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السيد األستاذ /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،،
في اطار استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة
المصرفية خاصة ُمتطلبات لجنة بازل ،وباإلشارة إلى ورقتي المناقشة السابق إصدارھما في مارس ٢٠١١
ومارس  ٢٠١٨بشأن "مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقا للدعامة الثانية من مقررات
بازل  "٢واللتان تضمنتا استعراضا ً للتقييم النوعي وأساليب القياس الخاصة بتلك المخاطر ،وما صاحبھما من نماذج
لدراسة األثر الكمي وذلك تمھيداً إلصدار التعليمات الرقابية الالزمة.
ھذا وقد تم إعداد التعليمات ال ُمرفقة بعد دراسة مالحظات البنوك علي ورقة المناقشة األخيرة الصادرة في
مارس  ،٢٠١٨وفقا ً لما صدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في أبريل  ،٢٠١٦وفي ھذا الشأن فقد أصدر مجلس
إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٣أكتوبر  ٢٠١٨القرار التالي:
"اصدار التعليمات الرقابية المرفقة والخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقا ً
لمقررات بازل على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالنماذج الخاصة بھا بشكل ربع سنوي
لألغراض الرقابية وفقا ً للمركز في نھاية سبتمبر  ،٢٠١٨وبحيث يتم اإلقرار على أساس منفرد للبنوك التي ليس لھا
شركات تابعة وفروع البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات المصرفية".
برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام بالتعليمات ال ُمشار إليھا ،مع موافاتنا بالبريد اإللكتروني الذي س ُترسل
عليه الحقا ً النماذج الكمية الخاصة بتلك التعليمات وذلك علي البريد األلكتروني الخاص بإدارة بازل
 Basel.Unit@cbe.org.egفي أقرب وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

جمال نجم

اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري
ﻗطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف

التعليمات الرقابية بشأن إدارة مخاطر
أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة
وفقا ً لمقررات بازل
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٢

اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم
 -١ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗُﻌرف ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ رﺑﺣﻳﺔ اﻟﺑﻧك و/أو اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﻟدﻳﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ.

وﺗﻧﻘﺳم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض

اﻟﻣﺗﺎﺟرة  Banking Bookواﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗم ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد

ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة  Trading Bookواﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﺗﺧﺎذ ﻣراﻛز ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﻳﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.

وﻳﺄﺗﻲ إﺻدار ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺑﺷﺄن إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ

إطﺎر ﺗطﺑﻳق اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ  IIﺑﺷﺄن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﻳﺔ – Supervisory Review Process
 SRPاﺳﺗﻣ ار اًر ﻟﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﺗطﺑﻳق أﺣدث وأﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ أي أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻘطﺎع.

وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧوﻋﻳﺔ واﻟﻛﻣﻳﺔ )اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري( ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر

اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﻊ إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻛﻣﺎ ﺳﻳرد ﻻﺣﻘﺎً.
 -٢ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﻳق

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

ﺑﺣﻳث ﻳﺗم ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري )اﻟذى ﺳﻳرد

ذﻛرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردى )ﺷﺎﻣﻼً ﻓروع اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج( ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻔردﻳﺔ ١وﻓروع

اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ٢ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﺗم اﻹﻗرار ﺑﺷﻛﻝ رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري
ﺧﻼﻝ  ٢٠ﻳوم ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ رﺑﻊ ﺳﻧﺔ.

١

اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ.

 ٢ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘﻳﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﻧك وﻛﺎﻓﺔ ﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟداﺧﻝ واﻟﺧﺎرج وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﻳن( واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠك ﻓﻳﻬﺎ
اﻟﺑﻧك )أو اﻟﺑﻧك وأطراﻓﻪ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ( ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺗزﻳد ﻋن  %٥٠ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن أو أي ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻛﻳﺎن.

٣

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻔﺎﻫﻳم أﺳﺎﺳﻳﺔ
 -١ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
 ١/١ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹدراج ﺿﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة) ٣ﻛﺣد أدﻧﻰ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

• اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري.
• اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك.

• اﻷﺳﻬم ﻏﻳر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

• اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .

• اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﻐرض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺗرات ﻣﺗوﺳطﺔ أو طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ وﺗﻛون ﺑﻐرض ﺗوﻓﻳر ﺳﻳوﻟﺔ
وﻟﻳس ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻳﻊ وﺗﺣﻘﻳق أرﺑﺎح ﻣﻧﻬﺎ.

• اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻌﻘﺎري( واﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.

• وﺛﺎﺋق ﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .

• اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد ﺑﻬﺎ ﻣن اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة.

• اﻷدوات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻐرض ﺗﻐطﻳﺔ ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣراﻛز ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ﻫذا وﺗﻌﺗﺑر أي أداة ﻟم ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺣواذ ﻷى ﻏرض ﻣن أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﺗﻲ ﺳﻳرد ذﻛرﻫﺎ
)ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻧود اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ( ﻫﻲ أداة ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .
 ٢/١ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻹدراج ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﻌﺗﺑر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻹﺣدى اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
• إذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﻳرة ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﻳﻌﻬﺎ.
• إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﻳق أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،أو
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓروق اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻳن اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

• إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻫو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺟرة.

• إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻐطﻳﺔ إﺻدارات ﺟﻬﺎت أﺧرى Underwriting
.commitments

 ٣يتم أخذ البنود ذات الحساسية لتغيرات أسعار العائد فقط في اإلعتبار عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة.

٤

وﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم

اﻻﻋﺗراف ﺑﻔروق اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ.

ﻫذا وﻗد ﻳطﻠب اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﻘدﻳم دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻻ ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷى ﻏرض ﻣن اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ٕ .واذا ﺗراءى ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ أن
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ أو أن طﺑﻳﻌﺔ اﻷداة ﺗﺳﺗﻠزم إدراﺟﻬﺎ ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﻓﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺻﺣﻳﺢ أوﺿﺎﻋﻪ
اﻷدﻟﺔ ُ
ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣددﻩ.
وﻳﻘوم ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟدﻳﻪ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ

اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وﺗﻠك اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻدراج ﻣﻧذ اﻻﻗﺗﻧﺎء ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن

ﻳﺗم اﻟﺗوﺛﻳق اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ٕواﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ )ﻣرة
ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ(.
 -٢ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة :
ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ١/٢ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺟوة  :Gap riskﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋدم ﺗواﻓق ﻫﻳﻛﻝ آﺟﺎﻝ اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻣن ﺛم

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﺎﺋدة ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻐﻳر ﻧﺗﻳﺟﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوارﻳﺦ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ً
ﺗﺣرﻛﺎت ﻣﺗوازﻳﺔ أو ﻏﻳر ﻣﺗوازﻳﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد و/أو ﺣﻘوق

اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ.

