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  بنك    
  

  ،،بعد،ة وطيب ةتحي

في اطار استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة 

    ٢٠١١السابق إصدارھما في مارس  تطلبات لجنة بازل، وباإلشارة إلى ورقتي المناقشةالمصرفية خاصة مُ 

   لغير أغراض المتاجرة وفقا للدعامة الثانية من مقررات  راكز"مخاطر أسعار العائد بالم شأنب ٢٠١٨مارس و

، وما صاحبھما من نماذج اليب القياس الخاصة بتلك المخاطر" واللتان  تضمنتا استعراضاً للتقييم النوعي وأس٢بازل 

    .ةزمالالرقابية التعليمات ال إلصداروذلك تمھيداً  لدراسة األثر الكمي

في  ةاألخيرة الصادر ةالمناقش ةورق بعد دراسة مالحظات البنوك علي ةرفقھذا وقد تم إعداد التعليمات المُ 

وفي ھذا الشأن فقد أصدر مجلس  ،٢٠١٦للرقابة المصرفية في أبريل  وفقاً لما صدر عن لجنة بازل ،٢٠١٨مارس 

  القرار التالي: ٢٠١٨أكتوبر  ٣ بتاريخالمنعقدة إدارة البنك المركزي المصري في جلسته 

لغير أغراض المتاجرة وفقاً راكز سعار العائد بالمأ"اصدار التعليمات الرقابية المرفقة والخاصة بإدارة مخاطر 

بھا بشكل ربع سنوي  ةذج الخاصاوافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالنمتطبيق وماللمقررات بازل على أن يتم البدء في 

قرار على أساس منفرد للبنوك التي ليس لھا ، وبحيث يتم اإل٢٠١٨لألغراض الرقابية وفقاً للمركز في نھاية سبتمبر 

  ".ةمصرفيشركات تابعة وفروع البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات ال

رسل فاتنا بالبريد اإللكتروني الذي ستُ مع موا ،شار إليھاتكرم بالتنبيه نحو االلتزام بالتعليمات المُ برجاء ال

ً  ليهع  الخاص بإدارة بازل  األلكتروني البريدعلي وذلك  بتلك التعليمات ةالخاص ةالنماذج الكمي الحقا

Basel.Unit@cbe.org.eg في أقرب وقت ممكن.  

  ،،،االحترامتفضلوا بقبول فائق و

  

  جمال نجم
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  قطاع الرقابة واإلشراف    
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   القسم األول

	اإلطار العام

  مقدمة - ١

ن التحركات غير المواتية في أسعار العائد عبأنها المخاطر التي تنشأ  بصفة عامة مخاطر أسعار العائد ُتعرف

لقيمة االقتصادية لحقوق الملكية ا/أو وعلى ربحية البنك  اً ؤثر سلبتوالتي قد  السائدة في السوق خالل فترة زمنية معينة

  .ه وبالتالي مركزه الماليلدي

أغراض  لغير للمراكز المحتفظ بهاالعائد مخاطر أسعار العائد إلى نوعين أساسيين: مخاطر أسعار  قسمنوت

ومخاطر أسعار العائد  التي ال تتم بغرض المتاجرة،للبنك والتي تنتج عن األنشطة الرئيسية  Banking Bookالمتاجرة 

والتي تم معالجتها  ماليةلق ااسو األمراكز بغرض المتاجرة في  اتخاذوالتي تنتج عن  Trading Book بمحفظة المتاجرة

   .طار مخاطر السوقإفي  رأس المال كفايةمعيار لدنى األفي التعليمات الخاصة بالحد 

في  لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها العائدبشأن إدارة مخاطر أسعار  التعليماتتلك صدار إ أتييو 

 – Supervisory Review Processبشأن عملية المراجعة اإلشرافية  IIطار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل إ

SRP  ًلرفع كفاءة وقدرة الجهاز سعى البنك المركزي المصري لتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية ل استمرارا

  المصرفي المصري على مواجهة أي أزمات مالية قد يتعرض لها القطاع. 

المعياري) بشأن مخاطر أسعار  األسلوب(االلتزام بالمتطلبات النوعية والكمية  على البنوك يتعين وفي هذا اإلطار

  في هذا الشأن كما سيرد الحقًا.  الالزمةجراء اختبارات التحمل إالمتاجرة مع  لغير أغراض للمراكز المحتفظ بهاالعائد 

	نطاق التطبيق - ٢
 

 

، بما في ذلك فروع البنوك األجنبيةعلى جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية  تسرى تلك التعليمات

الذى سيرد المعياري ( لألسلوب لغير أغراض المتاجرة وفقاً  للمراكز المحتفظ بهابحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد 

وفروع  ١على أساس فردى (شامًال فروع البنك في الداخل والخارج) للبنوك الفردية )التعليماتمن هذه  الرابع بالقسم ذكره

 المصريللبنك المركزي  ربع سنوي بشكل قراراإل بحيث يتممصرفية للمجموعات ال ٢البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع

  .يوم من نهاية كل ربع سنة ٢٠خالل 

  	

                                                 
  . شركات مالية تابعةالتي ليس لها  ١
) والتي يملك فيها باستثناء شركات التأمين(التابعة له األخرى كافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية يشمل القياس على أساس مجمع البنك و  ٢

  مساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان.% من حقوق ال٥٠البنك (أو البنك وأطرافه المرتبطة) نسبة ملكية تزيد عن 
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  الثانيالقسم 

  ساسيةأمفاهيم 
  

	غراض المتاجرةلغير أ راكز المحتفظ بهامحفظة المتاجرة والمبين  معايير التفرقة - ١

 المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة  ضمن المراكز اإلدراجمعايير  ١/١

  :(كحد أدنى) فيما يلى ٣لغير أغراض المتاجرة المحتفظ بها البنود تتمثل

 األرصدة لدى البنك المركزي المصري. •

 األرصدة المستحقة على البنوك. •

 األسهم غير المدرجة في سوق األوراق المالية. •

 االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق . •

كون بغرض توفير سيولة األدوات المالية المقتناة بغرض االحتفاظ بها لفترات متوسطة أو طويلة األجل وت •

  .وليس إلعادة البيع وتحقيق أرباح منها

 وراق التجارية المخصومة.واأل )العقاري التمويل(بما فيها القروض الممنوحة للعمالء  •

 .غراض المتاجرة أالمحتفظ بها لغير  االستثماروثائق صناديق  •

المحتفظ بها لغير أغراض المالية  االدواتمن بها داة المالية موضوع العقد المشتقات المالية التي تكون األ •

 . المتاجرة

 األدوات المحتفظ بها بغرض تغطية مخاطر ناشئة عن مراكز مالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. •

 ذكرها ردالتي سيتعتبر أي أداة لم يتم االحتفاظ بها عند االستحواذ ألى غرض من أغراض المتاجرة هذا و 

  لغير أغراض المتاجرة .محتفظ بها هي أداة  )ذكرهابخالف البنود السابق (

  المتاجرة بمحفظة اإلدراج معايير ١/٢
  

 غراض التالية:حدى األيحتفظ بها إلالبنك ذا كان إدوات المالية ضمن محفظة المتاجرة ألتعتبر ا

 .عادة بيعهاإيحتفظ بها لفترة قصيرة بغرض  بنكالذا كان إ •

و أسعارها في السوق، أفي المدى القصير نتيجة تحركات  رباحأ تحقيقلغرض من اقتنائها هو اذا كان إ •

 .سواق المختلفةسعار بين األاالستفادة من فروق األ

خرى في محفظة دوات المالية األالمخاطر الناشئة من األ غطيةهو استخدامها لت اقتنائهاذا كان الغرض من إ •

 .المتاجرة

 Underwritingخرىأصدارات جهات إبتغطية  بنكال التزامناتج عن اقتنائها إذا كان الغرض من  •

commitments. 

