي في 

 نهاية كل شهر.

 .تقرير شهري عن أرصدة مديريات املالية 

 الجارية لإلدارات  تقرير شهري عن الحسابات

 واملؤسسات لدى فروع املصرف.

 تقرير شهري عن تحليل موجودات صناديق )الفروع- 

إرساليات األموال( من األوراق  -االحتياطيات -اإلدارة

 النقدية والنقود من الفئات الصغيرة.

 تقرير شهري عن اإليرادات والنفقات والربح اإلجمالي 

 .للمصرف
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  بالليرات السورية في تقرير شهري باملوقوفات

الحسابات الجارية والحسابات الوسيطة يبين تواري  

 التسوية وأسباب املبالغ املوقوفة.

 .تقرير شهري للقيود املعلقة بالعملة األجنبية 

  تقرير سنوي عن مؤشرات تقييم األداء: يبين

مؤشرات نسب تنفيذ اإليرادات والنفقات املقدرة 

املربحة ومعيار  ومؤشرات )الربحية( واملوجودات

 جودة األصول ومعيار رأس املال وإنتاجية العاملين.

  قائمة الدخل: تبين اإليرادات والنفقات والربح

 اإلجمالي في نهاية كل عام.

  البيان الضريبي: يبين ضريبة الدخل الحقيقي

 الواجبة الدفع لوزارة املالية عن أرباح العام.

  واملطاليب قائمة املركز املالي: تظهر املوجودات

 وحقوق امللكية بنهاية كل عام.

 جنبيموارد القطع األ عن وشهري  إعداد تقرير يومي 

اإلدارة العامة قسم القطع و  فروعال: ئهأعباو 

 واالعتمادات.

  موافاة اإلدارة بأرباح ربعية ملصرف سورية املركزي. 

 .التقرير الشهري ملشتريات املوجودات الثابتة 

  من لدى املصرف التقرير الربعي لحصة العاملين

  قيمة بدالت التسوية عن مخالفة أنظمة القطع.

  تقرير تقييم موجودات مصرف سورية املركزي من

 الذهب املودع ضمن الغطاء.

 

 

 

 

 

 (: عدد العمليات املنجزة لدى الحسابات1-2الشكل رقم )

 
 

 حساباتال لدى(: عدد التقارير املنجزة 2-2الشكل رقم )

 

 
ا
 الخزينة: -ثالثا

الخزينة مسؤولة عن القيام بالعمليات  مديرية تعد

املتعلقة بطرح أوراق النقد واملسكوكات للتداول أو 

سحبها، وتنظيم وضع املسكوكات الذهبية واألوراق 

املالية الحكومية في األماكن املحددة لها، وإدارة املخزون 

نقد وسك النقدي، وتنظيم برامج طباعة أوراق ال

املسكوكات املتداولة والتذكارية، وتنظيم عمليات إرسال 

األموال من املصرف وإليه، كما تقوم بإدارة متحف 

 مديرية وقد قامت النقد واقتناء املسكوكات األثرية.
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بتأمين حاجة االقتصاد  2018الخزينة خالل عام 

الوطني من األوراق النقدية والنقود املعدنية من 

مختلف الفئات ملواجهة جميع االحتماالت املمكنة، 

على أقل مستوى ممكن من السيولة وذلك مع الحفاظ 

النقدية في األسواق بهدف التخفيف من الضغوط 

  .التضخمية

؛ 
 
إعداد إحصائيات يومية الخزينة ب مديرية قامتأيضا

 سورية فروع مصرف لدىعن وضع السيولة النقدية 

املحافظات ووضع املخزون في املصرف في املركزي 

 املركزي 
 
دراسة وضع السيولة النقدية في  إلى ، إضافة

فروع املصرف في املحافظات وإعداد خطط لتمويل 

 على الفروع 
 
الفروع التي لديها نقص في السيولة اعتمادا

/ إرسالية خالل 117وتم نقل /، فر لديها فائضاي يتو الت

بالتنسيق مع الجهات األمنية املختصة لتوفير  2018عام 

 .الحماية الالزمة لألموال العامة

  (: العمليات املنجزة لدى الخزينة3-2الشكل رقم )

 
 

 

ومن  دراسةل(: عدد األوراق النقدية املزيفة املستلمة ل4-2الشكل رقم )

 ثم إرسالها إلى الجهات املختصة

 
 

 

الشيكات املطبوعة لفروع مصرف  دفاتر عدد(: 5-2) رقم لشكلا

  الفني وضعهاو  واملحافظات دمشق سورية املركزي في
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 :فرع دمشق باإلدارة العامة عالقة(: 1-2) رقم اإلطار

لوزارات واملؤسسات واإلدارات والهيئات اأعماله االعتيادية املتمثلة بمتابعة حسابات  2018فرع دمشق خالل عام  تابع

العمليات املصرفية التي تجري عليها، وكذلك تنفيذ العمليات النقدية من دفع شيكات،  جميعالعامة كافة، وتنفيذ 

، كما يقوم بتحصيل الرسوم القنصلية ورسوم االغتراب ئهي وشراوقبض مبالغ لصالح الجهات العامة، وبيع القطع األجنب

لخارج من قبل ا إلىوالبدالت النقدية والغرامات املتعلقة بالقطع األجنبي، إضافة إلى مراقبة القطع األجنبي املحول 

، ة في سوريةاملصارف املرخصة من خالل تدقيق إجازات االستيراد والتصدير وكشوفات مبيعات شركات الطيران العامل

ويسوي  التقاصكما يدير جلسات التصفية للمصارف املشاركة في غرفة  ،السلف املستحقة وغير املسددة الفرعويتابع 

والفرز للنقود الورقية الواردة إلى املصرف وتبديل العمالت  املبالغ الناجمة عن عمليات املقاصة، ويقوم بأعمال العّد 

 و املعدنية، املهترئة واستالم وتسليم النقود 
 
املخالفات الواقعة على أنظمة القطع فيما  معالجةكما يتولى ،الودائع أصوال

يتعلق بإجازات االستيراد والتصدير والشهادات الجمركية وتهريب النقد والبضائع وتزوير النقد السوري وعدم سداد 

 القطع األجنبي للموفدين خارج القطر.

 :اآلتي وفق 2018آخر املستجدات والنشاطات واإلنجازات خالل عام  وكانت

والعمل به، املتضمن املوافقة للمصرف الزراعي  20/03/2018/م ن تاري  38صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -1

اري وتجهيز واإلد املاليية املعتمدة ضمن االتفاق التعاوني على منح قروض للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر وفق اآلل

 للتعليمات واألنظمة النافذة.
 
 القروض املمنوحة من قبل فروع املصرف الزراعي التعاوني وفقا

املتضمن املوافقة للمصرف الزراعي ،والعمل به 12/04/2018/م ن تاري  54صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -2

داري وتجهيز القروض املمنوحة من ة املعتمدة ضمن االتفاق املالي واإل قراض النساء الريفيات وفق اآلليإالتعاوني على 

 للتعليمات واألنظمة النافذة
 
 .قبل فروع املصرف الزراعي التعاوني وفقا

 تاري  ن/م 118 رقم للقرار املعدل 23/04/2018/م ن تاري  58صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -3

استئناف منح القروض املتوسطة األجل لغاية تمويل شراء األبقار لصالح  والعمل به وذلك بخصوص 03/10/2017

 املكتتبين.

/م ن تاري  28هاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم إناملتضمن  22/11/2018/م ن تاري  172صدور القرار  -4

/م ن تاري  52م ئتمانية على شكل حساب جاري مدين ورقالخاص بضوابط منح التسهيالت اإل  25/01/2017

 .ئتمانية بالليرات السوريةاملتضمن ضوابط منح التسهيالت اإل  11/04/2017

 

 

 



 املحور الثاني: العمليات واألنشطة                                             2018تقرير أعمال مصرف سورية املركزي لعام 

 27 / 48 

 

املتضمن تعديل فقرتين من  15/01/2018/ل إ تاري  72دارة مصرف سورية املركزي رقم إصدور قرار مجلس  - 5

/ل إ تاري  1459الصادرة بالقرار التعليمات التطبيقية الخاصة بقسم التسليف لدى فروع مصرف سورية املركزي 

 بخصوص آلية اخراج السندات من الحقيبة وآلية احتساب الفوائد على القروض والسلف.

املتضمن اعتماد جدول االحتياج  26/06/2018/ل إ تاري  832دارة مصرف سورية املركزي رقم إصدور قرار لجنة  -7

/ ل إ تاري  819عمل بقرار لجنة إدارة مصرف سورية املركزي رقم والعمل به وانهاء ال 31/05/2018/ م تاري  216رقم /

05/06/2016 . 

بعد اعتماد التعليمات  09/01/2018من تاري   SYGSالبدء بالعمل على برنامج التسويات اإلجمالي السوري  -8

 .04/01/2018 تاري  إ ل/ 8 رقم بالقرار   التطبيقية الخاصة به

 الضباط وصف الضباط استثناء على املوافقة املتضمن 14/11/2018 تاري  إ ل/ 1528/ رقم القرار صدور  -9

 بصورة تعويضاتهم سحب لهم يسمح بحيث 24/06/2018 تاري  إ ل/ 768/ رقم اإلدارة لجنة قرار من العسكريين

 .سورية ليرة املليون  مبلغ يتجاوز  ال وبما ةنقدي

 املصارف عمليات املقاصة في سوق مابين (6-2الشكل رقم )
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 وقام فرع دمشق بإعداد التقارير اآلتية:

 .بالليرات السورية و  القطع األجنبيب حصائية اليومية لفرع دمشقاإل  -1

 .جنبي )يومي شهري(كشف تفاصيل عمليات القطع األ  -2

من األوراق النقدية بالليرات السورية مفصل حسب الفئات وبنهاية آخر يوم عمل  الفرعكشف شهري بموجودات  -3

 من كل شهر.

 كشف شهري بوضع املسكوكات املعدنية والشيكات برسم التحصيل املوجودة. -4

5-  
 
بآالف الدوالرات  بيان شهري بمعامالت القطع األجنبي بعد أن يتم معادلة العمليات بالدوالر األمريكي مقدرا

 األمريكية.

