
   
 

 
  

 
 

  ) ٤ب/ م ن /٩٠٢(   قـرار رقـم 
  

  مجلس النقد والتسليف ،   

والمرسـوم   ٢٠٠٢لعام / ٢٣/قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد األساسي رقم  أحكام بناء على

 ،٢٠١١لعام  /٢١/التشريعي رقم 

  ، ٢٠١٢/ ١١ /١٣  وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  :يلي  يقرر ما
  صـبح يل) ٤ب/ن.م/٥٩٧(رقـم   من التعليمات المرفقة بـالقرار  )١(المادة من ) ١(الفقرة من  )ج(ل البند يعد -) ١( مـادة

  :كما يلي 
  

 :الحاالت التالية إحدىوهي الديون التي تنطبق عليها : خاصاً ديون تتطلب اهتماماً  . ج

وإلى أن يلتزم العميل بـثالث   ١التي تمت إعادة هيكلتهاوالديون التي تتطلب اهتماماً خاصاً الديون العادية  )١

 .أقساط على األقل يمكن بعدها نقل هذه الديون إلى فئة الديون العادية

 .الديون العادية التي تعود لعمالء لديهم ديون غير منتجة لدى مؤسسات مالية أخرى )٢

ـ ) ٩٠(أو أكثر ولمدة تزيد عن % ١٠تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف الممنوح بنسبة  )٣ ن يوماً وتقل ع

 .يوماً) ١٨٠(

 .٢الجاري مدين ضعيف الحركة )٤

) ٩٠(لمدة تزيد عـن  ) ديون التمويل االستهالكي بما فيها(عدم تسديد المستحق من أصل الدين أو عوائده  )٥

 يوماً ) ١٨٠(يوماً وتقل عن 

) ١٨٠(يوماً وتقل عن ) ٦٠(لمدة تزيد عن ) دائن صدفة مدين(الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة  )٦

 .يوماً

يوماً ولم يـتم  ) ١٨٠(يوماً وتقل عن ) ٩٠(التسهيالت التي مضى على تاريخ انتهاء عقدها مدة تزيد عن  )٧

 .تجديدها

وفق أحكـام  ذلك مدققة بالنسبة للشركات المطلوب منها ـ و  سنوية على األقلـ عدم توفر بيانات مالية   )٨

 .النافذةن وانيقال

يزانية المدفوعة نيابة عن العمالء ومضى على دفعها أكثر مـن  قيمة الذمم الناتجة عن حسابات خارج الم )٩

يوماً ولم يقم العمالء بتسديدها أو لم يتم توثيقها أصوالً كتسـهيالت ائتمانيـة   ) ١٨٠(يوم وأقل من ) ٦٠(

 .مباشرة

                                                 
 تأجيل أو االئتمانية عمر التسهيالت إطالة أو األقساط تعديل حيث من االئتمانية التسهيالت وضع ترتيب إعادة الهيكلة بإعادة يقصد   ١

  .الخ ... السماح فترة تمديد أو األقساط بعض
أو أقـل مـن السـقف    % ١٠يعتبر الحساب ضعيف الحركة إذا لم يبلغ دورانه مرتين على األقل في السنة، ولم يصل رصيده إلـى   ٢

متوسط الرصيد القائم خـالل  / اإليداعات على الحساب الجاري=  الممنوح لمرة واحدة على األقل في السنة، والمقصود بمعدل الدوران

  .السنة
 

  
  

  مجلس النقد والتسليف



 الديون غير المنتجة التي تمت جدولتها وإلى أن يلتزم العميل بثالث أقساط على األقل، يمكن بعدها نقـل   )١٠

 .هذه الديون إلى فئة الديون العادية

أو ( ٣الديون التي سبق وأن صنفت ضمن فئة الديون دون المستوى وقام العميل بتسديد كامل المستحقات  )١١

