


 

 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 قال تعاىل:

لمتنا إنَّك  عَ  ق الوا ُسبحانك الِعلَم لنا إال ما﴿
 ﴾أنت العليم الحكيم

           

 صدق اهلل العظيم
 

 

 

 (23)آية رقم    البقرةسورة                                                                                
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 المــــالحـــــق
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 الجمهورية العربية السورية
 الوزراء مجلس رئاسة

 
 (5335قرار رقم  )

 الوزراء، مجلس رئيس
 لعاءم ٣٢ رقام التشارعع  بءلمرسانم نالمعالل ٣٠٠٣ لعاءم ٣٤ رقام القاءننن أحكاءم عما  بناء 
٣٠٢٢، 
 ،22/04/2011 تءرعخ أ ل/ 610 رقم المركزي سنرعة مصرف إلارة لجنة تنصعة نعم 

 :يلي ما تقرر
 فقط القرار ىذا ألغراض التءلعة التعءرعف تستخلم  -١ المادة: 

 ٢٠ عن عقل نال ٦٠ عن عمءليء علل عزعل ال الت  المشءرعع ى  :الصغيرة المشاريع 
 تقل نال سنرعة لعرة ممعنن ٦٠ عن منجنلاتيء إجمءل  عزعل نال أصناًل، مسجمعن عمءل 
 من المستفعلة نالمتنسطة الصغعرة المشءرعع إل  بءإلضءفة سنرعة، لعرة ممعنن  10عن 

تءرعخ  ٤٣ رقم لمتشغعل العءمة اليعئة إحلاث لمرسنم نفًقء لمتشغعل العءمة ضمءنة اليعئة
٣٠٠٧/٠٣/٢٥. 

 ٦٠عن  عقل نال ٣٦٠ عن عمءليء علل عزعل ال الت  المشءرعع ى  :المتوسطة المشاريع 
 نال تقل سنرعة لعرة ممعنن ٣٦٠ عن منجنلاتيء إجمءل  عزعل نال أصناًل، مسجمعن عءمل
من  المستفعلة نالمتنسطة الصغعرة المشءرعع إل  بءإلضءفة سنرعة، لعرة ممعنن ٦٠ عن

تءرعخ  ٤٣ رقم لمتشغعل العءمة اليعئة إحلاث لمرسنم نفًقء لمتشغعل العءمة اليعئة ضمءنة
٣٠٠٧/٠٣/٢٥. 

 السعءحة نزارة قبل من المرخصة المشءرعع ى  :السياحية المشاريع. 
 المركزي  سنرعة مصرف قبل من تحلعلىء عتم الت  المشءرعع ى  :الخضراء المشاريع

 .البعئة لشؤنن اللنلة نزارة مع بءلتنسعق
 الصنءعة نزارة من المرخصة المشءرعع ى  :الصناعية المشاريع. 
 ناإلصالح الزراع  الزراعة نزارة من المرخصة المشءرعع ى  :الزراعية المشاريع. 
 لألشخءص  المقلمة االئتمءنعة التسيعالت ى  :الخاصة االحتياجات لذوي المقدم التمويل

 .نالعمل االجتمءععة الشؤنن نزارة بتعرعف المحللعن
 المءلعة  لممؤسسءت المقلمة التمنعالت ى  :الصغير التمويل لمؤسسات المقدم التمويل 

( 15) رقم المرسنم بمنجب نالمرخصة الصغر نالمتنءى  الصغعر التمنعل بمنح المختصة
 .خءصة قنانعن أن مراسعم بمنجب أن ، ٣٠٠٨ لعءم



ت  
 

  احتعاءط  تكانعن السانرعة العربعاة الجمينرعاة فا  العءمماة المصاءرف عما  عجاب -2الماادة 
 النلائع مجمنع من بءلمءئة /٦ / عن تقل ال بنسبة المركزي سنرعة مصرف نقلي للى إلزام 

 نذلاك (الساكن  االلخاءر نلائاع مناو مساتننًعء) ألجال نالنلائاع التانفعر ننلائاع تحات الطماب
 .األجنبعة( بءلعمالت نالنلائع السنرعة بءلمعرات بءلنسبة لمنلائع

 نعقتطاع العمماة باذات السانرعة المعارات نلائاع عما  اإللزاما  االحتعاءط  عقتطاع - ٤ الماءلة 
 .حصًرا العنرن أن األمعرك  بءللنالر األجنبعة بءلعمالت النلائع عم  االحتعءط  اإللزام 

 النلائع جز  عم  اإللزام  االحتعءط  متطمبءت بتخفعض لممصءرف عسمح أناًل:  – ٣ المادة 
 :التءل  النحن نعم  أعاله/٢ / المءلة ف  النارلة الغءعءت المنجو لتمنعل

المساتعممة  نالتمانعالت التسايعالت متنساط نسابة كءنات إذا مئنعاة نقطاة ٢ بمقالار تخفض .1
المصارف  نتمانعالت تسايعالت محفظاة إجماءل  متنساط إلا  أعااله الماذكنرة لمغءعاءت

