الرقم7/308 :
التاريخ5050/08/52 :
املوضوع :تعديل قائمة املواد املسموح بتمويلها عن طريق املصارف العاملة في القطر املرخص لها التعامل بالقطع ألاجنبي.

ّ
إلى كافة املصارف العاملة في القطر املرخص لها التعامل بالقطع ألاجنبي
إشارةً إلى قرارات لجنة إدارة مصرف سورية املركزي ذوات ألارقام (/8181ل إ تاريخ /118-111 ،1182/81/81ل إ تاريخ
 ،)1111/11/11وإلى تعميم مصرف سورية املركزي رقم  7/081تاريخ 1111/11/11؛ ً
ّ
الحالية الهادفة إلى الحرص على استمر ّ
ّ
ّ
ارية تأمين املواد الغذائية والدوائية والصحية على وجه
الحكومية
بالتوجهات
ًوعمال
الخصوص في هذه املرحلة وتوظيف موارد القطع ألاجنبي نحو تأمينها بالشكل املطلوب؛ ً
ّ
التقيد والالتزام بما يلي ً :
ُيطلب إليكم
ً
أوال) تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم معع املؤسسة السورية للتجارة أو املؤسسة العامة للتجاارة
الخارجياة لتوريععد املععواد ألاساسعية ألارز – السع ر – الشععاي – معلبعات التونععة والسععردين -حليع ألافاععال الر ععع  -ألادويععة
البشرية وموادها ألاولية  -البذور الزراعية – املتة  -بيض التاقيس وصيصان ّ
لجدات الاروج  -بعيض التاقعيس وصيصعان
ألمات الاروج والبيعا

 -الزيعوت والسعمون النباتيعة الخاميعة) اسعننادا إلعى نشعرة سسععار الصعرف الخاصعة بعاملواد ألاساسعية

الصادرة عن مصرف سورية املركزيً ًواملنصوص عنها من سحكام املادة ألاولى من قرار لجنة إدارة مصرف سعورية املركعزي
رقم /118ل.س تاريخ .1111/11/11
ً
ً
ً
ثاني ااا) لموي اال امل ااواد التالي ااة حص اارا وف ااق نش اارة أس ااعار الص اارف الص ااادرة ع اان املص اارف املم ااو اسا ا نادا إل ااى س ااعر الص اارف
التفض اايلي واملنص ااوم عأح ااا ض اامن أح ااام امل ااادة  6م اان ق اارار لةن ااة إدارة مص اارف س ااورية املر ا

رق اام . /520إ ل اااريخ

:5050/05/02
أ -املواد املدرجة بالةدو أدناه:
اسم ّ
املادة

اسم ّ
املادة

اسم ّ
املادة

الشاي

البذور الزراعية

حلي ألافاال ّ
الر ّ ع

ألارزً

املتة

بيض التاقيس وصيصان ألمات
الاروج والبيا
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بيض التاقيس وصيصان لجدات

الزيوت والسمون النباتية الخامية

ألادوية ّ
بشرية وموادها ألاولية

معلبات (السردين والتونة)

ّ
الطبية
املستلزمات والتجهيزات

ّ
الس ر ألابيض امل ّررً

نشاء الذرة ونشاء البطافا

ّ
ّ
املخبرية واملحاليل الخاصة بها
املعدات والكواشف

الس ر الخام

ّ
محضرات تغذية لألفاال (سيريالك)

الخميرة

ألاعالف

الاروج

ً
ب -إج ععازات وموافقع ععات الاسع ععتيراد للمسع ععتوردين علع ععى عقع ععودهم املوقعع ععة مع ععع وزارة الصا اارة حصا اارا لتوريع ععد مع ععواد لصع ععالحها
(باستثناء تلك املنصوص عنها في البند سوال سعاله)ً .
ج -جميععع املععواد ألاوليععة سو مسععتلزمات الانتععاج (الصععنا ي) غيععر املدرجععة فععي القائمععة سعععاله واملرتبطععة حص عرا باتنتععاج الغععذا  ،سو
ال ععدوا  ،سو الصع ع ي (ص ععناعة املن ا ععات)  ،ش ععريطة قي ععام املس ععتورد عن ععد فلب ععه التموي ععل إرف ععا كت ععاب ص ععادر ع ععن مديري ععة
(الصناعة) يايد بأن املواد التي يطل تمويلها بموج إجازة/موافقة الاستيراد والاواتير املقدمة تبعا لهعا يعي معواد سوليعة سو
مستلزمات إنتاج صنا ي مرتبط باتنتاج الغذا سو الدوا سو الص ي حصراً .
ً
ّ
ثالثااا) -يعلع تمويععل إجععازات وموافقععات الاسععتيراد التععي تععم البععدء بتمويلهععا مععن قبععل املصععارف قبععل تععاريخ صععدور هععذا التعمععيم باسععتثناء
املواد املذكورة في البند ثانياً حتى إشعار آخر ً .
ً
رابعا) تزويد مديرية العالقات الخارجية خال  /4/أيام عمل من نهاية كل شهر بتااصيل عمليات التمويل املناذة معن قبعل املصعرف
املمول ،وذلك بصيغة ملف اكسل على قرص صل ( )CDوف النموذج املرف ً .
ً
خامسا) تعتبر كافة التعاميم الصادرة سابقا عن مصرف سورية املركزي واملتعلقعة بتمويعل املسعتوردات معدلعة ح معاً بموجع سحكعام
هذا التعميمً .
ّ
ّ
والتقيد؛
لالطالع
حا م مصرف سورية املر

الد تور حازم قرفو
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