 خرى أدارات والخزينة وحسابات إل بالليرة السورية تشمل أرصدة املصارف واملؤسسات وايومية حصائية إ -6

 .صرافةالوتشمل أرصدة املصارف وشركات واليورو ( األمريكي  بالعمالت األجنبية )الدوالر  يوميةحصائية إ -7

وتدقيق جميع  ،خرى أمن جهة  من جهة واإلدارة العامة والفروع كافة إعداد مذكرات تسوية بين فرع دمشق -8

 .31/12/2018الفرع املختلفة بتاري  األوضاع الواردة من أقسام 

إعداد البطاقات التحليلية لحسابات املستحقات للغير وعلى الغير بالعملة السورية والعملة األجنبية وحساب ودائع  -9

 .31/12/2018عداد جدول باملوجودات الثابتة واهتالكاتها بتاري  إقيم مختلفة و 
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ا
 العالقات الخارجية: -رابعا

تتولى مديرية العالقات الخارجية مراقبة عمليات 

والتصدير( املنفذة عن  )االستيراد التجارة الخارجية

وعمليات القطع  ،سوريةطريق املصارف العاملة في 

 لل
 
قرارات الناظمة ذات األجنبي غير التجارية وفقا

 إلى إعداد مشاريع التعاميم والقرارات
 
 الصلة، وصوال

املتعلقة بذلك وعرضها على إدارة مصرف سورية 

 
 
، إضافة

 
إلى إبداء الرأي في  املركزي إلصدارها أصوال

االستفسارات التي تحال من فروع املصرف املركزي في 

املحافظات ومن جميع الجهات العامة والخاصة 

املتعلقة بأحكام أنظمة القطع التي تشرف املديرية على 

حيث تقوم املديرية بتدقيق  مراقبة حسن تنفيذها

وإجراء التسويات مع مخالفي أنظمة القطع وفق 

األنظمة النافذة التخاذ اإلجراءات الالزمة القوانين و 

بحقهم، إلى جانب تنفيذ تخصيصات القطع األجنبي 

الخاّصة بجهات القطاع العام التي تصدر عن لجنة 

أولويات القطع، وإعداد التقارير واإلحصائيات ذات 

الصلة املتعلقة بعمليات تخصيص القطع األجنبي 

 وبعمليات التجارة الخارجية أي هوتنفيذ
 
 تصدر .ضا

قوائم مخالفي أنظمة القطع فيما يخص املديرية 

تصدير(، وكذلك قوائم  –العمليات التجارية )استيراد 

 وتعميمها 
 
التجار الذين قاموا بتسوية أوضاعهم أصوال

 إلى القيام 
 
على الجهات املعنية ذات الصلة، إضافة

 وما يتبعها من تحرير مبالغ 
 
بإجراءات التسوية الحقا

يضاف إلى القطع األجنبي(،  –)بالليرات السورية تأمين 

للمستثمرين  البت في طلبات منح براءة الذمةذلك 

لعام  10للمشاريع املرخصة وفق قانون االستثمار رقم 

( 2007/ لعام8)املرسوم التشريعي رقم / أو 1991

الواردة عن طريق مديريات االقتصاد والتجارة الخارجية 

طلب 15)حيث تم معالجة  السوريةوهيئة االستثمار 

، ومتابعة حسن التزام املصارف العاملة (2018 وارد عام

املسموح لها التعامل بالقطع األجنبي وشركات الصرافة 

في املديرية  وتشارك والتجار بأنظمة القطع النافذة.

اللجان املختصة بتنظيم آلية عمل قطاع التجارة 

زارات والجهات و الخارجية بالتعاون والتنسيق مع ال

 .األخرى ذات الصلة

إعداد التقارير واإلحصائيات الالزمة وتعمل املديرية على 

وتتبع عمليات بيع القطع  إلى الجهات املعنية، هاورفع

 لألنظمة النافذة  األجنبي للغايات غير
 
التجارية وفقا

دراسة املواضيع املختلفة و قوم بمعالجة ت. كما املرتبطة

الجهات سواء أكانت مؤسسات بمختلف ذات الصلة 

وكاالت  –شركات طيران  –غيرها )كالفنادق  ممالية أ

 .بحرية(

 :اآلتية التقارير املديرية عدتو 

  عن أعمال دراسة املؤونات الخاصة  شهري تقرير

 باالستيراد والتصدير.

  
 
تقرير شهري يتضمن كميات الذهب املنقول وفقا

آللية نقل الذهب الجديدة املعمول بها من نهاية 

 .2016شهر تشرين األول 

  تقارير أسبوعية وشهرية ونصف شهرية عن املبالغ

املنفذة لصالح كل جهة من جهات القطاع العام 

واألرصدة املتبقية لها من كل مبلغ مخصصة به 

 من قبل لجنة
 
 القطع تخصيص أولويات أصوال

 .األجنبي

  تقارير أسبوعية وشهرية عن موارد القطع األجنبي

املحولة إلى مصرف سورية املركزي عن طريق كافة 

 فروع املصرف التجاري السوري.
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  تقرير سنوي يتعلق بإجمالي مبالغ القطع األجنبي

املصروفة من قبل كل مصرف من املصارف 

 لديها.إيفادات العاملين الخاصة لقاء 

  إلى البرقيات الواردة 
 
تقارير دورية شهرية استنادا

 من مكتب تسويق النفط.

  تقارير متعددة تتعلق بالتجارة الخارجية وعمليات

التحويل املنفذة من قبل املصارف العاملة في 

 .وعمليات بيع القطع األجنبي لغايات تجارية سورية

 االستيراد والتصدير املحررة مؤونات(: 7-2الشكل رقم )

 

 
ا
 منظومة التقانة: -خامسا

  صرف سورية املركزي م إدارةأولت 
 
 اهتماما

 
 بجانبكبيرا

 حيث ،عملالوتطويره في بيئة  تكنولوجيا املعلومات

سعت إلى إدخال أحدث النظم في هذا املجال بهدف 

 تفعيل دور هذا القطاع في تسهيل تبادل الخدمات

واملعلومات بين اإلدارات والوحدات االقتصادية 

املختلفة، داخل املصرف وخارجه، بما يحد من املخاطر 

ويساعد على تنفيذ خطط املصرف ويرفع من مستوى 

أداء األعمال والخدمات ويسهم في ضبطها واستمرار 

ن من إنجازها بسرعة ودقة تطور 
ّ
، وذلك أعلىها ويمك

ستجدات في أدوات أمن بالتوازي مع متابعة أهم امل

املعلومات وتقاناته ملساعدة املصرف على اتخاذ 

اإلجراءات املناسبة لحماية املعلومات واألنظمة 

 األخطار املتزايدة. املعلوماتية ملواجهة

 . تقانة املعلومات:1

والتوجيه الصحيح  ةتقدم مديرية تقانة املعلومات الرؤي

 خدمات تقانةسورية املركزي بما يتعلق ب في مصرف

السياسات الخاصة بتقانة  وضعإلى  إضافةاملعلومات، 

املعلومات لجميع إدارات املصرف، وكذلك التخطيط 

والتنفيذ واإلشراف على جميع املشاريع التقنية في 

املصرف مع مراعاة استخدام أحدث التقنيات املوجودة 

على تطبيق منظومة  تعملحيث ، والجودة في العمل

تخدم  وعلى تطوير أنظمة برمجية ،التوقيع الرق ي

توفير أجهزة على  تحرصكما  ،أقسام وإدارت عدة

الحاسوب واألجهزة املتعلقة بها وضمان عملها بالشكل 

التأكد من جاهزية وسالمة وأمن ، و والجودة املطلوب

األجهزة وأنظمة التشغيل والبرمجيات ومتابعة أدائها. 

ير ومراقبة وتقديم الدعم للبنية التحتية لتقنية توفو 

ساسية لالتصاالت مع املعلومات في املصرف والبنية األ 

 .جهات أخرى يرتبط عملها باملصرف

شاركت مديرية تقانة املعلومات في لجنة استالم مشروع 

أتمتة أعمال مديرية املوارد البشرية. وفي لجنة مشروع 

 مصرف سورية املركزي. تطوير نظام عمليات الخزينة في

الخاصة بوضع  لجنة التوقيع اإللكترونيكما شاركت في 

 لكتروني على مستوى التصور االستثماري للتوقيع اإل

صرف واملؤسسات املالية بما ينسجم مع القوانين امل

النافذة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات 

 الشبكة.
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 باآلتي: 2018قامت مديرية تقانة املعلومات خالل عام 
 Syrian Gross) السوري اإلجمالي التسويات نظام وضع

Settlement System )وإدارته الفعلي باالستثمار 

 سورية مصرف لدى تطويره تم الذي ،عليه شرافواإل 

، تهوإدار  املركزي 
 
 ربط مشروع تنفيذ استكمالتم  محليا

 املقاسم مع املحافظات في املركزي  سورية مصرف فروع

 االتصال، واستقرار وثوقية لزيادة ضوئي بكبل الهاتفية

 الرئيس املعطيات ملركز البديل املعطيات مركز تجهيز

 في وذلك ،بدمشق املركزي  سورية بمصرف الخاص

 تنصيبتم كما  الكوارث، ملواجهة صرفامل خطة سياق

 الجهات بعض لدى( Dmail) الداخلية املراسالت برنامج

 البرنامج استثمار على البشرية الكوادر تدريب مع العامة

( VPN) اتصال قناة إنشاء الالزم، الفني الدعم وتقديم

 في العاملة واملصارف املركزي  سورية مصرف بين

  ومعلوماتهم اتصالهم لتأمين السورية العربية الجمهورية

 إلىفإضا املتبادلة، البيانات تشفير خالل من
 
 تأمين ة

 الحجز منظومة إلىكافة  الخاصة املصارف ولوج

 والتقانة االتصاالت وزارة قبل من املطورة االحتياطي

 إ املركزي، سورية مصرف شبكة خالل من
 
 لىإضافة

 بدمشق العامة لإلدارة بالصيانة خاص برنامج تطوير

 مركزية بيانات قاعدة خالل من باملحافظات والفروع

 سورية مصرف في الصيانة بأمور  يتعلق ما كل ملتابعة

 .املركزي 

 أنظمة الدفع:. 2

 دفع نظم تطوير إلى املركزي  سورية مصرف يسعى

 السوق  لدعم عالية وسرعة ومرونة كفاءة ذات وتسوية

أنظمة الدفع البنية  مديرية تمثل حيث املصرفية،

التنظيمية التي يقوم املصرف من خاللها بممارسة 

مسؤولياته على أنظمة الدفع والتسوية، إذ تقوم 

 ووضع ،هقبل من املدارة فعالد بتشغيل آليات

 أنظمة استخدام ترافق التي املخاطر إدارة استراتيجيات

 املتطلبات تحديد وكذلك وتطويرها، والتسوية الدفع

 الدفع أنظمة لربط الالزمة والفنية واملؤسسية القانونية

 .األخرى  باألنظمة

 بإعالالالالالداد 2018مديريالالالالالة أنظمالالالالالة الالالالالالدفع خالالالالالالل عالالالالالام  قامالالالالالت