                                                 
  لمتاجرة.يتم أخذ البنود ذات الحساسية لتغيرات أسعار العائد فقط في اإلعتبار عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض ا ٣
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 األدوات المالية بمحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة لها على أن يتمتقييم  ه يتمأنلى إاالشارة في هذا الصدد  روتجد

  بفروق التقييم في قائمة الدخل. االعتراف

غراض ألغير  محتفظ بها المالية تقديم دليل على أن األداةمن البنك يطلب البنك المركزي المصري  قدو  هذا

. وٕاذا تراءى للسلطة الرقابية أن  الخاصة بمحفظة المتاجرة ال يتم االحتفاظ بها ألى غرض من األغراضو  المتاجرة

 تصحيح أوضاعه، فيتعين على البنك تستلزم إدراجها بمحفظة المتاجرة األدلة الُمقدمة غير كافية أو أن طبيعة األداة

  .زمنية محددهخالل فترة 

محفظة ببمراجعة المراكز المدرجة إطار نظام الرقابة الداخلية لديه  فيبالبنك الداخلية  المراجعة يمسئولويقوم 

ن أ، كما يجب االقتناء ذبصفة مستمرة للتأكد من صحة االدراج من متاجرةغراض اللغير أتلك المحتفظ بها و  ،جرةالمتا

خضاعها بصفة دورية للمراجعة الداخلية (مرة إ جراءات الخاصة بها و بالسياسات واإل االلتزاملمدى يتم التوثيق الكامل 

  .قل)كل سنة على األ

  : لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها مصادر مخاطر أسعار العائد - ٢

  :يلي أغراض المتاجرة فيمالغير  للمراكز المحتفظ بها العائدأسعار  لخص مصادر مخاطرتت

عدم توافق هيكل آجال األصول وااللتزامات ومن ثم  عن الناشئةالمخاطر  هي: Gap risk الفجوة مخاطر ٢/١

التغير نتيجة  سواء كان هذا سعار العائد السائدةأعلى التغير في هيكل  بناءً  تواريخ مختلفة في هاتسعير  إعادة

حقوق  و/أوالعائد  صافى فيانخفاض  هيترتب عليقد مما  ،لمنحنى العائد متوازيةأو غير  ةمتوازيتحركات 

   الملكية.

على أسعار العائد  فيمقدار التغير  اختالف عنالناشئة  هي المخاطر: Basis risk مخاطر األساس ٢/٢

أو  لمؤشرينالعائد أسعار  فيلتغير كامل بين ا ارتباطنتيجة عدم وجود األدوات المالية ذات اآلجال المماثلة 

مؤشر أسعار يعتمد على سعر العائد لقرض  في(مثال: عدم تطابق التغير  أسعار العائد مؤشرات أكثر من

سعر العائد لودائع يتم  فيالتغير  مع - LIBOR–سوق لندن  فيشهور  ٣لمدة  األمريكي العائد على الدوالر

الدوالر على  سوق المعامالت بين البنوكفي ر العائد امن خاللها تمويل هذا القرض وتعتمد على مؤشر أسع

   لذات اآلجال). األمريكي
 

أصول  في جودةالمو  الضمنيةالخيارات  تنفيذعن الناشئة المخاطر  هي: Option riskمخاطر الخيارات  ٢/٣

، )ودائع غير محددة اآلجالالأو السحب على  ،قروضجل للع(على سبيل المثال السداد المُ  البنك اماتالتز و 

وحجم  توقيتاتعلى  يؤثر ذلك حيثالخيارات الصريحة عن عمليات المشتقات المالية،  عن الناشئةو أ

   .الماليةللمراكز التدفقات النقدية 
 

مـر يتطلـب ألن افـإ ،غـراض المتـاجرةأ لغير للمراكز المحتفظ بهاالعائد أسعار ألغراض إجراء تقييم شامل لمخاطر و 

  .االعتبارأخذ كافة المصادر السابقة في 
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	:لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها مخاطر أسعار العائدالناشئة عن  ثاراآل - ٣

 التحركاتتأثير من خالل قياس لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها  مخاطر أسعار العائد قوم البنك بتقييمي

    :اآلتيكل من  على العائد مواتية في أسعارال غير

 فــيلتحركــات أســعار العائــد البنــك  ربحيــة حساســية قيــاس  يــتم:  Earnings at Risk (EaR) الربحيــة ٣/١

وعلــى الــرغم مــن أن مخــاطر  ،عائــدال الــدخل مــن  يعلــى صــافتأثيرهــا مــن خــالل  وتحديــداً  ،لقصــيرا  األجــل

 الــدخل مــنصــافى بخــالف  األخــرى كافــة إيــرادات البنــك ومنهــا اإليــرادات علــىتزايــد أســعار العائــد لهــا تــأثير مُ 

  .صافى الدخل من  العائد أساسية على سيكون بصفة إال أن التركيز )تالعموالمثل ( العائد

آثـار تحركـات قيـاس  يـتم: Economic Value of Equity (EVE): القيمة االقتصادية لحقـوق الملكيـة ٣/٢

النقديـة  لتـدفقاتا يصـافلتعكس القيمة الحالية  والتي لديه لحقوق الملكيةأسعار العائد على القيمة االقتصادية 

. البنـك ميزانيـةل الحـالي وفقـًا للتكـوين التدفقات النقدية لاللتزامـات) –التدفقات النقدية لألصول ( للبنك المتوقعة

 تقيـيم من ستخلصةالمُ  النتائج  استكمال حيث يتم أسعار العائد تحركات لتأثير أكثر شموالً  اً تقييم ذلكويعطى 

 يحجــم المخــاطر الكلــلتحركــات أســعار العائــد علــى المتوقعــة عــن طريــق تحليــل اآلثــار طويلــة األجــل الربحيــة 

 .لبنكلدى ا
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  الثالثالقسم 

   مخاطر أسعار العائد إلدارة المتطلبات النوعية

  لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها

  اتباعها وكيجب على البن التيالمبادئ : الً و أ

لدى البنوك التي  هميةغراض المتاجرة من المخاطر ذات األأ لغير للمراكز المحتفظ بهاأسعار العائد مخاطر تعتبر  - ١

 Credit باإلضافة إلى متابعة وتقييم مخاطر الهامش االئتماني  ،قياسها ومتابعتها والتحكم فيهاو  يجب تحديدها

Spread غراض المتاجرةألغير  بها فظتالمحللمراكز  ٤.  

غراض ألغير  للمراكز المحتفظ بها مخاطر أسعار العائدب المرتبطة عناصرالن يكون البنك على دراية بكافة يجب أ

للمنتجات التي يتعامل فيها واألنشطة التي يزاولها والتأكد من خضوع تلك المنتجات واألنشطة  هاوتحديد المتاجرة

وٕادارة المخاطر ذات األهمية  حوطالت أساليبالسياسات التي تتضمن  اعتمادإلجراءات وضوابط كافية. هذا ويجب 

لمراجعه دقيقة قبل البدء في  زمع طرحهامُ الجديدة المنتجات القبل أن تدخل حيز التطبيق. كما يجب أن تخضع 

غراض ألغير  للمراكز المحتفظ بهاالعائد التعامل بها وذلك للتأكد من الدراية الكافية بخصائص مخاطر أسعار 

  .لتلك األدوات المصاحبة المتاجرة
   
لغير أغراض المتاجرة مع اإلطار العام إلدارة للمراكز المحتفظ بها إدارة مخاطر أسعار العائد  تتوافقيجب أن و هذا 

التحقق من تقييم ومتابعة ، كما يجب على البنك طط لهاالمخُ نشطة األالمخاطر بالبنك وأن تتماشى مع خطة العمل و 

 .داخلية لتلك المخاطرساليب قياس من خالل أ بشكل مالئمCredit Spread مخاطر الهامش االئتماني 

إدارة مخاطر أسعار العائد كيفية متابعة مسئولية  (ALCO)بنك الب لجنة األصول وااللتزامات قع على عاتقي - ٢

من  وذلك risk appetite٥ المخاطرتلك لالمقبول  مستوىالإطار  في غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بها

اللجنة  أن تقوم من قبل المسئولين عن إدارة األصول وااللتزامات بالبنك على اوالمرفوعة إليهالتقارير المعدة خالل 

  .هذا الشأن فيالمالئمة القرارات  التخاذ بدورها بعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة

  

لجنة إلدارة أصوله والتزاماته ويتم اختيار اعضاؤها من قبل مجلس االدارة يتعين على البنك تشكيل بصفة عامة 

وتشمل ٌممثلين من كل من إدارات االئتمان والخزانة والمراجعة الداخلية وكذا اإلدارة المالية ونظم إدارة المعلومات مع 

لجنة برفع تقاريرها بصفه دوريه مراعاة أن يتم انعقاد اللجنة بشكل شهري (أو أقل عند الضرورة) ، على أن تقوم ال

  : دارة ، وتشمل مهام اللجنة ما يلىللرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة أو لمجلس اإل

                                                 
الفرق بين سعر العائد على أدوات الدين غير الحكومية وسعر العائد على أدوات الدين الحكومية ذات اآلجال الُمماثلة وذات يشير الھامش االئتماني إلى  ٤ 

باألدوات المالية  العملة والذى يعكس المخاطر االئتمانية ألداة الدين غير الحكومية . وتعود مخاطر الھامش االئتماني إلى مخاطر زيادة ھذا الفرق مقارنة
  األخرى . 

