
  ٢٠٠٥  لعام ٣٣المرسوم التشريعي رقم 
  الخاص بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

   
  

    رئيس الجمهورية
  بناء على أحكام الدستور 

  
  :يرسم مايلى 

  
  ١المادة 

  
  :يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء آل منها

ك                 : األموال غسل   -أ   ر مشروعة وذل ات غي ة بعملي ا عالق ي له آل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية األموال الت
  .تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة

وال-ب  ا آانت آي:  األم ة أي ر منقول ة أم غي ة، منقول ر مادي ة أم غي واع األصول سواء آانت مادي ي آل أن ة تعن في
ذه            ة ه ى حق ملكي ة عل ة الدال ة أو الرقمي ا االلكتروني ا فيه اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا آان شكلها بم
األصول أو حصة فيها وآل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر                     

سهي         ة والت ة والعمالت األجنبي شيكات المصرفية والحواالت             العملة الوطني سياحية وال شيكات ال الت المصرفية وال
  .النقدية واألسهم واألوراق المالية والسندات والكمبياالت واالعتمادات المستندية

ذه     :  األموال غير المشروعة   -ج   هي األموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم اآلتية سواء وقعت ه
  :جمهورية العربية السورية أو في خارجهاالجرائم في أراضي ال

  .زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو االتجار غير المشروع بها• 
ع      ٣٢٦ و   ٣٢٥األفعال التي ترتكبها جمعيات األشرار المنصوص عليها في المادتين          •  ات وجمي انون العقوب  من ق

  .نظمةالجرائم المعتبرة دوليا جرائم م
ادتين     •  ي الم ا ف صوص عليه اب المن رائم اإلره ة     ٣٠٥ و ٣٠٤ج ات الدولي ي االتفاقي ات وف انون العقوب ن ق  م

  .واإلقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها
  .تهريب األسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو االتجار بها بصورة غير مشروعة• 
  .ن بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطفنقل المهاجري• 
  .عمليات الدعارة المنظمة واالتجار باألشخاص واألطفال واالتجار غير المشروع باألعضاء البشرية• 
  .سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو االتجار غير المشروع بها• 
ة أ      •  وال العام ة أو                 سرقة واختالس األم سلب أو بوسائل احتيالي سطو أو ال ا بطرق ال تيالء عليه و الخاصة أو االس

  .تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية
  .تزوير العملة أو وسائل الدفع األخرى أو األسناد العامة أو االوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية• 
  .أو االتجار غير المشروع بهاسرقة اآلثار أو الممتلكات الثقافية • 
  .جرائم الرشوة واالبتزاز• 
  .جرائم التهريب• 
  .استخدام العالمات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية• 

وا         :  هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب      -د   ل هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل األم
د      ا بع ا فيم شار إليه ت بالموضوع وي لطة الب صة س اآم المخت اء وللمح ا صفة االدع ون له اب ويك ل اإلره وتموي

  .بالهيئة
  

  ٢المادة 
  
  : يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل األموال آل فعل يقصد منه-أ 

  .المصدرإخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة بأي وسيلة آانت أو إعطاء تبرير آاذب لهذا • 
ه مصدرها أو   •  اء أو تموي شروعة لغرض إخف ر م وال غي ا أم م الفاعل بأنه ع عل تبدالها م وال أو اس ل األم تحوي

  .مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على اإلفالت من المسؤولية
ة                       •  وال منقول شراء أم تثمارها أو استخدامها ل ا أو اس ا أو إدارته ر المشروعة أو حيازته ر    تملك األموال غي  أو غي

  .منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة



ر     -ب   يلة مباشرة أو غي  يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل اإلرهاب آل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وس
ة   مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجم               هورية العربي

ي تكون                   ة الت ة أو الثنائي ة أو اإلقليمي ات الدولي ذة واالتفاقي سورية الناف السورية أو خارجها وفقا للقانون واألنظمة ال
  .سورية طرفا فيها

  
  ٣المادة 

  
ة                   ة، المؤسسات المصرفية والمالي ي تصدرها الهيئ ة الت ه التنفيذي شريعي ولتعليمات تخضع ألحكام هذا المرسوم الت