 ٢/٢ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎس  :Basis riskﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﺧﺗﻼف ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻵﺟﺎﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳن اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣؤﺷرﻳن أو

أﻛﺛر ﻣن ﻣؤﺷرات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد )ﻣﺛﺎﻝ :ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻘرض ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟﻣدة  ٣ﺷﻬور ﻓﻲ ﺳوق ﻟﻧدن – -LIBORﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻟوداﺋﻊ ﻳﺗم

ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻣوﻳﻝ ﻫذا اﻟﻘرض وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر

اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻟذات اﻵﺟﺎﻝ(.

 ٣/٢ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﻳﺎرات  :Option riskﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﺻوﻝ

اﻟﻣﻌﺟﻝ ﻟﻠﻘروض ،أو اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻏﻳر ﻣﺣددة اﻵﺟﺎﻝ(،
واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺳداد ُ
أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻳﺗﺎت وﺣﺟم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

وﻷﻏراض إﺟراء ﺗﻘﻳﻳم ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏـراض اﻟﻣﺗـﺎﺟرة ،ﻓـﺈن اﻷﻣـر ﻳﺗطﻠـب
أﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر.
٥

 -٣اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة:
ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎس ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﺣرﻛﺎت

ﻏﻳر اﻟﻣواﺗﻳﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻵﺗﻲ:

 ١/٣اﻟرﺑﺣﻳــﺔ ) : Earnings at Risk (EaRﻳــﺗم ﻗﻳــﺎس ﺣﺳﺎﺳــﻳﺔ رﺑﺣﻳــﺔ اﻟﺑﻧــك ﻟﺗﺣرﻛــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد ﻓــﻲ

اﻷﺟــﻝ اﻟﻘﺻــﻳر ،وﺗﺣدﻳــداً ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺄﺛﻳرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﻓﻲ اﻟــدﺧﻝ ﻣــن اﻟﻌﺎﺋــد ،وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﻣﺧــﺎطر

أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻳر ُﻣﺗ ازﻳــد ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ إﻳـرادات اﻟﺑﻧــك وﻣﻧﻬــﺎ اﻹﻳـرادات اﻷﺧــرى ﺑﺧــﻼف ﺻــﺎﻓﻰ اﻟــدﺧﻝ ﻣــن
اﻟﻌﺎﺋد )ﻣﺛﻝ اﻟﻌﻣوﻻت( إﻻ أن اﻟﺗرﻛﻳز ﺳﻳﻛون ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﺧﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد.

 ٢/٣اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﻳـﺔ :Economic Value of Equity (EVE) :ﻳـﺗم ﻗﻳـﺎس آﺛـﺎر ﺗﺣرﻛـﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟدﻳﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺻـﺎﻓﻲ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳـﺔ

اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك )اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻸﺻوﻝ – اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣـﺎت( وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻛـوﻳن اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻟﻣﻳزاﻧﻳـﺔ اﻟﺑﻧـك.

اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﻘﻳـﻳم
وﻳﻌطﻰ ذﻟك ﺗﻘﻳﻳﻣﺎً أﻛﺛر ﺷﻣوﻻً ﻟﺗﺄﺛﻳر ﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺣﻳث ﻳﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ُ
اﻟرﺑﺣﻳــﺔ ﻋــن طرﻳــق ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻵﺛــﺎر طوﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻝ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻟﺗﺣرﻛــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ ﺣﺟــم اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻛﻠـﻲ

ﻟدى اﻟﺑﻧك.

٦

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد
ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
أوﻻً :اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
 -١ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ
ﻳﺟب ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻗﻳﺎﺳﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ Credit

Spread

٤

ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.

ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺗﺣدﻳدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻳزاوﻟﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﺿوع ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﻧﺷطﺔ

ﻹﺟراءات وﺿواﺑط ﻛﺎﻓﻳﺔ .ﻫذا وﻳﺟب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣوط ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻷﻫﻣﻳﺔ

ﻗﺑﻝ أن ﺗدﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗطﺑﻳق .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟ ُﻣزﻣﻊ طرﺣﻬﺎ ﻟﻣراﺟﻌﻪ دﻗﻳﻘﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟدراﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷدوات.
ﻫذا وﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓق إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة

اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻘﻳﻳم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧك وأن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻷﻧﺷطﺔ ُ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  Credit Spreadﺑﺷﻛﻝ ﻣﻼﺋم ﻣن ﺧﻼﻝ أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس داﺧﻠﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.

 -٢ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك ) (ALCOﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد

ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر  ٥risk appetiteوذﻟك ﻣن

ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌدة واﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن إدارة اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺑدورﻫﺎ ﺑﻌرض ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.

ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻹدارة أﺻوﻟﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر اﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻻدارة

وﺗﺷﻣﻝ ٌﻣﻣﺛﻠﻳن ﻣن ﻛﻝ ﻣن إدارات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻛذا اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة أن ﻳﺗم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺷﻬري )أو أﻗﻝ ﻋﻧد اﻟﺿرورة(  ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳرﻫﺎ ﺑﺻﻔﻪ دورﻳﻪ

ﻟﻠرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أو ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة  ،وﺗﺷﻣﻝ ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:

 ٤يشير الھامش االئتماني إلى الفرق بين سعر العائد على أدوات الدين غير الحكومية وسعر العائد على أدوات الدين الحكومية ذات اآلجال ال ُمماثلة وذات
العملة والذى يعكس المخاطر االئتمانية ألداة الدين غير الحكومية  .وتعود مخاطر الھامش االئتماني إلى مخاطر زيادة ھذا الفرق مقارنة باألدوات المالية
األخرى .
 ٥يعنى مستوى المخاطر المقبول  Risk appetiteالوصف الكامل لنوعية المخاطر التي يرغب البنك في أخذھا في سبيل تحقيق أھدافه االستراتيجية
والوصول إلى األرباح المستھدفة.
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• وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك وﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻳﺎﺳﺎت وﻋﻣﻠﻳﺎت ٕواﺟراءات
ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻼﺋم ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻠزوم.

• ﺗطوﻳر اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ وأﺳﺎﻟﻳب إدارة وﺗﺧﻔﻳف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻳوﻟﺔ و ﻣﺧﺎطر اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد واﺟراء ﻣراﺟﻌﺎت وﺗﻘﻳﻳﻣﺎت دورﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧظﺎم

اﻟﻣطﺑق ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر.

• وﺿﻊ وﺗﺣدﻳث ﺧطط اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟطﺎرﺋﺔ .

• ﺗﺣدﻳد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ وﻣﺎ ﻗد
ُﻳﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﻳف واﻳرادات ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك.
• اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر اﻷدوات اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ واﻟﻧظم اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﻧﻪ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .
• ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣﻝ ﻣدراء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺑﻧك.

 ١/٢اﻟدور اﻹﺷراﻓﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑطﺑﻳﻌﺔ وﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر
أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎﺳﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت واﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن.
وﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻋﺗﻣﺎد ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻵﺗﻲ:
• ﺣدود ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺗُﺿﻣﻧﻪ ﺗوﺿﻳﺢ ﻟﻺﺟراءات
اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ وﻛذا اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺎﻝ ﺣدوث أﻳﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءات واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻠك اﻟﺣدود ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﺳﺗﻣرة.

