
 

 

 جمهوری عربی سوریه

 بانک مرکزی سوریه

 أل /1070شماره:

آن و مفاد مصوبه  یها هیو اصالح 1381سال  23بر اساس مفاد قانون شماره  هیسور یبانک مرکز تیریمد تهیکم

 ،01/04/2012 خیو تارنخست وزیرم /249مفاد مصوبه  وآن. یها هیو اصالح 21/4/1952مورخ  208شماره  ینیتقن

ر مورخ /2068/7شماره  یروابط خارج ادارهو اصالحات آن و نامه  2019/12/15مورخ  ل ا/1814قطعنامه شماره  و

 :شد یریگ میتصم ریشد و به شرح ز لیتشک 31/8/2021 خیدر تار یا جلسه ،31/08/2021

مصوبات و  (: تامین مالی واردات بخش خصوصی و مشترک از موادی که طبق مقررات تجارت خارجی و1ماده )

های موثر مربوطه مندرج در جدول پیوست این قطعنامه به منظور قرار دادن آنها برای مصرف محلی از بخشنامه

 یکی از منابع ذیل:

مجوز معامله  یکه دارا هیفعال در سور یاز بانک ها یکینزد  یحساب واردکننده افتتاح شده به صورت ارز -الف

بر اساس  ایانجام شده باشد  یواردات با اعتبارات اسناد ندیفرآ نکهیباشد اعم از ا یارز بر اساس مقررات مربوطه م

 پرداخت شیبا شرط پ مرتبطاسناد  ایپرداخت معوق  ایدر صورت مشاهده  یاسناد وصول

 مجوز معامله ارز هستند. یکه دارا هیفعال در سور یبانکها قیفروش ارز به واردکننده از طر -ب

 میشده به تصم لیتشک تهیفعال در چارچوب کم یصراف یاز شرکتها یکی قیاردکننده از طرفروش ارز به و -ج

 .18/3/1390مورخ  1/3884به شماره  یرینخست وز

 حساب وارد کننده در خارج کشور میباشد. -د

فعال  یهابانک قیفروش ارز به واردکننده از طر قیواردات که از طر یمال نیتأم اتیدر مورد عمل -(: الف 2ماده )

صادر  ی. محدود به مواد مشخص شده در بخشنامه هاشودی( فوق انجام م1مطابق مفاد بند )ب( ماده ) هیدر سور

فعال  یتوسط بانک ها یمال نیکه مجاز به تام یاز مواد یاست، از جمله فهرست هیسور یشده توسط بانک مرکز

 مجوز معامله ارز هستند. یهستند که دارا هیدر سور

ترخیص شود،  یم یمال نی/ فوق تأم 1واردات که بر اساس مفاد بند / ج / ماده /  یمال نیتام اتیعمل یبرا - ب

کاال پیش دبیرخانه گمرک بس از ارسال نامه از طرف شرکت صرافی و به عهده خود را به دبیرخانه گمرک انجام 

شماره مالیت وارد کننده/ شماره و تاریخ فاکتور  -آنمی شود. که در این نامه  شماره مجز واردات / تاییده و تاریخ 

اولیه )پیش فاکتور( با مهر مجوز / تاییده واردات و فاکتور تجاری اولیه مربوطه به تامین مالی آن، وقبل از تحویل 

 آن به وارد کننده یک کپی طبق اصل از ان حفظ می گردد.



 

 
 اسناد همراه با شرط پرداخت ی/ فوق برا 1که طبق مفاد بند / ج / ماده /  یواردات یمال نیتام اتیعمل یبرا -ت

 معقوق )بشرط اینکه تاریخ پرداخت معوق بیشتر از یک ماه از تاریخ صدور نباشد(

 ترخیص کاال نزد دبیرخانه گمرک بس از ارسال نامه از طرف شرکت صرافی مربوطه و به عهده خود را به وارد -

شود که تامین مالی فاکتور تجاری شماره...تاریخ.... از طرف شود که در طی این نامه نوشته میکننده انجام می

گردد. شماره ملی وارد کننده را تامین می –شماره و تاریخ مجوز واردات  –واردکننده.... شماره مالیت وارد کننده 

از طریق خود شرکت صرافی مین مالی آن که شرکت صرافی یک گپی از مجوز واردات و فاکتور تجاری مربوطه به تا

 گردد.و یک کپی طبق اصل قبل از تحویل به واردکننده حفظ میمهر می کند  را

فاکتور تجاری ارائه شده در ضمن تاریخ رکت صرافی مربوطه ارز خارجی برای واردکننده الزام می گردد از ش -

 پرداخت معوف آن را خریداری نماید.