 %.25-16المستعممة تترانح بعن 
المساتعممة  نالتمانعالت التسايعالت متنساط نسابة كءنات إذا مئنعاة نقطاة 2 بمقالار تخفض .2

المصارف  نتمانعالت عالتتساي محفظاة إجماءل  متنساط إلا  أعااله الماذكنرة لمغءعاءت
 %.35-26المستعممة تترانح بعن 

المساتعممة  نالتمانعالت التسايعالت متنساط نسابة كءنات إذا مئنعاة نقطاة 3 بمقالار تخفض .3
المصارف  نتمانعالت تسايعالت محفظاة إجماءل  متنساط إلا  أعااله الماذكنرة لمغءعاءت

 %.45-36المستعممة تترانح بعن 
المساتعممة  نالتمانعالت التسايعالت متنساط نسابة كءنات إذا مئنعاة نقطاة 4 بمقالار تخفض .4

المصارف  نتمانعالت تسايعالت محفظاة إجماءل  متنساط إلا  أعااله الماذكنرة لمغءعاءت
 %.45المستعممة أكبر من 

نالتمانعالت  التسايعالت محفظاة قعماة أعااله إلعياء المشاءر النساب احتساءب فا  عالخل ال -ثانًياا
 .الصمة ذات نالتسمعف النقل مجمس قرارات نفق منتجة غعر كلعنن المصنفة المذكنرة لمغءعءت

 :بءآلت  االلتزام المصرف عم  عتنجب -ثالثًا
 التمنعال لمغءعاءت تكمفاة عما  النقالي اإللزاما  االحتعاءط  نسابة فا  التخفعض عنعكس أن .1

 .أعاله المذكنرة
 إلراجتنبات  التا  النناءئق كءفاة عما  الحصانل االئتماءن مانح عنال المصارف عراعا  أن .2

 .ناألنظمة النءفذة القنانعن نفق نذلك أعاله المذكنرة الغءعءت إحلى ضمن المشرنع
 الالزماة نفقًاء االئتمءنعاة لملراساة العماال  مان ألي نالتمنعالت التسيعالت منح عخضع أن .3

 مان االئتمءنعاة لممصارف السعءساة ماع عنساجم نبماء جياة مان النءفاذة نالتعمعماءت لمقانانعن
 .أنناعيء بمختمف االئتمءنعة المخءطر تركزات السعمء أخرى، جية



ث  
 

 بءلتسيعالت نالتمنعالت الخءصة بءلمعمنمءت لنرًعء الحكنمة مفنضعة ملعرعة تزنعل عتم أن .4
 االحتعاءط  بءحتساءب متطمباءت الخءصة بءلنمءذج مرفقة أعاله المذكنرة لمغءعءت المقلمة
 .المرفقة لمنمءذج نفًقء النقلي، اإللزام 

 الغءعاءت الماذكنرة لتمنعال المنجياة النلائاع عما  االحتعاءط  متطمباءت تخفاعض عجانز ال .5
 فئاة مان مشامنلة باثكنر نالتمانعالت التسيعالت ىذه كءنت حءل ف  مرة من ألكنر أعاله
 .القرار ىذا من /1 / المءلة ف  المعرفة الفئءت من

 النلائاع حساءبءت أرصلة متنسط أسءس عم  النقلي اإللزام  االحتعءط  عحتسب -٤ المادة 
 .المرفق الجلنل ف  المحللة النلائع عنءصر حسب نذلك كل أسبنع نيءعة ف 

 البنكنانت أن الشاعكءت أن باءلحناالت االحتعاءط  حساءب بتغذعاة لممصاءرف عسمح -٥ المادة 
 بءلعمالت
 .كمًعء أن جزئًعء األجنبعة

 الملفنعة المبءلغ من عحسم األجنب  بءلبنكننت االحتعءط  حسءب تكنعن حءل ف  -٦ المادة 
 .بءأللف ناحل بءلحسءب نسبة

 مبماغ عانلع حعاث أسابنع، كال اإللزاما  االحتعاءط  مبماغ المصارف عكاننن -أ -٧ الماادة 
 خءص حسءب ف  عنو، المحتسب األسبنع نيءعة من عمل أعءم نالنة نذلك خالل االحتعءط ،

 سنرعة مصرف ف  الجءرعة الحسءبءت قسم للى السنرعة بءلمعرات النلائع السنرعة عن بءلمعرات
 فا  األجنبعاة باءلعمالت النلائاع عان االحتعاءط  مباءلغ تانلع فارع لمشاق، كماء /المركازي
 نذلاك لمشاق فارع/ المركازي سانرعة مصارف فا  القطاع قسام تفاتح لالى بياء خءصاة حساءبءت
 المذكنرة أعاله. الطرعقة بنفس
التصارعح  نلحاعن تكنعنياء تاءرعخ مان فءئالة بالنن أعااله الماذكنرة االحتعءطعاءت مباءلغ تجمل -ب