 املحالالالالالالالالالالالول  ملشالالالالالالالالالالالروع والحقوقيالالالالالالالالالالالة الفنيالالالالالالالالالالالة وطالشالالالالالالالالالالالر  دفتالالالالالالالالالالالر

 .الوطني

ضالالالوابط نظالالالام التسالالالويات اإلجماليالالالة السالالالوري تالالالم اعتمالالالاد 

SYGS  كمالا تمالت ، 04/01/2018تالاري   ل أ/8بالالقرار رقالم

املوافقالالالالة علالالالالى قواعالالالالد وضالالالالوابط العمالالالالل فالالالالي خدمالالالالة الالالالالدفع 

/م ن تالالالالالالالالالالالالالاري  94والتحصالالالالالالالالالالالالاليل االلكترونالالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالالقرار رقالالالالالالالالالالالالالم 

09/07/2018 . 

مالالالالالنح موافقالالالالالات مبدئيالالالالالة وموافقالالالالالات نهائيالالالالالة لعالالالالالدد مالالالالالن تالالالالالم 

الشالالالالالركات الراغبالالالالالة بممارسالالالالالة خالالالالالدمات الالالالالالدفع االلكترونالالالالالي 

كمالالالالالالالالالا تالالالالالالالالالالم  ،07/06/2012/م.و تالالالالالالالالالاري  7947القالالالالالالالالالرار  وفالالالالالالالالالق

فالالالالالالالالالالي سالالالالالالالالالالجل الشالالالالالالالالالالركات الخالالالالالالالالالالاص عالالالالالالالالالالدة تسالالالالالالالالالالجيل شالالالالالالالالالالركات 

  بمديرية أنظمة الدفع ومنحها أذن بمباشرة العمل.

 
ا
 املوارد البشرية: –سادسا

 باملوارد  قد أولى مصرف
 
 واضحا

 
سورية املركزي اهتماما

منها تفعيل دور املوارد  ؛البشرية من خالل محاور عدة

البشرية وتدريب العامل بما يحقق مصلحة العمل في 

 وذلك والتقنية العلمية وتأهيله من الناحية املصرف

املوارد  مديرية توقد قام .مدربة ومؤهلة كوادرتوفير ل

املوارد البشرية ولجنة  بمشروع أتمتة البشرية

االستقاالت ولجنة الوصف الوظيفي ولجنة القرار رقم 

املكلفة بإعداد مرسوم املالك العددي والشروط  41

استكمال تم  كما .العامة لنظام تشغيل العاملين
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 للفئة اإلجراءات الالزمة لتعيين الناجحين في املسابقات

جريت في عام  األولى
ُ
املديرية كما تقوم  ،2018التي أ

 بإعداد التقارير اآلتية:

 .التقرير الربعي لحركة املوارد البشرية 

 .التقرير اإلفرادي عن كل دورة تدريبية 

  تقرير سنوي شامل عن الدورات التدريبية املنجزة

 خالل العام.
 نوع التعيين حسب العاملين توزع(: 8-2) رقم الشكل

 
 

 

 البشرية املوارد حركة(: 9-2) رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 عام خالل الداخلية الدورات(: 1-2) رقم الجدول 

 عدد املستفيدين عدد الدورات نوع الدورة

 170 40 املصرفية الدورات

 449 55 اإلدارية الدورات

 62 5 الحاسوب دورات

 90 51 االنكليزية اللغة دورات

 771 151 اإلجمالي

 

 

(: الدورات الداخلية10-2الشكل رقم )

 

 
الخارجية الدورات(: 11-2) رقم الشكل
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 (: مركز التدريب والتأهيل المصرفي2-2اإلطار رقم )
ث مركز التدريب والتأهيل املصرفي في سورية بموجب املرسوم التشريعي رقم  حدِّ

ُ
؛ الذي حدد أهداف املركز برفع املستوى 2005لعام  52أ

للعاملين في املصارف على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين أدائهم وتنمية القدرات اإلدارية والسلوكية لديهم، إضافة إلى الفني واملنهي 

ي تحسين مستوى املعرفة باللغات األجنبية الالزمة للعمل املصرفي، وتنمية قدرات العاملين على استخدام تقنيات املعلوماتية في جميع نواح

 .العمل املصرفي

دورة تدريبية تناولت مواضيَع مختلفة في مجال العمل املصرفي، وتركز  41دورات تدريبية متعددة وصلت إلى  2018نفذ املركز خالل عام 

الجزء األهم منها حول شرح وتوضيح قرارات مجلس النقد والتسليف وآلية تطبيقها، إضافة إلى دورات أخرى متخصصة في مجاالت العمل 

 .فحة غسل األموال وتمويل اإلرهابمكا، و التشريعات املالية واملصرفيةو املصرفي 

، حيث تناولت مشترك من مختلف املصارف واملؤسسات املالية 907ساعات تدريبية واستفاد منها  722امتدت الدورات املنفذة على مدى 

 الدورات املواضيع اآلتية:

  املعلوماتيو  وتقييم املخاطر ووضع خطط التدقيق الداخلي ،(واإلطار املحلي اإلطار الدولي)مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 دوليةالحاسبة املعايير ا، وامللها وتطبيقاته الناظمة املركزي  سورية مصرف وقرارات باملرابحة الخاصة واملحاسبية الشرعية املعايير 

 وطرق ضبط جرائم املعلوماتية وأساليب مكافحتها، االختراقاختبارات و صارف لخاصة بأمن املعلومات، وأهميته في عمل املا

نظم ودورات تتعلق ب التشغيلية. املخاطر إدارةرأس و  كفاية معيار، إضافة إلى ملعايير الشرعية واملحاسبية الخاصة باملضاربةوا

 .إضافة إلى املعايير الدولية للتدقيق الداخلي على القوائم املالية ،إدارة املعلومات

 مهارات التواصل  ، ودوراتوفق تعليمات مصرف سورية املركزي ه أساسيات التدقيق الداخلي ومتطلبات، و إدارة املوارد البشرية

كذلك إضافة إلى دورات اللغة اإلنكليزية بمستوياتها املختلفة و  ،والحوافز األداء تقويم اإلدارية، وأنظمة والجدارات والتفاوض

 .ة لغير املختصيناملحاسبودورات ، لألعمالاملتخصصة 

 أخرى تتعلق و  ،بها املرتبطة املخاطر وإدارة الخزينة وعملياتالتحصيل،  برسم وبوالص املستندية باالعتمادات دورات تتعلق

 .للشركات اليةاملقوائم التحليل و ، اليةاملقتصادية و الدراسات ا، والأساليب تحليل بيانات بحوث التسويق املصرفيةب
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ا
 :املالية الشؤون -سابعا

عِّ 
ُ
 سورية املركزي  مصرف لدىالشؤون املالية  مديرية دُّ ت

املوازنات التقديرية بالتنسيق مع املديريات املعنية وتسدد 

االلتزامات املترتبة في مواعيدها املحددة. كما تعمل على 

أو استالمها وفق األنظمة  تأمين تسليم املواد واألموال

 النافذة، وتنظم أعمال التدقيق املتعلقة بالشؤون املالية.

 املديرية بإعداد التقارير اآلتية: تقوم

  مع نسبة  ةوسنوي ةشهريبصورة تقرير تتبع املوازنة

لعام  %90.12حيث بلغت نسبة التنفيذ  ،التنفيذ

فيما يخص موازنة النفقات اإلدارية، ونسبة ، 2018

 ونسبة% ملوازنة النفقات االستثمارية، 50.66

 ملوازنة املشاريع االستثمارية. 66.97%

 املالية الشؤون لدى املنجزة العمليات(: 14-2) رقم الشكل

 

 

 
ا
 الخدمات العامة: -ثامنا

 ،املصرفالخدمات العامة املباني التي يمتلكها مديرية تدير 

أو يستأجرها، وتستثمرها وتعمل على صيانتها أو ترميمها 

وتجهيزها باملستلزمات مع إمكانية االستعانة بالجهات 

املختصة، كما تدير املوجودات الثابتة والقطع التبديلية 

والتالفة والقرطاسية واملطبوعات في مستودعات املصرف 

وتنظم عمليات الجرد، وتؤمن أعمال الصيانة الالزمة 

املصرف املختلفة كاملصاعد وأجهزة التدفئة  هيزاتلتج

والتبريد وشبكات الكهرباء واآلالت واألجهزة االلكترونية، 

 
 
إلى تنظيم حركة اآلليات وتأمين ما يخصها من  إضافة

الخدمات العامة خالل عام  مديريةوقد قامت  خدمات.

