المرسوم التشرٌعً رقم /13/لعام 5002
رئٌس الجمهورٌة
بناء على أحكام الدستور
ٌرسم ما ٌلً
المادة  : /3/المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة و االستقالل المالً و االداري
و تشارك فً تنمٌة االقتصاد الوطنً و ترتبط بوزٌر المالٌة و ٌكون مركزها مدٌنة دمشق .
المادة ٌ -3-/5/حدد رأسمال المصرف بملغ ملٌار لٌرة و نصف المٌار لٌرة سورٌة
ٌ -5تكون رأس مال المصرف من :
قٌمة الموجودات الثابتة - .أ
المبالغ المكتتب علٌها بموجب مرسوم احداثه رقم 52لعام - 3211ب
المادة  /1/تتكون مصادر التموٌل لدى المصرف بصورة رئٌسٌة من :
راسمال المصرف
الودائع 2-
أمواله االحطٌاطٌة 3- .
المادة  /4/اغراض المصرف :
-3القٌام بجمٌع االعمال المصرفٌة و الخدمات والتسهٌالت المصرفٌة كافة .
-5دعم الحركة العمرانٌة و االقتصادٌة فً البالد من خالل تموٌل المنشأت العمرانٌة (السكنٌة و السٌاحٌة
و الصناعٌة و التجارٌة و الحرفٌة و الصحٌة و التعلٌمٌة و البٌئٌة)
-1تلبٌة حاجات التسلٌف ذي االجل القصٌر و المتوسط و الطوٌل .
-4تموٌل مشارٌع الجمعٌات التعاونٌة السكنٌة و الشركات التً تهدف الى بناء العقارات المعدة بصورة
رئٌسٌة للسكن والعمل على مساعدتها.
-2تعبئة المواد و الداخارات و توجٌهها بما ٌحقق غاٌات المصرف .
-1تقدٌم المشورات الفنٌة و العقارٌة و القانونٌة و المالٌة للمتعاملٌن عم المصرف .
-7دراسة سبل تموٌل المشارٌع العمرانٌة و مخططاهتا .
المادة  /2/للمصرف فً سبٌل تحقٌق أغراضع أن ٌقوم بما ٌلً
1-

 -3منح التسهٌالت المصرفٌة آلجال مختلفة و القروض لمدة ال تتجاوز عشرٌن عاما .
-5تموٌل النشاط العمرانً (السكنً و الصناعً و السٌاحً و التجاري و الحرفً و الصحً و التعلٌمً و البٌئً )
-1قبول الودائع بأنواعها .
 -4تقدٌم الخدمات المصرفٌة المتطورة التً تعتمد على نظم االتصاالت االلكترونٌة الحدٌثة بما فٌها اصدار البطاقات المصرفٌة
المحلٌة و قبول البطاقات العلمٌة بجمٌع انواعها االئتمانٌة و االعتمادٌة بما ال ٌتعارض مع انظمة القطع النافذة .
-2التأمٌن باالتفاق مع الجهات التأمٌنٌة المرخصة و ذلك فً المجاالت التً تتعلق بالتموٌالت المصرفٌة التً ٌؤدٌها المصرف
.

الماد-3 /1/تحدد عملٌات منح التسهٌالت المصرفٌة الواردة فً المادة السابقة و الضمانات المقبولة فً النظام عملٌات
المصرف و ٌجب أن ٌحدد فً هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض و آجالها بحسب جهة استعمالها و
نوع الضمانات المقدمة لقاءها .
 -5تطى جمٌع القروض القصٌرة و المتوسطة و الطوٌلة األجل بضمانات عٌنٌة أو بكفالة مصرفٌة أو شخصٌة .
المادة  /7/تودع لدى المصرف بصورة ألزامٌة أموال الجمعٌات التعاونٌة السكنٌة و الجمعٌات التعاونٌة لالدخار و التسلٌف
السكنً و صنادٌق التسلٌف ألجل السكن .
المادةٌ-3 /2/عتبر عقد القرض و اسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضٌن أسنادا تنفٌذٌة .
ٌ-5عتبر تقرٌر وضع الٌد الذي ٌتم بمؤازرة الخبراء أثناء المالحقة التنفٌذٌة للمقترضٌن المتأخرٌن بدال مقبوال عن تصحٌح
االوصاف لدى الجهات القضائٌة و تأخذ حكمه رٌثما ٌتم هذا االجراء عند احالة العقار بشكل قطعً .
المادة  /2/أٌ -كون المبلغ المستحقة للمصرف على مدٌنٌه و كفالئهم حق االمتٌاز على القارات التً توضع علٌها أشارة الرهن
أو التأمٌن ضمانة لحقوقه و ٌأتً هذا االمتٌاز بعد االمتٌاز الدولة الستٌفاء الضرٌبة على هذه العقارات و ٌكون لهذه المبالغ حق
امتٌاز الدٌون المستحقة للدولة على باقً أموال المدٌنٌن و كفالئهم .
بٌ-مكن القاء الحجز التنفٌذي على أموال المدٌن تأمٌنا لدٌون المصرف استنادا الى صكوك القروض غٌر المستحقة اذا تبٌن
لمجس ادارة وجود ضرورة لذلك و ٌجري هذا الحجز من قبل مدٌرٌة التنفٌذ مباشرة استنادا الى صك القروض و طلب مدٌر
المصرف .
المادة /30/
اٌ-جوز للمصرف امتالك البضائع و المعادن الثمٌنة و المنقوالت التً آلت الٌه وفاء لدٌونه قبل الغٌر على أن ٌفوم ببٌعها خالل
سنة من تارٌخ امتالكها .
ٌجوز للمصرف امتالك عقارات التً آلت الٌه وفاء لدٌونه قبل الغٌر على أن ٌقوم ببٌعها خالل سنتٌن من تارٌخ امتالكها كما
ٌحق له تأجٌر هذه العقارات و استثمارها خالل هذه المدة .
المادة ٌ/33/حق للمصرف اذا لم تسدد مطالٌبه عند االستحقاق أن ٌعمد الى الى طلب بٌع العقار المرهون أو الجاري علٌه
التأمٌن بعد انقضاء ٌ/10/وم على انذار المدٌن بواسطو الكاتب بالعدل او ببطاقة برٌدٌة مكشوفة و تتم اجراءات البٌع بصرف
النظر عن أي اعتراض من المدٌن أو من الكفٌل و ان حق المصرف هذا ال ٌمنعه من اجراء سائر التتبعات األخرى بحق
المدٌن و كفالئه الى ان ٌتم تسدٌد جمٌع مطالبٌه من رأسمال و فوائد و عموالت و نفقات و غٌرها .
المادة /35/تضع الدوائر العقارٌة و من فً حكمها اشارة الرهن و التأمٌن و الحجز على صحائف عقارات المدٌن أو كفالئه و
ترقنها بناء على طلب خطً من المصرف بالستناد الى عقد القرض بدون حضور المدٌن وٌكون لمعامالت المصرف
األفضلٌة فً التسجٌل لدى الدوائر العقارٌة .
المادة  -3 /31/ال ٌجوز بٌع أو نقل األموال المرهونة للمصرف أو التً ٌوضع علٌها التأمٌن أو قسمتها أو افرازها رضائٌا اال
بموافقة و بموافقته و بشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة .
ٌ-5عتبر المصرف طرفا مع مدٌنٌه و كفالئهم فً قضاٌا االفراز القضائً و التحسٌن العقاري و التجمٌل و ازالة الشٌوع و
تنفٌذ التنظٌم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف
ٌ -1جوز تخلٌة المدٌن صاحب العقار فً حال تخلفه عن القٌام بتنفٌذ التزاماته تجاه المصرف بالطرٌق االداري خالل ثالثة
أشهر من انذار شاغل العقار ببطاقة برٌدٌة مكشوفة كما ال ٌجوز للمدٌن تأجٌر العقار اال بموافقة المصرف و تعتبر عقود
االٌجار النظمة بدون الموافقة الذكورة الغٌة تجاه المصرف