ارز در ضمن تاریخ پرداخت معوق فاکتور ارائه شده از طرف وارد کننده، شرکت صرافی باید در حال عدم خرید  -

مرکزی سوریه مربوط  مکاتبه نماید برای تعقیب وارد کننده به تهمت پولشوئی و قاچاق ارز وسایل  به شعبه بانک

 پرداخت بیرون کشور.

)ت( از -مجوز واردات مربوطه که در بند )ب( کند که ترخیص کاالی واردادتی دردبیرخانه گمرک تعهد می -ث

گردد اال بس از ارائه نامه از طرف وارد کننده که در دو بند اشاره )بستگی به حالت(، انجام نمی این ماده اشاره شده

 شده با همراه تمام اسناد الزم.

به شعبه بانک مرکزی  /7سپس دبیر خانه گمرک گپی طبق اصل از تمام مدارک با یک کپی از مجوز واردات شماره/

 گردد.ارسال می

فوق: ترخیص کاال نزد دبیرخانه گمرک بس  /1در مورد عملیات تامین مالی که طبق مقرارات بند /د/ از ماده / -ج

از ارائه سند بانکی صادره به صورت انحصاری از یکی از بانکهای فعال خارج سوریه که تاکید می کند قیمت کاالی 

ارجی وارد کننده در بانک مربوطه یا از حساب یک شرکت بعنوان شریک واردکننده یا یکی از وارداتی از حساب خ

 خیشده پس از تار دیی)تأ یاز اقالم صادرات تواندیواردکننده م اعضای موسس در آن با همراه اسناد،  انجام می شود.

 یصادرات گمرک یالصاق شده به گواه یاظهارنامه گمرک میتنظ خیکه تار یبه نحو م،یتصم نیاالجرا شدن االزم

 اتکند. با مقرر یمال نیمطابق با آن حفظ شود، تأم دیباشد( در حد درصد مجاز که با میتصم نیا خیاز تار رترید

 کند. یم دییکه آن را تأ یمؤثر مربوطه، با ارائه اسناد

یص نکنند اال بس از ارائه مدارک که موظفند کالهای وارداتی در مجوز تاییده واردات  مربوطه ترخ هادبیرخانه -

 /7در بند فوق ذکر شده، دبیرخانه گمرکی مربوط یک کپی از تمام مدارک و اسناد با همراه مجوز واردات شماره /

 به شعبه بانک مرکزی مربوط ارسال می گردد.



 

 
و موظفند در  کنند، ی/ فوق اقدام به فروش ارز م 1که طبق مفاد بند / ج / ماده /  یصراف ی(: شرکت ها3ماده )

اخر بنج روز کاری از هر ماه میالدی یک کپی کامل از تمام اطالعات عملیات فروش ارز در برج مربوط طبق فرم 

 اداره روابط خارجی را ارسال نمایند. –به بانک مرکزی سوریه  CDدر قالب فایل اکسل روی یک  /2پیوست شماره/

یات فروش ارز از طرف شرکت صرافی  انجام نشده ارسال می شود این فرم حتی در حال عدم اجرای هیچ عمل)

 وروی آن نوشته می شود نیست(

 یآن صادر شده است نم یصدور بارنامه برا خیکه قبل از تار یواردات یشامل کاالها میتصم نی(: مفاد ا4ماده )

 باشد.

 .باشدیمؤثر مربوطه مو مقررات  2019/12/15مورخ  أل /1814مشمول مفاد قطعنامه شماره  همچنان

و با ارائه مدارک  ی( فوق را بررس1ها/مصوبات واردات موضوع ماده )موظفند پروانه ی( شعب بانک مرکز5ماده )

 یبرا دیبا ییمورد استثنا هرو کنند. یبررس میتعهد خود را قبل از تسل زانیخود، م یمال نیکننده منبع تأم دییتأ

 .ارائه شود یبه اداره روابط خارج یمقتض یریگ میتصم

 خارجی روابط اداره – هیسور یبانک مرکز اریمربوطه فرم الزم را در اخت یکه شرکت صراف ی(: در صورت6ماده )

 قرار ندهد.