الداخلي  اإلكساء بإضبارة الدراسة الخاصة بتسليم 2018

أعمال  استكمال تمو ملبنى ملحق مصرف سورية املركزي 

، كما لحق بدمشقاململنيوم ملبنى األنوافذ ل االستالم املؤقت

عمال إكساء القبو أل  استكمال أعمال االستالم املؤقتتم 

وتم االستالم املؤقت ألعمال العقد بالتراض ي ، الثاني

ملبنى  لرصف وعزل رصيف الساحة الشرقية 14/2017

وعزل مناور السطح في مبنى امللحق ملصرف  املصرف

سورية املركزي، كما وتم اإلشراف على أعمال العقد 

في غرفة لتنفيذ األعمال اإلنشائية  12/2018بالتراض ي 

 مركز التحويل

وواجهات األملينيوم تغيير نوافذ  على باإلشراف قامتكما  

 سقفاأل  تغييرو  لزوم بناء مصرف سورية املركزي 

واستبدال فتحات  كما تم تركيب أجهزة إنارة ستعارةامل

  ،الطابق األرض يجانب من في  التكييف
 
إعادة  إلى  إضافة

تشكيل لجنة فنية إلعداد دفاتر الشروط الفنية لتقديم 

دفاتر الشروط الفنية  برفع قامت. كما ،وتركيب الستائر

 أمام فروع املصرف لتركيب غرفتنفيذ  الخاصة بأعمال

تأهيل الساحات حول و  التجهيزات األمنية في املحافظات

تأهيل الساحات  االستالم املؤقت ألعمالتم  حيث املصرف

 .حول املصرف

مصرف بين بنائي  التغطية النهائي ألعمالاالستالم تم  

صيانة فواصل التمدد في مبنى  توتم سورية املركزي 
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 .الزورإصالح تمديدات املياه الحلوة في دير وتم  .دمشق

كما تمت املباشرة في إعادة عزل السطح وتصوينة السطح 

 ملبنى فرع حماه.

ط اعالجة نقباقتراح أمور عدة مل وتقوم املديريةكما  

الضعف لديها من خالل تحديد أكثر من مدير نظام في كل 

فرع لالعتماد عليهم في حال غياب مدير النظام املعتمد، 

 إلى التعاقد مع الشركات املختصة إلجراء الصيانة 
 
إضافة

كذلك تحديد الدورية والالزمة ملنظومة الكاميرات، 

من التعليمات الخاصة بالتجهيزات الكهربائية وااللكترونية 

   قبل املهندسين املختصين ليتم تزويد الحراس بها وتدريبهم. 

 
ا
 أمانة السر: -تاسعا

حيالالث مسالالاعدة أمالالين السالالر العالالام تقالالوم مديريالالة أمانالالة السالالر ب

الالالالالالالالد  ّعِّ
ُ
جميالالالالالالالالع األعمالالالالالالالالال املتعلقالالالالالالالالة بجلسالالالالالالالالات مجلالالالالالالالالس النقالالالالالالالالد و ت

صالالالالالالالياغة و  مصالالالالالالالرف سالالالالالالالورية املركالالالالالالالزي  إدارةلجنالالالالالالالة و التسالالالالالالالليف 

قالالالالالالالالالالالالالرارات مجلالالالالالالالالالالالالالس النقالالالالالالالالالالالالالد إرسالالالالالالالالالالالالالال ، و داوالتاملالالالالالالالالالالالالالو  قالالالالالالالالالالالالالراراتال

دقة مالالالالالالالن رئالالالالالالاليس مجلالالالالالالالس والتسالالالالالالالليف التالالالالالالالي تحتالالالالالالالاج إلالالالالالالالى مصالالالالالالالا

 
 
مسالالالالالالالالالك محاضالالالالالالالالالر اجتماعالالالالالالالالالات ، كمالالالالالالالالالا تقالالالالالالالالالوم بالالالالالالالالالالوزراء أصالالالالالالالالالوال

  واللجنالالة املجلالالس
 
 وفيزيائيالالا

 
تقالالوم ، كالالذلك و حفظهالالا الكترونيالالا

بمهمالالة التبليالالغ األصالالولي للقالالرارات واملقالالررات التالالي تصالالدر عالالن 

الجهالالات املعنيالالة مجلالالس النقالالد و التسالالليف ولجنالالة اإلدارة إلالالى 

 ت داخالالل املصالالرفبتنفيالالذ مقتضالاليات هالالذه القالالرارات واملقالالررا

 وخارجه.

 
ا
 الشؤون القانونية: -عاشرا

دُّ   واألنظمة القوانين مشاريع القانونية الشؤون مديرية تعِّ

 باملشاركة املصرف بأعمال تتعلق التي والتعليمات واللوائح

 وتقدم فيها، الرأي بإبداء تقوم أو املختصة املديريات مع

 ذات والقضايا املشاكل وتدرس القانونية االستشارات

 وفروعه، املصرف مديريات تعترض التي القانوني الطابع

 خالل قامت وقد لها، املناسبة الحلول  إيجاد على وتعمل

 مخالفي بمتابعة االعتيادية أعمالها إلى إضافة 2018 عام

 ،2010 لعام و.م/84 رقم الوزراء مجلس رئيس السيد قرار

 التسوية بطلبات تقدموا الذين املخالفين أوضاع وتسوية

  عليهم املترتبة املبالغ وأعادوا
 
 الرأي بإبداء قامت كما. أصوال

 من الواردة الجارية الحسابات فتح طلبات في القانوني

. القانونية الشروط استيفائها حيث من الخزينة مديرية

 لجهة املركزية العدلية الضابطة بمهام القيام إلى إضافة

 التي واألنظمة القوانين في عليها املنصوص املخالفات ضبط

 األجهزة مع والتنسيق العدلية، الضابطة عمل تنظم

 تم كما. الخصوص بهذا املعنية والجهات املختصة األمنية

 دمشق، فرع من/ 129/ عددها قضائية ملفات استالم

 صرافة مهنة مزاولة بجرم دعوى  160 إحالة تم وكذلك

 بغير تعامل دعوى  67 إلى إضافة ترخيص، دون  وحواالت

 بخصوص أما عمل، ترك دعوى  13و السورية الليرة

 قسم من ورد فقد القطع مخالفات دعاوى  معالجة

 قسم من إضبارة 50 إلى إضافة إضبارة، 612 التصدير

   .االستيراد

 التدقيق الداخلي: -حادي عشر
تعمل مديرية التدقيق الداخلي على إعداد خطة التدقيق 

وبرنامجها السنوي وتقدمها للسيد حاكم مصرف سورية 

عّد التقارير املتعلقة بنتائج 
ُ
املركزي إلقرارهما، وكذلك ت

عمليات الفحص واملراجعة والتقييم وترفعها، وتقدم 

التوصيات الالزمة بشأنها وتتابعها، كما تعمل على تقييم 

ءة الوحدات التنظيمية املختلفة في املصرف وفاعليتها، كفا

ومدى قيامها باملهام اإلدارية املناطة بها، وتتحقق من 

قيامها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح األنظمة 
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واإلجراءات املالية واإلدارية النافذة، كما تقوم مديرية 

 بإنجاز مهام استشارية من خالل 
 
التدقيق الداخلي أيضا

رد على استفسارات أعضاء لجنة إدارة املصرف، وإبداء ال

الرأي واملشورة في القرارات والتوصيات التي تحكم أعمال 

املصرف سواء اإلدارية منها أو املالية، وذلك بهدف تعزيز 

الضوابط الرقابية وتحقيق أهداف املصرف بكفاءة 

وإنتاجية عالية، إضافة إلى تسهيل مهام مفتش ي الجهاز 

ي للرقابة املالية على أعمال مصرف سورية املركزي املركز 

في اإلدارة والفروع ودراسة التقارير واالستيضاحات وإعداد 

الردود الالزمة عليها. إضافة إلى إصدار دليل موحد 

لالعتمادات املستندية لدى املصارف العاملة في سورية 

، إلى جانب شرح معايير الوثائق في اإلدارة 2018خالل عام 

 روع املصارف.وف

 (: عدد مهام التدقيق الداخلي املنجزة15-2الشكل رقم )

 

 :املخاطرإداة  -عشر ثاني

 01/07/2018بتاري   شرافيةاإل  أعمالها املديرية باشرت

 مرجعيات بإعداد الخاصة التأسيسية أعمالها لتبدأ

عتمد)
ُ
  ت

 
  مهامها ملمارسة خاصة(أصوال

 
 من انطالقا

 .إشرافية عملها طبيعة أن حيث عملها، خصوصية

  التطبيقية التعليمات مشروع بإعداد املديرية قامت

  ،28/11/2018 تاري  أ ل/1610 بالقرار اعتمدتو 
 
 إضافة

 بعض بعمل خاصة وممارسات إجراءات مخاطر دراسة إلى

 املركزي  سورية مصرف مديريات قبل من تمارس مهام

(  اإلدارة لجنة/  الحاكم السيد من تكليف على بناء)

 أ ورفعها
 
 ومداوالت قرارات من عدد عنها انبثق حيث صوال

 أ صدرت
 
 املركزي  سورية مصرف دارةإ لجنة قبل من صوال

 من لعدد املحتملة املخاطر إدارة حول  بتوجيهات خاصة

 تلك في تركزت والتي املديريات بعمل الخاصة املمارسات

 الدين املصرفية، العمليات الخزينة،: مديريات في املرحلة

 .الدفع وأنظمة العام
 الدين العام واألوراق املالية: -عشر ثالث

أحدثت مديرية الدين العام واألوراق املالية بموجب قرار 

حيث تقوم   12/03/2018/ل.إ تاري  321دارة رقم إل لجنة ا

بإصدار األوراق املالية الخاصة بمصرف سورية املركزي 

وإدارتها، وإدارة إصدار األوراق املالية الحكومية واألعمال 

قراض وزارة املالية وفق كما تقوم  بإ الحاصلة عليها

/ من قانون النقد 34الغايات املشار إليها في املادة /

اء األساس ي، ومؤسسات القطاع العام لتمويل شر 

  تراتيجية عن طريق املصارف العامة،املحاصيل االس
 
إضافة

إلى اإلشراف على عمل أقسام التسليف في فروع مصرف 

 .سورية املركزي في املحافظات
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 :2018خالل عام  قسم الدين العاماألعمال املنجزة في 

يتابع القسم املهمات التي كانت تقوم بها دائرة العمليات 

النقدية في قسم املكتب األمامي قبل مباشرة العمل 

 :اآلتي 2018بالهيكلية، وكانت حصيلة األعمال خالل عام 

 ./ قرضًا لتغطية عجز الموازنة33منح وزارة المالية / .1

/ قروض لتغطية احتياجات لجنة إعادة 10/منح  .2

 .2017/ قروض في عام 4ين كان عددها /عمار في حاإل 

تجديد السندات املستحقة على وزارة املالية في عام  .3

/ أقساط وتسنيد الفوائد 10وجدولتها على / 2018

 لقانون املوازنة العامة 
 
املستحقة على املديونية تنفيذا

 .للدولة

تمويل شراء املحاصيل االستراتيجية واستيراد القمح  .4

الطري عن طريق املصارف العامة حسب  الخبزي 

 .طلبات املؤسسات على دفعات

تحصيل أقساط وفوائد القرض املمنوح من مصرف  .5

سورية املركزي إلى املؤسسة العامة للنفط وتجديد 

 سند القرض.

