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المقدمة
تعتبر مخاطر التركز أحد األسباب الرئيسية التي قد ينتج عنھا خسائر مؤثرة بشكل كبير على البن ك مم ا ق د يھ دد اس تمرار
البنك ف ي مزاول ة أعمال ه .وتج در اإلش ارة إل ى أن مخ اطر الترك ز ل م ي تم تناولھ ا كلي ًة ض من الدعام ة األول ى ف ي إط ار
مقررات بازل  ،2وبالتالي سيتم أخذھا في االعتبار ضمن الدعامة الثانية .وبناء على ذلك فإنه يتعين عل ى البن وك أن تك ون
على دراية بأن مخاطر التركز يمكن أن تنشأ في البنود داخل وخارج الميزانية في محافظھا المختلفة .
ويعتمد مقدار متطلبات كفاية رأس المال الالزمة لمقابلة مخاطر التركز على مدى تنوع محافظ البنك بشكل كافي .
تبنى متطلبات رأس المال في إطار الدعامة األولى م ن مق ررات ب ازل  2عل ى أس اس أس لوب يفت رض وج ود تن وع كام ل
ألن شطة البن وك . •(Asymptotic Single Risk Factor Modelوبالت الي ف إن األم ر ي ستلزم ت صحيح س وء تق دير
المخاطر من خالل حساب مخاطر التركز وتخصيص رأس المال ال الزم لمواجھ ة تل ك المخ اطر وذل ك ف ي إط ار الدعام ة
الثانية من مقررات بازل  ، 2والتي بموجبھا يتم االحتفاظ برأس مال كافي لمقابلة كل من المخ اطر الت ي ل م ي تم تغطيتھ ا
بالكامل أو التي لم يتم اتخاذھا في االعتبار ً
كلية في إطار الدعامة األولى ومن ذلك مخاطر التركز .
وفى ضوء الخصائص الرئيسية للنظام المصرفي المصري  ،سيقوم البنك المركزي المصري بدراسة إمكانية إلزام
البنوك ،في المرحلة األولى من تطبيق الدعامة الثانية من مقررات بازل  ، 2بالقياس الكمي لمخاطر التركز المتعلقة
بالنشاط االئتماني لديھا فقط  ،مع االلتزام بتقييم كافة نواحي مخاطر التركز األخرى )مخاطر التركز الناشئة عن مخاطر
السوق  ،السيولة  ،والتشغيل( من الناحية النوعية فقط باإلضافة إلى تلك الخاصة بالتركز االئتماني  ،وذلك إلدارة كافة
جوانب مخاطر التركز المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة  ،والتي قد يترتب عليھا خسائر أو آثار سلبية في نوع أو أكثر من
المخاطر .
باإلضافة إلى المتطلبات النوعية والكمية المتعلقة بمخاطر التركز ،في إطار الدعامة الثانية من مقررات بازل  ،2يستمر
التزام البنوك بالضوابط الرقابية الخاصة بتركز التوظيفات لدى العميل واألطراف المرتبطة به وكذا التوظيفات لدى الدول،
وكذا االلتزام بكافة الحدود الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري في ھذا الشأن .
وتعرض ھذه الورقة األساليب واألدوات الكمية التي يجب أن تطبقھا البنوك كحد أدن ى لقي اس مخ اطر الترك ز ف ي أن شطتھا
االئتمانية في إطار عملية التقي يم ال داخلي لكفاي ة رأس الم ال ل ديھا Internal Capital Adequacy Assessment

 . Processويمكن أن تطبق البنوك أساليب إض افية أخ رى )بخ الف ال واردة بھ ذه الورق ة( لقي اس مخ اطر الترك ز وذل ك
ألغراض إدارة المخاطر لديھا فقط .وفى كاف ة األح وال س تظل البن وك م سئولة ع ن إدارة مخ اطر الترك ز ل ديھا وتخ صيص
رأس المال الداخلي الالزم لمقابلة تلك المخاطر عند الضرورة.

•

For further information: Gordy, M (2003): “A risk-factor model foundation for ratings-based bank
capital rules”, Journal of Financial Intermediation 12(3), pp 199-232.
Wilde, T (2001): “The IRB approach explained”, Risk Magazine 14(5), pp 87-90.
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وسوف يأخذ التقييم اإلشرافي في االعتبار ع دد م ن المع ايير النوعي ة المرتبط ة بكفاي ة وكف اءة نظ ام إدارة مخ اطر
التركز لدي البنوك.
تتناول ھذه الورقة مخاطر التركز بشكل تفصيلي من خالل األقسام التالية:القسم األول يوضح بعض الجوانب العامة الخاصة
بمخاطر التركز  ،القسم الثاني يتعلق بالمتطلبات النوعية لكل أن واع مخ اطر الترك ز  ،بينم ا يع رض الق سم الثال ث األس اليب
واألدوات الكمية لقياس مخاطر التركز االئتماني .
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القسم األول
اإلطار العام
 1.1تعريف مخاطر التركز

تنشأ مخ اطر الترك ز نتيج ة اعتم اد البن ك ف ي مزاول ة ن شاطه عل ى توظيف ات ف ي أن شطة مح دودة أو عل ى م صادر
محدودة للحصول على التمويل أو الخدمات األخرى الالزمة لمزاولة نشاطه .
كما يمكن تعريف مخاطر التركز بأنھ ا المخ اطر الت ي ق د تن شأ نتيج ة ترك ز أن شطة البن ك ف ي فئ ة مخ اطر واح دة
)تركز داخل نوع واحد من المخاطر(