ا في         . عاملة في المناطق الحرة السورية ال ة المصرفية المنصوص عليه ام الرقاب ك المؤسسات ألحك آما تخضع تل
م                ٨٩المادة   د األساسي رق ام    ٢٣ من قانون مصرف سورية المرآزي ونظام النق شريعي    ٢٠٠٢ لع  والمرسوم الت

  . الخاص بالسرية المصرفية٢٠٠٥/ ١/٥ تاريخ ٣٤رقم 
  

  ٤المادة 
  
اريخ              على ال  -أ   صادر بت سرية المصرفية وال شريعي الخاص بال  ١/٥/٢٠٠٥مؤسسات غير الخاضعة للمرسوم الت

وال ومؤسسات إصدار أدوات   ل األم صرافة ومؤسسات تحوي يما مؤسسات ال ة والس ا المؤسسات الفردي ا فيه بم
ثمار وإداراتها ومؤسسات   الدفع مثل بطاقات االئتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد االلكتروني وصناديق االست          

أمين والمؤسسات                   ة وشرآات الت تثمارية أو المالي الوساطة المالية ومؤسسات اإليجار التمويلي والمجموعات االس
ة وتجار                      ا ومكاتب الوساطة العقاري ا وبيعه ارات وترويجه اء العق المالية األخرى التي تحددها الهيئة وشرآات بن

ر                   السلع ذات القيمة المرتفعة آالحلي     ادرة والمؤسسات غي ة والتحف الن ذهب والتحف الفني ة وال  واألحجار الكريم
رار                   ذي يحدد بق غ ال ا المبل وق قيمته المالية األخرى التي تحددها الهيئة أن تمسك سجالت خاصة بالعمليات التي تف

ا                  شأ فيه ة احد        من الهيئة وآذلك عند نشوء عالقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ين شك حول محاول
ا                  شك في صحة المعلومات المصرح عنه ة ال ل اإلرهاب أو في حال العمالء القيام بعمليات غسل األموال أو تموي

  .سابقا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق االقتصادي
ى      من هذه المادة التحق ) أ( يجب على الجهات المحددة في الفقرة        -ب   تناد إل اوينهم باالس املين وعن ة المتع ق من هوي

دة ال                         ا أعاله لم ات والحاالت المشار إليه ة بالعملي ستندات المتعلق وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن الم
ة مكافحة                            سمح لهيئ ى نحو ي ا أطول عل ل أيهم تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العالقة مع العمي

  .ال وتمويل اإلرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلكغسل األمو
ك          ) أ، ب ( تنطبق الفقرتان    -ج   ستقلين وذل ة والمحاسبين الم من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانوني

  :عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معامالت لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة التالية
  . العقاراتبيع وشراء• 
  .إدارة أموال العمالء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى• 
  .إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات االدخار أو حسابات االستثمار في األسواق المالية المحلية والدولية• 
  .تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شرآات أو تشغيلها أو إدارتها• 
  .ة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء آيانات تجاريةإنشاء أو تشغيل أو إدار• 
  

  ٥المادة 
  
ة                      -أ   ا الخارجي ك فروعه ا في ذل دى مصرف سورية المرآزي بم ة المسجلة ل  تلتزم المؤسسات المصرفية والمالي

ا              املين معه ا مع المتع ي تجريه ات الت ة العملي ا بمراقب ة له ة التابع ا  والمؤسسات المصرفية األجنبي لتالفى تورطه
  .بعمليات يمكن لها أن تخفى غسال لألموال غير المشروعة أو تمويال لإلرهاب

  : تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن األمور اآلتية-ب 
د ه                  •  ة وتحدي دائمين مع المؤسسات المصرفية والمالي املين ال ة صاحب الحق      التحقق من الهوية الحقيقية للمتع وي

ا صاحب                            ة أو حسابات ال يكون فيه ق حسابات مرقم االقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وآالء أو عن طري
  .الحساب هو صاحب الحق االقتصادي بها