من السقف %) ١٠(تسديد كامل رصيد الفائدة المحفوظة على حساب الجاري مدين إضافة لتسديد نسبة 

على أن يتم تخفيض هذا السقف بقيمة الدفعة ) الممنوح وبحيث ال يبقى أي تجاوز على السقف(الممنوح 

وذلك في حال عدم وجود مؤشرات أخرى تستدعي تصنيف هذه الديون ضمن فئة الديون دون ، )المسددة

علماً بأنه يسمح بهذا اإلجراء مرة واحدة خالل السنة، وفي حال انخفاض تصنيف الديون مرة المستوى، 

 نقلها إلى فئة الديون التي تتطلب اهتماماً خاصاًيون دون المستوى ال يجوز ثانية خالل السنة إلى فئة الد

وفي كل األحوال ال يجوز نقل الدين من فئة تصنيف الديون المشكوك . إال بإجراء إعادة جدولة أصولية

  .بإجراء إعادة جدولة أصوليةبتحصيلها أو الرديئة إلى فئة أعلى إال 

 . المقدمة من المدين عدم شفافية البيانات المالية  )١٢

 .الديون غير الموثقة بعقود أصولية  )١٣

ظهور خلل وضعف في إدارة الشركة إذا كان المدين شخصاً معنوياً أو حصول خالف بين الشركاء قـد    )١٤

 .يؤدي إلى احتمال عدم السداد

 .من قبل مؤسسات تصنيف محلية أو عالمية معترف بها) في حال توفره(تدني في درجة تصنيف المدين   )١٥

صبح كمـا  يل )٤ب/ن.م/٥٩٧(رقم من التعليمات المرفقة بالقرار  )١(من المادة ) ٢(من الفقرة ) أ(البند ل عدي -) ٢( مـادة

  :يلي

 :أي مما يلي يوماً فأكثر على ١٨٠مضي   .أ 

 .أحد أقساطه أو عوائدهاستحقاق الدين أو استحقاق  .١

 . جمود حساب الجاري مدين لجهة التسديدات .٢

 .أو أكثر% ١٠التجاوز في حساب الجاري مدين عن السقف الممنوح بنسبة  .٣

 ) دائن صدفة مدين(الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة  .٤

لـم يقـم العمـالء    قيمة الذمم الناتجة عن حسابات خارج الميزانية المدفوعة نيابة عن العمالء والتي  .٥

 .بتسديدها أو لم يتم توثيقها أصوالً كتسهيالت ائتمانية مباشرة

  .التسهيالت االئتمانية غير المجددة .٦

  :ويراعى التصنيف حسب الجدول التالي

 

  عدد أيام التأخر عن السداد الفئة ت.ر

  يوم) ٢٦٩(يوم إلى ) ١٨٠(  ديون دون المستوى  -أ 

  يوم) ٤٤٩(يوم إلى ) ٢٧٠(  ديون مشكوك في تحصيلها  -ب 

  يوم فأكثر) ٤٥٠(  ديون رديئة  -ج 

  :صبح كما يليلت )٤ب/ن.م/٦٥٠(رقم  من القرار )٢(من المادة  )ب(الفقرة ل عدت -) ٣( مـادة

                                                 
األقساط التي تخلف المدين عن سدادها لغاية تاريخ إعادة تصنيف دينه يتطلب اهتمام خاص وفقاً للشروط الواردة فـي البنـد   : يقصد بالمستحقات ٣

 أعاله/ ١١/



بعد استبعاد ما  ،من جزء الديون% ٢يجب تكوين مخصص تدني للديون التي تتطلب اهتماماً خاصاً بنسبة   - ب

  :يلي

المـادة األولـى مـن    مـن  ) ١(الفقرة من ) أ(جزء الديون متدني المخاطر وفق ما هو محدد في البند  -١

 وتعديالته) ٤ب/ن.م/٥٩٧(رقم  التعليمات المرفقة بالقرار

رقـم   من التعليمات المرفقـة بـالقرار  ) ٤(جزء الديون المغطى بضمانات مقبولة وفق المحدد بالمادة  -٢

