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 قدمةم :األول القسم

، هو االلتزام بمتطلبات المحور الثالث من اتفاقٌة (المصرؾ) سورٌةالؽرض من هذه اإلفصاحات، الصادرة عن بنك بٌبلوس 

 (.المصرؾ المركزي)المركزي  سورٌة، و توجٌهات مصرؾ 2بازل 

قام بتوجٌه كافة  و إنما 2لم ٌقم المصرؾ المركزي بإصدار قرارات خاصة بمتطلبات المحور الثالث من اتفاقٌة بازل 

، لاللتزام بكافة 16/6/2009بتارٌخ  2913/100المصارؾ العاملة ضمن الجمهورٌة العربٌة السورٌة، عبر تعمٌمه رقم 

 .2محاور اتفاقٌة بازل 

 التطبٌق مجال :الثانً القسم

إن . المصرؾ أسهممن  %59.87. ل.م.هو جزء من مجموعة بنك بٌبلوس حٌث ٌمتلك بنك بٌبلوس ش ةإن بنك بٌبلوس سورٌ

 .فقط ةالمدرجة هنا تخص بنك بٌبلوس سورٌاإلٌضاحات 

 .للتؤمٌن و هً جزء من مجموعة بنك بٌبلوس سورٌةمن أسهم شركة أدٌر % 20 ةٌمتلك بنك بٌبلوس سورٌ

قوائم ٌتم تقٌٌمه بالتكلفة ضمن ال( 31/12/2016فً  س.ملٌون ل 391.8البالػ ) سورٌةإن استثمار المصرؾ فً شركة أدٌر 

 .طرحه من صافً األموال الخاصة ألؼراض احتساب معدل كفاٌة رأس المالالمالٌة، و

 2حسب معاٌٌر اتفاقٌة بازل ( مخاطر االئتمان. 4.2.2)تم اإلفصاح عن مخاطر االئتمان فً القسم الرابع من هذه اإلفصاحات 

تم استخدام ( مخاطر االئتمان. 5.1)خامس بٌنما فً القسم ال 2007لعام  253ومتطلبات قرار المصرؾ المركزي رقم 

  .كما فً القوائم المالٌة للمصرؾ( IFRS)المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 
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 المخاطر إدارة هٌكلٌة :الثالث القسم

 :إدارة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة -

لمخاطر التً ٌتعرض لها المصرؾ، والتؤكد من المسإولٌة الرئٌسٌة فً فهم ومعرفة ا( المجلس)تقع على عاتق مجلس اإلدارة 

إستراتٌجٌة المخاطر فً المصرؾ ومستوى المخاطر  أن هذه المخاطر تتم إدارتها بالشكل األنسب وذلك من خالل تحدٌد

المراقبة اد المصرؾ أنظمة إدارة المخاطر والتحقق من اعتمالمقبول، مراجعة واعتماد سٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر، و

 .لمناسبةا

تقوم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة بمساعدته فً تحمل مسإولٌاته الخاصة بإدارة المخاطر، من خالل القٌام 

بصورة دورٌة بمراجعة أداء اإلدارة التنفٌذٌة فً إدارة مخاطر المصرؾ؛ تؤمٌن نزاهة ومالءمة قسم إدارة المخاطر؛ مراجعة 

علقة بإدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة والتؤكد من تنفٌذها؛ التؤكد من كفاٌة رأس السٌاسات واإلجراءات المت

 .مال المصرؾ؛ استعراض تقارٌر المخاطر ومستوٌات التحمل ورفع توصٌاتها إلى مجلس اإلدارة

 :إدارة المخاطر على المستوى التنفٌذي -

تشمل فً المصرؾ بدور لجنة المخاطر على المستوى التنفٌذي و وباتوإدارة الموجودات والمطل تقوم اللجنة اإلدارٌة

وضع ومراجعة واقتراح السٌاسات واإلجراءات المتعلقة بمخاطر االئتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشؽٌلٌة مسإولٌاتها على 

التً تواجه المصرؾ؛ و التؤكد من كافة المخاطر  مراجعة للمصادقة من قبل مجلس اإلدارة؛ التؤكد من االلتزام بهذه السٌاسات؛

 .أن المصرؾ ملتزم دائماً بمتطلبات لجنة بازل للرقابة على المصارؾ والقوانٌن المرعٌة المتعلقة بإدارة وقٌاس المخاطر

من قبل علٌها  ت وإجراءات المخاطر لٌتم المصادقةقسم إدارة المخاطر فً المصرؾ ٌتحمل مسإولٌة إعداد وتحدٌث سٌاسا

؛ ضمان االلتزام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر بالتنسٌق مع التدقٌق الداخلً؛ تطبٌق توصٌات اتفاقٌة بازل دارةمجلس اإل

فً المصرؾ؛ إعداد تقارٌر المخاطر الدورٌة لٌتم رفعها للجنة إدارة المخاطر؛ ووضع وتطبٌق مجموعة من مقاٌٌس  2

 . من قبل مجلس اإلدارة ومراقبة االمتثال لتلك الحدودالمخاطر والتقارٌر وكذلك حدود المخاطر العتمادها 

 :إدارة المخاطر على مستوى مجموعة بنك بٌبلوس -

 .من قبل إدارة مخاطر مجموعة بنك بٌبلوس سورٌةٌتم دعم هٌكلٌة إدارة المخاطر فً بنك بٌبلوس 

المخاطر فً المصرؾ والذي قد ٌحتاجه تقوم إدارة مخاطر المجموعة بتقدٌم كامل الدعم الفنً المطلوب من قبل قسم إدارة 

األخٌر لتنفٌذ مهامها ومسإولٌاتها على أكمل وجه، باإلضافة إلى ضمان انسجام استراتٌجٌات، سٌاسات وإجراءات المصرؾ 

 .مع تلك المحددة للمجموعة
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 المال رأس :الرابع القسم

 تركٌبة رأس المال .4.1

صافً  ،المال المكتتب به، االحتٌاطٌاتمال األساسً و ٌتضمن رأس رأس ال( أ)تتؤلؾ قاعدة رأس المال فً المصرؾ من 

س المدورة مطروحاً منها التخفٌضات من رأ الخسائر/األرباحو، 1األرباح المتراكمة الناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي

خاضعة )لٌة متوفرة للبٌع ٌشمل صافً األرباح ؼٌر المحققة عن االستثمارات فً أدوات مارأس المال المساعد و( ب)المال 

 .االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌلو، %(50لتخفٌض بنسبة 

 رأس المال األساسً .4.1.1

 رأس المال األساسً

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 6,120,000 6,120,000 رأس المال المكتتب به

 93,013 93,013 الحتٌاطً القانونًا

 3,013 3,013 االحتٌاطً الخاص

 16,452,038 26,988,945 المحققة ؼٌر األرباح المدورة

 (8,423,698) (3601230121) الخسائر المتراكمة المحققة

   :ٌنزل منها

المبالػ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن وأعضاء مجلس 

 - - (أٌهما أكبر) اإلدارة أو المستعملة من قبلهم

قٌم وأصول متملكة استٌفاء لدٌون مشكوك بها ولم ٌتم 

 - (1,333) تسٌلها ضمن المهل القانونٌة المحددة

صافً األسهم و المساهمات فً المصارؾ و 

 (375,539) (391,797) المإسسات المالٌة

 (6,866) (4,160) صافً الموجودات الثابتة ؼٌر المادٌة

 13,861,961 610,220161 المجموع

 

 رأس المال المساعد .4.1.2

 رأس المال المساعد

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

صافً األرباح ؼٌر المحققة عن االستثمارات فً 

 1,379 - منها% 50أدوات مالٌة متوفرة للبٌع بعد خصم 

 221,208 221,208 عام لمخاطر التموٌلاحتٌاطً 

 222,587 221,208 المجموع

 

 

                                                           
1
 تارٌخ 1ب  /ن م362/رقم  والتسلٌؾ النقد مجلس قرار من الثامنة المادة تعدٌل تضمن والذي 2014شباط  26تارٌخ  4 ب/ن م 1088/رقم والتسلٌؾ النقد مجلس قرار صدر   

 النقد مجلس قرار متطلبات وفق المال رأس كفاٌة احتساب ألؼراض األساسٌة الخاصة األموال ضمن المحققة ؼٌر البنٌوي القطع ٌٌمتق فروقات إدراج ٌتم بحٌث 2008شباط  4

 ..2007عام   4ب/ن م253/والتسلٌؾ رقم 
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 صافً األموال الخاصة .4.1.3

 األموال الخاصة الصافٌة
 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 13,861,961 610,220161 رأس المال األساسً

 222,587 221,208 ال المساعدرأس الم

مجموع رأس المال التنظٌمً 

 (األموال الخاصة الصافٌة)
20,977,531 14,084,548 

 كفاٌة رأس المال .4.2

 الطرق المعتمدة لقٌاس متطلبات رأس المال .4.2.1

ٌق بتوجٌه المصارؾ العاملة فً سورٌة، فً الوقت الحاضر، لتطب 2007لعام  253قام المصرؾ المركزي فً قراره رقم 

األسلوب المعٌاري المبسط الحتساب متطلبات رأس المال الخاص بتؽطٌة مخاطر االئتمان، المنهج النمطً لمخاطر السوق، 

 .وأسلوب المإشر األساسً للمخاطر التشؽٌلٌة

ح بالنسبة لمخاطر االئتمان، أعطى المصرؾ المركزي المصارؾ العاملة فً سورٌة الحرٌة لالختٌار بٌن الخٌارٌن المسمو

ٌطبق الخٌار األول والذي بموجبه ٌتم تثقٌل  سورٌةبنك بٌبلوس . لتحدٌد نسب التثقٌل للمصارؾ 2بهما ضمن اتفاقٌة بازل 

  .لمصرؾ ما بناًء على التصنٌؾ االئتمانً لبلد المنشؤتعرضات مخاطر االئتمان 

 :فً معالجة ما ٌلً 2ة بازل مختلفة عن تلك المنصوص علٌها ضمن اتفاقٌطرق  2007لعام  253حدد القرار رقم 

حسب % 100مقابل % 0تثقل ضمن القرار بوزن مخاطر : التعرضات بالعمالت األجنبٌة على الحكومة السورٌة .1

 ة كون سورٌة ؼٌر مصنفة ائتمانٌاً؛االتفاقٌ

% 100مقابل % 20تثقل ضمن القرار بوزن مخاطر : المحلٌة المصارؾالتعرضات بالعمالت األجنبٌة على  .2

 ة كون سورٌة ؼٌر مصنفة ائتمانٌاً؛التفاقٌحسب ا

من احتساب مخاطر االئتمان ومخاطر  المثبتةمن التسهٌالت االئتمانٌة  ؼٌر المستعملةاستثناء المبالػ الممنوحة  .3

 ؛2الموجودات األخرى بما ٌخالؾ ما هو وارد ضمن اتفاقٌة بازل 

للوصول  6.67بـ ( السنوات الثالث السابقة من متوسط إجمالً إٌرادات% 15)ضرب قٌمة المخاطر التشؽٌلٌة  .4

 .2المحددة ضمن اتفاقٌة بازل  12.5لقٌمة المخاطر التشؽٌلٌة التً تضاؾ إلى مقام نسبة المالءة بدالً من الـ 

 .2007لعام  253إن كافة األرقام و الحسابات الواردة فً القسم الرابع من هذه الوثٌقة هً وفقاً للقرار رقم 