ابرين         ) ب( من الفقرة    ١تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند       •  املين الع ة المتع ق بهوي ا يتعل ادة فيم من هذه الم
  .ت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئةإذا آان

ة احد العمالء              ) ب( من الفقرة    ١تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند       •  من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاول
ابقا               ا س ، أو القيام بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنه

  .في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق االقتصادي



ع           •  ي جمي ا ف ستفيد منه ة والم صدر الحوال د م ة تحدي ة والدولي صرفية المحلي ويالت الم راء التح د إج ب عن يج
ا                   ال      الحواالت الصادرة والواردة آما يجب تحديد المبرر االقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغ ا من الم معين

  .يحدد بقرار من الهيئة
دة            •  املين لم ة المتع ة بهوي ائق الرسمية المتعلق ة وبصور الوث ات آاف ة بالعملي ستندات المتعلق اظ بصور الم االحتف

وال                      ة مكافحة غسل األم سمح لهيئ ى نحو ي ال الحسابات عل ات أو إقف د انجاز العملي ل بع ى األق خمس سنوات عل
  .م هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلكوتمويل اإلرهاب استخدا

ات                      •  ادئ الحيطة والحذر لكشف العملي وال ومب ات غسل أم ال وجود عملي ى احتم تحديد المؤشرات التي تدل عل
  .المشبوهة

ة            •  سلطات اإلداري ضليل ال ة ت ة بغي ايرة للحقيق ادات مغ اء إف دم إعط ة بع صرفية والمالي سات الم زام المؤس الت
  .والقضائية

ة والمصرفية لمكافحة                   •  ات المالي ة العملي التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقب
  .عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ل                  •  وال وتموي التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل األم
  . عالاإلرهاب على مستوى وظيفي

دى المصارف في مصرف سورية                          -ج   ة ل ي مفوضية الحكوم داخليين ومراقب ة ال ي المصارف العامل  على مراقب
ام                     شريعي بأحك ذا المرسوم الت المرآزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية األخرى المشار إليها في ه

رة         ة           ) ب(النظام المشار إليه في الفق الغ هيئ ادة وإب ذه الم ل اإلرهاب عن أي             من ه وال وتموي مكافحة غسل األم
  .مخالفة بهذا الشأن

ا                -د    على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المرآزي توخي الحيطة والحذر في تعامله
ة                              م طبيع ا لفه ة عنه شبوهة من خالل جمع معلومات آافي ات م ا في عملي مع المصارف المراسلة لتالفى تورطه

درة                 عملها وت  ا وفى حال عدم الق ضمان فعاليته ل اإلرهاب ل وال وتموي قييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل األم
  .على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل

  
  ٦المادة 

  
ر الخاضعة للمرسوم       على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المرآزي والمؤسسات غي

ام خاص            ١/٥/٢٠٠٥ الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ       التشريعي الء اهتم  اتخاذ إجراءات خاصة وإي
  :في حال

ذه    -أ  ي ه ذه اإلجراءات ف شمل ه ية وت ل أو صاحب الحق االقتصادي شخصا معرضا ألخطار سياس  آون العمي
ة ا    ام عالق ى قي ذآورة عل سات الم ا للمؤس ة اإلدارة العلي ى موافق ال الحصول عل ستمر  الح شكل م ام ب ل والقي لعم

ا               ا أو رفيع صبا عام ه من سند إلي رد م بمراقبة هذه العالقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر األموال ويعتبر آل ف
  .في بلد أجنبي شخصا معرضا ألخطار سياسية

يح عدم                      -ب   د تت ي ق ات المتطورة الت ق التكنولوجي ل أو عن طري تم دون وجود العمي ي ت ة    العمليات الت ذآر الهوي
  .الحقيقية

ي ال يكون               -ج   ادة الت ر المعت  جميع المعامالت المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعامالت غي
  .لها غرض اقتصادي ظاهر

بالد                         -د   ين في ال ة مقيم يهم المؤسسات المصرفية والمالي ا ف  المعامالت التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بم
صادرة عن مجموعة                    ال ل اإلرهاب ال وال وتموي واردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل األم

