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 رئیس الجمھوریة 

  . بناء على أحكام الدستور

-١٢- ٣٠ھجري الموافق  ١٤٣١- ١- ١٤وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
  .م٢٠٠٩

 یصدر مایلي 

  ٢٠٠١لعام ) ٢٨(من القانون رقم ) ٦(تعدل المادة  -١المادة 

  .. لتصبح كما یلي

  ..مایلي  یحدد في صك ترخیص المصرف-أ

  .ملیارات لیرة سوریة 10رأس مال المصرف على اال یقل عن  -1

  .لیرة سوریة ٥٠٠عدد األسھم الموزع علیھا رأس المال وقیمة السھم الواحد على اال تقل عن  -2

خمس وعشرین بالمئة من - بالمئة  ٢٥-حصص المؤسسین على اال تقل في مجموعھا عن  -3
لطلب وبما ال یتجاوز الحد األعلى للنسب المذكورة في ھذا القانون رأسمال المصرف عند تقدیم ا

) ٣(دون مراعاة الحد األقصى لحصص المؤسسین المنصوص علیھا في قانون الشركات رقم 
  .٢٠٠٨لعام 

نسبة مساھمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف وال یعتبر المصرف -4
نسب مساھمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لھا مشتركاً اال في حال بلغ مجموع 
  .2001لعام  (28)في المادة األولى من القانون رقم 

یجب اال یتجاوز مجموع مساھمات الشخصیات االعتباریة في أي وقت سواء كانت ھذه  -ب
المصرف  ستین بالمئة من راس مال -بالمئة ٦٠-األشخاص سوریة أم عربیة أم أجنبیة نسبة 

خمس وسبعین بالمئة شریطة أن تكون ھذه  -بالمئة ٧٥- ویمكن تجاوز ھذه النسبة لتصل إلى 
  .الزیادة مخصصة لصالح مساھمة القطاع العام المصرفي والمالي

 -بالمئة ٥- یجب اال تتجاوز حصة الشخص الطبیعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة -ج
حصص الزوجة واالوالد للشخص الطبیعي ضمن ھذا الحد خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر 

  .األقصى المسموح بھ

یراعى عند النظر في طلبات الترخیص مشاركة الشخصیات االعتباریة في رأسمال المصرف  -د
ومدى ما تتمتع بھ كل منھا من خبرات مصرفیة وسمعة عالمیة ومالءة مالیة طبقاً للقواعد 

   . والمعاییر الدولیة السائدة

 



   ..لتصبح كما یلي ٢٠٠١لعام ) ٢٨(من القانون رقم ) ٧(تعدل المادة  -٢المادة 

یحدد في صك الترخیص رأسمال المصرف المصرح بھ كما یحدد رأس المال المدفوع عند  -أ
  .خمسین بالمئة من رأس المال المصرح بھ/ بالمئة ٥٠/التأسیس على اال یقل عن 

  .المؤسسین على االكتتاب العام تطرح األسھم التي تفیض عن حصص -ب

یجب استكمال دفع رأس المال المصرح بھ خالل ثالث سنوات من بدایة مزاولة المصرف  -ج
  .لنشاطھ ویجوز للمصرف عدم توزیع أي أرباح للمساھمین خالل ھذه المدة

ح كما بحیث تصب ٢٠٠١لعام ) ٢٨(من القانون رقم )  ٩(من المادة ) ج ( تعدل الفقرة  - ٣المادة 
  ...یلي 

تسعاً وأربعین  -بالمئة ٤٩- في جمیع األحوال یجب اال تتجاوز نسبة تملك غیر السوریین  -ج 
بالمئة من رأسمال المصرف ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد 

بالمئة شریطة أن تكون الحصة األكبر ستین  - بالمئة ٦٠-والتسلیف زیادة ھذه النسبة لتصل إلى 
للشریك االستراتیجي المتمثل بمؤسسة مصرفیة تتمتع بسمعة عالمیة جیدة وخبرة متمیزة في 

  .مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتھا المالیة بمتانة عالیة

     ث تصبح بحی ٢٠٠٥لعام ) ٣٥(من المرسوم التشریعي رقم ) ٤(تعدل المادة  -أ -٤المادة 
  ..كما یلي 

ملیار  ١٥یحدد في صك ترخیص المصرف اإلسالمي رأسمالھ المصرح بھ على اال یقل عن  -1
لیرة سوریة موزع على أسھم اسمیة ال تقل القیمة االسمیة للسھم الواحد منھا عن خمسمئة لیرة 

 ٥٠- سوریة كما یحدد في صك الترخیص رأس مال المدفوع عند التأسیس على اال یقل عن 
  . خمسین بالمئة من رأس مال المصرح بھ -بالمئة

  . تطرح األسھم التي تفیض عن حصص المؤسسین على االكتتاب العام -2

یجب استكمال دفع رأس المال خالل ثالث سنوات من بدایة مزاولة المصرف لنشاطھ ویجوز  -3
  .للمصرف عدم توزیع أي أرباح للمساھمین خالل ھذه المدة

مصارف اإلسالمیة لألحكام األخرى الواردة في ھذا القانون وبما ال یتعارض مع تخضع ال - ب 
  .٢٠٠٥لعام ) ٣٥(أحكام مرسوم إحداث المصارف اإلسالمیة رقم 

تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ ھذا القانون مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا  - ٥المادة 
  .أحكام ھذا القانونبزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب وفق 

ال یسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ ھذا القانون بزیادة مجموع نسب مساھمات  - ٦المادة 
بالمئة أو  60بالمئة إلى  ٤٩الشخصیات االعتباریة سواء كانت سوریة أم عربیة أم أجنبیة من 

لم تكن ھذه الزیادة  بالمئة ما ٦٠بالمئة إلى  ٤٩بالمئة أو زیادة نسبة تملك غیر السوریین من  ٧٥
بالمئة من الحد األدنى لرأس  ٥٠مترافقة مع زیادة لرأسمال ھذه المصارف إلى ما ال یقل عن 

المال المنصوص عنھ في ھذا القانون وبما ال یخالف أحكام القوانین واألنظمة النافذة كما ویشترط 
یات االعتباریة إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزیادة مجموع نسب مساھمات الشخص



العامة المصرفیة والمالیة أو زیادة نسبة تملك غیر السوریین وفق أحكام ھذا القانون طلب 
  .الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلیف

ما یتعلق بالحد تبقى المصارف العامة خاضعة لألحكام الواردة في صكوك إحداثھا فی -٧المادة 
  .األدنى لرأس المال

   .ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة -٨المادة 

   .میالدي ٢٠١٠- ١- ٤ھجري الموافق لـ  ١٤٣١-١-١٩دمشق في 

  

  رئیس الجمھوریة

 شار األسدب

 


