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 الصفحة الموضوع                               رقم الملحق

 197-196 .....................نموذج ترخیص محل الصرافة.................          )  1(           

 199-198 ............الصرافة............... حالالبیانات الرئیسیة لتسجیل م            )2(           

 201-200 ..........................استبیان شخصي لتعیین كبار الموظفین...          )  3(           

 203-202 ............لحسابات الخارجي.........نموذج طلب تعیین مراقب ا          )  4(           

 204 .............والرقابة............. الھیكل التنظیمي إلدارة اإلشراف           ) 5(           

دلی��ل إرش��ادي بش��أن اإلب��الغ ع��ن العملی��ات الت��ي یش��تبھ عالقتھ��ا           )  6(           

بأنش���طة غس���ل األم���وال وتموی���ل اإلرھ���اب (وح���دة المعلوم���ات 

 ..............................المالیة)..................................

 
 
 

205-217 
 218 ..............ل األموال ونائبھ.....بیانات مسؤول اإلبالغ عن غس          )  7(            

دلی���ل إرش����ادي ح����ول آلی����ة مراجع���ة تط����ابق أس����ماء األش����خاص          )  8(           

م��ن الت��ابع والكیان��ات م��ع الق��وائم الص��ادرة ع��ن ق��رارات مجل��س األ

 ...................لألمم المتحدة بشأن اإلرھاب وتمویل اإلرھاب...

 
 
 

219-222 
 229-223 ...........................ء.......بیانات االستقرار المالي واإلحصا         )  9(            

وال مس���ؤول إب���الغ ع���ن غس���ل األم��� –اس���تبیان شخص���ي لتعی���ین         )  10(          

 ......................ونائبھ.............................................
 

230 
 231 .................نقل األموال........................ تحركات مركبات       )  11(          

 243-232 ........................اء............جداول االستقرار المالي واإلحص      )  12(          

 244 ...............الصرافة لمحالالبیان الشھري للموجودات والمطلوبات       )  13(          

 245 ).................3) تفاصیل بند االستثمار رقم (1)        جدول رقم رم (أ/14(          

 246 )..............4البنوك بند رقم () المستحق على 2)        جدول رقم رم (أ/15(          
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 الصفحة الموضوع                               رقم الملحق 

 
) المس����������تحق للبن����������وك بن����������د رق����������م 3)     ج����������دول رق����������م رم (أ/16(            

)12...................( 

247 

 248 )............5م () المستحق على الصرافین بند رق4)    جدول رقم رم (أ/17(            

 249 )................13) المستحق للصرافین بند رقم (5)    جدول رقم رم (أ/18(            

) الموج���ودات األخ���رى والمطلوب���ات األخ���رى 6)    ج���دول رق���م رم (أ/19(            

و  9البن��������������������������������������������������������������دین رقم��������������������������������������������������������������ي (

18..................................................(......... 

 
250 

 251 ) تفاصیل الحواالت الصادرة.......................8)    جدول رقم رم (أ/20(            

 252 ) تفاصیل الحواالت الواردة.........................9)    جدول رقم رم (أ/21(            

م������ن العم������الت  ) المبیع������ات والمش������تریات10)    ج������دول رق������م رم (أ/22(            

 ..............األجنبیة.......................................................

 
 

253 
 254 ............) المخصصات...17) تفاصیل البند (11)    جدول رقم رم (أ/23(            

می��ة / ) الحس��ابات النظا11/1) تفاص��یل البن��د (12)    ج��دول رق��م رم (أ/24(            

 .................................مخزون الشیكات السیاحیة...............

 
 

255 
) ش�����یكات برس�����م 11/2) تفاص�����یل البن�����د (13)    ج�����دول رق�����م رم (أ/25(            

 .................التحصیل..................................................

 
 

256 
) مع���ادن ثمین���ة برس���م 11/3) تفاص���یل البن���د (14ج���دول رق���م رم (أ/)    26(            

 ................................األمانة......................................