 . قروض لتمويل غايات أخرى.6

 :2018عام  قسم األوراق املاليةاألعمال املنجزة في 

دار لشهادات اإليداع العمل على وضع نظامي إص -1

بالقطع األجنبي والليرة السورية والتعليمات 

 التنفيذية الناظمة لهما.

العمل على وضع التعليمات التنفيذية إلصدار  -2

 صكوك إسالمية سيادية.

 العامة واإلحصاءات االقتصادية األبحاث -عشر رابع

 :والتخطيط

األبحاث والدراسات املعدة في املصارف املركزية  تكتسب

 خاصة في توجيه قرارات السياسة النقدية وفق 
 
أهمية

املعطيات االقتصادية والنقدية السائدة، وقد شهد 

 
 
مصرف سورية املركزي خالل السنوات املاضية نشاطا

 على صعيد إعداد الدراسات وأوراق العمل 
 
مميزا

التي تسهم في دعم تنفيذ  والتقارير، وجمع اإلحصاءات

 .للمصرفالخطة االستراتيجية 

  االقتصادية: األبحاث 

 االقتصادية األوضاع عن املستجدات آخردراسة  ىولتت

ومتابعة التطورات  ،سورية في واملالية والنقدية

 بعض إصدار االقتصادية املحلية والدولية، إلى جانب 

 التضخم تقريرو  األسبوعي االقتصادي كالتقرير تقاريرال

إلى إعداد دراسات  إضافة ،الربعي والتقرير النقدي الشهري 

إلى آليات مناسبة تسهم في تحسين الوضع  الوصول  بهدف

 من الدور املناط 
 
االقتصادي الراهن وذلك انطالقا

 مختلف مع بالتعاون  الوطني االقتصاد دعم في باملصرف

بهدف تجاوز تداعيات  الجهات الحكومية األخرى و  الوزارات

 األزمة الراهنة.

بصورة رئيسة بإعداد  االقتصادية األبحاث مديرية تقوم

دراسات في مجال تطور املؤشرات النقدية لتكوين رؤية 

استراتيجية حول أداء السياسة النقدية وتنفيذها، وتحليل 

التطورات النقدية كسعر الفائدة وسعر الصرف واستقرار 

األسعار في السوق املحلية، إلى جانب الدراسات املتعلقة 

في سورية وتحليل أهم بتطورات القطاع املالي واملصرفي 

املؤشرات الدالة على سالمته واستقراره، وفي هذا املجال 
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 على بالعمل 2018قامت األبحاث االقتصادية في عام 

 :اآلتية الدراسات وتحديث إعداد

 .سرعة دوران النقود في االقتصاد السوري 

 .دراسة تطورات سعر الصرف واإلجراءات املتبعة 

  الالزم لتنفيذ إدارة التضخم البرنامج الزمني إعداد

 .وسعر الصرف

  دراسة بخصوص إصدار شهادات إيداع من قبل

 .مصرف سورية املركزي 

  الواقع الحالي لألموال املجمدة للجهات العامة وآلية

 .تعزيز مواردها من العمالت األجنبية

   أهم إجراءات مصرف سورية املركزي بهدف تشجيع

 .عمليات التمويل االستثماري 

 السياسة النقدية وآفاقها املستقبلية وتحدياتها واقع. 

  القطاع املصرفي في سورية والتشريعات النافذة التي

استقطاب رؤوس و  تشجع على جذب االستثمار 

 .موالاأل 

 وتعزيز املوارد   مقترحات ترشيد اإلنفاق الحكومي

 .الحكومية

 تطور الدين العام الداخلي والخارجي وإسهام  متابعة

 إلى إضافة الحكومة، تمويل في املركزي  سورية مصرف

 والبحث العام، الدين استمرارية مؤشرات أهم تحليل

 .للحكومةاملالي  العجز تمويل  في سيناريوهات

  األوراق املالية الحكومية، وعرض ألهم  إصدار

املؤشرات الحالية، وموجبات إصدار األوراق املالية 

الحكومية ومتطلباته، وتحديد السيناريوهات التي 

 .صداراإل يمكن االعتماد عليها في عملية 

إعداد دراسات  على األبحاث االقتصادية مديرية تعمل كما

، الحربتخص القطاع الخارجي وميزان املدفوعات خالل 

ومن أهمها العمل على تحليل ميزان املدفوعات وامليزان 

، ودراسة العالقة بين سعر الصرف 
 
 وميزانالتجاري سنويا

 السورية الصادرات أهم تحليل وكذلك املدفوعات،

 فرة،ااملتو  البيانات أحدث على باالعتماد واملستوردات

 الحرب قبل واملستوردات السورية الصادرات ومقارنة

 .وخاللها

من الدراسات  العديداألبحاث االقتصادية  مديرية أعدت

 مختلفاملصرف، والتنسيق مع  مديرياتمع  لتعاون با

لتحسين  املقترحة املشاريع الستكمال الحكومية الجهات

 الذي املالي الجانب على والتركيز ،الواقع االقتصادي الراهن

  املركزي، سورية مصرف عمل يخص

األبحاث االقتصادية بإعداد العديد من  مديرية تقوم

 ومنها:. التقارير بصورة دورية

 على الضوء إلقاء إلى يهدف: الشهري  التضخم تقرير 

 مكوناته وأهم املستهلك لألسعار القياس ي الرقم تطور 

 مستوى  ملعرفة نموه معدالت وتحليل الرئيسة،

 ومعرفة الوطني، االقتصاد داخل املسجل التضخم

 الفترة خالل واتجاهاتها التضخم محددات أهم

 الرئيسة املواد أسعار تطور  تحليل إلى إضافة املاضية،

 .فيها التغيرات وأسباب الدولي، املستوى  على

 أحدث يشمل: األسبوعي االقتصادي التقرير 

 سورية في وأهمها األسبوعية االقتصادية التطورات

 تحليل جانب إلى العالم، ودول  العربية والدول 

 مقابل السورية الليرة صرف سعر في التطورات

 العمالت أسعار في والتطورات الرئيسة، العمالت

 دمشق سوق  أداء تحليل جانب إلى األخرى، األجنبية

 .والعاملية العربية واألسواق املالية، لألوراق
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 أهم يعرض: الربعي النقدية التطورات تقرير 

 تطورات يتضمن حيث ومؤشراتها، النقدية التطورات

 والعوامل النقدية والقاعدة ومكوناته النقدي العرض

 املصرفي القطاع ودائع إلى إضافة منهما، لكل املفسرة

 االقتصاد لقطاعات املمنوحة االئتمانية وتسهيالته

 املركزي  سورية مصرف لدى الحكومة وودائع الوطني،

  يتضمن كما لها، املمنوحة الديون  وإجمالي
 
 من عددا

 الفائدة، وأسعار التضخم، كمعدل األخرى  املؤشرات

 . األجنبية العمالت مقابل السورية الليرة صرف وسعر

األبحاث االقتصادية بعرض التقارير  مديرية تقوم كذلك

والدراسات االقتصادية والنقدية واملالية الصادرة عن 

 املنظمات الدولية والعربية واإلقليمية.

  :اإلحصاءات العامة 

تحديث قواعد البيانات  يتولى قسم اإلحصاءات العامة

 املتعلقة باإلحصاءات النقدية واملصرفية للمصارف العامة

بما مية ومؤسسات التمويل الصغير سال والخاصة واإل 

ترميم و  2018ول لعام كانون األ  منها لغاية شهرفر ايتو 

لحين ورود  ستكمال القاعدةتقديرية ال النواقص ببيانات 

 إلى تحديث كل من، البيانات النهائية
 
قواعد  إضافة

 البيانات اآلتية:

وقاعدة شهادات  قاعدة أوضاع مصرف سورية املركزي  -

 .2018 لنهاية عاماالستثمار تم استكمالها 

قاعدة البيانات املتضمنة كافة املتغيرات االقتصادية واملالية   -

 .2018 لنهاية عامواملصرفية. )الجزء النقدي( 

قاعدة األرقام القياسية ألسعار املستهلك وفق البيانات املتوفرة  -

املصارف العاملة  ، وقاعدة املديونية لدى2017لنهاية عام 

 .2018 لنهاية عامفر اواملصرف املركزي لغاية املتو 

لغاية املتوافر على موقع  (SDR)حقوق السحب الخاصة قاعدة -

 صندوق النقد الدولي.

، وقاعدة بيانات 2018عن كامل عام  قاعدة القوانين واملراسيم -

وقاعدة نقاط البيع لغاية آخر بيانات متوافرة لعام  الصرافات

 إلى 2018
 
 2018عن كامل عام أسعار الصرف ، إضافة

البيانات  وتشمل نشرة اإلحصاءات النقدية واملصرفية الشهرية -

لنهاية شهر أيلول  وضاع املصرف املركزي وأاملصرفية و النقدية 

2018. 

 وقاعدة السيولة قاعدة التسهيالت االئتمانية وقاعدة الودائع -

قاعدة أسعار الفوائد و  2018 لنهاية عاموفق البيانات املتوافرة 

بما  2018وقاعدة بيان دخل املصارف عن عام  املدينة والدائنة

فر من نماذج وترميم النقص ببيانات تقديرية لحين اهو متو 

 إلى قاعدة 
 
جداول مؤشر الحصول على البيانات النهائية إضافة

 2018كامل العام عن سوق دمشق 

  ديرية بالتخطيط للمصرف بما املتقوم  :التخطيط

يتوافق مع متطلبات النهوض باالقتصاد الوطني 

وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وإعداد 

دراسة شاملة للمشاريع االستثمارية ضمن الخطة 

وتقوم في  بالتعاون مع املديريات والجهات املختصة

في اجتماعات إعداد الخطط سبيل ذلك باملشاركة 

السنوية بشقيها االستثماري واإلداري في هيئة 

 ووزارة املالية. التخطيط والتعاون الدولي،

 كما تقوم املديرية بإعداد التقارير اآلتية: 

  جداول التتبع الشهري للخطة االستثمارية واملالية

لى هيئة التخطيط إالسنوية للمصرف، وإرسالها 

 والتعاون الدولي.
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  تقرير تتبع الخطة اإلنتاجية السنوية وامليزانية

العمومية، واالستمارة املالية، وإرسالها للمكتب 

 املركزي لإلحصاء ليعد تقدير الحسابات القومية. 