الوصف الكامل لنوعية المخاطر التي يرغب البنك في أخذھا في سبيل تحقيق أھدافه االستراتيجية  Risk appetiteمستوى المخاطر المقبول يعنى  ٥
   والوصول إلى األرباح المستھدفة.
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وضع االستراتيجية الخاصة بإدارة األصول وااللتزامات بالبنك وما يتعلق بها من سياسات وعمليات وٕاجراءات  •

  اللزوم. على أن يتم تحديثها عندمع متابعة تطبيقها بشكل مالئم 

ساليب إدارة وتخفيف المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وبصفة خاصة مخاطر تطوير استراتيجية وأ •

االئتمان ومخاطر السيولة و مخاطر اسعار العائد واجراء مراجعات وتقييمات دورية مستقلة لمدى فعالية النظام 

 المطبق إلدارة هذه المخاطر.

  ارئة .وضع وتحديث خطط التمويل الط •

تحديد الموازنة السنوية للبنك من خالل وضع توقعات الستخدامات ومصادر التمويل المستقبلية وما قد  •

  المتعلقة بذلك. المحتملة وتقييم المخاطر متوقعةُيصاحبها من تكاليف وايرادات 

 ه القيام بمهامها .دوات التحليلية والنظم اإلدارية والمعلومات الالزمة التي تتيح للجنتوافر األالتأكد من  •

  االستثمار بالبنك. متابعة أداء محافظ االستثمار ومراجعة عمل مدراء •

 اإلشرافي لمجلس اإلدارة رالدو  ٢/١
  

لغير  للمراكز المحتفظ بهاطبيعة ومستوى مخاطر أسعار العائد أن يكون على دراية بدارة مجلس اإل يتعين على

بما الخطوات الالزمة لقياسها ومتابعتها والتحكم فيها  اتخاذبالبنك باإلضافة إلى التأكد من  غراض المتاجرةأ

   .في هذا الشأنمن قبل المجلس المعتمدة يتماشى مع االستراتيجيات والسياسات 
  

  

  اآلتي:اعتماد كٍل من مجلس اإلدارة يجب على و   
  

لإلجراءات  توضيحضمنه متُ  غراض المتاجرةألغير للمراكز المحتفظ بها حدود مالئمة لمخاطر أسعار العائد  •

بصفة  بتلك الحدود االلتزاماستثناءات والتأكد من ية أحال حدوث  الموافقات الالزمةوكذا  اتخاذهاالواجب 

  .مستمرة

 .غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بها قياس مخاطر أسعار العائدلكافية ساليب أ •

األساسية  واالفتراضاتصدمات أسعار العائد واختبارات التحمل ناريوهات الخاصة بيالستحديث و  تقييماجراءات  •

 .بالبنك غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بهاالمستخدمة في عملية تحليل مخاطر أسعار العائد 

 لغير أغراض المتاجرة.للمراكز المحتفظ بها مخاطر أسعار العائد بفيما يتعلق  مراجعةالو للتقارير  ةم شاملنظ •

 .MISالمعلومات نظم دارة وإل للرقابة الداخلية ةفعالنظم  •
 

اه تجاساس نصف سنوي على األقل) بشأن مستوى و أكما يجب إخطار مجلس اإلدارة بصفة منتظمة (على 

التوقيت  فيالتخاذ القرارات المالئمة  بالبنك غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بها مخاطر أسعار العائد

  .ماشى مع السياسات المعتمدة بما يتو  فى هذا الشأنليه التي ترد إضوء التقارير  فىو  المناسب
  

كافية لإللمام والتعقيب على التقارير المعروضة على مجلس ال خبرةالمجلس الأعضاء يتوافر لدى ن يجب أهذا و 

أعضاء مجلس  عاتققع على يو .  لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها مخاطر أسعار العائدبشأن دارة اإل

المكانيات ا ملديهبالبنك المسئولين عن إدارة األصول وااللتزامات التأكد من أن  مسئوليةبصفة عامة  دارةاإل

  غراض المتاجرة.ألغير  للمراكز المحتفظ بهاسعار العائد أ مخاطر إلدارةوالمهارات الالزمة 
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 الفصل بين المهام والمسئوليات ٢/٢
  

المتمثلة في قياس ومتابعة والتحكم في لمسئوليات المتعلقة بالعناصر الرئيسية بين المهام وا تاموجود فصل  يجب

على مصالح ال فيُمحتمل تضارب  فادى وجودلت غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بهاسعار العائد أمخاطر 

كما يجب كذلك  .بالبنكمراكز  اتخاذالتي من صميم عملها  كتلعن  التامة االستقالليةب لك الوظائفأن تتسم ت

  .بهذا الشأندارات المعنية ن اإلبيفيما مالئمة  اتصالتوافر قنوات 
  

 الداخلية لرقابة ا ٢/٣
  

بشأن  ٢٠١٤سبتمبر  ٢ في المصرييتعين على البنوك االلتزام بما جاء بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 

  إطار تلك التعليمات. فيسعار العائد البنوك السيما فيما يتعلق بمخاطر أ فيالرقابة الداخلية 
  

للمراكز سعار العائد أمخاطر إدارة  لعمليةدورية  تقييمات وُمراجعاتيتم إجراء أن يجب ، باإلضافة إلى ذلك

 أطراف خارجيةمن خالل (على األقل)  سنويبشكل بعناصرها المختلفة  غراض المتاجرةألغير  المحتفظ بها

لضمان نزاهة عملية الحسابات الخارجيين الُموكل لهم مراجعة المراكز المالية للبنك ) مراقبي(بخالف  مستقلة

سياسات يه تغيرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على فعالية الأ تلك الُمراجعات تعكسعلى أن  ،المراجعة

التحقق من كذا و  ق، األفراد، النظم وهيكل الحدود)،(كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السو  ضوابط الموضوعةوال

 هذا الشأن فيوأن تكون التقارير المعدة حال تجاوز أي من الحدود الموضوعة مالئمة جراءات تصعيدية إتباع ا

  متاحة للبنك المركزي المصري عند الطلب.
  

  

في ضوء راض المتاجرة غألغير  للمراكز المحتفظ بهالمخاطر أسعار العائد المقبول  مستوىاليجب أن يتم تحديد  - ٣

ويتعين على البنك تطبيق حدود تستهدف  .القيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية تأثيرها على كل مندرجة 

 بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من البنك. تعرضات مخاطر أسعار العائد لديه الحفاظ على
  

بإدارة مخاطر تخاذ القرارات المتعلقة اطار مستوى المخاطر السلطات والمسئوليات الخاصة بإهذا ويجب أن يحدد 

المصرح بها للحد والتخفيف من يجب تحديد األدوات و ،  غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بهاأسعار العائد 

هذا ويتعين أن يتم مراجعة السياسات  .من البنك مستوى المخاطر المقبولة طارإ فيالتحوط ساليب او  المخاطر

ًا) وتعديلها بصفة دورية (على األقل سنوي غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بهاالخاصة بمخاطر أسعار العائد 

  .إذا تطلب األمر ذلك
  

  

 لغير اغراض المتاجرة  للمراكز المحتفظ بها سعار العائدأوضع الحدود لمخاطر  سياسة
  
  

مع األسلوب الذى  غراض المتاجرةألغير  للمراكز المحتفظ بهاسعار العائد أمخاطر  أن تتماشى سياسة حدود يجب •

ألسعار  المخاطر المقبولإجمالي  تعكس التي حدودال تطبيق. هذا ويجب لديه مخاطرال هذه ينتهجه البنك لقياس

بنطاق  لما هو منوه عنه(وفقًا  فردى/ جمعساس مُ أعلى  لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها العائد