آن، شرکت  یشده برا نییدر مهلت تع ازیفرم مورد ن تیدر صورت عدم رعا م،یتصم نی/ ا 3اساس مفاد ماده /  بر

 نییمربوطه در مهلت تع یارسال شده توسط شرکت صراف یکه فرم ها یدر صورت ایاست. یمربوطه الزام یصراف

 لیر سوری/  100000 /مبلغ  نشده باشد، لی( تکمازیمورد ن یتمام داده ها لیدقت الزم )شامل عدم تکم یشده برا

داده  حیتصح یمربوطه برا یصرافکه شرکت  یدر موارد جایگزین می شود. هر فرم متعلق به ماه مربوطه یبرا

 یشود، شرکت مربوطه موظف است در مهلت مقرر در نامه مذکور، داده ها یممکاتبه ارائه شده توسط خود  یها

 موردداده ها  حیکه متعهد به تصح یارائه دهد. شرکت یاداره روابط خارج - هیسور یشده را به بانک مرکز حیتصح

در  شود. یم نییاصالح نشده تع دادهای یبرا هیسور رهیهزار ل صد ( فقط 100000، مبلغ )انجام نکرده  ازین

 یاز هر گونه نقص زیصحت داده ها و پره تیکه شرکت مجدداً همان فرم موضوع تخلف فوق را بدون رعا یصورت

لیر سوری برای هر داده ارسال کرد و  صد هزارلیر سوری ( 100000) ، مبلغدر آن ارسال کند، در صورت وجود

به موارد فوق، در صورت تخلف  با رعایت که محقق نشود، یپس از ارسال مجدد، تا زمانتصحیح نشده برای هر بار 

/ ب  یعدم ارائه نامه مذکور در بندها لیبه دل خصوصاًم میتصم نیمندرج در ا یکنترل ها ریاز سا یشرکت صراف

یا عدم مهر زدن کپی مجوز/فاکتور تجاری اولیه مربوطه  در صورت لزوم به واردکننده فوق 2ج / ماده شماره  -

 لیر سوری برای هر شرکت صرافی خالف کرده تحمیل می شود. 500000مبلغ 



 

 
مطالبه خود،  خیاز تار یموظفند ظرف مدت دو روز کار میتصم نیموضوع مفاد ا یصراف ی(: شرکت ها7ماده )

کنند. روابط  زیحساب متعلقه را وار هیاداره کل کشور، کارمزد تسو - هیسور یصادره از بانک مرکز یطبق نامه رسم

معامالت  یدر ازا هیسور لیربه  یفصرا یحساب پرداخت شده توسط شرکت ها هیتسو جاگزین»به حساب  ،یخارج

 یبانک مرکز یه روابط خارجادار شعبه دمشق. -که در بانک مرکزی سوریه افتتاح می شود« واردات یمال نیتام

 یشرکت صراف یبا کسر آن از حساب جار یادار میحساب متعلقه را به روش وصول مستق هیتسو نهیهز ه،یسور

حساب  هیتسو نهیپرداخت هز تیدر صورت عدم موفق شود،یافتتاح م هیسور ینزد بانک مرکز هیکه به پوند سور

 عمل می شود. مؤثر مربوطه ماتیبا تصم مطابقو . کندیم افتیدر راشده. نییدر مدت تع

 یپرداخت ارز لیو قاچاق وسا ییواردکننده متخلف را به جرم پولشو م،یتصم نیهرگونه تخلف از مفاد ا :8ماده 

 .دهدیقرار م یقانون تعقیبدر خارج از کشور در معرض 

مصوبه اصالح  نیشده مطابق مفاد ا شیرایو یبطور قطع 2019/12/15مورخ ل أ/1814(: مصوبه شماره 9ماده )

در تمام  15/12/2019مورخ  ل أ/  1814مندرج در مفاد قطعنامه  گرید یکنترل ها هیکل شود. یم یشده تلق

 این قطعنامه د( -ب  -)الف  یکه مطابق با مفاد بندها یمال نیتأم اتیقطعنامه در مورد عمل نیکه در ا یموارد

 .شودیاجرا م

 میتصم یبرا هیسور یبانک مرکز تیریمد تهیبه کم یاداره روابط خارج قیاز طر دیبا ییاستثنا(: موارد 10ماده )

 ارائه شود. یمقتض یریگ

ماه  انیو از روز بعد از صدور تا پا شودیآن باشد ابالغ م یبه اطالع هرکس که ملزم به اجرا میتصم نی(: ا11ماده )

 باشد.میالدی الزم االجرا می 2022فبرایر سال 

 

 رئیس بانک مرکزی سوریه

 دکتر محمد عصام هزیمه