1

 Intra-concentration riskأو عبرأنواع مختلفة من المخاطر )ترك ز

فيما بين المخاطر(  . Inter-Concentration risk 2على مستوى البنك والتي من المحتمل أن يترتب عليھا:
 خسائر كبيرة بشكل يھدد قدرة البنك على القيام بأنشطته األساسية. تغير جوھري بھيكل المخاطر بالبنك . 1.2أنواع مخاطر التركز
ترتبط مخاطر التركز بالمخاطر المختلفة األخرى التي يتعرض لھا البنك وذلك وفقا لما يلى:
¾ مخاطر االئتمان :تنشأ مخاطر التركز والمرتبطة بمخاطر االئتمان نتيجة تركز توظيفات البنك ل دى عمي ل واح د أو
اإلطراف المرتبطة به أو ذات ال صلة ب ة ب شكل مباش ر أو غي ر مباش ر ،3أو ترك ز التوظيف ات ف ي إح دى القطاع ات،
والتي ينشأ في حالة تعثرھا إلى خسائر جسيمة للبنك األمر الذي ق د ي ؤدى إل ى الت أثير ال سلبي عل ى س المة المرك ز
المالي للبنك أو على قدرته بالقيام بأنشطته الرئيسية .
تنشأ مخاطر التركز المتعلقة بمخاطر االئتمان عن عوامل مختلفة ومن بينھا نوعين من التن وع غي ر الكام ل  :الن وع األول
ھو التركز الفردى  Single Name Concentrationعلى مستوى العمالء واألطراف المرتبطة بھم  ،أما النوع الثانى