  ).٤ب/ن.م/٦٥٠(رقم القرار  من )٥(والمادة ) ٤ب/ن.م/٥٩٧(

 من القـرار  )٤(والمادة ) ٤ب.ن.م/٥٩٧(رقم  من التعليمات المرفقة بالقرار )٢(من المادة ) ٣-أ(ل البند يعد -) ٤( مـادة

  :صبح كما يلييل )٤ب/ن.م/٦٥٠(رقم 

يجب تكوين مخصص تدني للديون غير المنتجة تغطي أصل الدين بعد استبعاد قيمة الضمانات المقبولـة  

 : ، وكما يلي)إن وجدت(

  :بضمانات مقبولة غير المغطىالجزء من الديون  -١

 .من الديون دون المستوى% ٢٠  .أ 

 .من الديون المشكوك في تحصيلها% ٥٠  .ب 

 .من الديون الرديئة% ١٠٠  .ج 

  :بضمانات مقبولة المغطىديون الجزء من ال -٢

 .ال يتم تشكيل أي مخصص على هذا الجزء: التأمينات النقدية  .أ 

على تصنيف الدين  أربع سنواتفي حال لم يتمكن المصرف من تسييل الضمانة بمرور : العقارات  .ب 

في فئة الديون غير المنتجة، يتم تكوين مخصص تدني على كامل قيمة الجزء المغطـى بضـمان   

 .سنوياً%) ٢٥(سنوات وبنسبة  )٤(مقبول على مدار 

يتم تكوين مخصص تدني على كامل قيمة الجزء المغطى بضمان مقبـول علـى    :األوراق المالية  .ج 

  .وبنسبة متساوية سنوياً) الدين في فئة الديون غير المنتجةمنذ تاريخ تصنيف (سنوات ) ٣( مدار

يتم تكوين مخصص تدني على كامل قيمة الجزء المغطى بضـمان  : السيارات واآلليات والمعدات  .د 

%) ٥٠(وبنسـبة  ) منذ تاريخ تصنيف الدين في فئة الديون غير المنتجة( سنتينمقبول على مدار 

 .سنوياً

على المصرف إعداد مخصص تدني بكامـل قيمـة   : التأمينمؤسسات ضمان القروض وشركات   .ه 

من تاريخ تصنيف الدين إذا لم تقم مؤسسة ضـمان   سنةالجزء المغطى بضمان مقبول بعد مرور 

  .شركة التأمين بالدفع/القروض

  :ليصبح كما يلي) ٤ب/ن.م/٦٥٠( من القرار) ١(من المادة ) أ(تعدل الفقرة  -) ٥( مـادة

بتكوين مخصصات التدني على الديون المنتجة والديون غيـر المنتجـة    يجب على المصارف العاملة االلتزام  - أ

 . وتعديالته بما فيها هذا القرار ٤ب/م ن/٥٩٧وفق تعليمات القرار رقم 

لحين انتهاء المدة المحددة لنفاذ هذا ) ٤ب/ن.م/٦٥٠(رقم  من القرار) ١(من المادة ) ب(يعلّق العمل بالفقرة   -) ٦( مـادة

  .القرار

بخصوص تشكيل احتياطي عـام  ) ٤ب/ن.م/٦٥٠(رقم  من القرار )٣(من المادة  )ب( فقرةالب يعلّق العمل -) ٧( مـادة

  .لمخاطر التمويل لحين انتهاء المدة المحددة لنفاذ هذا القرار



يحتفظ المصرف بالمخصصات واالحتياطيات على التسهيالت االئتمانية القائمة والمكونـة عـن الفتـرات     -) ٨( مـادة

هذه المخصصات واالحتياطيات بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى السابقة لصدور هذا القرار، ويتم معالجة 