خذًا في أ في ضوء سيناريوهات محددة لتغيرات معدالت العائد/ هيكل اآلجال يتم وضع الحدودو  .التطبيق)

  دارة للتحوط ضد تلك المخاطر.سعار العائد التاريخية والوقت المطلوب من قبل اإلأاالعتبار تذبذبات 
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ومدى فعالية إدارة س مال حجم ودرجة تعقد النشاط وكفاية رأو يجب أن تكون سياسة الحدود مالئمة لطبيعة  •

لكل نشاط أو وضع حدود فرعية يتم ،  عة أنشطة البنك ونموذج العمل لديهعلى طبي بناءً و .  البنكالمخاطر لدى 

غراض ألغير  للمراكز المحتفظ بهابشكل يعكس خصائص ومسببات مخاطر أسعار العائد أداة ماليه  وأعمله 

 لديه مخاطرهذه النوعية من التحمل لمالئم أقصى بوضع مستوى البنك أن يقوم . كما يجب بالبنك المتاجرة 

Risk Toleranceللمراكز  العائد أسعار مخاطربالمتعلقة جوهرية التعرضات وٕادارة ال ُيمكن فى ضوئه تحديد ٦

 . غراض المتاجرةألغير  المحتفظ بها
  

للتأكد من توافر الموارد الالزمة إلدارة  جديدة استراتيجياتدوات أو أيه مقترحات بشأن استخدام أكما يجب تقييم  •

ن األنشطة المقترحة تتماشى مع ، والتحقق كذلك من أنشطة الجديدةالمخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات أو األ

 .مستوى المخاطر المقبول لدى البنك
  

  

د الموضوعة ن المراكز التي تتجاوز أو من المحتمل أن تتجاوز الحدو أتيح إمكانية التحقق من يتعين توافر نظم تُ  •

كما دارة ويتم تصعيدها دون تأخير. و من يفوضهم من قبله تتلقى عناية فوريه من اإلأدارة من قبل مجلس اإل

 التيجراءات واإل االتواصل معهوكيفية  باألمر اخطارهإسيتم  التي اإلداراتواضحة تحدد ن يتوافر سياسة أيجب 

  .استثنائياً سمح به يُ قد  حيال أي تجاوز اتخاذهاسوف يتم 
 

 

غراض المتاجرة على نتائج كل من القيمة ألغير  بها حفظتالمللمراكز يجب أن يعتمد قياس مخاطر أسعار العائد  - ٤

اريوهات الخاصة الملكية والربحية التي تقوم على عدد مالئم من صدمات أسعار العائد والسيناالقتصادية لحقوق 

 . باختبارات التحمل
 

 أساليب القياس القائمة على أساس القيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية  ٤/١
 

 بها فظتالمحللمراكز مخاطر أسعار العائد  التي قد ينشأ عنها الرئيسيةالبنوك تحديد كافة المصادر يجب على 

ة لها، باإلضافة إلى أخذ أثر صدمات يوتقييم أثر تغيرات السوق على األنشطة الرئيس لغير أغراض المتاجرة

ي االستمرار ، ومن ثم التأثير على قدرته فالملكية وربحية البنكأسعار العائد على القيمة االقتصادية لحقوق 

  .طبيعيفي نشاطه بشكل 
  

  صدمات أسعار العائد واختبارات التحمل  ٤/٢
  
 

يجب أن يعكس نظام إدارة المعلومات بالبنك أثر السيناريوهات المختلفة الخاصة بتغييرات اسعار العائد على 

  :  ق الملكية والربحية استنادًا إلىكل من القيمة االقتصادية لحقو 

سيناريوهات داخلية لصدمات أسعار العائد معدة من جانب البنك في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية  •

  .Bank's Risk Profile يكل مخاطر البنكتعكس هرأس المال 

والتي قد  االفتراضيةأسعار العائد التاريخية أو  اتجاهاتاالعتبار  فيالتحمل أخذًا  اختباراتسيناريوهات  •

  .وهات صدمات أسعار العائد العاديةتكون أكثر صرامة من سيناري

                                                 
ملھا في ضوء موارده الرأسمالية المتاحة دون أن يھدد أقصى مقدار كمي للمخاطر التي يستطيع البنك تح Risk Toleranceيمثل حجم المخاطر القصوى  ٦

  ذلك كيان البنك.
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  .التعليماتالواردة بالقسم الرابع من هذه سيناريوهات صدمات أسعار العائد  •

  .عند الضرورة المصريالبنك المركزي  يطلبهاأية سيناريوهات صدمات أسعار عائد إضافية  •

البنك وهيكل  تعقد أنشطة حجم ومدىو  طبيعةالتحمل لدى البنك مع  ختباراتاهذا ويجب أن يتوافق إطار 

صممة وفقًا مُ  سيناريوهاتو  واضحلك اإلطار أهداف محددة بشكل . ويجب أن يتضمن ذالمخاطر الكلى لديه

  الُمستخدمة والموثقة بشكل جيد وآليات فعالة إلجراء هذه االختبارات. الفتراضاتواألعمال البنك 
  

القائم عليها النماذج  واالفتراضاتالسلوكية للمودعين والمقترضين  باالفتراضاتيتعين على البنك اإللمام الكامل  - ٥

ويجب أن تكون  ،ةلغير أغراض المتاجر تفظ بها المحللمراكز مخاطر أسعار العائد  وادارة المستخدمة في قياس

تلك االفتراضات متوافقة مع كون كما يجب أن ت، مفهوم وأن تكون موثقةمالئمة من حيث ال هذه االفتراضات

 .اختبارها بدقة يجيات العمل ويتماسترات
  

  

لغير أغراض  بها فظتالمحللمراكز لحقوق الملكية والربحية كمقياس لمخاطر أسعار العائد  االقتصاديةتتأثر القيمة 

  المستخدمة ألغراض القياس الكمي للمخاطر وبالتحديد اآلتي: االفتراضاتالمتاجرة بعدد من 

حت التوقعات الخاصة بتفعيل خيارات أسعار العائد (الصريحة أو الضمنية) من قبل البنك أو عمالئه ت •

  تحمل محددة. اختبارات صدمات أسعار عائد وسيناريوهات

  التي ليس لها تاريخ استحقاق.معالجة أرصدة وتدفقات العوائد المدفوعة الناشئة عن الودائع  •

ذات الحساسية  المتاجرةثار الناتجة عن المعالجات المحاسبية للمراكز المالية المحتفظ بها لغير أغراض اآل •
  .سعار العائدأل

  

وضع تصور لغير أغراض المتاجرة بها  فظتالمحللمراكز ويجب على البنك عند قياس مخاطر أسعار العائد  هذا

والذى قد تختلف عن اآلجل التعاقدي  لكل أداة ماليةأو إعادة التسعير  (ّاجال) االستحقاقبشأن تواريخ  وافتراضات

  على هذه األدوات. أو الصريح الضمنيإمكانية قيام العمالء بممارسة حق الخيار  االعتبار األداة أخذًا فيلتلك 
 

  
 

للتحقق من  الختباراتيجب أن تستند نماذج قياس مخاطر أسعار العائد على بيانات دقيقة موثقة وأن تخضع  - ٦

نظم القياس المستخدمة عن تلك  العتمادإجراءات مستقلة  توافرتوأن وسالمة عملية القياس. ويجب  دقة

 اإلجراءات الخاصة بعملية تصميم وتطوير النماذج.  
 