 .التءل  لألسبنع النلائع عن إعلاعيء الناجب عن االحتعءطعءت
 بمقتضعءت المصءرف التزام من بءلتثكل المصءرف للى الحكنمة مفنضعة تقنم -أ -٨ المادة 

  .ىذه التعمعمءت
 المءلة ف  إلعو المشءر اإللزام  االحتعءط  بتكنعن مصرف أي قعءم علم حءل ف -ب            

تزعال   ال نقلعاة غرامة النقلي االحتعءط  نسبة للعو تنقص الذي المصرف عم  غرامة (، تفرض1)
 حساءب عما  الغراماة نتقعال الانقص فعاو مساتمر عانم كال عان الانقص قعماة مان  3650/ 1عان 

 .المركزي المصرف للى المصرف
 

 م 02/05/2011ه. المرافق 1432دمشق في    /   / 
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 استببوت بحث علمً

 

 

ه إلى السبدة العبملٍه فً قسم االئتمبن المصزفً  استبٍبن مىجَّ

ف على  بغزض التعزُّ

" دور المصبرف فً تمىٌل و تىمٍت المشزوعبث الصغٍزة و 

 المتىسطت فً سىرٌت"

 

 

 السبدة المحتزمٍه:

 

 

تىمٍت المشزوعبث ىٌل و ٌهدف هذا االستبٍبن إلى التعزف على دور المصبرف فً تم 

المتىسطت فً سىرٌت، الزجبء وضع إشبرة فً المزبع الذي ٌتفق ورأٌك مقببل كل الصغٍزة و

 عببرة مه العببراث.

شبكزٌه لكم تعبووكم فً إوجبح هذا البحث العلمً علمبً بأن جمٍع المعلىمبث التً ٌتضمىهب 

ا ٌزجى اإلجببت عه كل األسئلت االستبٍبن فقط لمتطلببث البحث العلمً وستعبمل بسزٌت تبمت، لذ

 المطزوحت بأمبوت ودقت مىضىعٍت لضمبن سالمت وتبئج البحث.     

 مع خبلص الشكز لتعبووكم واهتمبمكم

 

 

 

 الطبلبــت صبــب قبــزصـلً
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  أوالً: بٍبوبث عبمت:
       

 ( فً المكبن المىبسب إلجببتك:Xعالمت )ٌزجى وضع ثبوٍبً:         

 المحور األول
غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

)نشاااءط  تمنعماااو المااارال المشااارنع عمااال طبععاااة عمااا  التمنعااال مااانح قااارار ععتمااال
      منسم  أن لائم بشكل ععمل تجءري، زراع ..الخ( 

 المارال المشارنع بياء ساعقءم الت  الجغرافعة المنطقة عم  التمنعل منح قرار ععتمل
      تمنعمو
           تمنعمو المرال المشرنع رأسمءل حجم عم  التمنعل منح قرار ععتمل

           تمنعمو المرال المشرنع ف  العءممعن علل عم  التمنعل منح قرار ععتمل

المااارال  المشااارنعععتمااال قااارار مااانح التمنعااال عمااا  المؤىااال العممااا  لمعاااءممعن فااا  
           تمنعمو

الماارال  عااءممعن فاا  المشاارنعالناانع االجتمااءع  لمععتماال قاارار ماانح التمنعاال عماا  
           تمنعمو

      المرال تمنعموحجم مبععءت المشرنع ععتمل قرار منح التمنعل عم  

المااارال  لمشاارنعاععتماال قاارار مااانح التمنعاال عمااا  التاالفقءت النقلعاااة المتنقعااة مااان 
      تمنعمو
 المااارال لممشااارنع المحاااللة الاااذات  التمنعااال نسااابة عمااا  التمنعااال مااانح قااارار ععتمااال
      تمنعمو.
 منءفسااة عماا  تمنعمااو الماارال المشاارنع قاالرة ماالى عماا  التمنعاال ماانح قاارار ععتماال

      الممءنمة المشءرعع
نخبارة صاءحب الساجل التاءرعخ  )عمار المشارنع،  عم  التمنعل منح قرار ععتمل

      تمنعمو المرالالقءئم  ممشرنعالمشرنع( ل

 المشارنع فا  سعساتخلم الذي التكننلنج  المستنى عم  التمنعل منح قرار ععتمل
      تمنعمو المرال

           إمكءنعة المتءبعة المعلانعة لممشرنع المرال تمنعمعو عم  التمنعل منح قرار ععتمل

الثانيالمحور   
غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
           المطمنبة الضمءنءتطبععة ب

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
           بمعلل الفءئلة



خ  
 

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
       المطبقة العمنالت بنسبة

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
           الممننح القرض بملة

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
           القرض سلال بشرنط

 عتعماق فعماء المتنساط أن الصاغعرعنجل شرنط معسنرة لمقرض الممنانح لممشارنع  
           لمقرض الممننحة السمءح بفترة

           عتم تقلعم االستشءرات نالنصءئح المصرفعة الخءصة بءلمشرنع
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