  ).إف أي تي إف(العمل المالي المعنية بغسل األموال 
  

  ٧المادة 
  

ل        (تحدث لدى مصرف سورية المرآزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى             وال وتموي هيئة مكافحة غسل األم
  :تتمتع بالشخصية االعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي) اإلرهاب

ل اإلرهاب                -أ   وال أو تموي ات غسل األم ة بعملي ا من المعلومات المتعلق شبوهة وغيره ات الم  تلقي بالغات العملي
  .وتحليلها

ر م                     -ب   وال غي ات غسل أم ى عملي ا تنطوي عل شتبه بأنه ي ي ات الت شروعة أو  إجراء التحقيقات المالية في العملي
  .تمويل اإلرهاب والتقيد باألصول واإلجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي

شريعي بالمعلومات                 -ج   ذا المرسوم الت ام ه ق أحك ا من الجهات المختصة بتطبي  تزويد السلطات القضائية وغيره
  .التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي



  .جراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واإلشراف على تنفيذها وضع اإل-د 
 اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول األخرى           -هـ  

التفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية      وفق القواعد واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة وا         
  .التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل

  
  ٨المادة 

  
  : يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو األتي-أ 

  .حاآم مصرف سورية المرآزي رئيسًا وينوب عنه النائب األول لحاآم مصرف سورية المرآزي حال غيابه• 
وب                الن•  ائب الثاني لحاآم مصرف سورية المرآزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوًا، وين

  .عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه
  .قاض يعينه مجلس القضاء األعلى أو من ينتدبه حال غيابه عضوًا• 
  معاون وزير المالية عضوًا• 
  .لية السورية عضوًارئيس هيئة االوراق و األسواق الما• 
  خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضوًا• 

  . يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء-ب 
  . يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها-ج 
ى أن         تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف            -د   سر عل ا لل  أمين

ة                         رحهم لجن دققين تقت ى عدد من الم يتفرغ لألعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها واإلشراف المباشر عل
ذا                     ة بمقتضى ه ات الهيئ ك ألداء واجب إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المرآزي وذل

ة      المرسوم التشريعي و يخضع أمين  ى أعضاء الهيئ ات المفروضة عل  السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجب
  .السيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية

ـ  اريخ    -ه صادر بت صارف ال سرية الم شريعي الخاص ب وم الت ام المرس د بأحك ن  ١/٥/٢٠٠٥ ال يعت ال م أي ح  ب
  .لهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها ألي معلوماتاألحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي و عند طلب ا

ك عن                       -و   ضائية المختصة وذل  يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع الق
وال أو                     ا استخدمت لغرض غسل األم شتبه بأنه ي ي ة و الت الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالي

  .تمويل اإلرهاب
ادل المعلومات و   -ز  رة لتب ة النظي ع الجهات األجنبي اهم م ذآرات تف ع م ات أو توقي ي اتفاقي دخول ف ة ال  يحق للهيئ

  .المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
رة األجنبي                 -ح   ة عن األطراف النظي ا نياب ة  يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عمله

ة أو      ة أو اإلقليمي ات الدولي ذة و االتفاقي سورية الناف ة ال وانين واألنظم ددها الق ي تح راءات الت د واإلج ق القواع وف
  .الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

ة        -ط  ت الحاج ا دع شهر و آلم ي ال دة ف رة واح سها م ن رئي دعوة م ة ب ة إدارة الهيئ ع لجن ون   تجتم ذلك وال تك  ل
وفى . اجتماعاتها قانونية إال بحضور أربعة أعضاء على األقل و تتخذ الهيئة قراراتها بأآثرية أصوات الحاضرين              

  .حال تعادل األصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا
  . تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف آامل مداوالتها وقراراتها بالسرية-ي 
ة في دمشق                 يقسم رئي  -ك   ة المدني ة البداي ام محكم تثناء القاضي أم س و أعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باس

اقسم باهللا العظيم أن أقوم بعملي بصدق و أمانة وأن أحافظ على سرية : "قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية اآلتية     
  ".المعلومات التي اطلع عليها