• أﺳﺎﻟﻳب ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.

• اﺟراءات ﺗﻘﻳﻳم وﺗﺣدﻳث اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺑﻧك.

• ﻧظم ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.

• ﻧظم ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ وﻹدارة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .MIS

ﻛﻣﺎ ﻳﺟب إﺧطﺎر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ( ﺑﺷﺄن ﻣﺳﺗوى واﺗﺟﺎﻩ
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻳت

اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻰ ﺿوء اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟﻳﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة .

ﻫذا وﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﻟدى أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻺﻟﻣﺎم واﻟﺗﻌﻘﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس

اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة  .وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن إدارة اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻟدﻳﻬم اﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
٨

 ٢/٢اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت
ﻳﺟب وﺟود ﻓﺻﻝ ﺗﺎم ﺑﻳن اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻟﺗﻔﺎدى وﺟود ﺗﺿﺎرب ُﻣﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺗﺳم ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻣن ﺻﻣﻳم ﻋﻣﻠﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﻣراﻛز ﺑﺎﻟﺑﻧك .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﻛذﻟك

ﺗواﻓر ﻗﻧوات اﺗﺻﺎﻝ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻹدارات اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.

 ٣/٢اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ
ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ  ٢ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٤ﺑﺷﺄن
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

وﻣراﺟﻌﺎت دورﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻳﺟب أن ﻳﺗم إﺟراء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎت ُ
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺳﻧوي )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ( ﻣن ﺧﻼﻝ أطراف ﺧﺎرﺟﻳﺔ

اﻟﻣوﻛﻝ ﻟﻬم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك (ﻟﺿﻣﺎن ﻧزاﻫﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﺑﺧﻼف ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﻳن ُ
اﻟﻣراﺟﻌﺎت أﻳﻪ ﺗﻐﻳرات ﺟوﻫرﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻛس ﺗﻠك ُ

واﻟﺿواﺑط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ )ﻛﺎﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺳوق ،اﻷﻓراد ،اﻟﻧظم وﻫﻳﻛﻝ اﻟﺣدود( ،وﻛذا اﻟﺗﺣﻘق ﻣن

اﺗﺑﺎع إﺟراءات ﺗﺻﻌﻳدﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺎﻝ ﺗﺟﺎوز أي ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وأن ﺗﻛون اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻧد اﻟطﻠب.

 -٣ﻳﺟب أن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﺿوء
درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ .وﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗطﺑﻳق ﺣدود ﺗﺳﺗﻬدف
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﺿﺎت ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟدﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻣن اﻟﺑﻧك.
ﻫذا وﻳﺟب أن ﻳﺣدد إطﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة  ،وﻳﺟب ﺗﺣدﻳد اﻷدوات اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣد واﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن
اﻟﻣﺧﺎطر واﺳﺎﻟﻳب اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك .ﻫذا وﻳﺗﻌﻳن أن ﻳﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت

اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺻﻔﺔ دورﻳﺔ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺳﻧوﻳﺎً( وﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ

إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك.

ﺳﻳﺎﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﺣدود ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر اﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
• ﻳﺟب أن ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺣدود ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﻊ اﻷﺳﻠوب اﻟذى
ﻳﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﻟﻘﻳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﻳﻪ .ﻫذا وﻳﺟب ﺗطﺑﻳق اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻷﺳﻌﺎر

اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ُﻣﺟﻣﻊ /ﻓردى )وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧوﻩ ﻋﻧﻪ ﺑﻧطﺎق
اﻟﺗطﺑﻳق( .وﻳﺗم وﺿﻊ اﻟﺣدود ﻓﻲ ﺿوء ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻣﺣددة ﻟﺗﻐﻳرات ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد /ﻫﻳﻛﻝ اﻵﺟﺎﻝ أﺧذاً ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗذﺑذﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ واﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑﻝ اﻹدارة ﻟﻠﺗﺣوط ﺿد ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.

٩

• ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣدود ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﻳﻌﺔ وﺣﺟم ودرﺟﺔ ﺗﻌﻘد اﻟﻧﺷﺎط وﻛﻔﺎﻳﺔ أرس ﻣﺎﻝ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ إدارة

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﺑﻳﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻝ ﻟدﻳﻪ  ،ﻳﺗم وﺿﻊ ﺣدود ﻓرﻋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻧﺷﺎط أو
اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧك  .و ً
ﻋﻣﻠﻪ أو أداة ﻣﺎﻟﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻳﻌﻛس ﺧﺻﺎﺋص وﻣﺳﺑﺑﺎت ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺑﻧك  .ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑوﺿﻊ ﻣﺳﺗوى أﻗﺻﻰ ﻣﻼﺋم ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﻳﻪ

ُ ٦Risk Toleranceﻳﻣﻛن ﻓﻰ ﺿوﺋﻪ ﺗﺣدﻳد ٕوادارة اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﺟوﻫرﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة .
• ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﺗﻘﻳﻳم أﻳﻪ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام أدوات أو اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟدﻳدة ،واﻟﺗﺣﻘق ﻛذﻟك ﻣن أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟدى اﻟﺑﻧك.
• ﻳﺗﻌﻳن ﺗواﻓر ﻧظم ﺗُﺗﻳﺢ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز أو ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻬم ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﻓورﻳﻪ ﻣن اﻹدارة وﻳﺗم ﺗﺻﻌﻳدﻫﺎ دون ﺗﺄﺧﻳر .ﻛﻣﺎ
ﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓر ﺳﻳﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺣدد اﻹدارات اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم إﺧطﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣر وﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬﺎ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ

ﺳوف ﻳﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺣﻳﺎﻝ أي ﺗﺟﺎوز ﻗد ُﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺎً.

 -٤ﻳﺟب أن ﻳﻌﺗﻣد ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﻼﺋم ﻣن ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ.

 ١/٤أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ
ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﺣدﻳد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ

ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺗﻘﻳﻳم أﺛر ﺗﻐﻳرات اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧذ أﺛر ﺻدﻣﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ورﺑﺣﻳﺔ اﻟﺑﻧك ،وﻣن ﺛم اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار

ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺷﻛﻝ طﺑﻳﻌﻲ.

 ٢/٤ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ
ﻳﺟب أن ﻳﻌﻛس ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧك أﺛر اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﻳﻳرات اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ:
•

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

•

ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ أﺧذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ أو اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد

رأس اﻟﻣﺎﻝ ﺗﻌﻛس ﻫﻳﻛﻝ ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك .Bank's Risk Profile

ﺗﻛون أﻛﺛر ﺻراﻣﺔ ﻣن ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

 ٦يمثل حجم المخاطر القصوى  Risk Toleranceأقصى مقدار كمي للمخاطر التي يستطيع البنك تحملھا في ضوء موارده الرأسمالية المتاحة دون أن يھدد
ذلك كيان البنك.
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•
•

ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

أﻳﺔ ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر ﻋﺎﺋد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻧد اﻟﺿرورة.