  تقارير تتبع التنفيذ الربعي للخطط اإلدارية

واإلنتاجية االستثمارية السنوية والتطوير 

س الوظيفي للمصرف، وترسل إلى رئاسة مجل

 الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

  تقرير تتبع التنفيذ املالي للخطط االستثمارية

السنوية باألسعار الجارية، وذلك وفق نماذج 

 خاصة، وإرسالها إلى وزارة املالية.

 .تخطيط القوى العاملة في املصرف 

  إعداد خطة التدريب والتأهيل املتعلقة بحاجة

ين في املديريات والفروع املصرف الى ايفاد العامل

 
 
واستخدام الخبراء  للتدريب داخليا   وخارجيا

 بالتعاون مع املديرية املختصة.

 املكتبة: 
 مصدر  املكتبة تعد

 
  ا

 
 منها االستفادة يمكن للمعلومات مهما

 الدراسات برامج ودعم القرارات اتخاذ في السرعة لتحقيق

 في العاملين معارف وإغناء واالستشارات، ثاحبواأل 

 والعلوم املعرفة مصادر توفير خالل من املصرف

 .واملصرفي واملالي االقتصادي املجال في املتخصصة

 املستجدات آخر املركزي  سورية مصرف في املكتبة توفر

 املصرفية بالعلوم املتخصصة واملراجع الكتب من

 وغيرها واملعلوماتية، والقانونية واملحاسبية واالقتصادية

 ويتم املصرف، في العمل تخدم التي املتنوعة املراجع من

 السنوي  الكتاب معرض خالل من عليها الحصول 

 الرسمية الصحف املكتبة توفر كما املحلية، واملكتبات

 الجمهورية في النافذة والقوانين مستمر نحو على واليومية

 .الرسمية الجريدة خالل من السورية العربية

املكتبة على تأهيل مصادر املعلومات في مكتبة  تعمل 

الع، وتقوم بتنظيم  اإلهداءات
ّ
والدوريات ومكتبة االط

عملية التداول للنشرات والدوريات والتقارير الواردة إلى 

املكتبة لدى الجهات املعنية داخل املصرف، واستقبال 

ومساعدتهم على  هوخارجاملراجعين من داخل املصرف 

، كما قامت بإعداد جدول يتضمن أهم البحث والتقص ي

املراسيم والقوانين والقرارات التي نشرت في الجريدة 

، وإعداد فهارس الكترونية للنشرات 2018الرسمية لعام 

فهرس  املوجودة في غرفة الدوريات إضافة إلى إعداد

 الكتروني للكتب العائدة التحاد املصارف.

 :ميزان املدفوعات 

املدفوعات على تأمين اإلحصاءات يعمل قسم ميزان 

من ميزان املدفوعات السوري ووضع  إلعداد كٍل  الضرورية

دائم  على نحو ااالستثمار الدولي بصورة دورية وتحليلهم

 
 
إعداد تقارير عن القطاع الخارجي وإعداد إلى  إضافة

مذكرات تحليلية حول تطورات ميزان املدفوعات عن عام 

2017. 

  ي وأعبائهالقطع األجنبدة موارد حيث يقوم بتحديث قاع

ITRS  الذي تتضمن بيانات موارد القطع  2017عن عام

  ئهوأعبا
 
إلى عدد من  الواردة من املصارف العاملة إضافة

 أقسام املصرف املركزي.

تجميع ومعالجة بيانات الحواالت الواردة ذلك إلى ويضاف 

 بتلبية  والصادرة عن طريق شركات الصرافة
 
ويقوم أيضا

طلبات الجهات الخارجية واملديريات األخرى في املصرف 
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لجهة تقديم البيانات املتوافرة لدى القسم بصورة 

 .مستمرة

 قسم إدارة القطع األجنبي في القطاع العام: 

من قاعدة مل قسم إدارة القطع على تحديث كٍل يع

، واملتضمنة أرصدة الجهات العامة 2018البيانات لعام 

موارد القطاع العام من القطع األجنبي، وقاعدة بيانات 

، 2018التخصيص والتنفيذ حسب الغايات خالل عام 

اإلداري واالقتصادي القطاع وجداول تصنيفات 

 2018للتخصيص والتنفيذ، وخطة القطع األجنبي لعام 

الواردة من وزارة املالية، وجداول تتبع تنفيذ خطة القطع 

قاعدة و تثماري( لجهات القطاع العام، األجنبي )جاري، اس

بيانات تتضمن تتبع تنفيذ املبالغ املخصصة لجهات 

القطاع العام بموجب جلسات لجنة أولويات تخصيص 

 القطع األجنبي، حسب رقم الطلب.

 إلى دراسة كٍل 
 
من املواضيع املحالة من رئاسة إضافة

، والرد على كتب الجهات 
 
مجلس الوزراء ورفعها أصوال

جداول أعمال لجنة أولويات و عامة املحالة إلى القسم، ال

 .تخصيص القطع األجنبي لجلساتها املنعقدة خالل العام

التقارير والدراسات املتعلقة بموارد القطاع العام  يّعدكما 

دراسة موارد القطاع النفطي و )نفطي، غير نفطي(،  ئهوأعبا

 إلى إعداد جداول عن توقعات موارد ئهوأعبا
 
، إضافة

إعداد كتب تخصيص قطع أجنبي و ، ئهوأعباالقطاع العام 

لسداد الديون الخارجية ورفعها إلى لجنة أولويات القطع، 

كما يقوم بمتابعة تنفيذ  ،وإرسالها إلى الجهات املعنية

ميم رئاسة مجلس الوزراء للجهات العامة بخصوص اتع

حة بالقطع األجنبي لدى املصارف الخاصة، حساباتها املفتو 

  .وأموالها في الخارج

التعاون بي املصرف والجهات  -عشر خامس

 :العامة األخرى للنهوض باالقتصاد الوطني

 من الدور املناط به  يسعى
 
مصرف سورية املركزي انطالقا

في دعم االقتصاد الوطني وبالتعاون مع مختلف الوزارات 

املعنية للوصول إلى رؤية مشتركة للنهوض باالقتصاد 

 العقوبات وواقعالوطني وتجاوز تداعيات األزمة الراهنة 

 خطةمن خالل وضع  ،سورية على ةاملفروض االقتصادية

 .املصرف في الطارئة والحاالت ارثالكو  لتجنب

 الخارجية والتجارة االقتصاد وزارةمع صرف امل تعاون ي

  ،السوريةللصادرات  استرشادية أسعار لوضع
 
 وأيضا

  منتج مثيل لها التي للمستوردات
 
وللمستوردات من  ،محليا

 لألسعار 
 
السيارات بما يعكس تكلفة استيرادها وفقا

 وهيئة املالية وزارة مع صرفامل يتعاون  كما .العاملية

 والضوابط األنظمة لوضع العقاري  التمويل على اإلشراف

 األوراق هيئة مع يشترك كما ،العقاري  بالتمويل الخاصة

 في االستثمار تشجيع بغية السورية املالية واألسواق

 لخدمات الوطنية الهيئة مع بالتنسيق يعملو  .املالي القطاع

 على االلكتروني للتوقيع االستثماري  التصور لوضع  الشبكة

 .املركزي واملؤسسات املالية ةسوري مصرف مستوى 

 :العالقات مع املنظمات الدولية -عشر سادس

تطوير عالقاته مع جميع  إلى مصرف سورية املركزي  يسعى

 رغمعلى ال املصارف املركزية والسلطات النقدية األخرى،

كل الظروف والصعوبات املحيطة وما نجم عنها من  من

التعاون الفني وتبادل الخبرات  تراجع ملحوظ على مستوى 

عمد إلى ترسي  أفضل  وقد التدريب، وحتى واالستشارات

لعالقات مع املؤسسات املالية واملنظمات الدولية، مثل ل

 ،IMFصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي، 
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 الدولية والجهات، 24الال مجموعةو  العربي، النقد صندوق و 

 .األخرى 

 :IMFالنقد الدولي  صندوق 

 النقد صندوق  في األعضاء الدول  كأحد سورية قامت

باتخاذ اإلجراءات الالزمة  218 ( في عامIMF) الدولي

االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك  لحضور 

 وذلك بالتنسيق مع وزارة املالية.الدوليين 

وفي صدد تعاون مصرف سورية املركزي مع املؤسسات 

واملنظمات العربية والدولية؛ عمل املصرف خالل عام 

بصفته ممثل الحكومة بإجراء العديد من املراسالت  2018

 واملهمات؛ ومن أهمها:

  املراسالت ذات الصلة بعضوية الجمهورية العربية

إعادة تقييم السورية في املنظمات الدولية؛ ك

دات الجمهورية العربية السورية السنوية لدى موجو 

 .صندوق النقد الدولي

  السنوية في صندوق النقد مساهمة سورية تأييد

 .هالعربي، وذلك بموجب االتفاقيات الناظمة مع

 في املؤتمرات والدورات التدريبية التي  ة املصرفمشارك

ينظمها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد 

إلى تبادل الخبرات  يهدف من خاللها حيث،العربي

واملعلومات في املسائل النقدية واملالية العربية 

 والعاملية.