 نمخاطر االئتما .4.2.2

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

حسابات داخل 

 المٌزانٌة

حسابات خارج 

 *المٌزانٌة

الموجودات 

 المثقلة بالمخاطر

س أمتطلبات ر

 المال

 - - - 10,509,602    التعرضات الحكومٌة

 3,395,719 42,446,488    11,518,859     38,345,072    التعرضات المصرفٌة

 798,089 9,976,116 1,751,716 8,616,197      سلؾ و القروض الكبٌرةال

 10,678 133,479 - 381,368 القروض السكنٌة

 404,439  5,055,486 - 3,777,492 **الدٌون ؼٌر المنتجة

 180,992 2,262,402 - 12,219,799     الموجودات األخرى

 4,789,917  59,873,971  13,270,575 73,849,530 المجموع

 بعد تطبٌق معامالت التحوٌل*
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ٌتم تصنٌؾ الدٌون ضمن فئة الؽٌر منتجة، ألؼراض احتساب معدل كفاٌة رأس ، 4/3/2013تارٌخ  594/166التزاماً بتعمٌم المصرؾ المركزي رقم **

ذ بالتعدٌالت التً صدرت على هذٌن القرارٌن دون األخ 2010لعام  650و  2009لعام  597المال، بناًء على أحكام قراري مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

 .2012للعام  902ضمن القرار رقم 

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

حسابات داخل 

 المٌزانٌة

حسابات خارج 

 *المٌزانٌة

الموجودات 

 المثقلة بالمخاطر

متطلبات رأس 

 المال

 - - (26) 9,060,253 التعرضات الحكومٌة

 2,424,837 30,310,464 9,478,599 39,171,058 ضات المصرفٌةالتعر

 1,005,077 12,563,458 1,584,641 11,354,357 السلؾ و القروض الكبٌرة

 13,271 165,883 - 473,950 القروض السكنٌة

 561,342 7,016,775 - 5,299,304 **الدٌون ؼٌر المنتجة

 174,323 2,179,040 - 8,315,101 الموجودات األخرى

 4,178,850 52,235,620 11,063,214 73,674,023 المجموع

 بعد تطبٌق معامالت التحوٌل*

ٌتم تصنٌؾ الدٌون ضمن فئة الؽٌر منتجة، ألؼراض احتساب معدل كفاٌة رأس ، 4/3/2013تارٌخ  594/166التزاماً بتعمٌم المصرؾ المركزي رقم  **

دون األخذ بالتعدٌالت التً صدرت على هذٌن القرارٌن  2010لعام  650و  2009لعام  597التسلٌؾ رقم المال، بناًء على أحكام قراري مجلس النقد و

 .2012للعام  902ضمن القرار رقم 

 المخاطر التشؽٌلٌة .4.2.3

 6132كانون األول  13 

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 6132كانون األول  13

 (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 678,734 871,473 تشؽٌلٌةحجم المخاطر ال

 101,759 130,625 متطلبات رأس المال

 مخاطر السوق .4.2.4

 سورٌةتقتصر على مخاطر أسعار القطع ضمن بنك بٌبلوس  2إن مخاطر السوق المحددة فً المحور األول من اتفاقٌة بازل 

 .وذلك لعدم وجود محفظة للمتاجرة ضمن المصرؾ

 6132كانون األول  13

 متطلبات رأس المال حجم المخاطر (ٌرات السورٌةالقٌم بآالؾ الل)

 12,912 161,403 مخاطر أسعار القطع

 6132كانون األول  13

 متطلبات رأس المال حجم المخاطر (القٌم بآالؾ اللٌرات السورٌة)

 مخاطر أسعار القطع
607,596 48,608 

 نسب كفاٌة رأس المال .4.2.5

 

المصرف متطلبات 

 **المركزي

كانون األول  13

6132 

كانون األول  13

6132 

 25.90% %34.08 ؼٌر محددة *نسبة كفاٌة رأس المال العادي

 25.90% %34.08 ؼٌر محددة معدل كفاٌة رأس المال األساسً

 26.32% %34.44 %8.00 نسبة كفاٌة رأس المال

 98.42% %98.95 ؼٌر محددة نسبة رأس المال األساسً إلى صافً األموال الخاصة

والتً تشمل صافً األرباح المتراكمة الناتجة عن  ،الخسائر المدورة/ال العادي ٌشمل األسهم العادٌة، االحتٌاطٌات الخاصة والقانونٌة، األرباحرأس الم* 

اإلدارة أو و المبالػ الممنوحة إلى كبار المساهمٌن وأعضاء مجلس  مطروحاً منها صافً الموجودات الثابتة ؼٌر المادٌة ،تقٌٌم مركز القطع البنٌوي

 (أٌهما أكبر)المستعملة من قبلهم 
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 3لم تتم مقارنة نسب بنك بٌبلوس سورٌة مع متطلبات اتفاقٌة بازل لم ٌضع المصرؾ المركزي حداً أدنى سوى لنسبة كفاٌة رأس المال اإلجمالٌة؛ ** 

الخسائر /ة الناتجة عن تقٌٌم مركز القطع البنٌوي إلى األرباحبسبب االختالؾ الجوهري فً طرٌقة احتساب النسب، تحدٌداً إضافة صافً األرباح المتراكم

  .المدورة، مما ٌجعل المقارنة ؼٌر ذات داللة
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 وتقٌٌمها المخاطر تعرضات :الخامس القسم

إن اإلطار العام إلدارة المخاطر فً المصرؾ ٌقوم على تحدٌد، فهم وتقٌٌم المخاطر التً تواجه عمل المصرؾ والتؤكد من 

ا ضمن المستوٌات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفٌؾ المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بٌن بقائه

 .عاملً المخاطرة والعائد

 مخاطر االئتمان .5.1

 تعرٌفات .5.1.1

 .ٌعتمد المصرؾ التعرٌفات التالٌة المتعلقة بمخاطر االئتمان والمستوحاة من توصٌات لجنة بازل للرقابة المصرفٌة

 . المصرؾ مخاطر حدوث خسائر نتٌجة تخلؾ أو عجز الطرؾ اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه مخاطر االئتمان هً

 . تركز االئتمان هو أي تعرض ائتمانً ٌكون فٌه حجم الخسائر المحتملة كبٌر نسبًة لرأس مال المصرؾ أو إجمالً موجوداته

 (ولٌاتالواجبات والمسإ)هٌكلٌة إدارة مخاطر االئتمان  .5.1.2

الرقابة المستمرة على ، ودوريإجراءات إدارة مخاطر االئتمان بشكل مراجعة سٌاسات واعتماد و مسإول عن: مجلس اإلدارة

 .محفظة المصرؾ االئتمانٌة وجودتها من خالل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنه

من خالل التقارٌر االئتمان  مخاطرن، تقٌٌم مراجعة وتقٌٌم إطار إدارة مخاطر االئتماعن ة مسإول :لجنة إدارة المخاطر

لجنة  لتوصٌات وتقٌٌم مدى االمتثال ،رأس مال المصرؾ استعراض مدى كفاٌة، هاالمختلفة التً تؽطً كافة الجوانب المتعلقة ب

 بمخاطر االئتمان المتعلقة بازل

مخاطر االئتمان والتؤكد من انسجامها مع مسإولة عن تحدٌد إستراتٌجٌة  :وإدارة الموجودات والمطلوبات اللجنة اإلدارٌة

مراجعة ممارسات المصرؾ االئتمانٌة  ؛الموافقة على الحدود الموضوعة لحجم التعرضات االئتمانٌة ؛أهداؾ المصرؾ العامة

لى واالطالع ع ؛والتؤكد من أن سٌاسات وإجراءات مخاطر االئتمان فعالة، مناسبة، وٌتم تطبٌقها وااللتزام بها بشكل مالئم

 . التقارٌر الصادرة حول مخاطر االئتمان

التؤكد من التزام المصرؾ بمقررات اتفاقٌة بازل  ؛مسإول عن إعداد سٌاسات وإجراءات مخاطر االئتمان  :قسم إدارة المخاطر

ٌة تؽطً تزوٌد اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر بتقارٌر وتحلٌالت دورجنة بازل الخاصة بالحوكمة وؼٌرها؛ وكافة توصٌات ل 2

 .تكوٌن وحجم رأس المال ومخاطر االئتمان من حٌث الحجم، التطور، التركزات، الجودة، والربحٌة

مسإول عن دراسة الملفات االئتمانٌة ووضع توصٌاته، التؤكد من أن العملٌة االئتمانٌة هً ضمن  :قسم إدارة مخاطر االئتمان

اؾ ومعاٌٌر قبول المخاطر المطبقة، التؤكد من تثبٌت وتوثٌق الضمانات إطار األنظمة والقوانٌن النافذة وتسٌر وفقاً لألعر

بالشكل الصحٌح، متابعة العملٌات المتعلقة بالتسهٌالت الممنوحة مثل تسدٌد المستحقات وتجدٌد الملفات، متابعة التطور 

دة، أرصدة الحسابات، الضمانات سعر الفائ)االئتمانً للعمالء واقتراح تصنٌفهم عند الضرورة، ومراقبة معطٌات االئتمان 

 (.الخ...المقدمة

 إدارة مخاطر االئتمان .5.1.3

دقٌق لكل عمٌل حالً ومحتمل، وٌشمل التقٌٌم، على سبٌل المثال ال تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل تقٌٌم موضوعً و

/ اع العمل التجاري، حصة السوقنوعٌة والتزام إدارته، قط ، تارٌخ وخلفٌة العمٌل،شخصٌة العمٌل و قدرته المالٌة الحصر،

والتحلٌالت  الذي ٌعمل ضمنه العمٌل، تحلٌل السوق والقطاع االقتصادي، قبول منتجاته، الؽرض من القرض ومصادر السداد

 .التً تؽطً الربحٌة، السٌولة، جودة الموجودات، و رأس المال المالٌة

عمٌل أو طرؾ محدد، مجموعة من العمالء أو األطراؾ  تعطً التركزات االئتمانٌة مإشراً على حساسٌة المصرؾ تجاه

 .المترابطة، قطاع اقتصادي أو صناعة، ومنطقة جؽرافٌة
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القضاء على خطر التركز االئتمانً؛ كما قد وضع المصرؾ / إن تنوٌع المحافظ االئتمانٌة هو أمر أساسً لضمان الحد من

 رابطة من العمالء،عمٌل أو مجموعة مت ٌات هًتومس عدة علىالمركزي من خالل قراراته نسباً رقابٌة لحجم التركزات 

السندات الحكومٌة األجنبٌة، الٌة ومجموعاتها خارج القطر، لمإسسات الما ،ٌنتمً لها المصرؾلمجموعة المصرفٌة التً ا

 .محفظة األسهم الخارجٌةألسهم، ومحفظة امحفظة االستثمارات، محفظة االستثمارات الخارجٌة، 

صرؾ على التنوٌع من خالل المتابعة المستمرة لتلك المحافظ، االلتزام بالنسب المحددة من قبل المصرؾ المركزي، ٌحافظ الم

 .وإزالة أٌة تركزات كبٌرة أو مخالفات لتلك النسب فً حال حدوثها

 قٌاس المخاطر و نظام التقارٌر .5.1.4

األول ٌؽطً المتطلبات الرقابٌة والثانً ٌلبً احتٌاجات  إن قٌاس المخاطر االئتمانٌة و نظام التقارٌر فً المصرؾ له جانبان،

 . المصرؾ الداخلٌة

 :القرارات التالٌةحدد المصرؾ المركزي متطلباته ضمن 

وتعدٌالته ٌؽطً التركزات على مستوى عمٌل أو مجموعة مترابطة من العمالء، ٌضع  2008عام  395القرار  -
 .عن تلك التعرضات الكبٌرة للمصرؾ المركزي حدود لهذه التركزات، وٌطلب رفع تقارٌر شهرٌة

ٌنظم األنشطة االستثمارٌة للمصارؾ وٌضع حدوداً للمحافظ االستثمارٌة و التعرضات   2009عام  501القرار  -
مطلوب أٌضاً ضمن القرار اإلبالغ عن تلك المحافظ و التعرضات للمصرؾ المركزي على أساس . ألطراؾ محددة

 .شهري

والتً تضع أسس  2012عام  902و  2010عام  650و تعدٌالته ضمن القرارٌن  2009عام  597القرار  -
ٌتم إعداد التقارٌر . المإونات واالحتٌاطٌات الواجب تكوٌنهاتصنٌؾ التسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة وكٌفٌة احتساب 