ﻫذا وﻳﺟب أن ﻳﺗواﻓق إطﺎر اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣﻊ طﺑﻳﻌﺔ وﺣﺟم وﻣدى ﺗﻌﻘد أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك وﻫﻳﻛﻝ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﻰ ﻟدﻳﻪ .وﻳﺟب أن ﻳﺗﺿﻣن ذﻟك اﻹطﺎر أﻫداف ﻣﺣددة ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ وﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ُﻣﺻﻣﻣﺔ وﻓﻘﺎً
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳد وآﻟﻳﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺟراء ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات.
ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧك واﻻﻓﺗراﺿﺎت ُ
 -٥ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻣﺎم اﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣودﻋﻳن واﻟﻣﻘﺗرﺿﻳن واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﻣﺎذج
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس وادارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،وﻳﺟب أن ﺗﻛون
ﻫذﻩ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﻔﻬوم وأن ﺗﻛون ﻣوﺛﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ
اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻳﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑدﻗﺔ.

ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻛﻣﻘﻳﺎس ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض
اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻌدد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺑﺎﻟﺗﺣدﻳد اﻵﺗﻲ:

• اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ ﺧﻳﺎرات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد )اﻟﺻرﻳﺣﺔ أو اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ( ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك أو ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺗﺣت
ﺻدﻣﺎت أﺳﻌﺎر ﻋﺎﺋد وﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺣددة.

• ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أرﺻدة وﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻌواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق.
• اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ذات الحساسية
ألسعار العائد.

ﻫذا وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺿﻊ ﺗﺻور
واﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺷﺄن ﺗوارﻳﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق )اّﺟﺎﻝ( أو إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر ﻟﻛﻝ أداة ﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟذى ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻵﺟﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗدي

ﻟﺗﻠك اﻷداة أﺧذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺧﻳﺎر اﻟﺿﻣﻧﻲ أو اﻟﺻرﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷدوات.

 -٦ﻳﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد ﻧﻣﺎذج ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وأن ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن
دﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس .وﻳﺟب وأن ﺗﺗواﻓر إﺟراءات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻧظم اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋن ﺗﻠك
اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﺻﻣﻳم وﺗطوﻳر اﻟﻧﻣﺎذج.

ﻧﻣﺎذج اﻟﻘﻳﺎس ودﻗﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدﻗﺔ واﻟﺗوﻗﻳت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة

اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد
أﻣر ﺿروري ﻹدارة واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ  .ﻫذا وﻳﺟب أن ﻳﻛون أﺳﻠوب اﻟﻘﻳﺎس ُ
اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة  .وﻳﺗم ﺗﺣدﻳد
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ُ
اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻘﻳﺎس وﻓﻘﺎً ﻟﺧطوط اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك.

ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻷﻏراض إدارة اﻟﻣﺧﺎطر أﻻ ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻗﻳﺎس واﺣد ﻟﻠﻣﺧﺎطر ٕواﻧﻣﺎ ﻳﺟب اﺳﺗﺧدام
آﻟﻳﺎت ﻣﺗﻧوﻋﻪ ﻟﻠﻘﻳﺎس ﻟﺗﻘدﻳر ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد وﻣدى ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق
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اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ورﺑﺣﻳﺔ اﻟﺑﻧك ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗدرج ﻣن أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس ﺑﺳﻳطﺔ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺣﺎﻛﺎة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس دﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳداً ﺗﻌﻛس أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

 -٧يجب االقرار بصفه ُمنتظمة عن نتائج القياس واستراتيجيات التحوط ال ُمتبعة لمجلس اإلدارة أو من يتم تفويضه
في ھذا الشأن ،على أن يتم اإلقرار على أساس مجمع – في حالة المجموعات المصرفية وفقا لنطاق التطبيق –
ولكل عملة على حده.
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣﻊ اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك
ﻳﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﻗرار ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ُﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ُ
وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟدورﻳﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎذج وﻛذا ُﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗوﻗﻌﺎت وﺗﻘدﻳرات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎﺑق وﺿﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك ﻣﻊ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﺑﻧﻣوذج اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم.

اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣن ﻳﺗم ﺗﻔوﻳﺿﻪ ﺳوف ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﻳر ُ
ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﺑﻧك إﻻ أﻧﻪ ﻳﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻟدﻳﻪ ﺗﻘﺎرﻳر ﻋن اﻵﺗﻲ ﻛﺣد أدﻧﻰ:
• المراكز الفردية أو المجمعة )على مستوى المجموعة المصرفية( وكذا اإليضاحات الكافية إللقاء الضوء على
مكونات األصول وااللتزامات والتدفقات النقدية واالستراتيجيات التي تؤثر على مستوى واتجاه تلك المخاطر .
• مدى االلتزام بالسياسات والحدود الموضوعة.
• االفتراضات الرئيسية لنماذج القياس مثل خصائص الودائع التي ليس لھا تاريخ استحقاق ،السداد ال ُمعجل
للقروض ذات العائد الثابت...،الخ.
• نتائج اختبارات التحمل متضمنة تقييم مدى الحساسية لالفتراضات والمعايير الرئيسية المستخدمة في ھذا
الشأن.
• عمليات المراجعة التي تمت للسياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير
أغراض المتاجرة ومدى كفاية نظم القياس شاملة أية مالحظات للمراجعين الداخليين والخارجيين.
• االستثناءات والتجاوزات عن الحدود الموضوعة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض
المتاجرة .
ﻳﺟب ﻋرض اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺷﻛﻝ ُﻣﻔﺻﻝ

ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣن ﻳﻔوﺿﻬم ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ دوري ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﻳر ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗﻌﻛس ﻣدى ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ.

 -٨ﻳﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣراﻛز ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻛذا
أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ.

ﻳﺗﻌﻳن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟرﺑﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﺻدﻣﺎت
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺳﻳرد ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
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ﻫذا وﻳﺟب أن ﻳﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺷﻛﻝ ُﻣﻔﺻﻝ ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻧظﺎم إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
• ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ رﺑﺣﻳﺔ وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺑﻧك ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد.
• ﻓﻬم اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك وﻓﻘﺎً ﻟﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
• اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد وﻛﻳﻔﻳﺔ إدارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.

 -٩ﻳﻌﺗﺑر رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺟزء ﻻ ﻳﺗﺟ أز
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى
ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ُ
اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.

ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺋوﻝ ﻋن ﺗﻘﻳﻳم ﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟواﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻔﺎﻳﺗﻪ  .وﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﻳﻘوم ﺑﺗطوﻳر أﺳﺎﻟﻳب ﻗﻳﺎس ﻫذﻩ
اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﻳﻪ وﺗﺣدﻳد رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر وأﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم

اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟدﻳﻪ .وﺗﻌﺗﻣد درﺟﺔ اﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر

أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وﻛذا رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك
اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻘﻳﺎس اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك أﺧذاً ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻘﻳﺎس وﺣدود اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻟدى اﻟﺑﻧك  .وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻳﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣﻼﺋم أن ﻳﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ٍ
ﻛﻝ ﻣن ﺣﺟم وﺟودة رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧوﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري
• ﻳﺳﻣﺢ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻘطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻳن اﻟﺑﻧوك ﺣﺗﻰ
ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺎطر اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺗﻘﻳﻳم ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ

آﻟﻳﺎت إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻣن ﺛم ﺗﺣدﻳد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﺟﺎوزة اﻟﺗﻲ ﻳﺟب وأن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة

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

• ﻳﺣق ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري أن ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧوك ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر
أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﻪ  -ﻗد ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ  -وذﻟك إذا أﺳﻔرت ﻋﻣﻠﻳﺔ

ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋن ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑ ًﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺣﻳﺔ أو
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ و/أو ﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ إدارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر.
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اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد
ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة )اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري(
 -١ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ

ﻳﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺗطﺑﻳق اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز

اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة وذﻟك ﻟﻸﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ .ووﻓﻘﺎً ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب ،ﻳﺟب إدراج اﻟﻣراﻛز اﻟواردة ﺑﻣﻳزاﻧﻳﺔ

اﻟﺑﻧك ﺑﺟدوﻝ ﻓﺟوات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق/إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

• ﻳﺗم إدراج ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ذات اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد )ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ
ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ

٧
اﻟﻣﻌد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﺑﺟدوﻝ ﻓﺟوات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق /إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر اﻟﻣﻛون ﻣن  ١٩ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟرﻗﺎﺑﻲ ُ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋد

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

• ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام ﺟداوﻝ ﻓﺟوات اﺳﺗﺣﻘﺎق /إﻋﺎدة ﺗﺳﻌﻳر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣراﻛز ﺑﺎﻟﺟﻧﻳﺔ اﻟﻣﺻري وﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﺟدوﻝ اﻟﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺑﻧد رﻗم ) (٢اﻟﺧﺎص ﺑﺧطوات اﻟﻘﻳﺎس ﺑﻬذا اﻟﻘﺳم وذﻟك ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ.

• ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧود ﻏﻳر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر
أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻣﺛﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻷﺻوﻝ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻷﺳﻬم وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر

اﻟﻌﺎﺋد.
¾

ﺑﻧود ذات ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺻوﻝ :
• ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ذو اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻘط ﻓﻳﺗم ادراج اﻟﻌواﺋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋﺎدة
اﻟﺗﺳﻌﻳر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﺻﻳد اﻻﺣﺗﻳﺎطﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻳﺗم ادراﺟﻪ ﻓﻲ

اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

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

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

ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻓﻳﺗم ادراج اﻟﻌواﺋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﻣﺎ أﺻﻝ اﻟودﻳﻌﺔ ﻓﻳﺗم ادراﺟﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

 ٧يتضمن ھذا النموذج جداول لقياس أثر تغيرات مخاطر أسعار العائد على القيمة االقتصادية لحقوق الملكية لألغراض الرقابية وكذا جداول لقياس أثر تلك
المخاطر على الربحية ألغراض المتابعة فقط .
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• ﻳﺗم ادراج رﺻﻳد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺑﻧد "أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك" ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻوﻝ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
)اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ( ﻣن ﺟدوﻝ ﻓﺟوات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق/إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

• ﻳﺗم إدراج أﻗﺳﺎط اﻟﻘروض ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻷﻗﺳﺎط وذﻟك
ﻋﻠﻰ ﻣدار أﺟﻝ اﻟﻘرض اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻌﻘد ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗﺳﺎط اﻟﻘروض ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻓﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 ﻳﺗم إدراج اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر )واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن أﺻﻝاﻟﻘرض وﻛذا ﻋواﺋد اﻟﻔﺗرة( ﺑﺣﺳب ﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ﺑﻌﻘد اﻟﻘرض.

 ﻳﺗم إدراج اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن أﺻﻝ اﻟﻘرض اﻟذى ﻟم ﻳﺳﺗﺣق ﺑﻌد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦإﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

• ﻳﺗم إدراج اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻣدﻳﻧﺔ  overdraft facilitiesاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد أو
اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ذات ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت أو
ﻣﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ( ﻣن ﺟدوﻝ ﻓﺟوات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق/إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

• ﻳﺗم إدراج ﺻﺎﻓﻰ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ )ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﻌواﺋد
اﻟﻣﺟﻧﺑﺔ ﻟﻬﺎ( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻣن  ٦إﻟﻰ  ٧ﺳﻧوات.

• ﻳﺗم إدراج اﻟﻛوﺑوﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄدوات اﻟدﻳن ﻛﺎﻟﺳﻧدات ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻟﻛوﺑوﻧﺎت ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻﻝ أداة اﻟدﻳن ﻓﻳﺗم إدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻷداة

 .أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أدوات اﻟدﻳن ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻓﻳﺗم إدراج اﻟﻛوﺑوﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗ ارت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﺗم إدراج أﺻﻝ أداة اﻟدﻳن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ

ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

• ﻳﺗم إدراج أذون اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﻣﻳﺔ ﺑﻛﺎﻣﻝ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ.
• ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﻳﻊ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺷراء  ،Repoوﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺷراء ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺑﻳﻊ
 Reverse Repoﻛﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أو ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺟﻝ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻬﺎ.
• ﻳﺗم ﺗوزﻳﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ وﺛﺎﺋق ﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة( وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﻧك

ﺑﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﺳﺗﺛﻣﺎ ارت اﻟﺻﻧدوق  .ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻋن ﻣﻛوﻧﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎ ارت

اﻟﺻﻧدوق ﻳﺗم ادراج اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ذات اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد وﻓﻘﺎً ﻷﺟﻝ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر .أﻣﺎ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘﺻوى ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟواردة ﺑﻧظﺎم
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻋﻣﻝ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻳﺗم ادراج اﻷدوات ذات اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ً
اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم إدراج ﻧﺻف ﻗﻳﻣﺔ ﺗﻠك اﻷدوات ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن  ٣ﺳﻧوات وﺣﺗﻰ  ٤ﺳﻧوات واﻟﻧﺻف
اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن  ٢٠ﺳﻧﺔ  .وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻳﻪ ﻳﺗم

إدراج ﻛﺎﻣﻝ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ أﻛﺛر ﻣن  ٢٠ﺳﻧﺔ.
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¾

ﺑﻧود ذات ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت :
• ﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وداﺋﻊ اﻻﻓراد واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﻳرة اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق )وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب،
ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﻳر( ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑدون ﻋﺎﺋد أو ﺑﻌﺎﺋد ﺛﺎﺑت أو ﻣﺗﻐﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 -إدراج اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  %١٠ﻣن أرﺻدﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳـﺔ اﻷوﻟـﻰ )اﻟﻳـوم اﻟﺗـﺎﻟﻲ( ،أﻣـﺎ اﻟﺟـزء

اﻟﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺑــﺎﻟﻎ  %٩٠ﻣــن اﻟرﺻــﻳد اﻟﻘــﺎﺋم ﻟﻬــﺎ ﻓﻳــﺗم ﺗوزﻳﻌــﻪ ﺑﻧﺳــب ﻣﺗﺳــﺎوﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗــرات اﻟزﻣﻧﻳــﺔ ﻣــن ﺷــﻬر ﻓﺄﻗــﻝ إﻟــﻰ
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ  ٥-٤ﺳﻧوات.

