Syrian Arab Republic
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الرقم/01 /2015 :ص
التاريخ5151/10/52 :
املوضوع :تعميم حول إجراءات فتح الحسابات املصرفية ألغراض تطبيق القرار /2م.و والعموالت املطبقة على العمليات املتعلقة به

تعميم
إلى كافة املصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية
إشااار إلااى كحمااام القارار رقاام /502ل ك) تااار 1 5151/15/15املتضااما التعليمااات الصااارر لقارار زرلاار الااو راء رقاام
ت
ا ااع ت زل ي ا ااة العق ا ااارات واملر ب ا ااات
/2م.و) ت ا ااار  5151/10/51ح ا ااول الت ا اهام العا ا ااات العاز ا ااة املتول ا ااة قااوا ا ااا بمس ا ا
ت
ت
بأاواعااااا وال تاااد بالعااول قعااوم توييااق عقااور البي ا ا كو الوجاااالت املتضااملة بيعااا زلر ا ا وغ ا قاب ا للع ا لا قب ا إرفااا زااا
يشعر بتسويو الثما كو ج ء زله في الحساد املصرفي للمال كو خلفه العام كو الخاص كو زا يلود عله.
ت
والحقااا للمتاقعااة العار ااة بتصااوص تطبيااق اارا الق ارار لااوا املصااارا العازلااةا ال اايما التعماايم رقاام /01/5611ص)
ت ااار  5151/11/12املتض ااما يل ااخ بياا ااات بتص ااوص زب ااالر العم ااوالت املطبق ااة ل ااوا املص ااارا قع ااو تطبي ااق القا ارار رق اام
/2م و) املشااار إليااه كعا ا وبعااو التااوقيق واملقاراااة با ت العمااوالت الااامل تتقاكااا ا املصااارا جا حسااخ الوكا والسيا ااات
وإلاجاراءات املتبعااة لااوالاا والعما علااى زعالعااة امل حتااات املتعلقااة قعااخء وجلفااة إج اراء العمليااات املاارجور لااوا املصااارا
العازلااة علااى املتعااازل تا ال اايما زااا تاام لحتااه زااا وجااور تفاااوت واخاات ا فااي العمااوالت املفروكااة علااى اار العمليااات علااى
زس ااتوا املص ااارا العازل ااةا وروت إلاخا ا ل ف ااي الوق ااه افس ااه بمفا ااوم العمول ااة حس ااخ التع ااازيم الص ااارر لعا ااة ا اات رار
ت
الملف ااة2ا وعما ا بتوج ل ااات رسا ااة زرل اار ال ااو راء بتص ااوص يل ااخ توجي ااه املص ااارا العازل ااة 3لتق ااويم ز ااا يلا ا م لف ااتح
ت
حساابات زصارفية للماوايل ت جافااةا وا اتلارا إلاى كحمااام املاار الخازساة زاا القارار /2م.و كعا ا وزاا ارتأتاه لعلااة إلارار
في جلستلا امللعقو في  5151/0/1بتصوص را املوكوعا يرى مصرف سورية املركزي ضرورة إعادة تحديد العموالت
ا
املفروضة على العمليات املبينة أدناه من قبل املصلارف العامللة سلي ليلة واتلرانات النالملة لل ل أ لوال وفل
تي:
ا
أوال -بخصوص العموالت املستوفاة من العمالن:
 -0العموالت املطبقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات واملركبات بأنواعها:
ا تيفاء عمولة بحو كرنى /1 /ل س لغاية  /2111 /ل.س حو كقص ى.
 -1والري تم تبلير املصارا العازلة به بموجخ ال تاد رقم /01/182ص تار 5151/5/4
 -2ال يما حسخ كحمام التعميم رقم  2/011/0260تار  5110/8/08املتضما كت العمولة هي العاسو املحور زا قب املصرا ات قيازه
ت
بتقويم خوزات زصرفية تتضما تماليف إرار ة كو زصار ف زرتبطة بلر الخوزات كو ا ت رارا لقيم رفعاا املصرا لتقويم الخوزات
املرجور .
ت
 -3وذل وفق املب ت ب تاد رسا ة زرلر الو راء رقم /08125ك تار  5100/05/54كصوال.

 -5العم للوالت املطبق للة عل للى عملي للات تحويل ل مبل للح البي للوع العقاري للة بل ل الحس للابات املص للرفية للم ل ل ي
والبائع في ال تم التحوي ب

ساب مفتو

في نفس املصرف:

ا تيفاء عمولة التحو بحو كرنى  /1/ل س وحو كقص ى ال يتراو  5باأللف.
 -2العم للوالت املطبق للة عل للى عملي للات تحويل ل مبل للح البي للوع العقاري للة بل ل الحس للابات املص للرفية للم ل ل ي
والبائع ،في ال تم التحوي من ساب مفتوح في املصرف إلى ساب مفتوح في مصرف آخر:
ا تيفاء عمولة تحو بحو كرنى  /1/ل س وحو كقص ى ال يتراو  2باأللف.