الداخلً قبل إرسالها  الخاصة بهذه القرارات بشكل ربع سنوي والمصادقة علٌها من قبل المدقق الخارجً والمراقب
 .إلى المصرؾ المركزي

 :داخلٌاً، ٌتم تؽطٌة احتٌاجات القٌاس والتقارٌر من خالل مجموعة من التقارٌر الدورٌة أهمها

. تقرٌر شامل للمخاطر ٌتم إعداده من قبل قسم إدارة المخاطر على أساس ربع سنوي وٌقدم إلى لجنة إدارة المخاطر -
ٌة وكمٌة حول محفظة القروض وتطورها؛ التركزات االئتمانٌة؛ جودة االئتمان؛ كفاٌة ٌتضمن التقرٌر معلومات نوع

أي مواضٌع أخرى تتعلق بمخاطر ؛ ونتائج اختبارات الجهد المطبقة مخصصات التدنً على التسهٌالت االئتمانٌة؛ 
 .االئتمان التً ٌتعرض لها المصرؾ وتستدعً عرضها على اللجنة

قروض )قسم إدارة المخاطر ٌعرض التطور الشهري للمحافظ االئتمانٌة للمصرؾ تقرٌر شهري ٌعد من قبل  -
من حٌث النوعٌة ( الشركات الكبرى، قروض الشركات المتوسطة والصؽٌرة، و قروض التجزئة والقروض السكنٌة

 .وحجم المإونات والضمانات الموجودة

 تخفٌؾ مخاطر االئتمان .5.1.5

لتخفٌؾ مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حٌث ٌتم قبول الضمانات ٌعتمد المصرؾ على عدة أسالٌب وممارسات 

 .وفقاً لمعاٌٌر وأسس معتمدة

 :أبرز أنواع الضمانات هً

 .الرهونات للمبانً السكنٌة والعقارات، المخزون، والضمانات النقدٌة: بالنسبة للقروض التجارٌة -

 .ات، الرواتب، والضمانات النقدٌةالرهونات للمبانً السكنٌة والسٌار: بالنسبة لألفراد -

تراقب اإلدارة القٌمة السوقٌة للضمانات وٌتم طلب ضمانات إضافٌة وفقاً لشروط االتفاقٌة، كما تتم مراجعة القٌمة السوقٌة 

 .الخسائر االئتمانٌةللضمانات خالل دراسة كفاٌة مخصص 

 احتساب مخصصات التدنًسس تصنٌؾ التسهٌالت االئتمانٌة وأ .5.1.6

ٌوم، وجود صعوبات  180إشرات الرئٌسٌة النخفاض قٌمة القروض هً استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزٌد عن إن الم

 .مالٌة تواجه العمٌل أو تإثر على تدفقاته النقدٌة، أو اإلخالل بشروط العقد األصلً
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لعام  597المركزي رقم  مصرؾٌقوم المصرؾ على أساس المإشرات المذكورة أعاله والمإشرات المحدد ضمن قرارات ال

تقٌٌم ئتمانٌة، تصنٌؾ هذه التسهٌالت، وبتقٌٌم كافة التسهٌالت اال 2012لعام  902، ورقم 2010لعام  650رقم  ،2009

 .على الدٌون المنتجة بشكل جماعًعلى الدٌون ؼٌر المنتجة و انخفاض القٌمة بشكل منفرد

ى المحفظة االئتمانٌة، من أجل دراسة مدى تؤثٌر بعض العوامل إضافة إلى ذلك ٌقوم المصرؾ بإجراء اختبارات جهد عل

االقتصادٌة السلبٌة أو أٌة عوامل أخرى على التصنٌؾ االئتمانً للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه على أداء هذه المحفظة 

ً تكوٌن مخصص والخسائر التً ٌمكن أن ٌتكبدها المصرؾ جراء هذه العوامل، واالستفادة من نتائج هذه االختبارات ف

 .جماعً إضافً

تعتمد اختبارات الجهد على تطبٌق سٌنارٌوهات تفترض وقوع أحداث استثنائٌة ولكن محتملة قد ٌتؤثر بها السوق بشكل عام أو 

مزٌد من التفاصٌل عن اختبارات الجهد ضمن )مجموعة مترابطة من الزبائن ضمن قطاع محدد أو زبون واحد بشكل منفرد 

 (.أدناه. 5.1.7الفقرة 

 :االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل -

القاضً بتعلٌق تكوٌن  2012تشرٌن الثانً  13تارٌخ ( 4ب/م ن/902)وبناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلٌؾ رقم 

من  المذكور أعاله، تم تعلٌق تكوٌن هذا االحتٌاطً انطالقاً  650االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل وفق أحكام القرار رقم 

م /1079)لٌرة سورٌة، ومع صدور القرار رقم  221,208,000والبالػ  2011الرصٌد المكون سابقاً حتى نهاٌة عام 

 1/م/2271والتعمٌم رقم  2015نٌسان  6بتارٌخ ( 4ب/م/1145)والتعمٌم رقم  2014كانون الثانً  29تارٌخ ( 4ب/ن

كانون  31حتٌاطً العام لمخاطر التموٌل  بقً رصٌده بتارٌخ القاضً باستمرار تعلٌق تكوٌن اال 2015حزٌران  30بتارٌخ 

، (2015كانون األول  31لٌرة سورٌة كما فً  221,208,000مبلػ )لٌرة سورٌة  221,208,000مبلػ  2016األول 

قرارات وال( 4ب/م ن/902)وسٌتم استكمال احتجاز االحتٌاطً العام لمخاطر التموٌل عند انتهاء العمل بؤحكام القرار رقم 

  .المعدلة له

 اختبارات الجهد الخاصة بمخاطر االئتمان .5.1.7

ٌقوم المصرؾ بتطبٌق اختبارات الجهد بشكل دوري على محفظة المصرؾ االئتمانٌة واالستفادة من نتائج هذه االختبارات فً 

قد تنشؤ من المحفظة  تقٌٌم مدى كفاٌة رأس مال المصرؾ وحجم المخصصات العامة اإلضافٌة الالزمة لتؽطٌة الخسائر التً

 .االئتمانٌة فً حال تحققت فرضٌات اختبار الجهد المطبق

 :تتلخص فرضٌات اختبار الجهد بالتالً

التصنٌؾ  ،ٌتم تقٌٌم القدرة االئتمانٌة لكافة العمالء بناًء على عدد أٌام التؤخٌر بالدفع: تسهٌالت وقروض الشركات .1
المبنً على معرفتهم بالعمٌل، وعلٌه ٌتم تكوٌن مخصصات للتسهٌالت  ورأي قسم التسلٌفات التجارٌة الحالً للعمٌل

 650ورقم  2009لعام  597المركزي رقم  المصرؾتعلٌمات قرارات  النسب المحددة وفق الممنوحة لهم حسب
 .2010لعام 

وٌن وتك وؼٌر المنتجة ٌتم افتراض تعثر نسبة معٌنة من القروض المنتجة: قروض التجزئة والقروض السكنٌة .2
ورقم  2009لعام  597المركزي رقم  المصرؾتعلٌمات قرارات  النسب المحددة وفق مخصصات مقابلها حسب

 2013ربعة من العام مسجلة خالل األرباع األالتعثر البناء على نسب  نسب التعثر تم تحدٌد، 2010لعام  650
 .وهً أسوأ نسب تعثر تم تسجٌلها ضمن المصرؾ حتى تارٌخه

 ،إضافٌةتقٌٌم الحاجة لتشكٌل مخصصات عامة فً الحسبان عند  2016تائج اختبار الجهد المنفذ فً نهاٌة العام لقد تم أخذ ن

 لٌرة سورٌة وارتؤت إدارة البنك231,741,636 حٌث بلؽت المخصصات اإلضافٌة الناتجة عن اختبارات الجهد مبلؽاً قدره 

 .2016كانون األول  31سورٌة بتارٌخ  لٌرة 3,612,447,198 حجز مخصصات إضافٌة لٌصبح المبلػ

 إجمالً مخاطر االئتمان .5.1.8

 (:بعد مخصص التدنً وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى)ٌوضح الجدول التالً التعرضات لمخاطر االئتمان 
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 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

   داخل قائمة المركز المالً بنود

 9,060,253,245 10,509,602,305 أرصدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي
 37,447,152,458 23,725,627,725 أرصدة  لدى المصارؾ
 - 14,603,673,666 إٌداعات لدى المصارؾ

 16,524,017,960 12,315,800,062 (بالصافً) التسهٌالت االئتمانٌة المباشرة
 65,062,506 64,162,810 (التجزئة)لألفراد 

 766,757,133 725,759,123 قروض عقارٌة 
 365,622,375 386,246,986 الشركات الصؽٌرة و المتوسطة

 15,326,575,946 11,139,631,143 الشركات الكبرى
 1,685,926,368 -  موجودات مالٌة متوفرة للبٌع

 538,838,379 1,007,511,590 موجودات أخرى
 2,927,329,089 4,382,960,675 دٌعة المجمدة لدى مصرؾ سورٌة المركزيالو

 66,545,176,023 68,183,517,499 

   بنود خارج قائمة المركز المالً

 125,289,406 - اعتمادات استٌراد

 3,203,278,336 4,000,679,040 كفاالت صادرة لزبائن 

 350,698,987 535,348,480 كفاالت تعهدات تصدٌر للزبائن

 16,532,051,245 21,650,653,386 كفاالت صادرة لمصارؾ

 2,314,315,346 3,381,989,052 سقوؾ تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة ؼٌر مستؽلة 

 29,568,669,958 22,525,633,320 

 90,709,150,819 96,113,845,981 إجمالً المخاطر االئتمانٌة
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 التوزٌع الجؽرافً .5.1.9

 :2016كانون األول  31التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب التوزٌع الجؽرافً كما فً ٌوضح الجدول التالً 

 6132كانون األول  13

 داخل القطر (القٌم باللٌرات السورٌة)

دول الشرق األوسط 

 المجموع أوروبا األخرى

 10,509,602,305 - - 10,509,602,305 أرصدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي

 23,725,627,725 31,480,441 17,148,876,283 6,545,271,001 ؾأرصدة  لدى المصار

 14,603,673,666 - 14,103,673,666 500,000,000 إٌداعات لدى المصارؾ

 12,315,800,062 - - 12,315,800,062 :(بالصافً)مباشرة  سهٌالت ائتمانٌةت

 64,162,810 - - 64,162,810 لألفراد

 725,759,123 - - 725,759,123 القروض العقارٌة

 386,246,986 - - 386,246,986 الشركات الصؽٌرة و المتوسطة

 11,139,631,143 - - 11,139,631,143 الشركات الكبرى

 1,007,511,590 - 14,140,886 993,370,704 الموجودات األخرى

 4,382,960,675 - - 4,382,960,675 الودٌعة المجمدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي

 66,545,176,023 31,480,441 31,266,690,835 35,247,004,747 موعالمج
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 :2015كانون األول  31ٌوضح الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب التوزٌع الجؽرافً كما فً 

 6132كانون األول  13

 داخل القطر (القٌم باللٌرات السورٌة)

دول الشرق األوسط 

 عالمجمو أوروبا األخرى

 9,060,253,245 - - 9,060,253,245 أرصدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي

 37,447,152,458 6,774,981,214 26,240,624,741 4,431,546,503 أرصدة  لدى المصارؾ

 16,524,017,960 - - 16,524,017,960 :(بالصافً)مباشرة  سهٌالت ائتمانٌةت

 65,062,506 - - 65,062,506 لألفراد

 766,757,133 - - 766,757,133 لعقارٌةالقروض ا

 365,622,375 - - 365,622,375 الشركات الصؽٌرة و المتوسطة

 15,326,575,946 - - 15,326,575,946 الشركات الكبرى

 1,685,926,368 1,685,926,368 - - الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع

 538,838,379 36,470,416 10,726,947 491,641,016 الموجودات األخرى

 2,927,329,089 - - 2,927,329,089 الودٌعة المجمدة لدى مصرؾ سورٌة المركزي

 68,183,517,499 8,497,377,998 26,251,351,688 33,434,787,813 المجموع
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 التوزٌع حسب القطاع االقتصادي .5.1.10

 :2016كانون األول  31ي كما فً ٌبٌن الجدول التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب القطاع االقتصاد

 6132كانون األول  13

 خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالً (القٌم باللٌرات السورٌة)

حكومة وقطاع عام 

 إجمالً خارج سورٌة

أرصدة لدى مصرؾ سورٌة 
 10,509,602,305 - - - - - - 10,509,602,305 المركزي 

 23,725,627,725 - - - - - - 23,725,627,725 أرصدة لدى المصارؾ 

 14,603,673,666 - - - - - - 14,603,673,666 إٌداعات لدى المصارؾ

 12,315,800,062 - 1,048,159,500 1,328,877,570 809,713,309 5,786,753,804 3,342,295,879 - (بالصافً)التسهٌالت االئتمانٌة 

 1,007,511,590 - 1,791,032 25,369,070 11,742,886 67,424,472 81,077,470 820,106,660 الموجودات األخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 
 4,382,960,675 - - - - - - 4,382,960,675 سورٌة المركزي

 66,545,176,023 - 1,049,950,532 1,354,246,640 821,456,195 5,854,178,276 3,423,373,349 54,041,971,031 المجموع

 :2015كانون األول  31التالً التركز فً التعرضات االئتمانٌة حسب القطاع االقتصادي كما فً ٌبٌن الجدول 

 6132كانون األول  13

 خدمات -أفراد  زراعة عقارات تجارة صناعة مالً (القٌم باللٌرات السورٌة)

حكومة وقطاع عام 

 إجمالً خارج سورٌة

أرصدة لدى مصرؾ سورٌة 
 9,060,253,245 - - - - - - 9,060,253,245 المركزي 

 37,447,152,458 - - - - - - 37,447,152,458 أرصدة لدى المصارؾ 

 16,524,017,960 - 1,632,935,645 478,290,823 300,189,461 9,796,653,802 4,315,948,229 - (بالصافً)التسهٌالت االئتمانٌة 

 1,685,926,368 - - - - - - 1,685,926,368 الموجودات المالٌة المتوفرة للبٌع

 538,838,379 - 1,694,872 16,214,928 4,766,755 122,606,633 90,718,945 302,836,246 الموجودات األخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 
 2,927,329,089 - - - - - - 2,927,329,089 سورٌة المركزي

 68,183,517,499 - 1,634,630,517 494,505,751 304,956,216 9,919,260,435 4,406,667,174 51,423,497,406 المجموع
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 التوزٌع حسب فترة االستحقاق المتبقٌة .5.1.11

 :2016كانون األول  31ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل التعرضات االئتمانٌة وفق فترات االستحقاق المتبقٌة كما فً 

 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

عند الطلب إلى 

مانٌة اقل من ث

 أٌام

بٌن ثمانٌة أٌام 

 وشهر

بٌن شهر وثالثة 

 أشهر

بٌن ثالثة أشهر 

 وستة أشهر

بٌن ستة أشهر 

 وتسعة أشهر

بٌن تسعة أشهر 

 المجمـوع بــدون استحقـاق أكثر من سنة وسنة

أرصدة لدى مصرؾ سورٌة 

 10,509,602,305 2,205,859,017 - - - - - - 8,303,743,288 المركزي

 23,725,627,725 - - - - 31,944,379 4,491,794,000 - 19,201,889,346 رؾ أرصدة لدى مصا

 14,603,673,666 - - - - 3,205,900,000 2,705,900,000 8,691,873,666 - إٌداعات لدى المصارؾ

تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة 

 12,315,800,062 (3,635,044,282) 387,634,831 380,847,834 699,325,072 3,905,146,650 4,409,322,824 1,286,977,059 4,881,590,074 (بالصافً)

 1,007,511,590 - 74,448,815 17,025,982 40,683,075 92,597,890 123,928,685 598,302,321 60,524,822 موجودات أخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 

 4,382,960,675 4,382,960,675 - - - - - - - سورٌة المركزي

 المجموع
32,447,747,530 10,577,153,046 11,730,945,509 7,235,588,919 740,008,147 397,873,816 462,083,646 2,953,775,410 66,545,176,023 
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 :2015كانون األول  31ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل التعرضات االئتمانٌة وفق فترات االستحقاق المتبقٌة كما فً 

 6132كانون األول  13

 (باللٌرات السورٌة القٌم)

عند الطلب إلى 

 اقل من ثمانٌة أٌام

بٌن ثمانٌة أٌام 

 وشهر

بٌن شهر وثالثة 

 أشهر

بٌن ثالثة أشهر 

 وستة أشهر

بٌن ستة أشهر 

 وتسعة أشهر

بٌن تسعة أشهر 

 المجمـوع بــدون استحقـاق أكثر من سنة وسنة

أرصدة لدى مصرؾ سورٌة 

 9,060,253,245 2,489,753,493 - - - - - - 6,570,499,752 المركزي

 37,447,152,458 - - - - 23,032,807 - 15,858,245,000 21,565,874,651 أرصدة لدى مصارؾ 

تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة 

 16,524,017,960 (2,647,272,147) 400,257,838 403,365,652 1,022,078,706 5,346,093,157 4,053,480,194 690,890,523 7,255,124,037 (بالصافً)

 1,685,926,368 - - - - - - 1,685,926,368 - موجودات مالٌة متوفرة للبٌع

 538,838,379 85,403,594 2,566,667 11,273,285 36,887,521 98,261,221 108,012,327 123,860,675 72,573,089 موجودات أخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 

 2,927,329,089 2,927,329,089 - - - - - - - سورٌة المركزي

 68,183,517,499 2,855,214,029 402,824,505 414,638,937 1,058,966,227 5,467,387,185 4,161,492,521 18,358,922,566 35,464,071,529 المجموع

 

  



 
 (2132 األول كانون 13) الثالث المحور إفصاحات – 2 بازل

 

 18 

 (درجة المخاطر)التوزٌع حسب الجودة  .5.1.12

تارٌخ  4ب/م ن/ 597والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري مجلس النقد والتسلٌؾ رقم  2012تشرٌن الثانً  13الصادر بتارٌخ  4ب/ م ن/902تم التصنٌؾ بناًء على أحكام القرار رقم 

حتى  2014كانون الثانً  29تارٌخ  4ب/م ن/1079وقد تم تمدٌد العمل بالقرار المذكور بموجب القرار  2010نٌسان  14تارٌخ  4ب/م ن/650والقرار رقم  2009كانون األول  9

ً التعمٌم رقم 2014ام نهاٌة ع  4ب/م ن/902المتضمنٌن تمدٌد العمل بالقرار  2015حزٌران  30تارٌخ  1/م/2271والتعمٌم رقم  2015نٌسان  6تارٌخ  1/م/1145، وصدر الحقا

 .خالل عام لحٌن صدور تعدٌالت جدٌدة بهذا الخصوص

 2016كانون األول  31التعرضات االئتمانٌة المباشرة 

 .حٌعتبر كامل رصٌد الدٌن مستحق فً حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، وٌعتبر الحساب الجاري المدٌن مستحقاً إذا تجاوز السقؾ الممنو *

 6132كانون األول  13

 القروض العقارٌة األفراد (القٌم باللٌرات السورٌة)

الشركات الصغٌرة و 

 المجموع الشركات الكبرى المتوسطة

 8,802 8,802 - - - دٌون متدنٌة المخاطر

 12,638,347,697 11,815,017,083 167,443,931 595,398,267 60,488,416 (مقبولة المخاطر)عادٌة 

 3,312,487,844 3,183,860,901 67,078,377 61,300,774 247,792 (اما خاصا  تتطلب اهتم)تحت المراقبة 

 3,101,665,755 2,562,544,777 41,200,947 446,310,772 51,609,259 :منها ؼٌر مستحقة

 12,849,178,588 12,436,342,009 193,321,361 210,388,269 9,126,949 *:منها مستحقة 

 12,549,167,443 12,174,856,494 167,541,072 197,686,396 9,083,481 ٌوم 60لؽاٌة 

 262,016,344 260,942,535 - 1,030,341 43,468 ٌوم 90لؽاٌة  61من

 37,994,801 542,980 25,780,289 11,671,532 - ٌوم 179ٌوم لؽاٌة  91من 

 14,101,926,739 12,964,744,941 669,963,366 178,010,923 289,207,509 التسهٌالت االئتمانٌة غٌر المنتجة

 31,165,867 403,413 - 30,141,703 620,751 دون المستوى

 4,308,691 134,611 - 4,091,882 82,198 مشكوك فٌها

 14,066,452,181 12,964,206,917 669,963,366 143,777,338 288,504,560 (ردٌئة)هالكة 

 30,052,771,082 27,963,631,727 904,485,674 834,709,964 349,943,717 إجمالً التسهٌالت االئتمانٌة

 (6,117,736,814) (5,492,401,903) (325,739,214) (90,836,994) (208,758,703) فوائد معلقة: ٌطرح 

 (11,619,234,206) (11,331,598,681) (192,499,474) (18,113,847) (77,022,204) مخصص التدنً: ٌطرح 

 12,315,800,062 11,139,631,143 386,246,986 725,759,123 64,162,810 انٌةصافً التسهٌالت االئتم
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 2015كانون األول  31التعرضات االئتمانٌة المباشرة 

 .حٌعتبر كامل رصٌد الدٌن مستحق فً حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، وٌعتبر الحساب الجاري المدٌن مستحقاً إذا تجاوز السقؾ الممنو * 

  

 6132نون األول كا 13

 القروض العقارٌة األفراد (القٌم باللٌرات السورٌة)

الشركات الصغٌرة و 

 المجموع الشركات الكبرى المتوسطة

 448,721 62,046 33,944 352,731 - دٌون متدنٌة المخاطر

 14,802,995,459 13,947,934,229 176,424,246 626,763,313 51,873,671 (مقبولة المخاطر)عادٌة 

 4,367,845,926 4,295,763,084 16,020,328 54,816,417 1,246,097 (تتطلب اهتماما خاصا  )تحت المراقبة 

 17,995,011,611 17,096,419,140 192,478,518 653,552,892 52,561,061 :منها ؼٌر مستحقة

 1,176,278,495 1,147,340,219 - 28,379,569 558,707 *:منها مستحقة 

 906,981,918 906,981,918 - - - مٌو 60لؽاٌة 

 7,985,536 7,949,397 - - 36,139 ٌوم 90لؽاٌة  61من

 261,311,041 232,408,904 - 28,379,569 522,568 ٌوم 179ٌوم لؽاٌة  91من 

 12,293,960,752 11,319,139,960 639,018,514 142,544,403 193,257,875 التسهٌالت االئتمانٌة غٌر المنتجة

 105,948,264 92,765,779 - 11,450,298 1,732,187 المستوى دون

 57,882,330 518,933 34,666,593 21,144,339 1,552,465 مشكوك فٌها

 12,130,130,158 11,225,855,248 604,351,921 109,949,766 189,973,223 (ردٌئة)هالكة 

 31,465,250,858 29,562,899,319 831,497,032 824,476,864 246,377,643 إجمالً التسهٌالت االئتمانٌة

 (4,026,453,065) (3,699,888,751) (291,412,885) (17,693,679) (17,457,750) فوائد معلقة: ٌطرح 

 (10,914,779,833) (10,531,133,074) (174,461,771) (40,026,052) (169,158,936) مخصص التدنً: ٌطرح 

 16,524,017,960 15,331,877,494 365,622,376 766,757,133 59,760,957 صافً التسهٌالت االئتمانٌة
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 2016كانون األول  31التعرضات االئتمانٌة ؼٌر المباشرة 