-

إدراج وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﻳر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  %٣٠ﻣن أرﺻدﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳـﺔ اﻷوﻟـﻰ )اﻟﻳـوم اﻟﺗـﺎﻟﻲ( ،أﻣـﺎ اﻟﺟـزء اﻟﺑـﺎﻗﻲ

اﻟﺑــﺎﻟﻎ  %٧٠ﻣــن اﻟرﺻــﻳد اﻟﻘــﺎﺋم ﻟﻬــﺎ ﻓﻳــﺗم ﺗوزﻳﻌــﻪ ﺑﻧﺳــب ﻣﺗﺳــﺎوﻳﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗ ـرات اﻟزﻣﻧﻳــﺔ ﻣــن ﺷــﻬر ﻓﺄﻗــﻝ إﻟــﻰ اﻟﻔﺗ ـرة

اﻟزﻣﻧﻳﺔ  ٥-٤ﺳﻧوات.

• ﻳﺗم إدراج وداﺋﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق )وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﻳر( ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑدون ﻋﺎﺋد أو ﺑﻌﺎﺋد ﺛﺎﺑت أو ﻣﺗﻐﻳر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  %٥٠ﻣن أرﺻدﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ

اﻷوﻟﻰ )اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ( ،أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ  %٥٠ﻣن اﻟرﺻﻳد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻬﺎ ﻓﻳﺗم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات
اﻟزﻣﻧﻳﺔ ﻣن ﺷﻬر ﻓﺄﻗﻝ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ  ٤-٣ﺳﻧوات.

• ﻳﺗم ادراج اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟﻝ /ﺑﺈﺧطﺎر ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺗ ارت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﻣﺎ أﺻﻝ اﻟودﻳﻌﺔ ذاﺗﻪ ﻓﻳﺗم ادراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ذات اﻟﻌﺎﺋد

اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻓﻳﺗم ادراج اﻟﻌواﺋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗوارﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
أﻣﺎ أﺻﻝ اﻟودﻳﻌﺔ ﻓﻳﺗم ادراﺟﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﻳر.

• ﻳﺟب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﻳﺎرات اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ أو اﻟﺻرﻳﺣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﻟﻳﺳت
ﻟﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗردادﻫﺎ أو
ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣدد )ﻛﺎﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟﻝ ﺑﻌﻘود اﻟﻘروض واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗُﻌطﻰ ُ
وﻳﺗرك ﻟﻠﺑﻧوك ﺣرﻳﺔ ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﻳﺔ
اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ .... Callable bondsاﻟﺦ( ُ

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﻧطﻘﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗوﺛﻳق وﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﺳﺗﻣرة.

وﻳﻣﻛن ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس
• ﻳﺗم ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻛﻘﻳدﻳن ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﻳن ﻛﻣرﻛز ﻓﺎﺋض وﻣرﻛز ﻋﺟزُ :
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﻳﺔ ذات اﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻓﺗ ارﺿﻳﺔ ) (Nominal valueوﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﺔ .وﻓﻳﻣﺎ
ﻳﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت:
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ واﻵﺟﻠـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـد :٨ﺗُﻌﺎﻣـﻝ ﻛﻣـزﻳﺞ ﻣـن ﻣرﻛـز ﻓـﺎﺋض وﻣرﻛـز ﻋﺟـز  .وﻳﻛـون أﺟـﻝ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻬذﻩ اﻷدوات ﻫو اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗـﻰ اﻟﺗﺳـﻠﻳم أو ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘـد إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺟـﻝ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﻌﻘـد
– إن أﻣﻛن اﻟﺗطﺑﻳق.

 ٨تتضمن أيضا ً العقود اآلجلة ألسعار العائد التزامات البنك بمنح قروض أو قبول ودائع في تاريخ محدد في المستقبل.

١٦

دء ﻣن ﻳوﻧﻳﻪ ﻟﻣدة  ٣أﺷﻬر ) ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻣرﻛـز ﻓـﻲ اﺑرﻳـﻝ( ﻳـﺗم
)ﻣﺛﺎﻝ :ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﺑ ً
ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻛﻣرﻛز ﻓﺎﺋض ذو أﺟﻝ اﺳﺗﺣﻘﺎق  ٥أﺷﻬر وﻣرﻛز ﻋﺟز ذو أﺟﻝ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺷﻬرﻳن(.
ﻋﻘود ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد :ﺗُﻌﺎﻣﻝ ﻛﻣرﻛزﻳن ﺗﻌﺎﻗدﻳﻳن ذات آﺟﺎﻝ اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ )ﻓﻌﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ :ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻗﻳﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺑرام ﻋﻘـود ﻣﺑﺎدﻟـﺔ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـد ﻳﻘـوم اﻟﺑﻧـك ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـد ﻣﺗﻐﻳـر وﻳـدﻓﻊ ﻋﺎﺋـد ﺛﺎﺑـت،
ُﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣرﻛز ذو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳر ﻛﻣرﻛز ﻓﺎﺋض ذو اﺟﻝ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻳﺳـﺎوى اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺗﺑﻘﻳـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ إﻋـﺎدة اﻟﺗﺳـﻌﻳر،
وﻳﻌﺎﻣﻝ اﻟﻣرﻛز ذو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺛﺎﺑت ﻛﻣرﻛز ﻋﺟز ذو أﺟﻝ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻳﺳﺎوى اﻷﺟﻝ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻋﻘد اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ.
ُ

ـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻓﺗ ارﺿــﻳﺔ ﻟــﻸداة اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ
ﻋﻘــود ﺧﻳــﺎرات أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد  :ﻳــﺗم اﺗﺧــﺎذ ﻋﻘــود اﻟﺧﻳــﺎرات ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﺑﻧـ ً
ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد أو ﻗﻳﻣﺔ اﻷداة ذاﺗﻬﺎ ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻝ  ،Deltaوﻳﻣﺛﻝ ﻣﻌﺎﻣﻝ  Deltaﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳـر ﻓـﻲ ﻗﻳﻣـﺔ ﻋﻘـد اﻟﺧﻳـﺎر

ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد وﺑﻣﺎ ُﻳﻌرف ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣـوط  ،Hedge ratioوﺗﺗـراوح ﻫـذﻩ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻳن ﺻﻔر و.١
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﺗم ﺣﺳﺎب ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻐﻳر  Delta Equivalentوﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
و ً
ﻋدد ﻋﻘود ﺧﻳﺎر ﺣق اﻟﺷراء أو اﻟﺑﻳﻊ × ﻋدد اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻘد)اﻟﻣﺿﺎﻋف( × ﻣﻌﺎﻣﻝ  × Deltaاﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻸداة
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘد

ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ:

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

وﻋدد اﻷﺳﻬم ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﻘد =  ١٠٠ﺳﻬم
اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺳوﻗﻳﺔ ﻟﻠﺳﻬم =  ٢٠ﺟﻧﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻝ ) ٠,٤ = Deltaأو (%٤٠

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻐﻳر Delta Equivalent
ً
=  ٤٠٠٠٠ = ٢٠× ٠,٤×١٠٠× ٥٠ﺟﻧﻳﺔ.
 -٢ﺧطوات اﻟﻘﻳﺎس
ﺗﺗم ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﺳﺎب ﻗﻳﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻳر أﻏراض

اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻣﻌﻳﺎري ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ:

• ﻳﺗم ﻋﻣﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻳن اﻷﺻوﻝ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت -ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت -ذات اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـد ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻓﺗـرة
زﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛز )اﻷﺻوﻝ -اﻻﻟﺗزاﻣﺎت(.