ھو التركز القطاعى  Sectoral Concentrationوالذي ينتج عن التركزات الكبيرة لدى مجموعات من األطراف
التي يكون احتمال إخفاقھم في السداد مرتبط بعوامل مشتركة بينھم مثل :
 النشاط االقتصادي الموقع الجغرافي العملة 1تشير إلى مخاطر التركز التي قد تنشأ عن التداخل بين التوظيفات المختلفة داخل فئة مخاطر واحدة .على سبيل المث ال  ،ف ي حال ة ان يم نح البن ك
قروض لشركة كبيرة ولمورديھا أيضا  ،حيث تتأثر كافة تلك المراكز بشكل سلبي في حالة تدھور الجدارة االئتمانية للشركة مما يسبب خسائر كبيرة
للبنك.
 2تشير إلى مخاطر التركز التي قد تنشأ ع ن الت داخل ب ين التوظيف ات المختلف ة عب ر فئ ات مخ اطر مختلف ة ناش ئة ع ن معام ل مخ اطر م شترك أو
تداخل بين معامالت المخاطر ،.على سبيل المثال قد تنشأ مخاطر الترك ز م ن معام ل مخ اطر واح د حي ث أن توظيف ات البن ك ل دى من شأة م ا غي ر
مبوبة في مكان واحد)اى مسجلة في كل من المحفظة المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة  ،والمحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة(  .ف ي ھ ذه الحال ة تن شأ
مخاطر الترك ز ف ي فئ ة مخ اطر االئتم ان وك ذا مخ اطر ال سوق  .عل ى س بيل المث ال عن دما يق وم البن ك بم نح ق رض او ت سھيالت ائتماني ة ف ضالً ع ن
االستثمار في أسھم نفس الشركة  ،فإن ھذه المراكز تتأثر سلبا ً عند تدھور الجدارة االئتمانية للشركة .
 3يتم الرجوع إلى المرفق األول من ھذه الورقة فيما يتعلق بتعريف األطراف المرتبطة وذات الصلة .
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¾ مخاطر السوق :ھى المخاطر التي تنشأ نتيجة وجود تركز في محفظة البنك المحتفظ بھ ا ألغ راض المت اجرة  ،عل ى
سبيل المثال  ،يمكن أن ينشأ التركز ف ي اس تثمارات البن ك بعمل ة معين ة أو ف ي أوراق مالي ة ت م إص دارھا م ن م صدر
واحد.
¾ مخاطر السيولة :ھى مخاطر التركز الناشئة عن اعتماد البنك على عدد قليل ومحدود من م صادر التموي ل للح صول
عل ى ال سيولة الالزم ة  ،عل ى س بيل المث ال ،ع دد مح دود م ن الم ودعين .أو ترك ز توظيف ات البن ك ف ي أدوات مالي ة
يصعب تسيلھا بسھولة نتيجة انخفاض حجم الطلب عليھا  ،أو وجود ركود عام في السوق .
¾ مخ اطر الت شغيل :ھ ي مخ اطر الترك ز الت ي ق د تن شأ عل ى س بيل المث ال م ن االعتم اد عل ى م صدر خ ارجي واح د
للحصول على نظم تكنولوجيا المعلومات الالزمة إلدارة أعمال البنك .
.1.3أساليب التخفيف)الحد( من مخاطر التركز
يمكن للبنوك تخفيف مخاطر التركز باستخدام مجموعة من األدوات ) باإلضافة إلى الحدود الموض وعة حالي ا ومنھ ا الح دود
القصوى لتوظيفات البنك لدى العمي ل الواح د والعمي ل واألط راف المرتبط ة ب ه ال واردة بق رار مجل س إدارة البن ك المرك زي
المصري بتاريخ  7فبراير  2006وكذا التعليمات المتعلقة بوضع حدود لتوظيفات البنوك لدى الدول (Country Limits
والتي قد تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر مزيج من اآلتى:
• وضع حدود داخلية :وضع نظام شامل للحدود االئتمانية تتضمن وضع حدود داخلية لتوظيفات البن ك ل دى العمي ل
الواح د /العم الء الم رتبطين ب ه بم ا يعك س درج ة المخ اطر الم سموح بھ ا والخاص ة بمخ اطر الترك ز  ،عل ى أن ت تم
المتابعة المستمرة لھذه الحدود  .ويمكن أن يضع البنك حدود للقطاع  ،للدولة  ،وأن شطة البن ك  .ب اإلض افة إل ى
ذلك  ،يجب أن تقوم البنوك بتحديد ومتابعة التوظيفات المرتبطة ببعضھا البعض سواء ك ان ذل ك ف ي بن ود داخ ل أو
خارج الميزانية وأن تقوم بوضع حدود مناسبة لھا .
• إدارة المحافظ :إن قيام البنك بإدارة ومتابعة المحافظ لديه بشكل نشط ومستمر وبم ا يمكن ة م ن إج راء تع ديالت ف ي
أنشطته الجديدة بغرض معالجة وتصويب اى تركزات كبيرة قائمة بالفعل أو تجنب ما قد يظھر منھا في المستقبل .
• تحوي ل المخ اطر :ي تم تحوي ل المخ اطر الت ى يتع رض لھ ا البن ك إل ى ط رف أخ ر باس تخدام أس لوب منھج ي ،وذل ك
بطريق ة مباش رة م ن خ الل بي ع األص ل ) الق رض( أو إج راء عملي ة توري ق لج زء م ن محفظ ة الق روض لدي ة  .أو
بطريقة غير مباشرة من خالل إجراء عمليات تغطية م ع أط راف أخ رى )مث ل ش راء م شتقات ائتماني ة  ،الح صول
على ضمانات و كفاالت( .
• االحتفاظ برأس مال اضافى  :Capital Bufferيمكن أن يحتفظ البنك برأس مال إضافي فوق الحد األدنى ل رأس
المال الرقابي المطلوب في إطار الدعامة األولى من مقررات بازل . 2
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 .1.4نطاق التطبيق
يجب على البنوك الفردية  ،البنوك التابعة للبنوك األجنبية  ،وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصر أن تقوم باحتساب حجم
مخاطر التركز وفقا لألساليب الكمية الوارد بالقسم الثالث من ھذه الورقة  ،ألغراض دراس ة األث ر الكم ي ،واإلق رار عنھ ا
للبنك المركزي المصري على أساس فردى  ،في حين يجب أن تقوم المجموعات البنكية المصرية بذلك عل ى أس اس ف ردى
ومجمع معا ً .
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القسم الثاني
المتطلبات النوعية لمخاطر التركز
يتعين على البنك وضع سياسات وإجراءات خاصة به لقياس وإدارة مخاطر التركز بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي
الم صري ف ي ھ ذا ال شأن .باإلض افة إل ى االلت زام بمجموع ة م ن المتطلب ات النوعي ة والمب ادئ الخاص ة ب إدارة وال تحكم ف ي
مخاطر التركز.
ويمكن إيجاز ھذه المتطلبات والمبادئ فيما يلي :
 يجب أن يتوافر لدى البنك سياسة واضحة خاص ة بمخ اطر الترك ز ،بحي ث ت شكل جان ب م ن اإلط ار الع ام لعملي ة إدارة
المخاطر لديه ،عل ى أن تك ون ھ ذه ال سياسة دقيق ة وموثق ة ومعتم دة م ن قب ل مجل س اإلدارة .كم ا يج ب أن تخ ضع ھ ذه
السياسة للمراجعة الدورية بحيث تأخذ في االعتبار أي تغيرات قد تطرأ على ھيكل المخاطر للبنك وبيئة العمل المحيطة
به.
 يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية مالئم ة  ،تت ضمن وج ود نظ ام معلوم ات فع ال  ،لتحـــ ـديد  ،قي اس  ،إدارة ،
متابعة واإلقرار عن مخاطر التركز .ويجب أن تتماشى ھذه اإلجراءات مع طبيعة نشاط البنك ومدى تعقدھا  .كما يجب
أن تتمشى ھذه اإلجراءات مع السياسات والحدود المعتمدة .و بالن سبة للبن ك ذات األن شطة أكث ر تعقي دا وتط ورا ،يج ب
أن تت ضمن اإلج راءات الداخلي ة ل ه ،باإلض افة إل ى م ا س بق  ،متابع ة العوام ل الم سببة للمخ اطر ذات العالق ات
واالرتباطات المتداخلة ،والتي تتطلب أساليب تحليلية أكثر عمقا لقياسھا والتحكم فيھا.
 يجب أن يضع البنك ،في إطار السياسات الداخلية له  ،ھيكل مالئم لحدود التركز المسموح به للتوظيفات على مستوى
كل من  :العميل الواحد واإلط راف المرتبط ة وذات ال صلة ب ه  ،قطاع ات الن شاط اإلقت صادى  ،ال صناعات  ،المن اطق
الجغرافية  ،وك ذا الكف االت وال ضمانات العيني ة للت سھيالت االئتماني ة المقدم ة م ن ط رف واح د ،وذل ك ف ي إط ار قي اس
وإدارة كافة المخاطر التي يتعرض لھا .كما يجب على البنك إيالء عناي ة خاص ة لمن اطق المخ اطر الت ي ل م يق م البن ك
المركزي المصري بوضع أساليب قياس ومتطلبات كمية لھا.
 يجب على البنك أن يقوم بوضع ح دود لترك ز م صادر التموي ل ف ي أس واق معين ة )س وق االنت ر-بن ك  ،الت و ري ق ،ع دد
محدد من المودعين( ،وان يقوم بصياغة سياسته التمويلية استنادا إلى مستوى مقبول من التنوع.
 يجب ان يقوم البنك بشكل منتظم ودوري بما يلي:
-

إجراء عملية مراجعة تفصيلية للمخاطر المحيطة بالقطاعات المختلفة.