 

  

 6132األول  كانون 13

 القروض العقارٌة األفراد (القٌم باللٌرات السورٌة)

الشركات الصغٌرة و 

 المجموع الشركات الكبرى المتوسطة

  80,259,350           80,259,350    -                        -                 -          دٌون متدنٌة المخاطر

  2,920,064,927      2,908,860,427  11,204,500        -                 -          (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  1,488,512,423      1,488,512,423    -                        -                 -          (تتطلب اهتماما خاصا  )تحت المراقبة 

    -                              -    -                        -             -          :منها ؼٌر مستحقة

  4,488,836,700      4,477,632,200  11,204,500        -             -          :منها مستحقة

  4,488,836,700      4,477,632,200  11,204,500        -             -          ٌوم 60لؽاٌة 

    -                              -    -                        -             -          ٌوم 90لؽاٌة  61من

    -                              -    -                        -             -          ٌوم 179ٌوم لؽاٌة  91من 

  47,190,820           47,190,820    -                        -             -          التسهٌالت االئتمانٌة غٌر المنتجة

    -                              -    -                        -             -          دون المستوى

    -                              -    -                        -             -          مشكوك فٌها

  47,190,820           47,190,820    -                        -             -          (ردٌئة)هالكة 

  4,536,027,520      4,524,823,020  11,204,500     - - إجمالً التسهٌالت االئتمانٌة

 (56,446,770)         (56,446,770)     -                     - - مخصص التدنً: ٌطرح 

  000,002110,21  0002101,20621  3306100211 - - صافً التسهٌالت االئتمانٌة
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  2015كانون األول  31التعرضات االئتمانٌة ؼٌر المباشرة 

 6132كانون األول  13

 القروض العقارٌة األفراد (القٌم باللٌرات السورٌة)

الشركات الصغٌرة و 

 المجموع ت الكبرىالشركا المتوسطة

  71,007,019           70,007,019  1,000,000          -                 -          دٌون متدنٌة المخاطر

  3,235,578,774      3,219,957,764  15,621,010        -                 -          (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  22,580,000           22,580,000    -                        -                 -          (اصا  تتطلب اهتماما خ)تحت المراقبة 

  3,329,165,793      3,312,544,783  16,621,010        -             -          :منها ؼٌر مستحقة

    -                              -    -                        -             -          :منها مستحقة

    -                              -    -                        -             -          ٌوم 60لؽاٌة 

    -                              -    -                        -             -          ٌوم 90لؽاٌة  61من

    -                              -    -                        -             -          ٌوم 179ٌوم لؽاٌة  91من 

  224,811,530         224,811,530    -                        -             -          التسهٌالت االئتمانٌة غٌر المنتجة

    -                              -    -                        -             -          دون المستوى

    -                              -    -                        -             -          مشكوك فٌها

  224,811,530         224,811,530    -                        -             -          (ردٌئة)هالكة 

  3,553,977,323      3,537,356,313  16,621,010     - - إجمالً التسهٌالت االئتمانٌة

 (112,409,561)      (112,409,561)     -                     - - مخصص التدنً: ٌطرح 

  10003022,0,26  1006000020,26  3202630131 - - صافً التسهٌالت االئتمانٌة
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 التخفٌفات و الضمانات .5.1.13

 :2016كانون األول  31داخل بٌان المركز المالً كما فً  ٌبٌن الجدول التالً توزٌع القٌمة العادلة للضمانات مقابل التسهٌالت

 الشركات الكبرى القروض العقارٌة األفراد لٌرة سورٌة

المؤسسات الصغٌرة و 

 المجموع المتوسطة

  8,802  8,802    -                                -    -                          دٌون متدنٌة المخاطر

  6,984,320,545  6,285,463,796  161,715,562           529,255,816  7,885,371           (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  1,457,926,182  1,371,099,513  31,530,527              55,296,142    -                          "(تتطلب اهتماما خاصا)تحت المراقبة 

  2,374,095,512  2,096,893,932  198,481,299           72,926,072  5,794,209           :غٌر عاملة

  20,197,484    -    -                              19,653,353  544,131              دون المستوى

  2,899,728  15,088    -                              2,868,750  15,890                 مشكوك فٌها

  2,350,998,300  2,096,878,844  198,481,299           50,403,969  5,234,188           (ردٌئة ) هالكة 

  10,816,351,041  9,753,466,043  391,727,388           657,478,030  13,679,580         المجموع 

 :منها

  133,074,066  118,756,494  11,252,375              179,870  2,885,327           تؤمٌنات نقدٌة     

  93,385,454  93,385,454    -                                -    -                          كفاالت مصرفٌة مقبولة

  4,635,774,311  3,639,970,269  333,072,322           655,050,705  7,681,015           عقارٌة

    -    -    -                                -    -                          أسهم متداولة

  541,688    -    -                                -  541,688              سٌارات وآلٌات

  5,953,575,522  5,901,353,826  47,402,691              2,247,455  2,571,550           كفاالت شخصٌة

  10,816,351,041  9,753,466,043  391,727,388           657,478,030  13,679,580         المجموع 
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 :2015كانون األول  31العادلة للضمانات مقابل التسهٌالت داخل بٌان المركز المالً كما فً  ٌبٌن الجدول التالً توزٌع القٌمة

 الشركات الكبرى القروض العقارٌة األفراد لٌرة سورٌة

المإسسات الصؽٌرة و 

 المجموع المتوسطة

  448,721                   33,944               62,046                      352,731                   -                       دٌون متدنٌة المخاطر

  2,892,416,763        172,003,186     2,170,684,309        536,336,410         13,392,858       (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  557,474,360            7,795,774          504,044,491            45,229,509           404,586            "(تتطلب اهتماما خاصا)تحت المراقبة 

  1,534,799,059        278,479,837     1,143,696,764        98,618,666           14,003,792       :ؼٌر عاملة

  8,533,327                  -                        1,053,523                5,937,500              1,542,304         دون المستوى

  48,164,712              34,666,593          -                               12,581,579           916,540            مشكوك فٌها

  1,478,101,020        243,813,244     1,142,643,241        80,099,587           11,544,948       (ردٌئة ) هالكة 

  4,985,138,903        458,312,741     3,818,487,610        680,537,316         27,801,236       المجموع 

 :منها

  35,864,177              3,120,237          32,300,649              414,491                 28,800              تؤمٌنات نقدٌة     

    -                                 -                          -                                 -                              -                       كفاالت مصرفٌة مقبولة

  4,819,476,656        444,457,690     3,682,403,163        679,988,895         12,626,908       عقارٌة

    -                                 -                          -                                 -                              -                       أسهم متداولة

  13,109,191                -                          -                                 -                            13,109,191       سٌارات وآلٌات

  116,688,879            10,734,814        103,783,798            133,930                 2,036,337         كفاالت شخصٌة

  4,985,138,903        458,312,741     3,818,487,610        680,537,316         27,801,236       المجموع 
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 :2016كانون األول  31خارج بٌان المركز المالً كما فً  ٌبٌن الجدول التالً توزٌع القٌمة العادلة للضمانات مقابل التسهٌالت

 الشركات الكبرى القروض العقارٌة األفراد لٌرة سورٌة

لمؤسسات الصغٌرة ا

 المجموع والمتوسطة

  80,259,350           80,259,350              -                          -    - دٌون متدنٌة المخاطر

  2,162,498,684      2,152,312,309       10,186,375         -    - (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  1,362,500             1,362,500    -                          -    - "(صاتتطلب اهتماما خا)تحت المراقبة 

    -                              -    -                          -    - :غٌر عاملة

    -                              -    -                          -    - دون المستوى

    -                              -    -                          -    - امشكوك فٌه

    -                              -    -                          -    - (ردٌئة ) هالكة 

  2,244,120,534      2,233,934,159       10,186,375         -    - المجموع 

 :منها

  

      

  458,952,728         458,430,853          521,875               -    - تؤمٌنات نقدٌة

  8,000,000             8,000,000    -                          -    - كفاالت مصرفٌة مقبولة

  202,506,227         193,118,227          9,388,000           -    - عقارٌة

    -                              -    -                          -    - سٌارات وآلٌات

  1,574,661,579      1,574,385,079       276,500               -    - كفاالت شخصٌة

  2,244,120,534      2,233,934,159       10,186,375         -    - المجموع 
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 :2015كانون األول  31خارج بٌان المركز المالً كما فً  لجدول التالً توزٌع القٌمة العادلة للضمانات مقابل التسهٌالتٌبٌن ا

 الشركات الكبرى القروض العقارٌة األفراد لٌرة سورٌة

المإسسات الصؽٌرة 

 المجموع والمتوسطة

  71,007,019           1,000,000         70,007,019              -    - دٌون متدنٌة المخاطر

  1,265,930,004      3,723,650         1,262,206,354        -    - (مقبولة المخاطر)عادٌة 

  22,200,000             -                        22,200,000              -    - "(تتطلب اهتماما خاصا)تحت المراقبة 

    -                              -                          -                              -    - :ؼٌر عاملة

    -                              -                          -                              -    - دون المستوى

    -                              -                          -                              -    - مشكوك فٌها

    -                              -                          -                              -    - (ردٌئة ) هالكة 

  1,359,137,023      4,723,650         1,354,413,373        -    - المجموع 

 :امنه

  

      

  344,171,907         1,658,650         342,513,257           -    - تؤمٌنات نقدٌة

    -                              -                          -                              -    - كفاالت مصرفٌة مقبولة

  38,938,112           3,065,000         35,873,112              -    - عقارٌة

    -                              -                          -                              -    - سٌارات وآلٌات

  976,027,004           -                        976,027,004           -    - كفاالت شخصٌة

  1,359,137,023      4,723,650         1,354,413,373        -    - المجموع 
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 المخاطر التشؽٌلٌة .5.2

 تعرٌفات .5.2.1

 .ٌعتمد المصرؾ التعارٌؾ التالٌة المتعلقة بالمخاطر التشؽٌلٌة والمستوحاة من توصٌات لجنة بازل للرقابة المصرفٌة

م كفاٌة العملٌات الداخلٌة، األنظمة، العاملٌن أو نتٌجة حصول مخاطر الخسارة الناجمة عن فشل أو عد"المخاطر التشؽٌلٌة هً 

وٌشمل هذا التعرٌؾ المخاطر القانونٌة، وهً خطر الخسارة الناتجة عن عدم االلتزام بالقوانٌن، آداب المهنة ". أحداث خارجٌة

ر مخاطر السمعة ٌتم أخذه بعٌن االعتبار إال أن أث .أو االلتزامات التعاقدٌة، لكنه ٌستثنً المخاطر اإلستراتٌجٌة ومخاطر السمعة

 .عند تقٌٌم تؤثٌر أحداث مخاطر تشؽٌلٌة وقعت أو قد تقع فً المستقبل

ٌمكن أن تتفاقم هذه المخاطر نتٌجة . مخاطر العاملٌن تشٌر إلى مخاطر فشل اإلدارة، الهٌكل التنظٌمً، أو االحتٌال الداخلً

 .عؾ الموارد البشرٌة، أو عوامل أخرىلضعؾ التدرٌب، عدم كفاٌة أنظمة الرقابة، ض

فً العملٌات المتبعة، الفشل فً إتباع اإلجراءات، أو عدم كفاٌة تخطٌط العملٌات ضمن خطوط  تعطلمخاطر العملٌات تنبع من 

 .العمل

تنفٌذها عبر  مخاطر األنظمة تؽطً كل حاالت االنقطاع أو الفشل الكامل فً األنظمة فً كل من العملٌات الداخلٌة أو التً ٌتم