• ﻳــﺗم ﺿــرب ﺻــﺎﻓﻰ اﻟﻣرﻛــز ﻟﻛــﻝ ﻓﺗـرة زﻣﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﺧﺻــم اﻟﺧــﺎص ﺑﻛــﻝ ﻓﺗـرة ،واﻟــذى ﻳــﺗم ﺣﺳــﺎﺑﻪ وﻓﻘــﺎ ﻷﺳــﻌﺎر
اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻛﻝ ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ) ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ(.

١٧

• ﻳﺗم إﺟراء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺟﻣﻊ ﺟﺑري ) أي ﺗﺄﺧذ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺣﻳث ﻳﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑـﻳن ﻣ ارﻛـز اﻟﻔـﺎﺋض واﻟﻌﺟـز(
ﻟﻠﻣ ارﻛــز اﻟﻣرﺟﺣــﺔ ﻟﻠﻔﺗ ـرات اﻟزﻣﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻛــﻝ ﻋﻣﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ ﻟﻠوﺻــوﻝ إﻟــﻰ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ

اﻟﺑﻧك ﻗﺑﻝ اﺟراء أﻳﺔ ﺻدﻣﺎت.

• ﻳﺗم ﺗﻛرار اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع  ٦ﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻻرﺗﻔﺎع واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـد )وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺗﻐﻳـرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ
اﻟﻌﺎﺋــد( ﻟﻛــﻝ ﻋﻣﻠــﺔ ﻟﻠوﺻــوﻝ اﻟــﻰ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﺑﻧــك ﺑﻌــد إﺟ ـراء اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت )ﺻــدﻣﺎت(،

وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو
 -١ارﺗﻔﺎع ﻣﺗﺳﺎوي وﻣﺗوازي ﺑﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد
ﺑﻣﻘدار )ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

 -٢اﻧﺧﻔـ ــﺎض ﻣﺗﺳـ ــﺎوي وﻣﺗ ـ ـوازي ﺑﻣﻧﺣﻧـ ــﻰ
اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﻘدار )ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

 -٣اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ
وارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋــد طوﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻝ )ﻧﻘطــﺔ

أﺳﺎس(

 -٤ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻗﺻﻳرة اﻵﺟﻝ
واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد طوﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻝ )ﻧﻘطـﺔ

أﺳﺎس(

 -٥ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻗﺻﻳرة اﻷﺟـﻝ ﻓﻘـط

)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

 -٦اﻧﺧﻔ ــﺎض أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋ ــد ﻗﺻ ــﻳرة اﻷﺟ ــﻝ
ﻓﻘط )ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(

ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
اﻟﺟﻧﻳﻪ

دوﻻر أﻣرﻳﻛﻲ

ﻳورو

ﺟﻧﻳﻪ إﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ

ﻳن ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

ﻓرﻧك ﺳوﻳﺳري

٤٠٠

٢٠٠

٢٠٠

٢٥٠

١٠٠

١٠٠

)(٤٠٠

)(٢٠٠

)(٢٠٠

)(٢٥٠

)(١٠٠

)(١٠٠

)(٥٠٠

)(٣٠٠

)(٢٥٠

)(٣٠٠

)(١٠٠

)(١٥٠

٣٠٠

١٥٠

١٠٠

١٥٠

١٠٠

١٠٠

٥٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٣٠٠

١٠٠

١٥٠

)(٣٠٠

)(١٥٠

)(١٠٠

)(١٥٠

)(١٠٠

)(١٠٠

٥٠٠

٣٠٠

٢٥٠

٣٠٠

١٠٠

١٥٠

)(٥٠٠

)(٣٠٠

)(٢٥٠

)(٣٠٠

)(١٠٠

)(١٥٠

اﻟﻣﺻري

• ﻳﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺳﻳﻧﺎرﻳو ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ = اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ )ﻗﺑــﻝ إﺟـراء اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳو( – اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ

ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو(.

• ﻟﻛــﻝ ﺳــﻳﻧﺎرﻳو ﻋﻠــﻰ ﺣــدﻩ ﻳــﺗم ﺟﻣــﻊ اﻟﻘــﻳم اﻟﻣوﺟﺑــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺧطــوة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻣــﻼت  .وﺗﻣﺛــﻝ أﻋﻠــﻰ ﻗﻳﻣــﺔ
ﻣوﺟﺑــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺗﻐﻳــر ﻓــﻲ اﻟﻘﻳﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ )اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ( اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب أﻻ ﺗزﻳــد

ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻋن  %١٥ﻣن اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋـدة اﻟ أرﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧـك )ﺑﻌـد اﻻﺳـﺗﺑﻌﺎدات( .وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺟـﺎوز اﻟﺑﻧـك ﻧﺳـﺑﺔ
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 %١٥ﻣـن اﻟﺷـرﻳﺣﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋـدة اﻟ أرﺳـﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺳــﻳﻘوم اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻـري ﺑﺎﺗﺧـﺎذ إﺣــدى اﻟﺧطـوات اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ أو
ﻛﻼﻫﻣﺎ:

 .١إﻟزام اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺧﻔﻳض ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻐﻳر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
 .٢إﻟزام اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻛوﻳن رأس ﻣﺎﻝ إﺿﺎﻓﻲ  Capital Bufferأو زﻳﺎدة اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻳؤدى إﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳض اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺣد اﻟﻣﻘرر ﻟﻬﺎ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻲ = اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ × )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ( %١٥ -
%١٥

ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻣﻠﻲ

ﺑﻔرض أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎً ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد أﺳﻔرت ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺑﺎﻟﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﻪ ﻣﺻري

اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت

اﻟﺟﻧﻳﻪ

دوﻻر

ﺟﻧﻳﻪ

ﻳورو

ﻳن

ﻓرﻧك

اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق

إﺳﺗرﻟﻳﻧﻲ

ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ

ﺳوﻳﺳري

اﻟﻣﺻري

أﻣرﻳﻛﻲ

٢٠٠

)(١٠٠

)(٥٠

١٢٠٠

١

٧٠٠

٣٠٠

)(١٥٠

)(٥٠

٢٠٠

٣٩٠

٢

١٠٠

)(١٢٠

٥٠

٤٠

-

٤٢٠

٣

٣٦٠

٥٠

)(٣٠

)(٤٠

١٠

ﺻﻔر

٤

)(٥٠

)(٦٠

)(٨٠

)(١٠٠

)(٧٠

)(١٠

٥

٤٠

٦٠

)(٦٣

٥

)(٨٧

)(٩٠

١٠٥

٦

٥٠٠

٤٠

٦٠

)(٨٠

)(٥٠

٣٠٠

٩٠٠

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن )ﺧﺳﺎﺋر(

ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺟدوﻝ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺈن اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﺧﺳﺎﺋر( =  ١٢٠٠ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ

أﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﺳﺗﺔ(.