 .من هذا القرار) ب-١٤(المصارف ووفق المشار إليه بالمادة 

 .العوائد العموالت اعتباراً من تاريخ تصنيف الديون كديون غير منتجة/يتم تعليق الفوائد -) ٩( مـادة

المتضمنة أحـد  ) ٤ب/ن.م/٥٩٧(رقم  بالقرارالتعليمات المرفقة  من )٣(من المادة  )١(الفقرة رقم ل عدت -) ١٠( مـادة

 :لتصبح إخراج الديون التي تم جدولتها من إطار الديون غير المنتجةشروط 

غير ناتجة عن تسييل الضمانات الخاصة بالدين، (تسديد دفعة نقدية أولى من مصادر العميل الخاصة  -١

 ٤كامل قيمة المسـتحقات ن م %)٥(عن ال تقل ) وغير ممولة بتسهيالت ائتمانية من المصرف نفسه

 .في حال الجدولة للمرة الثانية%) ١٠(في حال الجدولة األولى، وترتفع هذه النسبة إلى 

الخاصة بشروط  )٤ب/ن.م/٥٩٧(رقم من التعليمات المرفقة بالقرار  )٤(من المادة  )٣و ٢(تعدل الفقرتين   -) ١١( مـادة

  :كما يلي انالضمانات العقارية المقبولة لتصبح

 ١/١/٢٠١١قيمة التخمينية للعقار المرهون لصالح المصرف والذي تـم تخمينـه قبـل    من ال%) ٥٠(  -٢

، ٣١/١٢/٢٠١٠من القيمة التخمينية للعقار المرهون لصالح المصرف والذي تم تخمينه بعد %) ٧٥(و

 : أيهما أقل، وفقاً للشروط التالية) إليه الفوائد على قيمة سند الرهن اًمضاف(أو قيمة سند الرهن 

 .يكون العقار مرهوناً بدرجات أعلى ألي جهة أخرىأال   .أ 

أن تكون صحيفة العقار خالية من اإلشارات التي تحد من حقوق المصرف بما يحول دون إمكانية   .ب 

 .التنفيذ على العقار وتسييله استيفاءاً لحقوق المصرف وفق تقديره وعلى مسؤوليته

  .أن يكون العقار مسجالً في السجالت العقارية  .ج 

  .من القيمة العادلة لألوراق المالية%) ١٠٠( -٣

 )٤ب/ن.م/٥٩٧(رقـم   أحكام عامة من التعليمات المرفقة بالقرار – )٥(من المادة  )١(الفقرة رقم ل عدت -) ١٢( مـادة

  :صبح كما يليتل

حسابات العميل ضمن فئات الديون غير المنتجة في حال انطباق هذا التصنيف على أحـد   كافة يتم تصنيف .١

 :الحسابات العائدة له، باستثناء

الحسابات المتعلقة بتنفيذ مشاريع شريطة أن تكون لها محاسبة مستقلة ومضمونة بحـواالت حـق وال     - أ

 .يوجد لها ارتباط بالحسابات األخرى للعميل

الشركة الخاصمة، حيث يتم تصنيف /صم السندات موضوع تمويل عمالء التاجربخالحسابات المتعلقة   -  ب

 .الديون الخاصة بالسندات المحسومة المستحقة فقط

يالء متابعة ديونها عناية خاصة والتأكد الدائم من وعلى مسؤوليتها إيتوجب على المصارف العاملة  -أ -) ١٣( مـادة

وأن تحـرص علـى    المناسبة وفقاً لذلكواإلجراءات رات واتخاذ القرا االلتزام بمعايير إدارة المخاطر السليمة

متابعة تحصيل هذه الديون وفقاً للسياسات واإلجراءات المتبعة لديها بما يضـمن اسـترداد أموالهـا بالكفايـة     

تعتبـر   ومراعاة أن الضوابط المحددة بالقرار أعاله الخاصة بتصنيف الديون وتكوين المخصصات، المطلوبة