 البيانات المستخدمةنماذج القياس ودقة 
 

 

لغير أغراض المتاجرة  للمراكز المحتفظ بهاالعائد عملية قياس مخاطر أسعار ل الدقة والتوقيت المناسب تعتبر

أمر ضروري إلدارة والتحكم في المخاطر بفعالية . هذا ويجب أن يكون أسلوب القياس الُمتبع قادر على تحديد 

 . ويتم تحديدلغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بها المصادر الرئيسية الُمسببة لمخاطر أسعار العائد 

    المتعلقة بنشاط البنك. خطوط األعمال القائمة وخصائص المخاطروفقًا لللقياس  األسلوب المالئم
  

كما يتعين على البنك ألغراض إدارة المخاطر أال يعتمد على أسلوب قياس واحد للمخاطر وٕانما يجب استخدام 

آليات متنوعه للقياس لتقدير حجم مخاطر أسعار العائد ومدى تأثيرها على كل من القيمة االقتصادية لحقوق 
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على أساليب محاكاة ثابتة باستخدام الملكية وربحية البنك، على أن تتدرج من أساليب قياس بسيطة مبنية 

  . المحتملةالمحافظ الحالية إلى أساليب قياس ديناميكية أكثر تعقيدًا تعكس أنشطة العمل المستقبلية 

  

 تفويضهو من يتم أدارة إللمجلس ا تبعةنتظمة عن نتائج القياس واستراتيجيات التحوط المُ جب االقرار بصفه مُ ي -٧

 –وفقا لنطاق التطبيق  مصرفيةحالة المجموعات ال في – ساس مجمعأقرار على ، على أن يتم اإلنفي ھذا الشأ

 .ولكل عملة على حده

تخذة مع الحدود الموضوعة بسياسة البنك قارنة المراكز الحالية المُ قرار عن النتائج مُ يجب أن تتضمن عملية اإل

المخاطر السابق وضعها من قبل البنك مع قارنة توقعات وتقديرات ونتائج المراجعات الدورية للنماذج وكذا مُ 

  . ه القصور بنموذج القياس المستخدمللوقوف بصفة منتظمة على أوج النتائج الفعلية
  

بحسب و من يتم تفويضه سوف تختلف للعرض على مجلس اإلدارة أ عدةنواع التقارير المُ وعلى الرغم من أن أ

  كحد أدنى: اآلتيتقارير عن  أن تتوافر لديهالبنك إال أنه يجب  ميزانيةمكونات 
  

المصرفية) وكذا اإليضاحات الكافية إللقاء الضوء على على مستوى المجموعة لمجمعة (الفردية أو االمراكز  •

 .مخاطر تلك التجاه التي تؤثر على مستوى وا واالستراتيجياتوالتدفقات النقدية  وااللتزاماتصول مكونات األ

  الموضوعة.السياسات والحدود االلتزام ب مدى •

السداد الُمعجل  ،استحقاقاالفتراضات الرئيسية لنماذج القياس مثل خصائص الودائع التي ليس لھا تاريخ  •

  .،...الخالثابتللقروض ذات العائد 

دمة في ھذا والمعايير الرئيسية المستخ فتراضاتلالالتحمل متضمنة تقييم مدى الحساسية  ختباراتانتائج  •

 .الشأن

لغير  للمراكز المحتفظ بھاللسياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد  التي تمتعمليات المراجعة  •

 ومدى كفاية نظم القياس شاملة أية مالحظات للمراجعين الداخليين والخارجيين.  أغراض المتاجرة

أغراض االستثناءات والتجاوزات عن الحدود الموضوعة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير  •

 المتاجرة .

المتاجرة بشكل ُمفصل للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض جب عرض التقارير الخاصة بمخاطر أسعار العائد ي

، على أن تشمل تلك التقارير معلومات بصفة منتظمة ومراجعتها بشكل دوريأو من يفوضهم  دارةمجلس اإلعلى 

  لى ظروف السوق على أساس مجمع.تعكس مدى حساسية أنشطة البنك للتغيرات التي تطرأ ع
  

يجب اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمراكز مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وكذا  - ٨

 . قياسها والتحكم فيها بصفة منتظمةأساليب 

فصاح عن القياسات الخاصة بالقيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية في ضوء سيناريوهات صدمات اإليتعين 

  .التعليمات بالقسم الرابع من هذه التي سيرد ذكرهاالعائد أسعار 
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مراكز للنظام إدارة مخاطر أسعار العائد ل والنوعيالجانب الكمي  بشكل ُمفصل عناإلفصاح أن يتم هذا ويجب 

   ما يلى: الصلةلألطراف ذات لغير أغراض المتاجرة حتى يتسنى  بها المحتفظ

  التغيرات التي تطرأ على أسعار العائد. ربحية وحقوق ملكية البنك نتيجةمتابعة حساسية  •

  .لبنك وفقًا لنظم إدارة المعلوماتالرئيسية القائم عليها نظام القياس المتبع من قبل ا االفتراضاتفهم  •

 . ة تلك المخاطرإدار كيفية و أسعار العائد  مخاطر التي ينشأ عنها لمصادربااإللمام  •
 

جزء ال يتجزأ  لغير أغراض المتاجرة للمراكز المحتفظ بهاالعائد يعتبر رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار  - ٩

من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الُمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وبما يتماشى مع المستوى 

 .مخاطرتلك الالمقبول ل

للمراكز مخاطر أسعار العائد يعتبر البنك مسئول عن تقييم مستوى رأس المال الواجب االحتفاظ به لمقابلة 

ر أساليب قياس هذه يطو يقوم بتن أعلى البنك  يجبو والتحقق من كفايته .  لغير أغراض المتاجرة المحتفظ بها

االعتبار عند إجراء عملية التقييم  فيالمخاطر لديه وتحديد رأس المال المطلوب لمقابلة تلك المخاطر وأخذها 

لغير  للمراكز المحتفظ بهالكفاية رأس المال لديه. وتعتمد درجة األهمية الممنوحة لمخاطر أسعار العائد  الداخلي

لمواجهة تلك رأس المال المخصص كذا رأس المال و ر عملية التقييم الداخلي لكفاية إطا فيأغراض المتاجرة 

األساسية  االفتراضاتاإلعتبار  فيالبنك أخذًا على النتائج التي تسفر عنها أساليب القياس الداخلية لدى المخاطر 

يجب على  القائم عليها عملية القياس وحدود المخاطر وفقًا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك . وفى هذا الشأن

من حجم وجودة رأس المال المطلوب  عتبار كلٍ أخذ في االيديد مستوى رأس المال المالئم أن البنك عند تح

 االحتفاظ به لهذه النوعية من المخاطر.
  
  

  : دور البنك المركزي المصريثانياً 

حتى المقارنات بين البنوك  بإجراءالبنك المركزي المصري بلرقابة المكتبية بقطاع ا قائمالتقارير النظام  يسمح •

غراض المتاجرة وتقييم مدى سالمة ألغير  للمراكز المحتفظ بهايتسنى له متابعة اتجاهات مخاطر اسعار العائد 

المستمرة  راجعةأن تخضع للمو البنوك المتجاوزة التي يجب ومن ثم تحديد آليات إدارة هذه المخاطر لدى البنوك 

 .التي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرضو  و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضافي

لغير  للمراكز المحتفظ بهاذات المخاطر المرتفعة ألسعار العائد  من البنوك أن يطلبحق للبنك المركزي المصري ي •

عملية  تسفر إذا أوذلك  -برأس مال إضافي  االحتفاظقد تتضمن  -تخاذ إجراءات تصحيحيه اأغراض المتاجرة 

إلى الربحية أو  أغراض المتاجرة عن مخاطر مرتفعة نسبةً  لغير للمراكز المحتفظ بهامراجعة مخاطر أسعار العائد 

 إدارة تلك المخاطر. عدم كفايةلحقوق الملكية و/أو  االقتصاديةالقيمة 
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  القسم الرابع

  المتطلبات الكمية لقياس مخاطر أسعار العائد  

	)المعياري(األسلوب أغراض المتاجرة  لغير للمراكز المحتفظ بها

	واعد عامةق - ١
للمراكز المعياري التالي لقياس مخاطر أسعار العائد  األسلوبالعاملة في مصر تطبيق يتعين على البنوك 

ة إدراج المراكز الواردة بميزاني يجباألسلوب، ووفقًا لهذا  .لغير أغراض المتاجرة وذلك لألغراض الرقابية المحتفظ بها

  :للمبادئ التاليةدة التسعير وفقا البنك بجدول فجوات االستحقاق/إعا

(متضمنة  أسعار العائداسية للتغيرات في الحس جرة  ذاتأغراض المتا لغير المحتفظ بها المراكزكافة يتم إدراج  •

 على أساس التدفقات النقدية المتوقعة منهالغير أغراض المتاجرة) المحتفظ بها عقود المشتقات ألسعار العائد 

 هذا الشأن فيالُمعد  ٧الرقابيللنموذج وفقًا فترة زمنية  ١٩بجدول فجوات االستحقاق/ إعادة التسعير المكون من 

حالة العائد  فيدراج في الفترات الزمنية المختلفة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق اإليتم  على أن

 العائد المتغير. حالة فيالفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير أو على أساس  ،الثابت

الرئيسية بالجنية المصري وبالعمالت األجنبية  يتم استخدام جداول فجوات استحقاق/ إعادة تسعير منفصلة للمراكز •

  .حدهلكل عملة على وذلك هذا القسم بالخاص بخطوات القياس  )٢(البند رقم ب وضحالمالمذكورة بالجدول 
 

لغير  للمراكز المحتفظ بهاالعائد ر العائد عند حساب مخاطر أسعار ايتم استبعاد كافة البنود غير الحساسة ألسع •

 ال تتأثر بتحركات أسعار التيمثل حقوق الملكية واألصول الثابتة واألسهم وغيرها من البنود أغراض المتاجرة 

  العائد. 