-

تطبيق اختبارات تحمل وسيناريوھات تحليلية.

-

مراجعة دقيقة لألداء االقتصادي للمقترضين الحاليين.

-

مراجعة صالحيات االعتماد الالزمة لألعمال واألنشطة الجديدة.

-

مراجعة ألساليب تخفيف المخاطر المتبعة من حيث قيمتھا ومدى قانونية سريانھا وتنفيذھا.

-

مراجعة استراتيجيه البنك التمويلية للتأكد من وجود تنوع فعال في مصادر وآجال التمويل.

-

مراجعة استراتيجيه العمل.
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 إذا أسفرت عملية المتابعة التي يقوم بھا البنك عن وجود مخاطر تركز بشكل ما ،فينبغي على البنك في ھذه الحالة اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات التصاعدية وفقا لدرجة التركز الموجودة ،والقيام بالمراجعات السابق اإلشارة إليھا ب شكل أكث ر
عمقا ،باإلضافة إلى اتخاذ بعض اإلجراءات التصحيحية والتي تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
-

تخفيض الحدود الموضوعة والخاصة بمخاطر التركز.

-

تعديل إستراتيجية عمل البنك ،وبصفة خاصة فيما يتعلق باألنشطة الجديدة لمواجھة االرتفاع في مخاطر التركز.

-

تحويل المخاطر االئتمانية ألطراف أخرى من خالل إجراء عمليات تغطية مع أطراف أخرى )عل ى س بيل المث ال
من خالل المشتقات االئتمانية  ،ضمانات ،كفاالت( أو بيع جزء منھا بشكل مباشر أو من خالل عمليات التوريق.

-

تكوين رأس مال إضافي

وفى ھ ذا ال سياق  ،يج ب اإلق رار للبن ك المرك زي الم صري ع ن أي ة نت ائج جوھري ة تتعل ق بمخ اطر الترك ز وأي ة إج راءات
تصحيحية يتم اتخاذھا من قبل البنك في ھذا الشأن.
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القسم الثالث
المتطلبات الكمية لقياس مخاطر التركز االئتماني
باإلضافة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري للبنوك بشأن متابعة  ،والتحكم في مخ اطر الترك ز م ن خ الل
الحدود القصوى للتوظي ف ل دى العمي ل الواح د واألط راف المرتبط ة ب ه وفق ا لق رار مجل س إدارة البن ك المرك زي الم صري
الصادر بتاريخ  7فبراير ، 2006باإلضافة إل ى التوزي ع الجغراف ي وذل ك وفق ا للتعليم ات المتعلق ة بتوظيف ات البن وك ل دى
ال دول  ، Country Limitsيتع ين عل ى البن وك قي اس مخ اطر الترك ز االئتم اني ل ديھا )ك ال م ن مخ اطر الترك ز الف ردي
 ،Single name concentrationومخاطر التركز القطاعي  ( Sectoral Concentrationواحت ساب متطلب ات
رأس المال لتلك المخاطر .كما يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل لمخاطر التركز بصفة دورية.
 3.1قياس مخاطر التركز الفردي

4

إلغراض دراسة األثر الكمي يجب على البن وك قي اس مخ اطر الترك ز الف ردي باس تخدام الخي ارين الت اليين  .وس يقوم البن ك
المركزي المصري بأخذ الخيار األكثر تحفظا في االعتبار.
الخيار األول :أسلوب الجزيئات المعدلة ) Granularity Adjustment (GA

يتعين على البنوك استخدام أسلوب الجزيئ ات المعدل ة ) Granularity Adjustment (GAلقي اس مخ اطر الترك ز
الفردي  ،Name concentrationوالتي تعكس تقدير لمتطلبات رأس المال الالزم ة لمقابل ة مخ اطر الترك ز ف ي محفظ ة
قروض الشركات فقط  ..ويتم احتساب الجزيئات المعدلة Granularity Adjustment

) والتي تمثل قيم ة رأس

المال الالزم لمقابلة مخاطر التركز(وفقا للمعادلة التالية-:
)GA = EAD x Herfindahl Index x C (1

حيث :
 :EADتمث ل إجم الي توظيف ات البن ك ل دى ال شركات فق ط )مت ضمنة الم شروعات ال صغيرة والمتوس طة(،وب دون خ صم
المخصصات.
وتتضمن التوظيفات كافة مديونيات الشركات المقترضة بما في ذلك األوراق التجارية المخصومة  ،الت سھيالت االئتماني ة ،
القروض  ،ادوات الدين  ،األسھم  ،البنود خارج الميزانية  ،وأى شكل آخر من أشكال الدعم المالي .
) (HI) Herfindahl Indexمؤشر ھيرفاندال( :الذي يقيس إل ى أي م دى يمث ل ع دد قلي ل م ن العم الء جان ب كبي ر م ن
توظيفات البنك .وتقع ھذه النسبة بين صفر )وتشير إلى أدنى مستوى من التركز( وواحد صحيح )وت شير إل ى أعل ى م ستوى
للتركز لدى البنك(.
ويتم حساب مؤشر ھيرفاندال  (HI) Herfindahl Indexوفقا للمعادلة اآلتية:

 4يوضح المرفق رقم  3أمثلة رقمية لقياس مخاطر التركز الفردي باستخدام الخيار األول والثاني.
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n

2

)(2

2

∑

EAD

i= 1
n

)

∑

EAD

i= 1

 Cيمثل الحد الثابت♦  ،والذي يتم تحديده وفقا للجدول التالي:
احتمال التعثر

%0.5

%2

%1

%3

(

%5

%4

%7

%6

%8

%9

%10

PD

الحد الثابت

0.963 0.959 0.955 0.948 0.939 0.927 0.909 0.885 0.848 0.784 0.773

C

بناء على قيام البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بإتباع الطريقة المعيارية ف ي المرحل ة األول ى م ن تطبي ق مق ررات ب ازل ، 2
فإن البنوك سوف تقوم بحساب معدل احتمال التعثر لديھا  ، PDوذلك ألغراض قي اس مخ اطر الترك ز باس تخدام أس لوب الجزيئ ات
المعدلة )  (Granularity Adjustmentعلى أساس متوسط )ثالث سنوات( لن سبة ال ديون المتعث رة الجدي دة الت ي ح دثت خ الل
العام إلى إجمالي محفظة القروض في بداية العام ) على أن يكون الحد األدنى لمع دل احتم ال التعث ر ھ و  . (%0.5وتع رف ال ديون
المتعثرة الجديدة في ھذا الشأن على أنھا رصيد القروض التي استحقت خالل العام ولم يتم س دادھا خ الل م دة تزي د ع ن  90يوم ا م ن
تاريخ االستحقاق  .وبناء على معدل احتمال التعثر ) PDالمحسوب( يتم تحديد مقدار الحد الثابت من الجدول السابقُ.
الخيار الثاني : :أسلوب مؤشر التركز الفردي )Individual Concentration Index Approach (ICI

يجب على البنوك تطبيق أسلوب مؤشر الترك ز الف ردي ) ( ICIلقي اس مخ اطر الترك ز الف ردي لتق دير متطلب ات رأس الم ال
لمقابل ة مخ اطر الترك ز بالمحفظ ة االئتماني ة  .وي تم احت ساب مؤش ر الترك ز الف ردي ) ( ICIباس تخدام مؤش ر ھيرفان دال
) (IV) Herfindahl Index (HIومعامل التعديل ) ، Adjustment Factor (AFوذلك وفقا للمعادلة التالية:
2

)× 100 (3

1000

x

∑

i=1

x∑ y

1000

∑

1000

x
=

× 100

∑
∑

i=1

y

2

×

i=1

1000

x

∑

i=1
2

⎞
⎟x
⎠

1000

∑

i=1

⎛
⎜
⎝

=

= HI × AF

ICI

حيث:
 Χتمثل إجمالي توظيفات البنك لدى كل عميل أو عمالء مرتبطين ض من اكب ر  1000عمي ل بمحفظ ة التجزئ ة وال شركات
)متضمنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة(  .على أال يتم تخفيضھا ب أي أداة م ن أدوات تخفي ف المخ اطر )ال ي تم اخ ذ اى
نوع من الضمانات في االعتبار( .
ويتضمن ھذا الرصيد كافة مديونيات المقترضة بما في ذلك األوراق التجارية المخصومة  ،التسھيالت االئتمانية  ،الق روض
 ،أدوات الدين  ،األسھم  ،البنود خارج الميزانية  ،وأى شكل آخر من أشكال الدعم المالي
∑ تمثل إجمالي التوظيفات في كل من محفظتي الشركات والتجزئة عل ى أال ي تم تخفي ضھا ب أى أداة م ن أدوات تخفي ف
المخاطر )ال يتم اخذ اى نوع من الضمانات في االعتبار( .
Υ

♦ والذي يعتمد عل ى احتم ال التعث ر ) ، ( PDمعام ل االرتب اط  ) ρي شير إل ى االرتب اط ب ين تعث ر العم الء ومح ددة عن د  ،( %18الخ سائر الت ي
يتحملھا البنك عند تعثر العمالء ومحددة عند .%45
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ويتضمن ھذا الرصيد كافة مديونيات المقترضة بما في ذلك األوراق التجارية المخصومة  ،التسھيالت االئتمانية  ،الق روض
 ،أدوات الدين  ،األسھم  ،البنود خارج الميزانية  ،وأى شكل آخر من أشكال الدعم المالي .
وبن اء عل ى النتيج ة الت ي ي تم الح صول عليھ ا م ن تطبي ق المعادل ة ال سابقة ،فإن ه يمك ن تحدي د مع دل رأس الم ال اإلض افي
المطل وب لمقابل ة مخ اطر الترك ز االئتم اني )كن سبة م ن متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر االئتم ان بالدعام ة األول ى لمحفظت ي
الشركات والتجزئة( من خالل الجدول التالي )جدول رقم  (1والذي يب ين العالق ة ب ين مؤش ر الترك ز الف ردي )  (ICIورأس
المال المطلوب لمقابلة مخاطر التركز.
جدول رقم 1