 .اإلسناد الخارجً

 .األحداث الخارجٌة وتشمل الكوارث الطبٌعٌة، اإلرهاب، التخرٌب، واالحتٌال الخارجً

 (المسإولٌاتالواجبات و)ة المخاطر التشؽٌلٌة هٌكلٌة إدار .5.2.2

فً المصرؾ تمتد على إدارة المخاطر التشؽٌلٌة هً وظٌفة كل شخص، وعلٌه، فإن البنٌة التنظٌمٌة إلدارة المخاطر التشؽٌلٌة 

 .كافة المستوٌات، حٌث ٌكون لكل مستوى مسإولٌاته المحددة

ٌتولى مجلس اإلدارة المسإولٌة العامة عن إدارة المخاطر التشؽٌلٌة وذلك عن طرٌق الموافقة على والمراجعة المستمرة إلطار 

 .التشؽٌلٌةإدارة المخاطر التشؽٌلٌة، والمصادقة على سٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر 

 للسٌطرة علىاإلجراءات المعمول بها السٌاسات و تقٌٌممسإولة عن  المنبثقة عن مجلس اإلدارة إن لجنة إدارة المخاطر

 فشل أو عدم كفاٌة العملٌات الداخلٌة، األنظمة، العاملٌن أو نتٌجة حصول أحداث خارجٌة الناتجة عن الخسائر المالٌة

فً المصرؾ فٌما ٌتعلق بشإون إدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً  رة الموجودات والمطلوباتوإدا ٌتمثل دور اللجنة اإلدارٌة

 :المصرؾ بما ٌلً

 الموافقة واإلشراؾ على تطبٌق إطار شامل إلدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصرؾ .1

 التؤكد من االلتزام بسٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر التشؽٌلٌة .2

 م إدارة المخاطر والمتعلقة بعملٌة إدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصرؾمراجعة التقارٌر الصادرة عن قس .3

 مراجعة نتائج عملٌات التدقٌق الداخلً المتعلقة بالمخاطر التشؽٌلٌة .4

 متابعة التطورات الحاصلة ضمن خطوط العمل فٌما ٌخص المخاطر التشؽٌلٌة .5

تعدٌل سٌاسات إدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصرؾ،  قسم إدارة المخاطر مسإول عن رفع مستوى الوعً وخلق ثقافة إدارة

وتطبٌقها  سورٌةالمخاطر التشؽٌلٌة واإلطار الشامل إلدارتها الخاصة بالمجموعة لتنسجم مع القوانٌن واألنظمة النافذة فً 

إجراءات إدارة ، التؤكد من أن أدوات إدارة المخاطر التشؽٌلٌة ٌتم تشؽٌلها بالشكل الذي ٌنسجم وسٌاسات وضمن المصرؾ

فٌما  سورٌةالتنسٌق بٌن إدارة المخاطر التشؽٌلٌة على مستوى المجموعة واألطراؾ المعنٌة ضمن بنك بٌبلوس المخاطر، 

عملٌة تقٌم المخاطر التشؽٌلٌة المرتبطة بإطالق منتجات أو خدمات أو ممارسات جدٌدة فً المصرؾ، تحلٌل بٌانات  ٌخص

واقتراح التحسٌنات المناسبة عند الحاجة، تقدٌم الدعم المالئم لمسإولً المخاطر التشؽٌلٌة فً  خسائر أحداث المخاطر التشؽٌلٌة

أقسام المصرؾ لضمان التطبٌق الفعال ألدوات إدارة المخاطر التشؽٌلٌة، إعداد تقارٌر دورٌة عن المخاطر التشؽٌلٌة ورفعها 

 .نظمة والقوانٌن المتعلقة بإدارة المخاطر التشؽٌلٌةللجنة إدارة المخاطر، والتؤكد من التزام المصرؾ بكافة األ
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 سورٌةقسم إدارة المخاطر التشؽٌلٌة لمجموعة بنك بٌبلوس ٌقوم بتقدٌم الدعم واإلرشاد لقسم إدارة المخاطر ضمن بنك بٌبلوس 

لتشؽٌلٌة، تطوٌر فً رفع مستوى الوعً وخلق ثقافة إدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصرؾ، وضع سٌاسات إدارة المخاطر ا

تقٌم المخاطر التشؽٌلٌة المرتبطة بإطالق منتجات أو خدمات أو ممارسات جدٌدة فً  إطار شامل إلدارة المخاطر التشؽٌلٌة،

تحلٌل بٌانات خسائر أحداث المخاطر التشؽٌلٌة وإعداد التقارٌر الدورٌة المقدمة للجنة إدارة المخاطر، باإلضافة ألٌة  المصرؾ،

 .تتعلق بإدارة المخاطر التشؽٌلٌة نشاطات أخرى

رإساء األقسام هم المسإولون عن المخاطر التشؽٌلٌة التً تنشؤ ضمن أقسامهم وتقع على عاتقهم مهمة فهم هذه المخاطر، 

وإرسال تقارٌر كاملة عن هذه ( Near Miss)ضمان التعرؾ على أحداث المخاطر التشؽٌلٌة التً وقعت أو كادت أن تقع 

م إدارة المخاطر ضمن الوقت المحدد وحسب سٌاسات وإجراءات إدارة المخاطر، المراجعة الدورٌة والتقٌٌم األحداث لقس

للمخاطر التشؽٌلٌة ضمن أقسامهم وضوابط هذه المخاطر بالتنسٌق مع قسم إدارة المخاطر، وتطوٌر خطط العمل الالزمة 

 .للتخفٌؾ من المخاطر التشؽٌلٌة

أرباح أحداث المخاطر التشؽٌلٌة التً / عن خسائر اإلبالغر التشؽٌلٌة مهمة التعرؾ على وتقع على عاتق مسإولً المخاط

وقعت أو كادت أن تقع، رفع تقارٌر شهرٌة لقسم إدارة المخاطر عن أنشطة إدارة المخاطر التشؽٌلٌة المنفذة وأعمال متابعة 

 .ائل إدارة المخاطر التشؽٌلٌةخطط العمل الموضوعة، وأخٌراً تنفٌذ أعمال تنسٌق متنوعة تتعلق بمس

التدقٌق الداخلً ٌضمن االستفادة من نتائج تقٌٌم المخاطر واالتجاه العام لهذه المخاطر، المقدمة من قبل قسم إدارة المخاطر، 

كمدخالت لخطط التدقٌق الداخلً؛ التعرؾ على وإعداد تقارٌر عن نقاط الضعؾ ضمن البٌئة الرقابٌة التً من شؤنها رفع 

تنفٌذ سٌاسات وإجراءات المخاطر التشؽٌلٌة؛ ودعم تطوٌر بٌئة الرقابة الداخلٌة فً  من وى المخاطر التشؽٌلٌة؛ التؤكدمست

 .المصرؾ

 تقارٌر المخاطر التشؽٌلٌة .5.2.3

، (Risk & Control Self Assessment)للمخاطر والرقابة  الذاتًتؽطً تقارٌر المخاطر التشؽٌلٌة شقٌن، األول التقٌٌم 

 .ً اإلبالغ عن أحداث المخاطر التشؽٌلٌةوالثان

ٌنطوي على تحدٌد وتقٌٌم المخاطر الكامنة ضمن كل إجراء عمل فً المصرؾ، تحدٌد وتقٌٌم أدوات  والرقابة تقٌٌم المخاطر

ثم ، ومن الرقابة الخاصة بكل خطر من المخاطر، تحدٌد حجم الخطر المتبقً بعد تطبٌق أدوات الرقابة الموجودة أو المقترحة

 .وضع خطط لتطبٌق أٌة أدوات رقابة مقترحة ومتابعة تنفٌذها بالكامل

 .إن عملٌة تقٌٌم المخاطر والرقابة المذكورة أعاله تمثل نهجاً استباقٌاً فً إدارة المخاطر التشؽٌلٌة

التشؽٌلٌة التً خسائر المخاطر  بشكل صحٌح، شامل، وعلى الدوام عنتقارٌر أحداث المخاطر التشؽٌلٌة تقوم على اإلبالغ 

ٌتم تخزٌن بٌانات هذه الخسائر فً قاعدة البٌانات لٌتم تحلٌلها بانتظام،  .فً أي خط من خطوط العمل وقعت أو كادت أن تقع

 .تحدٌد أي من أحداث الخسائر لدٌها األثر األكبر على المصرؾ، وأي من خطوط العمل هً األكثر عرضة للمخاطر التشؽٌلٌة

إن عملٌة إعداد تقارٌر . مخاطر تشؽٌلٌة خطة عمل لضمان أن مثل هذه األحداث لن تتكرر فً المستقبل ٌتبع كل تقرٌر أحداث
أحداث المخاطر التشؽٌلٌة وخطط العمل الالحقة لها تكّمل عملٌة تقٌٌم المخاطر والرقابة فً معالجة أي مخاطر تشؽٌلٌة لم تلحظ 

 .أثناء التقٌٌم

 تحلٌل السٌنارٌوهات .5.2.4

معٌنة ألحداث مخاطر تشؽٌلٌة ذات تؤثٌر كبٌر على المصرؾ ولكن احتمال حدوثها افتراض سٌنارٌوهات ب المصرؾٌقوم 
فً تؽطٌة هذه  المصرؾتقٌٌم مدى كفاٌة رأس مال  بصدد ائر التً قد تنتج عن هذه األحداثتقدٌر حجم الخسو، منخفض
 .الخسائر

 خطة الطوارئ وخطة استمرارٌة العمل .5.2.5

ومواجهة حاالت الطوارئ حٌث تم، ولكل قسم من فصٌلٌة لضمان استمرارٌة العمل فٌه وارئ تبوضع خطة ط المصرؾقام 

موقع  بدًء من، تحدٌد األعمال الحٌوٌة ذات األهمٌة العالٌة وكافة المتطلبات الضرورٌة الستمرار هذه األعمال المصرؾأقسام 

وبشكل مستمر  المصرؾوٌقوم . ائط االتصال وؼٌرهامعلومات، وسالبرامج، التجهٌزات، الموظفٌن، ال إلى العمل البدٌل

 . بمراجعة هذه الخطة للتؤكد من جهوزٌتها وكفاٌتها
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 المخاطر القانونٌة .5.2.6

والقسم القانونً، حٌث  فً المصرؾ ٌقوم المصرؾ بإدارة المخاطر القانونٌة من خالل التواصل المستمر بٌن األقسام المختلفة

تحدٌد المتطلبات القانونٌة المتعلقة بالرهون والضمانات، على سبٌل المثال ولٌس الحصر،  ،ٌقوم األخٌر بعدة مهام من ضمنها

ألٌة مستجدات قد تطرأ ضمن خطوط العمل المختلفة فً المصرؾ، والمتابعة المستمرة لألنظمة تقدٌم االستشارات القانونٌة 

 .المصرؾلتحدٌد آثارها المحتملة على  الحكومٌةوالقوانٌن الصادرة عن الجهات 

 مخاطر السوق .5.3

 (الواجبات و المسإولٌات)هٌكلٌة إدارة مخاطر السوق  .5.3.1

ٌتحمل مجلس اإلدارة المسإولٌة النهائٌة عن إدارة مخاطر السوق من خالل المصادقة على سٌاسات وإجراءات إدارة مخاطر 

 .السوق والموافقة على والمراجعة المستمرة إلطار إدارة مخاطر السوق

جنة إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بمخاطر السوق استعراض القضاٌا ذات الصلة المتعلقة بؤنشطة األسواق تشمل مسإولٌات ل

مطالٌب / المالٌة، وكذلك حدود، سٌاسات وإطار إدارة مخاطر السوق، تقٌٌم آثار التؽٌرات فً أسعار الفائدة على موجودات

إلى خطة الطوارئ الموضوعة إلدارة الزٌادة الطارئة فً  المصرؾ، وتقٌٌم سٌاسات إدارة السٌولة فً المصرؾ باإلضافة

 .احتٌاجات السٌولة

تتمثل بوضع السٌاسات واإلجراءات الالزمة إلدارة والحد من مخاطر  رة الموجودات والمطلوباتإداو اإلدارٌة لجنةامهمة 