 جانب األصول : بنود ذات حساسية ألسعار العائد فى 

فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترات السابقة إلعادة العائد فقط  وذ المصري الحتياطي لدى البنك المركزيلبالنسبة  •

ذاته فيتم ادراجه في  االحتياطياستحقاق تلك العوائد أما بالنسبة لرصيد  رات المتبقية حتى تواريخالتسعير وفقًا للفت

 الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

وفقا للفترات المتبقية حتى  على الودائع لدى البنك المركزي المصرى ذات العائد الثابتيتم ادراج العوائد المستحقة  •

للودائع ها . أما بالنسبة تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق

فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترة السابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقًا للفترات المتبقية حتى تواريخ  ذات العائد المتغير

 استحقاقها أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقًا للفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

 

                                                 
وكذا جداول لقياس أثر تلك لحقوق الملكية لألغراض الرقابية ثر تغيرات مخاطر أسعار العائد على القيمة االقتصادية أ جداول لقياس النموذجھذا  يتضمن  ٧

  المخاطر على الربحية ألغراض المتابعة فقط  .
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الزمنية األولى  ترةبالففي جانب األصول  الحسابات الجارية المتضمنة ببند "أرصدة لدى البنوك" رصيديتم ادراج  •

 .من جدول فجوات االستحقاق/إعادة التسعير اليوم التالي)(

استحقاق تلك األقساط وذلك  ريخالمتبقية حتى توا فتراتالعلى أساس  القروض ذات العائد الثابتيتم إدراج أقساط  •

فيتم معالجتها على النحو  القروض ذات العائد المتغير، أما بالنسبة ألقساط أجل القرض المحدد بالعقدلى مدار ع

 التالي:

يتم إدراج األقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إعادة التسعير (والتي تشمل الجزء المستحق من أصل  -

 بعقد القرض.القرض وكذا عوائد الفترة) بحسب تواريخ استحقاقها المحددة 

يتم إدراج الرصيد المتبقي من أصل القرض الذى لم يستحق بعد بالكامل في الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ  -

 إعادة التسعير.

 وأفراد األالخاصة ب overdraft facilitiesالحدود الجارية المدينة المتمثلة في  التسهيالت االئتمانيةيتم إدراج  •

ذات عائد ثابت أو كانت سواء ت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة آالشركات والمنشالشركات بما في ذلك 

 من جدول فجوات االستحقاق/إعادة التسعير. في الفترة الزمنية األولى (اليوم التالي) متغير

والعوائد  (بعد خصم المخصصات المحددة القروض والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمةيتم إدراج صافى قيمة  •

  سنوات. ٧إلى  ٦لها) في الفترة الزمنية من  المجنبة

تى تواريخ حسب الفترات المتبقية حب كالسندات ذات العائد الثابتأدوات الدين بالكوبونات الخاصة دراج يتم إ •

دراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق تلك األداة صل أداة الدين فيتم إما بالنسبة أل، أاستحقاق تلك الكوبونات

الفترة السابقة لتاريخ إعادة التسعير ب الخاصةفيتم إدراج الكوبونات  أدوات الدين ذات العائد المتغيرأما فيما يخص . 

ترة الزمنية المتبقية في حين يتم إدراج أصل أداة الدين بالكامل في الف، ت المتبقية حتى تواريخ استحقاقهاوفقًا للفترا

  .التسعيرحتى تاريخ إعادة 

 .حتى تاريخ استحقاقها المتفق عليهفي الفترة المتبقية  متهاقي كاملبالقيمة االسمية ب أذون الخزانةيتم إدراج  •

وعمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع ، Repo عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراءتم التعامل مع ي •

Reverse Repo المتبقي لها. لألجل فقاً المقابل و مستحق إلى أو مستحق على الطرف ك  

وفقًا لمعرفة البنك (المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة) صناديق االستثماروثائق يتم توزيع استثمارات البنك في  •

 تاستثمارا توافر معلومات كاملة وتفصيلية لدى البنك عن مكونات . ففي حالة الصندوق تبتفاصيل استثمارا

ذات الحساسية ألسعار العائد وفقًا ألجل استحقاقها أو تاريخ إعادة التسعير. أما  يتم ادراج األدوات المالية الصندوق

والواردة بنظام تلفة المتوافرة لدى البنك على حدود االستثمار القصوى في األدوات المخ معلوماتفي حالة اقتصار ال

الحدود الموضوعة الستثمارات فيتم ادراج األدوات ذات الحساسية ألسعار العائد بناًء على تلك عمل الصندوق 

سنوات والنصف  ٤وحتى  سنوات ٣على أن يتم إدراج نصف قيمة تلك األدوات بالفترة الزمنية أكثر من الصندوق 

 يتمفيه ومات بشأن الصندوق المستثمر . وفى حالة عدم توافر أي معل سنة ٢٠خر في الفترة الزمنية أكثر من اآل

   .سنة ٢٠ي الفترة الزمنية أكثر من دراج كامل القيمة فإ
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 بنود ذات حساسية ألسعار العائد فى جانب االلتزامات : 

 ،ودائع تحت الطلب( التي ليس لها تاريخ استحقاق والصغيرةت متناهية الصغر آودائع االفراد والمنشيتم معالجة  •

 التالي: على النحوسواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير التوفير)  ودائعو 

ولـى (اليـوم التـالي)، أمـا الجـزء ألرصدتها ضمن الفترة الزمنيـة اأ% من ١٠ساس أعلى الطلب  تحت ودائعالإدراج  -

لــى إات الزمنيــة مــن شــهر فأقــل متســاوية علــى الفتــر يــتم توزيعــه بنســب ف% مــن الرصــيد القــائم لهــا ٩٠البــاقي البــالغ 

 سنوات. ٥-٤الفترة الزمنية 

ولـى (اليـوم التـالي)، أمـا الجـزء البـاقي ألرصدتها ضمن الفترة الزمنيـة اأ% من ٣٠ساس أعلى  إدراج ودائع التوفير -

لــى الفتــرة إر فأقــل يــتم توزيعــه بنســب متســاوية علــى الفتــرات الزمنيــة مــن شــهف% مــن الرصــيد القــائم لهــا ٧٠البــالغ 

 سنوات. ٥-٤الزمنية 
 

ودائع تحت الطلب ( التي ليس لها تاريخ استحقاق المتوسطة تالمنشآبما في ذلك  الشركاتودائع  دراجإيتم  •

رصدتها ضمن الفترة الزمنية أ% من ٥٠ساس أعلى  سواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير )وودائع التوفير

لى الفترات يتم توزيعها بنسب متساوية عفالقائم لها  من الرصيد% ٥٠ أما الجزء الباقي البالغ )،يوم التاليولى (الألا

 سنوات. ٤-٣لى الفترة الزمنية إالزمنية من شهر فأقل 

ريخ ت المتبقية حتى تواوفقا للفترا ذات العائد الثابت بإخطار الودائع ألجل/يتم ادراج العوائد المستحقة على  •

لودائع ذات العائد ل. بالنسبة  استحقاقهاالفترة المتبقية حتى تاريخ  فيا أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه استحقاقه

السابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقًا للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها الفترة ب الخاصةفيتم ادراج العوائد  رالمتغي

 للفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقًا 

يجب األخذ في االعتبار الخيارات الضمنية أو الصريحة المرتبطة باألصول وااللتزامات بما فيها المراكز التي ليست  •

صدرها الحق في استردادها أو عطى لمُ لها تاريخ استحقاق محدد (كالسداد المعجل بعقود القروض والسندات التي تُ 

....الخ) وُيترك للبنوك حرية توزيعها على الفترات الزمنية  Callable bondsاسترجاعها قبل تاريخ استحقاقها 

، على أن يتم توثيق ومراجعة تلك االفتراضات بصفة ت مناسبة قائمة على أسباب منطقيةالمناسبة وفقا الفتراضا

 مستمرة. 