ا
ثانيا  -بخصوص وضع الحسابات املصرفية التي يتم فتحها لغايات القرار رقم (/5م و) ،وفي إطار معالجة
امل كالت املثارة من ك من املصارف واملتعامل

ول ه ه الحسابات ،يرجى التقيد بما يلي:

 -0التأ ي ااو علا ااى اتتا اااذ إلاج ا اراءات امللا ا اابة لتلبيا ااة يلب ااات فا ااتح الحسا ااابات العويا ااو كو تفعي ا ا الحسا ااابات
الس ااابقة بالس اارعة املم ل ااة وك ااما وق ااه ز س ااما وروت إلاخ ا ل بالتوج ل ااات املتعلق ااة بت س ااي إلاج اراءات
ت
وحس ااخ القا ااواا ت وظاتما ااة اللاضما ااة ملث ا ا ا اارا الوك ا ا كص ااوال بم ااا يض ااما الحا ااو ز ااا ال ااب ء فا ااي تلفيا اار
العمليات املطلوبة حسخ ظصول.
 -5كال يتم وك إجاراءات خاصاة لفاتح الحسااد لاوا املصاارا لغاياات بيا العقاارات واملر باات ال ايما لعااة
تحوي ااو الح ااو ظرن ااى لقيم ااة ف ااتح الحس اااد كو ف اارض عمول ااة خاص ااة ب ااه بص ااور تتتل ااف ع ااا الح ااو ظرن ااى
املعم ااول ب ااه ل ااوا املص اارا بالاس اابة لف ااتح الحس ااابات ظخ اارا لوي ااه بحي اام ي ااتم زعازل ااة جاف ااة يلب ااات ف ااتح
الحس ااابات بالطر ق ااة ذا ل ااا زام ااا جاا ااه الغاي ااة زسل ااا .وروت إلاخا ا ل ف ااي الوق ااه افس ااه بب اارل جاف ااة العا ااور
ت
املعقولة لتم ت جافة ظشخاص زا فتح حسابات زصرفية وا تتوازاا كصوال.
 -2إع م العمي قعوم إزمااية إغا

الحسااد إال قعاو زارور فتا زعيلاة حاو ا ظرناى ي ياة كشاار علاى ظقا

على فتحه ز إزمااية كت تموت املو كياول حساخ إلاجاراءات املتتار لاوا املصارا بماا ال يترااو حاوور
زعقولة) وذل بلوا تتفيف الضاغ اللااتع عاا يلباات العما ء باإغ

الحساابات الاامل تام فتحااا لاار

الغاية.
 -4التأ ي ااو عل ااى رور الع ااازل ت ل ااوا املص اارا ف ااي ت ااعي املتع ااازل ت عل ااى إبق اااء حس ااابا لم املفتوح ااة قش اام
زس ااتمر وذلا ا ز ااا خا ا ل إزمااي ااة تعر ااف العما ا ء عل ااى امللتر ااات والخ ااوزات املتتلف ااة الا اامل يق ااوزاا جا ا
زصااراا بحياام ال تقتصاار الغايااة زااا فااتح الحساااد بالضاارور علااى تلفياار إلاشااعار فق ا ألغ اراض عمليااة
البي العار ة. 4
إضافة ملا سب  ،ن إلى ضرورة أ يتم ن ر ه ا التعميم املتضمن توتيهات مصرف سورية املركزي وقوائم
ا
عموالت املصارف ( سي املتبع بخصوص العموالت عموما) في مكا بارز للجمهور وعلى املوقع الالك وني
للمصارف ،بما يضمن سالمة تطبي مضمونه وإتا ة املجال أمام العمي لتقديم ال كوى أو الاستفسار إلدارة
املصرف في ال عدم التقيد بما ورد أعاله وف اترانات املتبعة.
 -4ال يما كت املطلود يشم املشت ي والبائ على حو واء فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق القرار املرجور
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يرجى الاطالع واتخاذ اترانات املناسبة لتطبي املطلوب أعاله وف

ا
ا
لية النالمة ل ل أ وال علما أ مصرف

سورية املركزي سيقوم بتقييم دوري آلثار تطبي القرار رقم (/5م.و) لعام  0202وتعليماته التنفي ية والتوتيهات
ا
الصادرة ،واتخاذ اترانات املناسبة وف النتائج ،وتبليغكم تباعا بأي تعليمات تديدة بهدف إرسان مفاعي تطبي
القرار امل كور وبما يحق مصلحة املصارف والعمالن على د سوان.
شاكرين تعاونكم

نائي الحاكم ألاول
امل رف على مفوضية الحكومة لدى املصارف
الدكتور محمد ابراهيم مره
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