المصارف مراعاتها إال أن ذلك ال يعفي المصرف من مسؤولية النظـر   على الضوابط الواجبمن  األدنى الحد

                                                 
 .عوائدها بتاريخ الجدولة/عن سدادها وفوائدهامبالغ األقساط التي تأخر العميل : يقصد بالمستحقات ٤



بضرورة التحفظ في تصنيف تسهيالت محددة وتكوين المخصصات الواجبة والكافية بناء على مؤشرات هـذه  

  .التسهيالت وعملية المتابعة المستمرة لوضع العميل وجدارته االئتمانية

من هذا القرار، يتوجب على المصارف اتخاذ كافة اإلجراءات المتاحـة   ) ١١(بالمادة مع مراعاة ما ورد  -ب

التي تسهم في متابعة وضع الضمانات المقبولة من قبلها للتسهيالت االئتمانية الممنوحة، وتحـديث تخمينهـا   

سـبة لمحفظـة   بصورة دورية، السيما بالنسبة للتسهيالت االئتمانية ذات األهمية النسـبية والخصوصـية بالن  

 ..تسهيالت المصرف وجودتها

 Stressيتوجب على المصارف ـ السيما في ظل الظروف الراهنة ـ إجراء اختبارات جهد تفصيلية   -جـ 

Testing    للمحفظة االئتمانية وفق سيناريوهات يتم اختيارها انطالقاً من المخاطر والعوامل المـؤثرة علـى

على أن يتم بنـاء علـى نتـائج هـذه      المحفظة االئتمانية ووفق أحكام قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة،

سـائر وتكـوين   االختبارات تقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها لـدى المصـرف لمواجهـة أي خ   

) وتعديالتـه  ٤ب/م ن/٥٩٧إلى جانب المخصصات الواجب اقتطاعها بموجب القـرار  (مخصصات إضافية 

لمقابلة أي خسائر متوقعة ناجمة عن محفظة التسهيالت االئتمانية لديها، وتلتزم المصارف بهـذا الخصـوص   

الختبـارات التفصـيلية   مفوضية الحكومة لدى المصارف بنتـائج هـذه ا  /موافاة مصرف سورية المركزيب

  والسيناريوهات المطبقة واإلجراءات الواجبة بناء على هذه النتائج

ورقـم   )٤ب/ن.م/٥٩٧(لة حكماً لمـا ورد بـالقرارين رقـم    تعتبر األحكام الواردة بهذا القرار معد -أ -) ١٤( مـادة

وتكـوين  يستمر العمل بتعليمات تصنيف الـديون  و ا،وأي تعليمات أخرى صادرة بموجبه )٤ب/ن.م/٦٥٠(

صدور هذا القرار وحتى نهايـة عـام   بها المبينة أعاله من تاريخ  ةالخاصالعامة  المخصصات واالحتياطيات

التعليمـات  بالعمل وفق أحكام  ١/١/٢٠١٤بعد انتهاء هذه المدة واعتباراً من تلتزم المصارف ، بحيث ٢٠١٣

 .)٤ب/م ن/٦٥٠(رقم و )٤ب/م ن/٥٩٧(ين رقم بالقرارالمبينة 

يض مفوضية الحكومة لدى المصارف باستصدار أي تعاميم توضيحية أو آليات لتطبيق أياً من المواد تفو -ب

  . واألحكام المبينة بهذا القرار دون اإلخالل بأحكامه

  .يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -) ١٥( مـادة

  

   رئيس مجلس النقد والتسليف                                     ١١/٢٠١٢/ ١٣دمشق في 

  الدكـتور أديب ميـالـة                                                                        

  

  

  :  الى (           ) صورة عدد 

   أمين سر مجلس النقد والتسليف                                   ١٣/١١/٢٠١٢دمشق في            

  ليـلى طنـوس                                                                             

                                                                                               
  
  
  ش.ل

  