ة إدارة                     يقسم أعضاء األجهزة التابع    -ل   ام أعضاء لجن ة أم ين القانوني ا ذات اليم ة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبله
  .الهيئة

دد        -م  ا وع ا وتوزيعه م تلقيه ي ت شبوهة الت امالت الم ارير المع دد تق ن ع ة ع صاءات دوري شر إح ة ن ق للهيئ  يح
ذا الص ي ه ي أقيمت ف دعاوى الت ل اإلرهاب وعدد ال وال وتموي ي غسل األم ات ف ة التحقيق ام اإلدان دد وعدد أحك

ن         ا م ة أو غيره ة المتبادل ساعدة القانوني ن الم ذلك ع صادرة وآ دة والم ات المجم ن الممتلك شأنها وع صادرة ب ال
  .الطلبات الدولية للتعاون

  
  ٩المادة 

  
ي المصارف                 ٥،  ٤ يجب على الجهات المشار إليها في المادتين         -أ   ى مراقب شريعي إضافة إل ذا المرسوم الت  من ه

شي الحسابات   الع ي مصرف سورية المرآزي ومفت دى المصارف ف ة ل ي مفوضية الحكوم داخلين ومراقب ة ال ام



وال                    القانونيين إبالغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أم
  .غير مشروعة أو تمويال لإلرهاب

سلطات الرسمية أو                   يحال اإلبالغ الوارد من الجهات ال      -ب   ادة أو من ال ذه الم سابقة من ه رة ال ا في الفق مشار إليه
ل             ه وتحلي وم بتحقيقات ذي يق وم عمل و ال ة ي ه ضمن مهل الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غياب

ا مباشرة أو ب                  ام عمل إم ة ستة أي شبوهة ضمن مهل واسطة من   المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات الم
ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات                

  .المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه
ة إ             -ج   اع لجن دة اجتم ذه الم ًا خالل ه ا اتخذ من إجراءات           ينعقد حكم ع م اإلبالغ وبجمي ًا ب ة وتحاط علم دارة الهيئ

وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا           
د                    ال يه ان الم ل   آان مصدر األموال ما يزال مجهوال أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو آ ى تموي ف إل

سرية ودون              امهم بال ذ مه التحقيق تنفي ون ب ا ويراعى المكلف عمل إرهابي وفى خالل هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاته
  .١/٥/٢٠٠٥أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 

شتبه بمم-د  اري الم شخص الطبيعي أو االعتب ى ال ة الطلب إل وال أو  يحق للهيئ ق بغسل األم ات تتعل ته عملي ارس
  .تمويل اإلرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحرآة األموال المشكوك بأنها غير مشروعة

شبوهة تصدر          -هـ    بعد إجراء التحقيقات والتحليالت المالية وخالل مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات الم
ر مشروع                  لجنة إدارة الهيئة قرارًا نهائيا       وال غي ا أن مصدر األم ين له م يتب إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا ل

دها  ا ومواصلة تجمي شتبه به سرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات الم ع ال ا برف ذا . وإم ون ه وينبغي أن يك
السابقتين ) ب، ج(تين وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقر      . القرار معلالً 

  .يعتبر الحساب محررا حكما وال تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة اإلدارية
ل                -و   ائي المعل ا النه  عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قراره

ر              ه مق ال لمباشرة اإلجراءات            إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرت ه الم ذي أودع في المصرف ال
ة                  ة المعني ة الخارجي ى الجه ذلك إل ى وآ ة والمصرف المعن ى آل من صاحب العالق سخة إل القضائية آما ترسل ن

  .مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه
  

  ١٠المادة 
  
ا           يحق للهيئة طلب معلومات إضافية واالطالع على تفص         -أ   ي تجريه ات الت صلة بالتحقيق األمور المت ق ب يالت تتعل

ة                ذه المعلومات والتفصيالت من آاف ة طلب ه ا يحق للهيئ ا آم ال تحقيقاته اإلبالغ إلآم ة ب من آل الجهات الملزم
مية    سورية الرس ات ال ة   (الجه ة واألمني ة والمالي ضائية واإلداري ات     ) الق ى الجه ب عل رة ويج ة النظي أو األجنبي