اللجنة مسإولة أٌضاً عن إدارة  .رةالسٌولة، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر أسعار الصرؾ، ومخاطر السوق فً محفظة المتاج

عار الفائدة، مراقبة سسٌولة المصرؾ، إدارة الموجودات والمطالٌب الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة بؽرض تخفٌؾ مخاطر أ

 .وإدارة محفظة االستثمارات ومحفظة التوظٌفات المتوفرة للبٌع عتمدةااللتزام بالنسب الرقابٌة الم

 :ً المصرؾ مسإول عن ما ٌلًإن قسم إدارة المخاطر ف

تطوٌر السٌاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة مخاطر السوق، وضمان التعرؾ، قٌاس، مراقبة، والتحكم بخاطر  .1
 السوق فً المصرؾ وبالشكل المناسب

 المراجعة المستمرة لحجم السٌولة فً المصرؾ على مدى آجال زمنٌة محددة .2

 ختبارات الجهد، وتقٌٌم التؤثٌر على السٌولة ومخاطر سعر الفائدة وفقاً قٌاس مخاطر السوق فً المصرؾ، تنفٌذ ا .3
 2التفاق بازل 

تقدٌم تقارٌر دقٌقة وفً الوقت المناسب إلدارة المصرؾ، لجنة إدارة المخاطر، وإدارة مخاطر السوق على مستوى  .4
طر العمالت األجنبٌة مرفقة مجموعة بنك بٌبلوس عن مخاطر السوق، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السٌولة، ومخا

 .بالتوضٌحات الالزمة

 مخاطر السٌولة .5.3.2

تنشؤ هذه المخاطر . مخاطر السٌولة هً عدم القدرة على تلبٌة التزامات المصرؾ عند استحقاقها وتموٌل زٌادة الموجودات

إنها تنبع . لزٌادة فً الموجوداتعندما تكون المصارؾ ؼٌر قادرة على إٌجاد النقدٌة الكافٌة لمواجهة االنخفاض فً الودائع أو ا

 .والمطالٌب موجوداتمن عدم التطابق فً نمط استحقاق ال

 :تتجسد مخاطر السٌولة فً أبعاد مختلفة

عدم تجدٌد الودائع / الحاجة إلى تموٌل صافً التدفقات النقدٌة الخارجة بسبب سحوبات ؼٌر متوقعة  –مخاطر التموٌل  -
 ، و(تجارٌة وتجزئة)

الحاجة  إلى التعوٌض عن فقدان تدفقات نقدٌة داخلة متوقعة، أي تحول األصول من منتجة إلى  –ت مخاطر التوقٌ -
 .متعثرة

 إدارة مخاطر السٌولة .5.3.2.1

أخذ السٌولة  ٌقوم المصرؾ بإدارة مخاطر السٌولة من خالل تنوٌع مصادر التموٌل باإلضافة إلى الودائع، إدارة الموجودات مع

 .المستقبلٌة النقدٌة التدفقات باإلضافة إلى ذلك ٌقوم المصرؾ بتقدٌر. لة بشكل ٌومًفً االعتبار، ومراقبة السٌو
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تم إنشاء خطة طوارئ فً المصرؾ لمواجهة مشاكل السٌولة، حٌث تضع الخطة إطار إدارة دفاعً وتتوقع مجموعة من 

من ذلك هو ضمان أن المصرؾ لدٌه  والؽاٌة. األحداث المستقبلٌة السلبٌة الختبار مدى كفاٌة مصادر السٌولة فً المصرؾ

 .إطار إلدارة السٌولة قوي بما فٌه الكفاٌة لتحمل مجموعة من األزمات
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 نتائج و أرقام من االختبارات والتقارٌر .5.3.2.2

 :2016كانون األول  31ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسوٌتها كما فً 

انون األول ك 13

6132 

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

عند الطلب إلى 

 اقل من ثمانٌة أٌام

بٌن ثمانٌة أٌام 

 وشهر

بٌن شهر وثالثة 

 أشهر

بٌن ثالثة أشهر 

 وستة أشهر

بٌن ستة أشهر 

 وتسعة أشهر

بٌن تسعة أشهر 

 المجمـوع بــدون استحقـاق أكثر من سنة وسنة

          الموجودات
مصرؾ  نقد و أرصدة لدى

 15,810,432,427 2,205,859,017 - - - - - - 13,604,573,410 سورٌة المركزي

 23,725,627,725 - - - - 31,944,379 4,491,794,000 - 19,201,889,346 أرصدة لدى مصارؾ 

          إٌداعات لدى المصارؾ

تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة 

 14,603,673,666 - - - - 3,205,900,000 2,705,900,000 8,691,873,666 - (بالصافً)

 12,315,800,062 (3,635,044,282) 387,634,831 380,847,834 699,325,072 3,905,146,650 4,409,322,824 1,286,977,059 4,881,590,074 موجودات مالٌة متوفرة للبٌع

استثمارات فً شركات 

 391,796,971 391,796,971 - - - - - - - حلٌفة

 1,186,212,268 1,186,212,268 - - - - - - - موجودات ثابتة

 4,159,955 4,159,955 - - - - - - - موجودات ؼٌر ملموسة

 545,460,411 545,460,411 - - - - - - - موجودات ضرٌبٌة مإجلة 

 1,007,511,590 - 74,448,815 17,025,982 40,683,075 92,597,890 123,928,685 598,302,321 60,524,822 موجودات أخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 

 4,382,960,675 4,382,960,675 - - - - - - - سورٌة المركزي

 73,973,635,750 5,081,405,015 462,083,646 397,873,816 740,008,147 7,235,588,919 11,730,945,509 10,577,153,046 37,748,577,652 مجموع الموجودات

          المطلوبات 

 5,624,139,263 - - - - 240,932,010 2,750,000,000 - 2,633,207,253  ودائع المصارؾ

 36,230,074,833 - 1,864,549,056 2,844,619,693 1,237,581,314 2,246,537,903 2,755,228,699 2,611,257,329 22,670,300,839  ودائع العمالء

 1,498,587,329 - - - - 1,498,587,329 - - -  تؤمٌنات نقدٌة

 8,257,511,971 8,257,511,971 - - - - - - -  مخصصات متنوعة

 988,500,197 - 22,429,071 21,743,230 21,309,490 51,348,054 77,632,555 785,215,684 8,822,113  خرىمطلوبات أ

 52,598,813,593 8,257,511,971 1,886,978,127 2,866,362,923 1,258,890,804 4,037,405,296 5,582,861,254 3,396,473,013 25,312,330,205 مجموع المطلوبات

  (3,176,106,956) (1,424,894,481) (2,468,489,107) (518,882,657) 3,198,183,623 6,148,084,255 7,180,680,033 12,436,247,447 الفجوة

  21,374,822,157 24,550,929,114 25,975,823,595 28,444,312,702 28,963,195,358 25,765,011,735 19,616,927,480 12,436,247,447 الفجوة التراكمٌة
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 :2015كانون األول  31ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسوٌتها كما فً 

كانون األول  13

6132 

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

طلب إلى عند ال

 اقل من ثمانٌة أٌام

بٌن ثمانٌة أٌام 

 وشهر

بٌن شهر وثالثة 

 أشهر

بٌن ثالثة أشهر 

 وستة أشهر

بٌن ستة أشهر 

 وتسعة أشهر

بٌن تسعة أشهر 

 المجمـوع بــدون استحقـاق أكثر من سنة وسنة

          الموجودات
نقد و أرصدة لدى مصرؾ 

 12,230,119,651 2,489,753,493 - - - - - - 9,740,366,158 سورٌة المركزي

 37,447,152,458 - - - - 23,032,807 - 15,858,245,000 21,565,874,651 أرصدة لدى مصارؾ 

تسهٌالت ائتمانٌة مباشرة 

 16,524,017,960 (2,647,272,147) 400,257,838 403,365,652 1,022,078,706 5,346,093,157 4,053,480,194 690,890,523 7,255,124,037 (بالصافً)

 1,685,926,368 - - - - - - 1,685,926,368 - موجودات مالٌة متوفرة للبٌع

استثمارات فً شركات 

 375,539,463 375,539,463 - - - - - - - حلٌفة

 1,077,485,503 1,077,485,503 - - - - - - - موجودات ثابتة

 6,865,903 6,865,903 - - - - - - - موجودات ؼٌر ملموسة

 875,562,854 - 875,562,854 - - - - - - موجودات ضرٌبٌة مإجلة 

 538,838,379 85,403,594 2,566,667 11,273,285 36,887,521 98,261,221 108,012,327 123,860,675 72,573,089 موجودات أخرى

ودٌعة مجمدة لدى مصرؾ 

 2,927,329,089 2,927,329,089 - - - - - - - سورٌة المركزي

 73,688,837,628 4,315,104,898 1,278,387,359 414,638,937 1,058,966,227 5,467,387,185 4,161,492,521 18,358,922,566 38,633,937,935 مجموع الموجودات

          المطلوبات 

 22,077,970,207 - - - - 163,806,163 1,000,000,000 18,930,812,500 1,983,351,544  ودائع المصارؾ

 31,147,913,886 - 3,172,857,822 3,546,346,486 891,158,148 1,305,955,610 3,266,120,643 1,829,164,181 17,136,310,996  ودائع العمالء

 1,401,740,116 - - - - 1,401,740,116 - - -  تؤمٌنات نقدٌة

 3,354,004,297 3,354,004,297 - - - - - - -  مخصصات متنوعة

 1,238,875,905 - 119,374,717 161,950,235 19,496,775 29,658,349 79,356,123 810,479,611 18,560,095  ات أخرىمطلوب

 59,220,504,411 3,354,004,297 3,292,232,539 3,708,296,721 910,654,923 2,901,160,238 4,345,476,766 21,570,456,292 19,138,222,635 مجموع المطلوبات

  961,100,601 (2,013,845,180) (3,293,657,784) 148,311,304 2,566,226,947 (183,984,245) (3,211,533,726) 19,495,715,300 الفجوة

  14,468,333,217 13,507,232,616 15,521,077,796 18,814,735,580 18,666,424,276 16,100,197,329 16,284,181,574 19,495,715,300 الفجوة التراكمٌة
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 مخاطر أسعار الفائدة .5.3.3

 .مخاطر أسعار الفائدة هً المخاطر الناجمة عن تعرض الوضع المالً للمصرؾ لتؽٌرات سلبٌة فً أسعار الفائدة

 :تتجسد مخاطر أسعار الفائدة فً األبعاد التالٌة

دوات المالٌة تنتج هذه المخاطر عند ظهور فوارق أو فجوات فً توارٌخ إعادة تسعٌر األ –مخاطر إعادة التسعٌر  -
المطالٌب والعناصر خارج المٌزانٌة بعد تبوٌبها فً جدول الفائدة المسجلة فً الموجودات و التً تتؤثر بؤسعار

للفترات الزمنٌة وذلك وفقاً لتارٌخ إعادة تسعٌرها بالنسبة لألدوات المالٌة ذات أسعار الفائدة المتؽٌرة أو وفقاً لتوارٌخ 
 .المالٌة ذات أسعار الفائدة الثابتةاستحقاقها بالنسبة لألدوات 

تنتج هذه المخاطر من جراء حصول تقلبات ؼٌر متساوٌة بٌن نسبة الفائدة  –مخاطر تبدل انحدار منحنى العائد  -
المدفوعة عن أداة مالٌة معٌنة ألجل قصٌر عن نسبة الفائدة المدفوعة عن هذه األداة ألجل طوٌل، كؤن ٌنخفض مثالً 

دٌن صادر عن جهة معٌنة ٌستحق بعد ثالثة أشهر بنسبة تفوق نسبة انخفاض معدل الفائدة المدفوع  معدل الفائدة لسند
 .عن سند آخر صادر عن نفس الجهة ٌستحق بعد سنتٌن مثالً 