مكن عمل مقاصة لمراكز المشتقات في نفس ويُ كقيدين متقابلين كمركز فائض ومركز عجز: يتم تسجيل المشتقات  •

 وفيما ونفس العملة. (Nominal value) ضيةاالفترانفس القيمة المختلفة والتي لها  شاراتاإلالفترة الزمنية ذات 

  :يلى أمثلة لمعالجة بعض المشتقات

ُتعامـل كمـزيج مـن مركـز فـائض ومركـز عجـز . ويكـون أجـل  :٨المرتبطـة بأسـعار العائـد العقود المستقبلية واآلجلـة

االستحقاق لهذه األدوات هو الفترة المتبقية حتـى التسـليم أو تنفيـذ العقـد إضـافة إلـى أجـل األداة الماليـة موضـوع العقـد 

  إن أمكن التطبيق. –

                                                 
 بمنح قروض أو قبول ودائع في تاريخ محدد في المستقبل.  العقود اآلجلة ألسعار العائد التزامات البنكأيضاً تتضمن  ٨
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أشهر ( تم اتخاذ المركـز فـي ابريـل) يـتم  ٣دًء من يونيه لمدة عند إبرام عقد مستقبلي لسعر العائد يتم تنفيذه ب(مثال: 

 . ومركز عجز ذو أجل استحقاق شهرين)أشهر  ٥تسجيله كمركز فائض ذو أجل استحقاق 

المالئمـة (فعلـى سـبيل المثـال: فـي حالـة  ين ذات آجال االسـتحقاقيعامل كمركزين تعاقد: تُ أسعار العائد مبادلةعقود 

، بالحصـول علـى عائـد متغيـر ويـدفع عائـد ثابـتمـن خاللهـا وم البنـك يقـ عقـود مبادلـة ألسـعار العائـدبرام إقيام البنك ب

، لمتبقيـة حتـى تـاريخ إعـادة التسـعيراستحقاق يسـاوى الفتـرة ا عامل المركز ذو العائد المتغير كمركز فائض ذو  اجليُ 

  .عقد المبادلة نتهاءالذو أجل استحقاق يساوى األجل المتبقي  العائد الثابت كمركز عجز عامل المركز ذوويُ 

ــارات عقــود ــد خي  لــألداة الماليــة القيمــة االفتراضــية علــىخيــارات فــي االعتبــار بنــاًء : يــتم اتخــاذ عقــود ال أســعار العائ

عقـد الخيـار نسـبة التغيـر فـي قيمـة  Delta يمثل معاملو  ،Delta مرجحة بمعاملأو قيمة األداة ذاتها موضوع العقد 

، وتتـراوح هـذه  Hedge ratioطوع العقد وبما ُيعرف بنسبة التحـو موض مقابل التغير في القيمة السوقية لألداة المالية

  .١النسبة بين صفر و

  وفقًا للمعادلة التالية: Delta Equivalent التغير معامليتم حساب قيمة بناًء على ذلك و 
  

القيمة السوقية لألداة  × Delta معامل ×  عدد االدوات المالية في كل عقد(المضاعف) × عدد عقود خيار حق الشراء أو البيع  
  المالية موضوع العقد

  

  مثال عملي:

  عقد ٥٠بافتراض عدد عقود خيار حق شراء أسهم شركة ما  = 

  سهم  ١٠٠كل عقد =   وعدد األسهم في

  جنية ٢٠= القيمة السوقية للسهم 

  %)٤٠(أو  ٠,٤=  Deltaمعامل 

  Delta Equivalentقيمة معامل التغير ن إعلى ذلك ف بناءً 

  .جنية ٤٠٠٠٠=  ٢٠× ٠,٤×١٠٠× ٥٠=         

	خطوات القياس - ٢
لغير أغراض  للمراكز المحتفظ بهاالعائد مخاطر أسعار قيمة رأس المال المطلوب لمقابلة تتم عملية حساب 

  تباع الخطوات التالية لكل عملة على حده:امن خالل  المعياريالمتاجرة وفقا لألسلوب 

ذات الحساسية ألسـعار العائـد فـي كـل فتـرة  -متضمنة عقود المشتقات-وااللتزامات  يتم عمل مقاصة بين األصول •

 االلتزامات).  -زمنية للوصول إلى صافى المركز (األصول

وفقــا ألســعار  هم حســابكــل فتــرة، والــذى يــتب المركــز لكــل فتــرة زمنيــة فــي معامــل الخصــم الخــاصيــتم ضــرب صــافى  •

 ( بناءًا على منحنى العائد لكل عملة).  فترة زمنية العائد لكل 
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يتم إجراء عملية جمع جبري ( أي تأخذ اإلشارة في االعتبار بحيث يتم إجراء مقاصة بـين مراكـز الفـائض والعجـز)  •

لحقــوق الملكيــة  إلــى القيمــة االقتصــاديةحــة للفتــرات الزمنيــة المختلفــة لكــل عملــة علــى حــده للوصــول للمراكــز المرج

 .ية صدماتأالبنك قبل اجراء 

يـرات المختلفـة لمنحنـى لتغوفقـًا لسعار العائـد (أرتفاع وانخفاض سيناريوهات ال ٦يتم تكرار الخطوات السابقة باتباع  •

، )الســـيناريوهات (صـــدمات جـــراءإتصـــادية لحقـــوق الملكيـــة البنـــك بعـــد االق القيمـــة) لكـــل عملـــة للوصـــول الـــى العائـــد

 :تمثل هذه السيناريوهات فيما يلىوت

 :خالل المعادلة التالية من عملةلكل سيناريو لكل  لحقوق الملكيةيتم حساب التغير في القيمة االقتصادية  •

القيمــة االقتصــادية  –جــراء الســيناريو) إ (قبــل االقتصــادية لحقــوق الملكيــةالقيمــة لحقــوق الملكيــة = التغيــر فــي القيمــة االقتصــادية  
  جراء السيناريو).إ (بعد لحقوق الملكية

العمــالت . وتمثــل أعلــى قيمــة  لكافــة الســابقةيــتم جمــع القــيم الموجبــة الناتجــة مــن الخطــوة  لكــل ســيناريو علــى حــده •

تزيــد أال (الخســائر المحتملــة) التــي يجــب  موجبــة لهــذه الســيناريوهات التغيــر فــي القيمــة االقتصــادية لحقــوق الملكيــة

حالـة تجـاوز البنـك نسـبة  وفـي % من الشريحة األولى للقاعـدة الرأسـمالية للبنـك (بعـد االسـتبعادات).١٥نسبتها عن 

  السيناريو
  نقطة أساس

ه الجني

  المصري
  فرنك سويسري  ين ياباني  إسترليني هجني  يورو  دوالر أمريكي

ارتفاع متساوي ومتوازي بمنحنى العائد  -١

  ساس) أبمقدار (نقطة 
١٠٠  ١٠٠  ٢٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠  

انخفــــاض متســــاوي ومتــــوازي بمنحنــــى    -٢

  ساس)أالعائد بمقدار (نقطة 
)١٠٠(  )١٠٠(  )٢٥٠(  )٢٠٠(  )٢٠٠(  )٤٠٠(  

  )١٥٠(  )١٠٠(  )٣٠٠(  )٢٥٠(  )٣٠٠(  )٥٠٠(  انخفاض أسعار العائد قصيرة األجل   -٣

وارتفـــاع أســـعار العائـــد طويلـــة األجـــل (نقطـــة 

  ساس)أ
١٠٠  ١٠٠  ١٥٠  ١٠٠  ١٥٠  ٣٠٠  

  ١٥٠  ١٠٠  ٣٠٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٥٠٠  ارتفاع أسعار العائد قصيرة اآلجل   -٤

أسعار العائد طويلـة األجـل (نقطـة وانخفاض 

  ساس)أ
)١٠٠(  )١٠٠(  )١٥٠(  )١٠٠(  )١٥٠(  )٣٠٠(  

ر العائد قصيرة األجـل فقـط ارتفاع أسعا  -٥

  ساس)   أ(نقطة 
١٥٠  ١٠٠  ٣٠٠  ٢٥٠  ٣٠٠  ٥٠٠  

ر العائــــد قصــــيرة األجــــل انخفــــاض أســــعا -٦

  ساس)أفقط (نقطة 
)١٥٠(  )١٠٠(  )٣٠٠(  )٢٥٠(  )٣٠٠(  )٥٠٠(  
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حــدى الخطـوات التاليــة  أو إوم البنـك المركــزي المصـري باتخـاذ ســيق، شـريحة األولــى للقاعـدة الرأسـمالية% مـن ال١٥