 تزويد صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي 

، واملطلوبة من قبلهم فقط بالبيانات املنشورة

املتعلقة بعمل القطاع  بعض االستبياناتعلى  واإلجابة

 .املالي واملصرفي

 نفيذ ما يتعلق بالتوظيفات املالية لدى متابعة وت

الدول الصديقة في إطار سياسة إدارة االحتياطيات 

 .األجنبية ملوجودات مصرف سورية املركزي 

  إجراء الدراسات االقتصادية املتعلقة بمشاريع

االتفاقيات والتعاون املزمع عقدها مع الدول 

سيما ما يتعلق بالترتيبات املصرفية  الصديقة ال

 .الخاصة بهذه االتفاقيات

  استكمال عمليات تسديد املديونية الخارجية املتعلقة

  باملنظمات الدولية والجهات الدائنة.
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 املالحق:

الصادرة عن مجلس النقد  2018(: أهم القرارات الرقابية على القطاع املصرفي والقوانين الناظمة لعمله واملعمول بها حتى عام 1ملحق رقم )

 والتسليف ورئاسة مجلس الوزراء

 املوضوع التاريخ الرقم

 الئحة الجزاءات 26/04/2012 /م.و(5727)

 28التعليمات التنفيذية للقانون  2001 (2060القرار )

 24التعليمات التنفيذية للقانون  24/05/2006 (4/م.ن/ب201)

 كفاية األموال الخاصة للمصارف 23/01/2007 (4/م.ن/ب253)

 نسب السيولة لدى املصارف العاملة 22/11/2007 (4/م.ن/ب588)

 املصارف في الخارجنسب توظيفات  10/05/2009 (4/م.ن/ب501)

 (4/م.ن/ب818)

 (4/م.ن/ب1266والقرار )

15/12/2012 

31/05/2015 
 معدالت الفوائد الدائنة بالليرة السورية

 معدالت الفوائد الدائنة بالعمالت األجنبية 18/09/2017 (4/م.ن/ب1435)

 الناظم لعمل مركزية املخاطر 05/04/2006 (4/م.ن/ب196)

 اعتماد التعليمات التنفيذية للشيكات املرتجعة 13/11/2012 (4/م.ن/ب901)

مجلس  قرار رئاسة 5492

 الوزراء

اعتماد القواعد العامة إلعداد البيانات املالية الدورية لألوضاع املصرفية اإلسالمية والنماذج  26/12/2007

 الخاصة بها املرفقة بهذا القرار .

 االستشارية الشرعية التابعة ملجلس النقد والتسليف. تشكيل الهيئة 30/04/2008 (4/م.ن/ب386)

 17/08/2014 (1/م.ن/ب1155)
 الخاص بنظام عمل الهيئة االستشارية الشرعية التابعة ملجلس النقد والتسليف.

 اعتماد دليل الحوكمة لدى املصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية 08/04/2009 (4/م.ن/ب489)

االلتزام  السورية العربية الجمهورية في العاملة اإلسالمية القواعد الواجب على املصارف 09/04/2012 (4/م.ن/ب834)

ي احتساب وتوزيع األرباح )وتحمل الخسائر( بين أصحاب الحسابات االستثمارية واملساهمين ف أثناء بها

 املصارف اإلسالمية

 14/12/2011 (4/م.ن/ب799)
القواعد الواجب على املصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية االلتزام بها أثناء 

 إبرام اتفاقية التسهيالت االئتمانية

 19/01/2011 (4/م.ن/ب733)
 الضوابط واألحكام الشرعية الخاصة بإصدار املصارف اإلسالمية للبطاقات االئتمانية

جب على املصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية االلتزام بها القواعد الوا 09/04/2012 (4/م.ن/ب836)

 الخدمات إجارة عمليات الدخول في أثناء

العربية السورية االلتزام بها أثناء القواعد الواجب على املصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية  10/11/2009 (4/م.ن/ب583(

 الدخول في عمليات إجارة وإجارة منتهية بالتمليك.

file:///H:/أروى/كلمة/cmc-834-2012-ar.pdf
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القواعد الواجب على املصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية االلتزام بها أثناء  27/05/2009 (4/م.ن/ب520(

 الدخول في عمليات مرابحة.

الخاص بالضوابط العامة التي يتوجب على املصارف اإلسالمية االلتزام بها لتحقيق قبض السلعة  25/06/2014 (4/م.ن/ب1138)

 املشتراة وتبعة هالكها.

أثناء الدخول في عمليات الخاص بالقواعد العامة التي يتوجب على املصارف اإلسالمية االلتزام بها  25/06/2014 (49/م.ن/ب1137)

 املشاركة واملشاركة املتناقصة.

الذي تم بموجبه اعتماد النماذج املوحدة للبيانات املالية السنوية والسياسات املحاسبية  29/01/2014 (4/م.ن/ب1075)

 واإليضاحات واإلفصاحات الخاصة باملصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية.

 التعليمات الخاصة بإدارة املخاطر في املصارف. 05/05/2008 (4م.ن/ب/390)

 متطلبات استمرارية عمل املصرف. 05/05/2008 (4/م.ن/ب391)

 مسؤوليات وواجبات املصارف في إدارة مخاطر االئتمان 19/12/2004 (4/م.ن/ب93)

 الحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن 29/08/2004 (4/م.ن/ب71)

 إدارة مخاطر السيولة 19/09/2004 (4م.ن/ب/74)

 إدارة مخاطر سعر الفائدة 13/02/2005 (4/م.ن/ب107)

 إدارة مخاطر السوق  04/02/2008 (4/م.ن/ب362)

 إدارة املخاطر التشغيلية 19/09/2004 (4/ م ن/ب106)

 مسؤوليات وواجبات وظيفة التدقيق الداخلي 30/05/2005 (4/م.ن/ب 23)

 إحداث مديرية االلتزام لدى املصارف 16/07/2009 (4/ب/ م.ن534) 

أنظمة الضبط الداخلي لدى املصارف وواجبات ومسؤوليات مجالس إدارات املصارف وإداراتها العامة  15/03/2005 (4/م.ن/ب120)

 في توفير أنظمة ضبط داخلية سليمة لكافة نشاطاتها

 الجديدة للمصارف والتمويل الصغيرالخاص باملنتجات  17/01/2016 (4/م ن/ب1349)

 24/07/2016 (4/ م ن/ب1418(
 إدارة مخاطر الحسابات الجامدة لدى املصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير.

السماح للمصارف العاملة املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي بالقيام بعمليات بيع القطع األجنبي  24/07/2016 (4/م ن/ب1409)

 التجارية وغير التجارية لألغراض

/م 1012تعديل التعليمات التنفيذية للشيكات املصدقة املعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  2017/01/19 /م ن25

 15/8/2013تاري   1ن/ب

والتعليمات تعديل مصطلحي الفائدة املدينة والدائنة أينما ورد في كافة القرارات النافذة والتعاميم  2017/09/24 /م ن117

 ذات الصلة
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املتضمن السماح للمصارف العامة  2015لعام  1241إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم  14/11/2017 /م ن137

 باستئناف منح القروض التشغيلية للقطاع الخاص والتعاوني واملشترك

 2017لعام  29القانون رقم املوافقة على اعتماد تعليمات تطبيق أحكام  16/11/2017 /م ن142

 30/07/2017 /م ن101
زات التوظيفات بالخارج لدى املصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية

ّ
 بخصوص ترك

املوافقة للمصرف الزراعي التعاوني على إقراض النساء الريفيات وفق اآللية املعتمدة ضمن االتفاق  12/04/2018 /م ن54

ع بين الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية واملصرف الزراعي التعاوني وبسقف 
ّ
املالي واإلداري املوق

 إجمالي اليتجاوز مليار ليرة سورية

 20/03/2018 /م ن38

الزراعي التعاوني على منح قروض للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر  ابتداء  من املوافقة للمصرف 

، وفق اآللية املعتمدة ضمن االتفاق املالي واإلداري املوقع بين الصندوق الوطني 1/3/2018تاري  

 للمعونة االجتماعية واملصرف الزراعي التعاوني وبسقف مبلغ إجمالي ال يتجاوز ملياري ليرة سورية.

 4/06/2018 /م ن 70

بحيث  20/3/2018/م ن تاري  38/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1تعدل املادة /

للمصرف الزراعي التعاوني على منح قروض للمشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر  تصبح"املوافقة

، وفق اآللية املعتمدة ضمن االتفاق املالي واإلداري املوقع بين الصندوق 1/3/2018ابتداء من تاري  

الوطني للمعونة االجتماعية واملصرف الزراعي التعاوني وبسقف مبلغ إجمالي ال يتجاوز ملياري ليرة 

 سورية ".

 2/08/2018 /م ن110

ملصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية اضوابط توظيف فائض القطع األجنبي املتوفر لدى 

املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي عن طريق إيداعه لدى مصرف سورية املركزي في حسابات ودائع 

 2012لعام  812ألجل وانهاء العمل بالقرار 

 9/03/2018 /م ن122

إعفاء املصارف العامة التي قامت بالتوظيف في األسناد العامة على الدولة لقاء االحتياطي اإللزامي 

من الغرامات  2016ولغاية نهاية  2004للعام 72على الودائع خالل املدة من بدء العمل بالقرار رقم 

 2017لعام  78وطي القرار  2012عام  5727والعقوبات بالقرار رقم 

 11/11/2018 /م ن171
/م ن تاري  110إضافة أجل مدة شهر واحد إلى اآلجال املحددة للودائع ضمن املادة الثانية من القرار 

2/8/2018 

 22/11/2018 /م ن172

الخاص  25/1/2017/م ن تاري  28املتضمن إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 

/م ن 52شكل حساب جاري مدين بالليرات السورية والقرار  بضوابط منح التسهيالت االئتمانية على

 املتضمن ضوابط التسهيالت االئتمانية لدى املصارف العاملة في القطر 11/4/2017تاري  

 

 



 املالحق                                                                                                 2018 لعام املركزي  سورية مصرف أعمال تقرير

 46 / 48 

 2018(: أهم القرارات الناظمة لعمليات بيع القطع األجنبي الصادرة واملعمول بها حتى نهاية عام 2ملحق رقم )

 
 املوضوع التاريخ الرقم

بي
جن

األ
ع 

ط
لق

ع ا
 بي

يم
ظ

تن
 

 2018/01/03 /ل.أ(7قرار )

إلزام املصارف املسموح لها التعامل بالقطع األجنبي وشركات ومكاتب الصرافة وشركات الحواالت 

الداخلية املرخص لها التعامل مع شبكات تحويل خارجية بتنفيذ عمليات التصريف للحواالت 

الحسابات املفتوحة بالقطع األجنبي لدى املصارف املرخصة  الواردة من الخارج والبنكنوت ومن

 وفق اآللية املحددة بالقرار

 2018/01/09 /ل.أ(34قرار )
عبارة و ال تدخل هذه املبالغ ضمن  03/01/2018/ل.إ تاري  7/ من القرار 9تضاف الى املادة رقم /

 مركز القطع التشغيلي للمصرف العقاري 

 2018/03/15 /ل.أ(358قرار )

ضوابط السماح للمساهمين في شركات الصرافة، ممن أصبحت تنطبق عليهم صفة غير املقيم 

، بتسديد قيمة نسبتهم من مبلغ الزيادة 
 
بعد تأسيس الشركة وتسديد رأسمالها وشهرها أصوال

والتعليمات الصادرة  2017/ لعام 29على رأس مال تلك الشركات وفق أحكام القانون رقم /

 ضاه عن مجلس النقد والتسليف، بالقطع األجنبيبمقت

 2018/03/20 /ل.أ(371قرار )

لتصبح كما يلي : إغالق  14/3/2018/ل أ تاري  355تعدل املادة األولى من قرار لجنة االدارة رقم 

كافة الحسابات املفتوحة لدى فروع مصرف سورية املركزي في املحافظات العديمة الحركة و التي 

ر والتي مض ى على عدم تحريكها أكثر من عام،عدا حسابات املصارف وشركات رصيدها صف

 الصرافة وشركات الوساطة املالية والحسابات الخارجية .