وتنشؤ هذه المخاطر عند تبدل العالقة بٌن مإشر سعر  –مخاطر تؽٌر أساس معدالت الفوائد المستعملة للتسعٌر  -
، كؤن ٌتم مثالً تسعٌر قرض (LIBOR)مإشر لٌبور و( Prime Rate)و سعر الفائدة الفضلى الفائدة األساسً أ

ممنوح على أساس الفائدة األساسً أو سعر الفائدة الفضلى بٌنما ٌتم تسعٌر ودٌعة على أساس مإشر لٌبور، حٌث 
الً إلى ارتفاع أو انخفاض ٌحدث أن تتبدل العالقة بٌن هذٌن المإشرٌن قبل تارٌخ إعادة التسعٌر مما ٌإدي بالت

 .هامش الفائدة بٌن هذا القرض وتلك الودٌعة

وهً المخاطر الناتجة عن إعطاء حق للمقترض بؤن ٌسدد قٌمة قرضه قبل تارٌخ االستحقاق، كؤن  –مخاطر الخٌار  -
ر الجهة ثم تقر( Callable Bond)ٌقوم المصرؾ مثالً بشراء سند دٌن بفائدة تعاقدٌة محددة مع حق االستدعاء 

. المقترضة المصدرة لهذا السند سداد قٌمته قبل االستحقاق لدى حصول انخفاض فً سعر الفائدة الجاري فً السوق
وفً هذه الحالة، فإن المصرؾ سوؾ ٌواجه نقصاً فً عائد الفائدة نتٌجة اضطراره إلعادة توظٌؾ قٌمة هذا السند 

 .فً مجاالت أخرى بفائدة أقل

 لفائدةإدارة مخاطر أسعار ا .5.3.3.1

إن إدارة مخاطر أسعار الفائدة فً المصرؾ تهدؾ إلى اإلحاطة بالمخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة فً العناصر ضمن 

 .المٌزانٌة الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة

ؽطً العناصر ضمن تتم مراقبة كافة المراكز الحساسة تجاه تقلبات أسعار الفائدة بشكل مستمر، كما تم وضع نظام للتقارٌر ٌ

 .المٌزانٌة الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة

 نتائج وأرقام من االختبارات والتقارٌر .5.3.3.2

ٌبٌن الجدول التالً تحلٌل الحساسٌة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة وأثر ذلك على بٌان الدخل فً حال حدوث تؽٌر معقول 

 .فً أسعار الفائدة، مع بقاء بقٌة المتؽٌرات ثابتة

حساسٌة بٌان الدخل هً أثر التؽٌر المفترض ألسعار الفائدة على صافً إٌرادات الفوائد، وذلك باالعتماد على الفجوة  إن

التراكمٌة إلعادة تسعٌر الفائدة، وبالتالً ٌكون األثر على حقوق الملكٌة هو صافً التؽٌٌر فً إٌرادات الفوائد بعد استبعاد أثر 

 .ضرٌبة الدخل

المطالٌب و العناصر خارج راكمٌة المحتسبة بٌن الموجودات ور المفترض ألسعار الفائدة على الفجوة التٌتم تطبٌق التؽٌ

 .ٌتم إعادة تسعٌرها خالل سنة من تارٌخ إعداد اإلفصاحات/ المٌزانٌة التً تستحق

  



 
 (2132 األول كانون 13) الثالث المحور إفصاحات – 2 بازل

 

33 
 

 %6زٌـادة 
 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

 الفجوة التراكمٌة  العملة

ر على الربح قبل األث

 الضرٌبة

نسبة األثر على الربح 

قبل الضرٌبة إلى 

صافً الدخل من 

 *الفوائد

األثر على حقوق 

الناتج عن ) الملكٌة

األثر على الربح بعد 

 (اقتطاع الضرٌبة

     
 (10,641,791) %1.06- (14,189,055) (709,452,760) دوالر أمٌركً

 373,288,045 %37.02 497,717,393 24,885,869,641 ٌورو

 (67,852) %0.01- (90,470) (4,523,485) جنٌه إسترلٌنً

 (69,202,451) %6.86- (92,269,935) (4,613,496,746) لٌرة سورٌة

 192,539 %0.02 256,718 12,835,904 الفرنك السوٌسري

 1,119,983 %0.11 1,493,310 74,665,516 نًالٌن الٌابا

     

 %6انخفاض 
 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

 الفجوة التراكمٌة  العملة

األثر على الربح قبل 

 الضرٌبة

نسبة األثر على الربح 

قبل الضرٌبة إلى 

صافً الدخل من 

 *الفوائد

األثر على حقوق 

الناتج عن )الملكٌة 

األثر على الربح بعد 

 (اقتطاع الضرٌبة

     
 10,641,791 %1.06 14,189,055 (709,452,760) دوالر أمٌركً

 (373,288,045) %37.02- (497,717,393) 24,885,869,641 ٌورو

 67,852 %0.01 90,470 (4,523,485) جنٌه إسترلٌنً

 69,202,451 %6.86 92,269,935 (4,613,496,746) لٌرة سورٌة

 (192,539) %0.02- (256,718) 12,835,904 الفرنك السوٌسري

 (1,119,983) %0.11- (1,493,310) 74,665,516 الٌن الٌابانً

     

 س.ل 1,344,325,376قٌمة  31/12/2016بلػ صافً الدخل من الفوائد بتارٌخ * 
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 %6زٌـادة 
 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

 لتراكمٌة الفجوة ا العملة

األثر على الربح قبل 

 الضرٌبة

نسبة األثر على الربح 

قبل الضرٌبة إلى 

صافً الدخل من 

 *الفوائد

األثر على حقوق 

الناتج عن ) الملكٌة

األثر على الربح بعد 

 (اقتطاع الضرٌبة

     
 181,707,741 %19.37 242,276,988 12,113,849,414 دوالر أمٌركً

 253,724,383 %27.05 338,299,178 16,914,958,877 ٌورو

 (103,544) %0.01- (138,058) (6,902,905) جنٌه إسترلٌنً

 (36,559,235) %3.90- (48,745,646) (2,437,282,323) لٌرة سورٌة

 129,435 %0.01 172,580 8,628,996 الفرنك السوٌسري

 706,326 %0.08 941,768 47,088,423 الٌن الٌابانً

     

 %6انخفاض 
 6132كانون األول  13

 (القٌم باللٌرات السورٌة)

 الفجوة التراكمٌة  العملة

األثر على الربح قبل 

 الضرٌبة

نسبة األثر على الربح 

قبل الضرٌبة إلى 

صافً الدخل من 

 *الفوائد

األثر على حقوق 

الناتج عن )الملكٌة 

األثر على الربح بعد 

 (اقتطاع الضرٌبة

     
 (181,707,741) %19.37- (242,276,988) 12,113,849,414 دوالر أمٌركً

 (253,724,383) %27.05- (338,299,178) 16,914,958,877 ٌورو

 103,544 %0.01 138,058 (6,902,905) جنٌه إسترلٌنً

 36,559,235 %3.90 48,745,646 (2,437,282,323) لٌرة سورٌة

 (129,435) %0.01- (172,580) 8,628,996 الفرنك السوٌسري

 (706,326) %0.08- (941,768) 47,088,423 الٌن الٌابانً

     

 س.ل 1,250,504,943قٌمة  31/12/2015بلػ صافً الدخل من الفوائد بتارٌخ * 

 مخاطر أسعار القطع .5.3.4

مخاطر أسعار القطع هً خطر أن ٌتعرض المصرؾ لخسائر نتٌجة لتحركات فً أسعار القطع خالل فترة ٌحمل فٌها 

 .ؾ مركز مفتوح بإحدى العمالتالمصر

 إدارة مخاطر أسعار القطع .5.3.4.1

فً إدارة مخاطر أسعار القطع، ٌقوم المصرؾ بمراقبة المراكز المفتوحة بشكل ٌومً و ٌحافظ على هذه المراكز ضمن الحدود 

 .الموضوعة من قبل المصرؾ المركزي

 نتائج وأرقام من االختبارات والتقارٌر .5.3.4.2

الحساسٌة لمراقبة أثر التؽٌرات على صافً األرباح والخسائر فً حال حدوث تؽٌر معقول ٌقوم المصرؾ بإعداد تحلٌل 

ٌمثل المبلػ السالب فً الجدول أدناه صافً االنخفاض المتوقع فً قائمة . فً أسعار القطع مع بقاء بقٌة المتؽٌرات ثابتة

 .قعالدخل أو حقوق الملكٌة بٌنما ٌمثل المبلػ الموجب صافً االرتفاع المتو

 بالزٌادة% 10مخاطر العمالت إثر التؽٌر فً سعر الصرؾ بنسبة 
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 6132كانون األول  13

(القٌم باللٌرات السورٌة)  

 6132كانون األول  13

(القٌم باللٌرات السورٌة)  

 

 مراكز القطع العملة

األثر على الربح 

 قبل الضرٌبة

لى إاألثر المرحل 

بعد  الملكٌةحقوق 

 كز القطعمرا اقتطاع الضرٌبة

األثر على الربح 

 قبل الضرٌبة

لى إاألثر المرحل 

بعد  الملكٌةحقوق 

 اقتطاع الضرٌبة

 1,542,225,217 1,542,225,217 15,422,252,170 2,473,881,349 2,473,881,349 24,738,813,486 (بنٌوي)أمٌركً  دوالر

 20,348,604 27,131,472 271,314,719 (8,288,702) (11,051,603) (110,516,032) (تشؽٌلً)دوالر أمٌركً 

 275,891 275,891 2,758,911 - - - (التؽٌر فً القٌمة العادلة)دوالر أمرٌكً 

 385,127,048 385,127,048 3,851,270,475 591,956,871 591,956,871 5,919,568,705 (بنٌوي) درهم إماراتً

 20,146,320 26,861,760 268,617,603 1,664,496 2,219,328 22,193,282 ٌورو

 2,609,837 3,479,782 34,797,822 3,143,022 4,190,696 41,906,960 إسترلٌنًجنٌه 

 64,098 85,464 854,644 101,846 135,795 1,357,952 ٌن ٌابانً

 (18,046,480) (24,061,973) (240,619,734) 7,195,832 9,594,443 95,944,427 العمالت األخرى
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 بالنقصان% 10مخاطر العمالت إثر التؽٌر فً سعر الصرؾ بنسبة 

 

 

 
 6132كانون األول  13

(القٌم باللٌرات السورٌة)  

 6132كانون األول  13

(القٌم باللٌرات السورٌة)  

 

 مراكز القطع العملة

األثر على الربح 

 قبل الضرٌبة

لى إاألثر المرحل 

 بعد الملكٌةحقوق 

 مراكز القطع اقتطاع الضرٌبة

األثر على الربح قبل 

 الضرٌبة

لى إاألثر المرحل 

بعد  الملكٌةحقوق 

 اقتطاع الضرٌبة

 (1,542,225,217) (1,542,225,217) 15,422,252,170 (2,473,881,349) (2,473,881,349) 24,738,813,486 (بنٌوي)أمٌركً  دوالر

 (20,348,604) (27,131,472) 271,314,719 8,288,702 11,051,603 (110,516,032) (تشؽٌلً)دوالر أمٌركً 

 (275,891) (275,891) 2,758,911 - - - (التؽٌر فً القٌمة العادلة)دوالر أمرٌكً 

 (385,127,048) (385,127,048) 3,851,270,475 (591,956,871) (591,956,871) 5,919,568,705 (بنٌوي) درهم إماراتً

 (20,146,320) (26,861,760) 268,617,603 (1,664,496) (2,219,328) 22,193,282 ٌورو

 (2,609,837) (3,479,782) 34,797,821 (3,143,022) (4,190,696) 41,906,960 إسترلٌنًجنٌه 

 (64,098) (85,464) 854,645 (101,846) (135,795) 1,357,952 ٌن ٌابانً

 18,046,480 24,061,973 (240,619,734) (7,195,832) (9,594,443) 95,944,427 العمالت األخرى