المادة ٌ/34/عفى المصرف العقاري من تقدٌم الكفالت و التأمٌنات القضائٌة لدى مرجعة المحاكم و دوائر التنفٌذ .
المادة /32/ال ٌجوز حجز األموال التً ٌقترضها أو ٌسلفها المصرف و ال الناجمة عنها وفقا األحكام هذا المرسوم التشرٌعً اال
لقاء تسدٌد أسناد الدٌن التً منحت تلك األموال ألجلها .
المادة /31/كل من ٌكفل مدٌنا للمصرف من أي نوع من انواع القروض التً ٌقدمها المصرف ٌكون متضامنا مع المدٌن
األصلً فً وفاء الدٌن وتوابعه و لو لم ٌنص صك الكفالة على ذلك و الٌجوز للكفٌل طلب تجرٌد المدٌن .
المادة -3 /37اذا نقصت الضمانت التً ٌقدمها المدٌن ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو ألي سبب آخر فمن حق
المصرف أن ٌطلب من المدٌن ضمانات جدٌدة خالل مدة ٌحددها له و ان هذا االجراء ال ٌمنع المصرف من وضع اشارة
التأمٌن الجبري دون مهلة على األموال غٌر المنقولة للمدٌن لقاء نقص الضمانات بكتاب منه دون حضوره أو بتنظٌم محضر
عقد جدٌد و تكون لهذه االشارة نفس مفعول و قوة االشارة األساسٌة .
-5اذا قام المدٌن بتأمٌن على الضمانات لدى احدى جهات التأمٌن المرخصة بمبالغ تزٌد عن مطالٌب المصرف ال تطبق أحكام
الفقرة السابقة و انما ٌنقل حق المصرف حكما الى التأمٌن المقدم من المدٌن .
المادة  -3-31خالفا ألي نص قانونً نافذ ٌجوز حسم نسبة من رواتب العاملٌن و المتقاعدٌن و المستخدمٌن و أجور العمال ال
تتجاوز % /40/من الراتب أو األجر الشهري تأمٌنا لتحصٌل القروض الممنوحة بموجب رهذا المرسوم التشرٌعً و أنظمة
المصرف كما ٌجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدٌن و نصف تعوٌضات التسرٌح و مكافأة نهاٌة الخدمة .
-5مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من هذه المادة ٌجوز حجز كامل تعوٌضات العامل و المستخدم و المتقاعد من أي نوع كانت
المادة ٌ -32حق للمصرف االستعانة بمدقق حسابات ٌقترحه مجلس األدارة و ٌوافق علٌه وزٌر المالٌة و تحدد تعوٌضاته بقرار
منه.
المادة  -50فً كل ما لم ٌرد علٌه نص هذا المرسوم التشرٌعً تطبق أحكام التشرٌعات النافذة و ال سٌما قانون التجارة و
القانون رقم  52لعام  5003و القانون رقم  22لعام . 5001
المادة – 53مع مراعاة ما ورد فً المادة الثانٌة من هذا المرسوم التشرٌعً ٌنهى العمل بأحكام المرسوم التشرٌعً رقم  52لعام
 3211و تعدٌالته .
المادة ٌ -55نشر هذا المرسوم التشرٌعً فً الجرٌدة الرسمٌة .
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الموافق 10/4/5002
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