مؤشر التركز الفردي (%) ICI

رأس المال المطلوب )(%

0.1 ≥ ICI > 0.0
0.2 ≥ ICI >0.1
0.4 ≥ ICI > 0.2
1.0 ≥ ICI >0.4
100 ≥ ICI >1.0

0
2
4
6
8

قياس التركز القطاعي:5
يتعين على البنوك استخدام طريقة مؤشر التركز القطاعي ) Sectoral Concentration Index ( SCIلقياس
مخاطر التركز على المستوى القطاعات االقتصادية ،لتقدير متطلبات رأس الم ال لمقابل ة ھ ذا الن وع م ن المخ اطر  .و يج ب
أن يكون النط اق ال ذي ي تم عل ى أساس ه ح ساب مؤش ر الترك ز القط اعي ھ و إجم الي توظيف ات البن ك ف ي ال شركات بالن سبة
للعشرين قطاع المبينة بالمرفق رقم . 2
ويتم حساب مؤشر التركز القطاعي ) (SCIوفقا للمعادلة التالية:
2

) × 100 ( 4

20

x

∑

i=1
2

⎞
⎟
⎟
⎠

20

x

∑

i=1

⎛
⎜
⎜
⎝

=

SCI

حيث Χ :تمثل قيمة التوظيفات الخاصة بكل قطاع من القطاعات المحددة ) 20قطاعا(  ،على أال يتم تخفي ضھا ب أى أداة م ن
أدوات تخيفف المخاطر )ال يتم اخذ اى نوع من الضمانات في االعتبار( .
ويتضمن ھذا الرصيد كافة مديونيات الشركات المقترضة بما في ذلك األوراق التجارية المخصومة  ،التسھيالت االئتمانية ،
القروض  ،أدوات الدين  ،األسھم  ،البنود خارج الميزانية  ،وأى شكل آخر من أشكال الدعم المالي .

 .5ﻳوﺿﺢ اﻟﻣرﻓق رﻗم  3ﻣﺛﺎﻝ رﻗﻣﻲ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷر اﻟﺗرﻛز اﻟﻘطﺎﻋﻲ.
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وبناء على النتيجة التي يتم الحصول عليھ ا م ن المعادل ة ال سابقة ،ي تم تحدي د رأس الم ال اإلض افي المطل وب لمقابل ة مخ اطر
التركز القطاعي)كنسبة من متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر االئتم ان بالدعام ة األول ى لمحفظ ة ال شركات( م ن خ الل الج دول
التالي )جدول رقم  (2الذي يمثل العالقة التي تربط بين مؤشر التركز القطاعي )  ( SCIورأس المال المطلوب
جدول رقم 2

مؤشر التركز القطاعي

رأس المال المطلوب )(%

(%) SCI

0
2
4
6
8

12 ≥ SCI > 0
15 ≥ SCI >12
20 ≥ SCI >15
25 ≥ SCI > 20
100 ≥ SCI > 25

اختبارات التحمل
باإلضافة إلى الطرق الكمية لقياس مخ اطر الترك ز الت ي س بق تناولھ ا  ،ف إن البن وك يج ب أن تطب ق اختب ارات تحم ل ب صفة
منتظم ة ك أداة إلدارة مخ اطر الترك ز ،عل ى أن تك ون ھ ذه االختب ارات م صممة جي داً وش املة ،وان ي تم تطبيقھ ا عل ى كاف ة
محافظ البنك .وبصفة عامة  ،في الظروف االقتصادية العادية  ،فإن أية تركزات في المحافظ لدى البنوك من غي ر المتوق ع
أن يظھر لھا تأثير سلبي ملموس على أداء وجودة ھذه المحافظ  ،وبالتالي فإن مخاطر التركز في المح افظ ل دى البن ك ف ي
ظل ھذه الظروف تكون كامنة .إال أن مخاطر التركز الحقيقية يمكن أن تنشأ في حال ة وج ود ظ روف اقت صادية غي ر مواتي ة
حيث أنه في ھذه الحالة تزيد مخاطر احتمال تعثر  /أو التعثر الفعلي للعم الء الم رتبطين  ، Connected Exposureأو
التوظيفات التي يوجد بينھا ارتباط من نوعا ما  Correlated exposuresفي وقت واحد.
وفى ھذا السياق  ،يتعين أن يتم موافاة البنك المركزي المصري  -عند طلبه -بتفاصيل اختبارات التحمل التي قامت البن وك
بإجرائھا والنتائج المتعلقة بھا .