  .اللتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددهاالسورية ا
ادي                -ب   شكل م ر الحدود ب ل عب  يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبالغها عن المبالغ المالية والتي تنتق

 وفق نموذج تعده الهيئة أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها            
ا المؤسسات المصرفية                             ي تجريه ة الت ة والدولي ة المحلي امالت النقدي ات للمع شئ قاعدة بيان ة أن تن آما يمكن للهيئ

  .والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  

  ١١المادة 
  
ة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل       يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئ     -أ  

ة                   يس الهيئ األموال وتمويل اإلرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات األجنبية تحت إشراف رئ
وا     سل األم رائم غ ن ج ديها ع وفرة ل ات المت ا بالمعلوم ة دوري الم الهيئ دة إع ذه الوح ى ه ل وعل ات تموي ل وعملي

اظ         يما واجب الحف ة والس اإلرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئ
  .على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة

يجرى تكليفهم  تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين الالزم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم و    -ب  
بقرار يصدر عن حاآم مصرف سورية المرآزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخاللهم بواجباتهم               

  .وال يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للمالحقة الجزائية أو المدنية
هيئة ووحدة للتحقق من   يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في البالغات الواردة لل           -ج  

لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أو أي ) ٥، ٤(اإلجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذآورة في المادتين        
ات                            ع الواجب ى جمي ذه الوحدات إل ا ويخضع عناصر ه ا ضرورية لعمله ة والتي تراه وحدات أخرى ضمن الهيئ

ذه الوحدات              المفروضة على أعضاء الهيئة والسيما واجب الحف       املين في ه اظ على السرية ويجرى تحديد عدد الع
  .من هذه المادة) ب(ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة 



  
  ١٢المادة 

  
ذا    ي ه ه ف الغ المنصوص علي سم اإلب سرية المصرفية يت ع ال ى رف ة عل ة بالموافق ة إدارة الهيئ رار لجن تثناء ق باس

اري          المرسوم التشريعي بال   ل شخص طبيعي أم اعتب سرية    . سرية المطلقة سواء تم هذا اإلبالغ من قب سم بال ا تت آم
  .المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله

  
  ١٣المادة 

  
رة يتمتع حاآم مصرف سورية المرآزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المرآزي وأعضاء لجنة إدا              

ال لمصلحتها بالحصانة وال يجوز    ين بأعم ديها والمكلف املين ل ع الع داتها وجمي ين سرها وأعضاء وح ة وأم الهيئ
ذا       ي ه ا ف صوص عليه امهم المن امهم بمه ق بقي ة تتعل ة أو جزائي سؤولية مدني أي م تهم ب يهم أو مالحق اء عل االدع

ديروها         المرسوم التشريعي آذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغي        اإلبالغ وم ة ب رها من المؤسسات المكلف
ى                ا تنطوي عل ا بأنه شتبه به ات الم والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات اإلبالغ والكشف عن العملي

  .غسل األموال أو تتعلق بتمويل اإلرهاب بالحصانة ذاتها
  

  ١٤المادة 
  
ة     يعاقب باالعتقال المؤقت من ثالث سنوات إلى ست    -أ   وال المضبوطة أو بغرام سنوات وبغرامة تعادل قيمة األم

ات                تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن ال تقل عن مليون ليرة سورية آل من قام أو تدخل أو اشترك بعملي
م           ١غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذآورة في المادة             شريعي وهو يعل  من هذا المرسوم الت

ادة          أنها نا  ام الم ًا ألحك جمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفق
سابق من          ٢٤٧ ضا وفق م  من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أي

  .قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل اإلرهاب
شريك          يعاقب على الش-ب   ا يعاقب ال ل اإلرهاب آم ة تموي ر المشروعة وجريم روع في جريمة غسل األموال غي

  .والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل األصلي
  .أعاله جنائية الوصف) أ( تعتبر العقوبة في البند -ج 