وﺑﺎﻓﺗراض أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك )ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات( =  ٦٠٠٠ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﺔ

ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ = %٢٠ = ٦٠٠٠÷١٢٠٠

رأس اﻟﻣـ ـ ــﺎﻝ اﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠـ ـ ــوب ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ـ ــﺔ ﻣﺧـ ـ ــﺎطر أﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋـ ـ ــد ﻟﻠﻣ ارﻛـ ـ ــز اﻟﻣﺣـ ـ ــﺗﻔظ ﺑﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻐﻳـ ـ ــر أﻏ ـ ـ ـراض اﻟﻣﺗـ ـ ــﺎﺟرة

=  ٢٠٠٠ = {%١٥÷ (%١٥ - %٢٠) } × ٦٠٠٠ﻣﻠﻳون ﺟﻧﻳﺔ.
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اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣس
اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ
ﺗﻌﺗﺑر اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ إﺣدى أدوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن إدارﺗﻪ

اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎً ﻟﻠدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻘررات ﺑﺎزﻝ.

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

ﺑﺎﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن رﺑﺣﻳﻪ اﻟﺑﻧك واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟدﻳﻪ  .وﻳﺟب أﺧذ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻓﻲ
اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ.
وﻳﻣﻛن ﺗﻘﺳﻳم اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن رﺋﻳﺳﻳﻳن ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻣﺑﺳـط ﻣـن اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗﺣﻣـﻝ ،وﻳــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ ﺗﻘﻳـﻳم أﺛـر ﺗطﺑﻳـق ﺗﻐﻳــر
• اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺳـﻳﺔ :ﻳﻣﺛـﻝ ﻫـذا اﻟﻧــوع اﻟﺷـﻛﻝ ُ
ﻏﻳــر ﻣ ـواﺗﻲ ﻓــﻲ ُﻣﺗﻐﻳــر واﺣــد ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧــك ﻣــﻊ ﺑﻘــﺎء ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات اﻷﺧــرى ﺛﺎﺑﺗــﺔ  .ﺗﺳــﺎﻋد ﻫ ــذﻩ

اﻻﺧﺗﺑــﺎرات ﻋﻠــﻰ إﻣــداد اﻟﺑﻧــك ﺑﺗﻘﻳــﻳم ﻣﺑــدﺋﻲ وﺳ ـرﻳﻊ ﻟﻣــدى ﺣﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﺣﻔظــﺔ اﻟﺑﻧــك ﻟﻣﻌﺎﻣــﻝ ﻣﺧــﺎطر ﻣﺣــدد Risk

.Factor

• اﻻﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺿــﺔ :ﺗُﻌــد ﻫــذﻩ اﻻﺧﺗﺑــﺎرات أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﻳــداً ﻣــن اﺧﺗﺑــﺎرات
ـﺎء ﻋﻠــﻰ
اﻟﺣﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺣﻳــث ﻳــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗطﺑﻳــق ﻋــدة ﺗﻐﻳ ـرات ﻏﻳــر ﻣواﺗﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻓــﻲ وﻗــت واﺣــد ﺑﻧـ ً
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -ﺗﻐﻳرات ﺟوﻫرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد.

 ﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻣﻌدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎس(. -ﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻧﺣدار وﺷﻛﻝ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد.

وﻳﺟوز وﺿﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺧﻲ اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ أﺣداث ﺟوﻫرﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳوق وﺣدﺛت ﻓﻲ

اﻟﻣﺎﺿﻲ ،أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺗراﺿﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أﺣداث اﻓﺗراﺿﻳﺔ ُﻳﻣﻛن ﺣدوﺛﻬﺎ وﻟم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ.
وﺗﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳن أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ:
• اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ :ﻳﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ودرﺟﺔ ﺗﻧوع وﺗﻌﻘد أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك.

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

• اﻟﻣواﺋﻣــﺔ :ﻳﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻧــك ،اﺳــﺗﻧﺎداً ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻠﻣﺧــﺎطر اﻟرﺋﻳﺳــﻳﺔ ،أن ﻳﻘــوم ﺑﺗﺣدﻳــد اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﻣؤدﻳــﺔ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ.

• دورﻳــﺔ اﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺗﺣﻣــﻝ :ﺗﻌﺗﻣــد دورﻳــﺔ إﺟـراء اﺧﺗﺑــﺎرات اﻟﺗﺣﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻋواﻣــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ طﺑﻳﻌــﺔ
اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺑﻧــك وﻛــذا اﻟﺗﻐﻳ ـرات
ﻋﻣــﻝ اﻟﺑﻧــك ،درﺟــﺔ ﺗذﺑــذب اﻟﻣﺗﻐﻳ ـرات ﻣﺣــﻝ اﻻﺧﺗﺑــﺎر ،أﺳــﺎﻟﻳب اﻟﻘﻳــﺎس ُ
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اﻟﺟوﻫرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗطـ أر ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ أو ﻫﻳﻛــﻝ اﻟﻣﺧــﺎطر ﻟــدى اﻟﺑﻧــك .وﻳﺣــق ﻟﻠﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻــري ﻣطﺎﻟﺑــﺔ

اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺣﻣﻝ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت زﻣﻧﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

وﻣﻌﺑـرة ﻋـن اﻟواﻗـﻊ ﻋﻧـد
• ﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻳﺗﻌـﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك اﺳـﺗﺧدام ﺑﻳﺎﻧـﺎت دﻗﻳﻘـﺔ ،ﻛﺎﻣﻠـﺔ ،ﻣﻼﺋﻣـﺔ ُ
إﺟـراء اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗﺣﻣـﻝ وﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻷﺳـﺎﻟﻳب اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻳـﺎس وﻓﻘـﺎً ﻟدرﺟـﺔ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ ،وﻧطـﺎق
ﺗطﺑﻳق ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات.

• ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳق :ﻳﺟب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك أن ﻳﻘـوم ﺑﺷـﻛﻝ دوري ﺑـﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣـن ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗﺣﻣـﻝ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق
ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -ﺻﺣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ.

 -ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧظم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .MIS

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

 ﻣﻼﺋﻣﺔ ودﻗﺔ وﺷﻣوﻟﻳﺔ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ. -ﺟودة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗوﺛﻳق ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻣﻝ.
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