د
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مرفق رقم  :1تعريف األطراف المرتبطة وذات الصلة
يمكن تعريف األطراف المرتبطة بأنھم األطراف الذين يكون للعميل سيطرة فعلية عليھم  ،ووفقا ً للمفھوم الوارد بالمادة رق م
 51من ق انون البن ك المرك زي الم صري والجھ از الم صرفي والنق د وال ذي ي شير ب أن مفھ وم األط راف المرتبط ة يت ضمن
السيطرة الفعلية لطرف ما على أطراف أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل اإلدارة أو الملكية.
و يمكن تمثيل السيطرة الفعلية السابق اإلشارة إليھا أعاله في شكل العالقة بين الشركة األم والشركات التابعة لھا .كما يمكن
تمثيل السيطرة الفعلية عندما يمتلك العميل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،من خالل الشركات التابعة له أكثر م ن ن صف
رأس المال أو سلطة التصويت بشركة ما.
كما أن األطراف المرتبطة يمكن أن تتمثل في االرتباطات التي تحدث في شكل وجود تبعية اقتصادية بشكل م ا ،ومنھ ا عل ى
سبيل المثال:
 .1تبعية اقتصادية مباشرة :مثل االعتماد على عدد محدود من الجھات أو العمالء الكبار.
يحدث ذلك عندما تؤدى عالقات العمل الثنائية إلى انتقال عدوى التعثر بين العمالء الذي يوجد بينھم عالقات عمل متشابكة
بغض النظر عن مخاطر القطاع أو المخاطر الجغرافية  .فإذا واجه احد العمالء مشاكل مالي ة ف إن ذل ك س يؤدى بالتبعي ة إل ى
مواجھة العمالء المرتبطين به اقتصاديا لصعوبات مالية ال تمكنھم م ن الوف اء بالتزام اتھم المالي ة تج اه اآلخ رين  .وفيم ا يل ي
بعض األمثلة لالرتباطات االقتصادية التي يمكن أن تتواجد بين اإلطراف:
 عندما يقوم إحدى اإلطراف بتقديم ضمان )كلى أو جزئي (اللتزامات طرف أخر. أن يكون العقار السكنى /التجاري الشاغر من قبل احد األطراف مملوك بالكام ل أو ي دفع معظ م قيمت ه اإليجاري ة ط رفآخر.
 أن تتركز معظم مستحقات أو التزامات احد األطراف لدى /أو على طرف أخر محدد. العميل الذي يكون لدية قاعدة من العمالء تتكون من عدد ض ئيل ومح دود م نھم ،وبحي ث تك ون إمكاني ة إيج اد عم الء ج ددصعبة ومحدودة.
 .2االعتماد على مصدر مشترك ورئيسي للتمويل أو للحصول على االئتمان
عندما تعتمد منشأتين أو أكثر على مصدر واح د و م شترك للتموي ل ب شكل ال ي سمح لھ م بإيج اد م صادر تموي ل أخ رى بديل ة
لمزاولة أعمالھم  ،األمر الذي يترتب علية وجود مشاكل تمويلية لكالھما.

يعنى مفھوم االعتماد أو التبعية في ھذه الحالة أن المنشأة غير قادرة على استبدال مصدر التمويل الح الي لھ ا  -حت ى بتحم ل
تكاليف أعلى -في حالة تعثر ھذا المصدر أو في حالة تعرضه لبعض الصعوبات.
باإلضافة إلى ما سبق اإلشارة إلية بعالية ،فقد تحدث السيطرة الفعلية ألحد األطراف على منشأة ما  ،على الرغم من امتالكه
نسبة اقل من  %50من أسھم ھذه المنشأة  /أو اقل م ن ن صف حق وق الت صويت فيھ ا ،وذل ك ف ي حال ة إذا ك ان ھ ذا الط رف
يستطيع ممارسة واحدة أو أكثر من السلطات التالية:
-

سلطة توجيه أنشطة المنشأة ،بما يعود عليه بالنفع من ھذه األنشطة.

-

سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعمليات الھامة مثل أساليب توزيع األرباح أو الخسائر.

-

س لطة تعي ين أو ف صل غالبي ة الم ديرين ،أو أع ضاء الوح دات واللج ان الرقابي ة بالمن شأة أو أع ضاء مجل س اإلدارة،
وذلك في حالة إذا كانت المنشأة يتم التحكم والسيطرة عليھا من خالل مجلس اإلدارة أو من اللجان المؤثرة.
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-

الحق في تمثيل غالبية األصوات في اجتماع ات مجل س اإلدارة ،الجمعي ة العمومي ة ،أو المج الس واللج ان الم شابھة ،
والتي يتم التحكم والسيطرة على المنشأة من خاللھا.

-

سلطة التنسيق بين إدارة منشأة ما مع إدارة منشأة أخرى وذلك بھدف السعي لتحقيق ھدف مشترك )على سبيل المث ال
عندما يتولى شخص طبيعي ما مسئولية إدارة أو رئاسة منشأتين أو أكثر في نفس الوقت(.

في حالة وجود مساھمة لشخصين طبيعيين أو اعتباريين في منشأه ما مناصفة )  ،(50:50وبالتالي تكون ال سيطرة وال تحكم
في المنشأة مناصفة بينھما ،فھذا يدل على أن كليھما لھما السيطرة على المنشأة.
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مرفق رقم  : 2القطاعات االقتصادية المحددة مسبقا
يجب أن تقيس البنوك مخاطر التركز القطاعي أخذا في االعتبار التركز في القطاعات التالية:
 (1األنشطة العقارية والتأجير

 (12الوساطة المالية والتأمين

 (2الزراعة واستغالل الغابات وقطع األشجار

 (13األنشطة االجتماعية واإلدارية والتعليم

 (3المنتجات الغذائية  ،المشروبات  ،الدخان

 (14أعمال الصيد

 (4تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح

 (15إمدادات الكھرباء ،الغاز ،المياه

 (5أعمال التشييد و البناء

 (16استخراج البترول والغاز الطبيعي،و تكرير البترول

 (6صناعة وسائل النقل

 (17أعمال النقل والتخزين واالتصاالت والمعلومات

 (7الفنادق والمطاعم )اإلقامة وخدمات الغذاء(

 (18صناعة الزجاج ،السيراميك ،مواد البناء

 (8استغالل المحاجر والتعدين و أعمال التنقيب

 (19صناعة األجھزة الكھربائية والمنزلية والمعدات واآلالت

6

 (9صناعة المواد والمنتجات الكيماوية ومنتجات الجلود
 (10صناعة المعادن والحديد والصلب وثقل المعادن