  
  ١٥المادة 

  
وال             -أ   ا         تقضي المحكمة المختصة بمصادرة األموال الناجمة عن جرائم غسل األم ل اإلرهاب المشار إليهم وتموي

  .بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها
ضا للمصادرة وإذا                           -ب   ديل تخضع أي شكلها الب وال ب ان األم  إذا حولت األموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر ف

وال  اختلطت األموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة               لألم
  غير المشروعة دون اإلخالل بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها

ة                   -ج   وال البديل ر المشروعة أو األم وال غي ستمدة من األم ستحقات الم رادات والم  تخضع للتجميد والمصادرة اإلي
در نف            ر المشروعة بالق وال غي وال     التي حولت إليها وآذلك األموال التي اختلطت بها األم ه األم ذي تخضع ل سه ال

  .غير المشروعة للتجميد والمصادرة
ضائية    -د  ات الق ن الجه صادرة ع ة ال ة النهائي ام الجنائي ذ األحك أمر بتنفي سورية أن ت ضائية ال سلطات الق وز لل  يج

ل اإلرهاب وفق                داتها وجرائم تموي األجنبية المختصة بمصادرة األموال المتحصلة من جرائم غسل األموال وعائ
القواعد واإلجراءات التي تحددها القوانين واألنظمة السورية النافذة واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية التي               
تكون سورية طرفًا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل آما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف تنظم التصرف                   

ا بم        ضائية            في حصيلة األموال المحكوم نهائي ل اإلرهاب من جهات ق وال أو تموي صادرتها في جرائم غسل األم
  .سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف االتفاقية وفقا لألحكام التي تنص عليها

  . تنطبق أحكام هذه المادة على األشخاص االعتباريين آما تنطبق على األشخاص الطبيعيين-هـ 
  

  ١٦المادة 
  

ادتين          تتض ا في الم شريعي     ١٤، ١٣من األحكام القضائية باإلضافة إلى العقوبات المشار إليه ذا المرسوم الت  من ه
سليمه                       سورية أو ت سوري من األراضي ال فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم ال



ة في حال     إلى سلطات بالده وآذلك إقفال المحل ووقف الشخصية االعتبارية عن العمل     وحل الشخصية االعتباري
ة لألشخاص                           ا ال تخل بالمسؤولية الجنائي ا أنه ة آم ى الجهات العام رة عل ة األخي دابير الثالث التكرار وال تطبق الت

  .الطبيعيين
  

  ١٧المادة 
  

رة سورية آل من                       ون لي ى ملي رة إل يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف لي
  . من هذا المرسوم التشريعي١٢ج، /١١أ، /١١أ، /٩، ٦، ٥، ٤خالف أحكام المواد ي
  

  ١٨المادة 
  

وال                   تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية األجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل األم
وانين واألنظم  ددها الق ي تح راءات الت د واإلج ق القواع ك وف اب وذل ل اإلره ات وتموي ذة واالتفاقي سورية الناف ة ال

  .الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل
  

  ١٩المادة 
  
اء                         -أ   ة بن ضمنا عدد الوظائف الالزم وزراء مت يس مجلس ال  يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئ

  .على اقتراح الهيئة
  .ر المالك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى المالك العددي لمصرف سورية المرآزي يصد-ب 
  . يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم-ج 
ى عاتق المصارف ا                       -د   شريعي عل ذا المرسوم الت ق ه ي يفرضها تطبي ة في     تقع األعباء المالية اإلضافية الت لعامل

سورية ة ال ة العربي ورية  . الجمهوري ي مصرف س دى المصارف ف ة ل ات مفوضية الحكوم ن نفق زءا م ر ج وتعتب
  .المرآزي

  
  ٢٠المادة 

  
  .٢٠٠٣ لعام ٥٩يلغى المرسوم التشريعي رقم 

  
  ٢١المادة 

  
  .ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره

   ميالدي١/٥/٢٠٠٥ هجري الموافق ٢٢/٣/١٤٢٦دمشق في 
   
  
  

  رئيس الجمهورية
  

  بشار األسد
 