  :كالهما

 بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة. المتعلقةإلزام البنك بتخفيض حجم مخاطر أسعار العائد  .١

أو زيادة القائم منه بالقدر الذي يؤدى إلى تخفيض النسبة  Capital Bufferإلزام البنك بتكوين رأس مال إضافي  .٢

 :للمعادلة التالية وفقاً وذلك  للحد المقرر لها

  ) %١٥ -(نسبة التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية × رأس المال اإلضافي = الشريحة األولى من القاعدة الرأسمالية  
                                                              ١٥%  

  

  مثال عملي

  التالية: المختلفة قد أسفرت عن النتائجإليها سلفًا للعمالت بفرض أن نتائج تطبيق السيناريوهات المشار 

  بالمليون جنيه مصري   

مليون جنية (تمثل  ١٢٠٠ن التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية (خسائر) = إفي ضوء الجدول السابق ف

  .نتائج السيناريوهات الستة)بة من أعلى قيمة موج

  مليون جنية ٦٠٠٠= (بعد االستبعادات) للبنك وبافتراض أن إجمالي الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية 

  %٢٠=   ٦٠٠٠÷١٢٠٠نسبة التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية إلى الشريحة األولى =  ن إف

ــــــوب اإلضــــــافيرأس المــــــال  ــــــة  المطل ــــــد مخــــــاطر أســــــعالمقابل ــــــاجرة              للمراكــــــز المحــــــتفظ بهــــــار العائ لغيــــــر أغــــــراض المت

  .مليون جنية ٢٠٠٠=  }%١٥÷%) ١٥ -% ٢٠( {×  ٦٠٠٠= 

  

  

  

  

  	

  السيناريوهات
 هالجني

  المصري

دوالر 

  أمريكي
  يورو

 هجني

  سترلينيإ

ين 

  ياباني

 فرنك

  سويسري

التغير في القيمة 

االقتصادية لحقوق 

  المساهمين (خسائر)

١٢٠٠  )٥٠(  )١٠٠(  ٢٠٠  )١٥٠(  ٣٠٠  ٧٠٠  ١  

٣٩٠  ٢٠٠  )٥٠(  ٤٠  ٥٠  )١٢٠(  ١٠٠  ٢  

٤٢٠  -  ١٠  )٤٠(   )٣٠(  ٥٠  ٣٦٠  ٣  

  صفر  )١٠(  )٧٠(  )١٠٠(  )٨٠(  )٦٠(  )٥٠(  ٤

١٠٥  )٩٠(  )٨٧(  ٥  )٦٣(  ٦٠  ٤٠  ٥  

٩٠٠  ٣٠٠  )٥٠(  )٨٠(  ٦٠  ٤٠  ٥٠٠  ٦  
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  القسم الخامس

	التحمل  اختبارات
    

بها كجزء من إدارته  ستعانةاالحدى أدوات إدارة المخاطر الهامة التي ينبغي على البنك إاختبارات التحمل  تعتبر

   .من مقررات بازلالداخلية للمخاطر وفقًا للدعامة الثانية 

إجراء اختبارات التحمل لدى البنك بهدف تقييم أثر وقوع أحداث طارئة في المتغيرات االقتصادية والمتعلقة  ويتم

أخذ نتائج اختبارات التحمل في ويجب .  االقتصادية لحقوق الملكية لديه حيه البنك والقيمةبعلى كل من ر بالسوق 

  ل.عتبار عند إعداد البنك لتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المااإل
  

  :يرئيسيين كما يل اختبارات التحمل إلى نوعين تقسيم يمكنو 

، ويــتم بموجبهـا تقيـيم أثـر تطبيـق تغيــر لشـكل الُمبسـط مـن اختبـارات التحمـل: يمثـل هـذا النــوع ااختبـارات الحساسـية •

. تســـاعد هـــذه  ُمتغيـــر واحـــد علـــى الوضـــع المـــالي للبنـــك مـــع بقـــاء كافـــة المتغيـــرات األخـــرى ثابتـــة فـــيغيـــر مـــواتي 

 Riskاالختبــارات علــى إمــداد البنــك بتقيــيم مبــدئي وســريع لمــدى حساســية محفظــة البنــك لمعامــل مخــاطر محــدد

Factor .  

ُتعــد هــذه االختبــارات أكثــر تعقيــدًا مــن اختبــارات  :مجموعــة مــن الســيناريوهات المفترضــةعلــى القائمــة  ختبــاراتاال •

 علــى علــى عــدة متغيــرات فــي وقــت واحــد بنــاءً  عــدة تغيــرات غيــر مواتيــةحيــث يــتم مــن خاللهــا تطبيــق  الحساســية

 :والتي تشمل عادًة ما يلي االفتراضاتمجموعة من 

  العائد.تغيرات جوهرية في المعدل العام ألسعار  -

 تغيرات في العالقة بين معدالت أسعار العائد في  األسواق الرئيسية المختلفة (مخاطر األساس). -

  تغيرات في انحدار وشكل منحنى العائد. -

في  حدثتو على أحداث جوهرية تتعلق بالسوق  ستنادااسالفة الذكر على أساس تاريخي  اتاالفتراضوضع  جوزوي

  مكن حدوثها ولم تقع في الماضي.حداث افتراضية يُ ألى إ استنادا افتراضيساس أعلى  الماضي، أو
  

  التي يتعين أخذها في االعتبار عند إجراء اختبارات التحمل:  سترشاديةاالالمبادئ وتتمثل 

 يجب أن تعتمد اختبارات التحمل على حجم ودرجة تنوع وتعقد أنشطة البنك. النسبية: •

كافة المخاطر الجوهرية الواجب أخـذها فـي االعتبـار عنـد إجـراء اختبـارات : يتعين على البنك تحديد نطاق التطبيق •

 التحمل.

، أن يقــوم بتحديــد العوامــل المؤديــة  التحديــد الســابق للمخــاطر الرئيســية، اســتنادًا علــى : يجــب علــى البنــكالموائمــة •

 التحمل.  الختباراتللمخاطر الرئيسية التي تخضع 
 

علــى ســبيل المثــال طبيعــة : تعتمــد دوريــة إجــراء اختبــارات التحمــل علــى عــدة عوامــل منهــا دوريــة اختبــارات التحمــل •

، أســاليب القيــاس الُمســـتخدمة مــن قبــل البنــك وكــذا التغيـــرات جــة تذبــذب المتغيـــرات محــل االختبــار، در عمــل البنــك



٢١ 
 

كــزي المصــري مطالبــة ويحــق للبنــك المر الجوهريــة التــي تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة أو هيكــل المخــاطر لــدى البنــك. 

 البنك بإجراء اختبارات تحمل إضافية في أوقات زمنية مختلفة. 

مـة وُمعبـرة عـن الواقـع عنـد يتعـين علـى البنـك اسـتخدام بيانـات دقيقـة، كاملـة، مالئ جودة البيانات ونظم المعلومات: •

، ونطـاق وفقـًا لدرجـة تقـدمهامة فـي القيـاس التحمـل وبمـا يتماشـى مـع  متطلبـات األسـاليب المسـتخد ختبـاراتاإجـراء 

  تطبيق تلك االختبارات.

التحمـل فيمـا يتعلـق  ختبـاراتاقـوم بشـكل دوري بـالتحقق مـن كفايـة : يجب علـى البنـك أن يمراجعة منهجية التطبيق •

 :بما يلي

  .يرات التي تطرأ على االقتصاد الكلالمستخدمة في تلك االختبارات في ضوء التغي االفتراضاتصحة  -

  .MISالمعلومات كفاية نظم إدارة  -

  التكامل مع  باقي عناصر إدارة أعمال البنك  بما في ذلك نظام التقارير الُمتبع. -

  مالئمة ودقة وشمولية البيانات المستخدمة في عملية اختبارات التحمل. -

 التحمل. اختباراتجودة عملية التوثيق لنتائج عملية  -
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