 
 

257 
) حس����������ابات 11/5) تفاص����������یل البن����������د (15ج����������دول رق����������م رم (أ/)    27(            

 .............أخرى

258 

) الكف�االت الص�ادرة م�ن 11/4) تفاص�یل البن�د (16)    جدول رق�م رم (أ/28(            

 ......................................البنوك...............................

 
 

259 
 )    تعلیمات تعبئة البی�ان الش�ھري لموج�ودات ومطلوب�ات مح�ال الص�رافة 29(            
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 267-260 ........................................).28إلى  13(مالحق أرقام من 

 268 )...........................2)    المیزانیة العمومیة /نموذج رقم رم (أ/ص30(
  

 

 الموضوع                               رقم الملحق 
 
 

 الصفحة  
 

ل ) (خ��اص لمح��ا3أ/صر/ نم��وذج رق��م رم ()    حس��اب األرب��اح والخس��ائ31(            

 الصرافة)...................................................................

 
 

269 
 270 ).........................4)   حساب توزیع األرباح/ نموذج رقم رم (أ/ص32(            

ات األخ��رى ) الموج��ود18،  9) تفاص��یل البن��دین م/م (1)   ج��دول رق��م (33(            

 والمطلوبات األخرى........................................................

 
 

271 
) الموج���ودات/ الموج���ودات 8) تفاص���یل البن���دین م/م (2)   ج���دول رق���م (34(            

 الثابتة بعد االستھالك.......................................................

 
 

272 
/ب) المص�����اریف اإلداری�����ة 3) تفاص�����یل البن�����د أخ (3)   ج�����دول رق�����م (35(            

 والعمومیة األخرى.........................................................

 
 

273 
/ب) مخصص���ات ومص����اریف 4) تفاص����یل البن���د أخ/4)   ج���دول رق���م (36(            

 ....................................أخرى....................................

 
 

274 
 275 ) إیرادات أخرى...................9) تفاصیل البند أخ (5)   جدول رقم (37(            

)   اس�������تبیان شخص�������ي للمرش�������ح لعض�������ویة مجل�������س اإلدارة لمح�������ل 38(            

 .................الصرافة....................................................

 
 

276 
واس������تبیان للش������ركات المرش������حة لعض������ویة مجل������س اإلدارة لمح������ل                      

 الصرافة.....................................................................

 
 
277-278 

ن ، )   نم���وذج بالتحص���یالت والم����دفوعات بالنق���د األجنب����ي م���ع   مقیم����ی39(            

 وتحویالت العمال موزعة حسب البلدان...................................

 
 
279-280 

 284-281 )   شركات الصرافة المرخصة وفروعھا في سوریا........................40(            

 الح����������اكم ت����������اریخ  –)   كت����������اب مص����������رف س����������وریا المرك����������زي 41(            
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12/11/2008............................................................

. 

285 

 286 فریق تفتیش على محال الصرافة للتأكد من االلتزام بالمعاییر األمنیة والفنیة )  42(            

 
 

 

 

  الموضوع                               رقم الملحق  
 
 

 الصفحة   
 

جھ��������از كش��������ف تزیی��������ف  17/5/1999اریخ ت�������� 2/99)   تعم��������یم 43(             

 عملھ...........

287 

ت����������������������������������������������������������اریخ  3/2000)   تعم����������������������������������������������������������یم 44(             

30/3/2000.................................... 

288 

تف�����������ویض مس�����������ؤول  9/4/2009ت�����������اریخ  5/2009)   تعم�����������یم 45(             

 اتصال...........

289 

العم��������������������������������ل والش��������������������������������ؤون  )   تعلیم��������������������������������ات وزارة46(             

 االجتماعیة..............................

290-315 

)   التع��امیم الص��ادرة بش��أن العقوب��ات الص��ادرة بموج��ب ق��رارات مجل��س 47(             

 األمن.......................................................................

 
 

316 
 317 ....................................................نظمة المراقبة األمنیة.)   أ48(

 321-318 )   كتاب ھیئة تنظیم األعمال الخیریة........................................49(
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