 2018/04/23 /ل.إ(526قرار )

 من تاري  
 
بالتقّيد بالحدود القصوى للنسب  26/3/2018تلتزم كافة مؤسسات الصرافة اعتبارا

 الثابتة املادية ضمن بياناتها املالية: التالية بخصوص توزيع األصول 

 %/ من رأسمال شركات الصرافة املدفوع.30نسبة / .1

 %/ من رأسمال مكاتب الصرافة املدفوع.50نسبة / .2

 2018/04/26 ص(3143/16تعميم )

املتضمن الزام كافة مؤسسات الصرافة بالتقيد بالحدود القصوى  /ل.إ526االلتزام بأحكام القرار 

 من تاري  
 
للنسب التالية بخصوص توزيع األصول الثابتة املادية ضمن بياناتها املالية وذلك اعتبارا

26/3/2018: 

 % من رأسمال شركات الصرافة املدفوع30نسبة  -1

 % من رأسمال مكاتب الصرافة املدفوع50نسبة  -2

 2018/06/14 /ل.إ(769) قرار

يسمح لشركات الصرافة التقدم بطلبات بيع قطع أجنبي /دوالر امريكي/ إلى مصرف سورية 

( وذلك بسعر تسليم الحواالت الشخصية الوارد في متن نشرة املصارف 
 
املركزي بنكنوت )حصرا

 له هامش واحد باملائة ويجب ان ال يقل مبلغ الطلب عن /
 
/ دوالر 500,000والصرافة مضافا

.100امريكي فقط خمسمائة ألف دوالر امريكي للطلب الواحد ومن فئة /
 
 / دوالر امريكي حصرا

 2018/06/25 /ل.إ(823قرار )
 املقدمة من 

 
ال تقبل الوكالة عن وكالة في املعامالت املصرفية بالنسبة للوكاالت املصدقة أصوال

 قبل املتعاملين مع مصرف سورية املركزي.

 2018/07/15 ص(952/18)تعميم 

الخاص بنظام مراقبة العمليات  2015لعام  15من القرار  39توضيح للفقرة ج من املادة 

املصرفية واملالية العاملة في الجمهورية العربية السورية واملناطق الحرة السورية )العناية 

 الواجبة تجاه العميل(.

 2018/07/19 ص(993/18تعميم )
 سموح نقلها عبر الحدود السوريةاملبالغ النقدية امل

التصريح عن إدخال وإخراج العمالت األجنبية والليرات السورية بحوزة املسافرين )القادمون 
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 واملغادرون(.

 2018/08/12 ص(1120/18تعميم )

توضيحات حول تطبيق نظام مراقبة العمليات املصرفية واملالية العاملة بموجب قرار الهيئة رقم 

تحديد وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وسياسة التعرف على  - 2015( لعام 15)

 العميل.

 2018/10/08 ص(16/7186تعميم )

اعتماد ضوابط منح املوافقة املسبقة على توقفات مؤسسات  -/ل.إ( 1311تعميم القرار رقم )

ا في غير أيام العمل الصرافة عن العمل، مع تنظيم موضوع فتح مؤسسات الصرافة ألبواب مقراته

/ من القرار 5وذلك بهدف إجراء عمليات الصيانة وفق الشروط والضوابط املحددة ضمن املادة /

 املرفق.

 2018/10/18 ص(18/1470تعميم )

التأكيد على وجوب االحتفاظ بالوثائق الخاصة بالعمليات املنفذة بما يضمن عدم تلفها أو 

تخزين املناسبة والتقيد بمتطلبات أمن املعلومات بما تضررها عن طريق تخزينها بوسائط ال

يضمن سالمة وسائط تخزينها )سيرفرات، أقراص..( وعدم فقدان البيانات اإللكترونية املؤرشفة 

 ألي سبب كان.

 2018/11/12 /ل.أ(1511قرار )

 بحيث تصبح كالتالي: 14/6/2018/ل.إ تاري  769( من القرار رقم 1تعدل املادة رقم )

يسمح لشركات الصرافة التقدم بطلبات بيع قطع أجنبي )دوالر امريكي( إلى مصرف سورية  -1

( وذلك بسعر تسليم الحواالت الشخصية الوراد في متن نشرة املصارف 
 
املركزي بنكنوت )حصرا

 له:
 
 والصرافة مضافا

ألف دوالر أمريكي ( دوالر أمريكي فقط خمسمائة 500,000( باملائة للمبالغ التي تتجاوز )1هامش ) -

 ال غير.

( دوالر أمريكي فقط مليون دوالر أمريكي ال 1,000,000( باملائة للمبالغ التي تتجاوز )1,2هامش ) -2

 غير.

 القانون الخاص بالترخيص ملؤسسات الصيرفة. 2006/04/24 (24القانون )

/م 505قرار رقم )

 (4ن/ب
 سات الصرافة.املستندات والبيانات العائدة ملؤس 2009/05/13

 السماح لشركات الصرافة بإصدار نشرة أسعار صرف العمالت الخاصة بها. 2012/01/19 /ل أ(67قرار رقم )

 نظم مراقبة العمليات املصرفية واملالية. 2012/07/04 (15قرار رقم )

 2012/11/22 (29قانون )
حال املخالفة وتعديل املادة رقم حظر مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص والعقوبات الجزائية في 

 2006/ لعام 24/ من القانون رقم /25/

 2013/07/04 (18قانون )
بخصوص مزاولة مهنة الصرافة بدون  2012لعام  29# تعديل بعض الفقرات من القانون 

 ترخيص وتحويل العمالت األجنبية او الوطنية بين سورية والخارج بدون ترخيص مسبق.

 2013/08/04 (54التشريعي)املرسوم 

أنواع التداول التجاري أو  # يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو ألي نوع من

 .باملعادن الثمينة التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع األجنبي أو

 .إحداث الضابطة العدلية لدى مصرف سورية املركزي  # 

 2017/09/26 /ل.أ(67قرار رقم )
 400مليار للشركات و 2وزيادة رأس املال ملؤسسات الصرافة إلى  2006لعام  24تعديل القانون 

 مليون للمكاتب.
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 (: أهم القرارات والتشريعات املصرفية الناظمة لعمل مؤسسات التمويل الصغير3ملحق رقم )

 املوضوع التاريخ الرقم

 الخاص بالترخيص إلحداث مؤسسات التمويل الصغير. املرسوم 27/01/2007 /15املرسوم رقم /

 القانون الخاص بإحداث مصرف اإلبداع. 23/02/2010 /9القانون رقم /

 نظام النقد األساس ي 2002 23القانون رقم 

 الخاص بالسرية املصرفية 2010 (30املرسوم التشريعي رقم )

 25/07/2007 (4/ م ن/ب306)
بالترخيص إلحداث مؤسسات التمويل الصغير التعليمات التنفيذية اعتماد املشروع الخاص 

 2007/ لعام 15للمرسوم رقم /

 2007/ لعام 15التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم / 04/02/2008 (4/م.ن/ب363)

 28/01/2009 (4م ن/ب459)
معاملة مؤسسات التمويل الصغير معاملة املصارف فيما يخص االقتراض بينها وبين 

 املصارف.

 08/12/2008 ( 4م ن/ب 417)
/ جهة تحديد نسبة مشاركة الشريك االستراتيجي 15تعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم /

 في رأس املال.

 البيانات املالية الدورية الخاصة بمراقبة أوضاع ونشاطات مؤسسات التمويل الصغير. 06/12/2009 (4/م.ن/ب596)

 الضوابط االحترازية لعامل مؤسسات التمويل الصغير. 22/11/2009 (4/م.ن/ب589)

 التعليمات الخاصة باحتساب نسب السيولة. 22/11/2009 (4/م.ن/ب588)

 اعتماد دليل الحوكمة الخاص باملصارف التقليدية 08/04/2009 (4/م ن/ب489)

 التعليمات الخاصة باحتساب نسبة الكفاية 23/01/2007 (4/م.ن/ب253)

 التعليمات الخاصة باحتساب االحتياطي اإللزامي على الودائع 24/08/2011 (4/ب/م.ن767)

 الضوابط واإلجراءات الخاصة باستخدام املراقبة التلفزيونية.  ( 4م ن/ب 1150)

 تعديل هيكلية مديرية مراقبة االلتزام. 18/12/2017 (4م ن/ب1468)

 املصرفية واملالية نظام مراقبة العمليات 20/05/2015 (15القرار رقم )

 قانون إحداث مؤسسات ضمان مخاطر القروض 28/03/2017 (12القانون رقم )

 نظام قبول املراقبين املصرفيين الداخليين 13/08/2003 (4/م ن/ب15)

 النظام األساس ي للمراقبين املصرفيين الداخليين 13/08/2003 (4/م ن/ب16)

 04/12/2017 (4/م ن/ب1461)
النسخة االلكترونية من النماذج املرسلة إلى مفوضية الحكومة لدى املصارف اعتماد 

 املعتمدة بقرارات مجلس النقد والتسليف.
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 .املركزي  سورية مصرف: املصدر