 (20قطاعات أخرى  /قطاعات غير محددة

 (11صناعة المنسوجات والمالبس الجاھزة

 6تتضمن الخدمات المالية األخرى )بخالف البنوك ( ،والخدمات الخاصة بالصيانة واإلصالحات.
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مرفق رقم :3أمثلة رقمية الحتساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التركز االئتماني
أ -باستخدام طريقة الجزيئات المعدلة : Granularity Adjustment GA

عدد العمالء )الشركات( = 2000
قيمة التوظيفات
10
10
10
10
10
..
..
10
10
20,000

عدد العمالء )شركات(
1
2
3
4
5
..
..
1999
2000
إجمالي قيمة التوظيفات EAD
إجمالي مربع التوظيفات

2

)باأللف جنيه(
مربع قيمة التوظيفات
100
100
100
100
100
..
..
100
100
) 200,000أ(

2000

∑ EAD
1

) 400,000,000ب(

2

⎛ 2000
⎞
مربع إجمالي التوظيفات ⎟ ⎜ ∑ EAD
⎝ 1
⎠

200,000
مؤشر ھيرفاندال ) = (HI) Herfindahl Indexأ()/ب(
400,000,000

= 0.0005

بافتراض أن متوسط نسبة احتمال التعثر لدى البنك ) PDمتوسط ثالث سنوات(= %1
فإن الحد الثابت ) Cمن الجدول الوارد بالصفحة رقم 0.784 =( 10
)GA = EAD x Herfindahl Index x C (1

 : GAيمثل قيمة رأس المال اإلضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز( = 7.87 = 0.784 × 0.0005 × 20,000
وبافتراض أن إجمالي التوظيف ات ل دى البن ك وقيمتھ ا  20,000ذات وزن مخ اطر  ، %100وم ن ث م ف إن متطلب ات رأس
المال لمقابلة مخاطر االئتمان )وفقا للدعامة األولى 2000 = %10 × 20,000 =( Pillar 1
وبالتالي فإن نسبة رأس المال المطلوب لمقابل ة مخ اطر الترك ز إل ى رأس الم ال المطل وب لمقابل ة مخ اطر االئتم ان لمحفظ ة
الشركات وفقا للدعامة األولى = .%0.39 = 2000 ÷ 7.87
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ب -باستخدام طريقة مؤشر التركز الفردي :ICI
عدد عمالء )على مستوى كل من محفظتي الشركات والتجزئة(= 2000
)باأللف جنيه(
اكبر  1000عميل

قيمة التوظيفات

مربع قيمة التوظيفات

10
10
10
...
...
10
10
10

100
100
100
......
......
100
100
100

1
2
3
....
.....
998.
999
1000

10,000

إجمالي التوظيفات )أكبر  1000عميل(
2

إجمالي مربع التوظيفات

1000

∑X

) 100,000أ(

i =1

2

) 100,000,000ب(

⎞ ⎛ 1000
مربع إجمالي التوظيفات ⎟ ⎜ ∑ X
⎠ ⎝ i =1

مؤشر ھيرفاندال )= Herfindahl Index (HIأ/ب =
إجمالي التوظيفات ألكبر  1000عميل =
=
إجمالي التوظيفات لدى البنك
معامل التعديل )( AF

)ج/د(

100,000
100,000,000

= 0.001

) ج(
10,000
)د(
20,000

10,000
=
20,000

= 0.5

مؤشر التركز الفردي  = ICIمؤشر ھيرفاندال ) × ( HIمعامل التعديل)100 × ( AF
= % 0.05 = 100 × 0.5 × 0.001
ووفقا للجدول رقم  1فإن معدل رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر التركز عندما يكون مؤشر التركز الفردي عند م ستوى
 %0.05ھ و ) %0كن سبة م ن متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر االئتم ان بمحفظت ى التجزئ ة وال شركات وفق ا للدعام ة
األولى من مقررات بازل .( 2
وباحتساب رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان )وفقا للدعامة األولى 2,000 = %10 ×20,000 =( Pillar 1
)بافتراض أن إجمالي التوظيفات لدى البنك قيمتھا  20,000ذات وزن مخاطر (%100
فإن قيمة رأس المال اإلضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز لمحفظتي التجزئة والشركات
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ج -مثال رقمي الحتساب مؤشر التركز القطاعي :SCI
قيمة التوظيفات
130
200
30
200
100
..
..
..
340

القطاع ) 20قطاع(
1
2
3
4
5
..
..
19
20
إجمالي التوظيفات

) باأللف جنيه(
مربع قيمة التوظيفات
16,900
40,000
900
40,000
10,000
..
..
..
115,600

1,000

إجمالي مربع التوظيفات

2

20

∑X

) 223,400أ(

I =1

2

⎞ ⎛ 20
مربع إجمالي التوظيفات ⎟ ⎜ ∑ X
⎠ ⎝ I =1

) 1000,000ب(

2

مؤشر التركز القطاعي )(SCI

= أ  /ب=

20

∑Χ
I =1

2

⎞ ⎛ 20
⎟⎜∑ Χ
⎠ ⎝ I =1

× =100

223,400
× %22.34= 100
1,000,000

ووفق ا للج دول رق م  2ف إن مع دل رأس الم ال المطل وب لمقابل ة مخ اطر الترك ز عن دما يك ون مؤش ر الترك ز القط اعي عن د
مستوى  %22.34ھو ) %6كنسبة من متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان لمحفظة الشركات وفقا للدعامة األولى
من مقررات بازل .( 2
وباحتساب رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان )وفقا للدعامة األولى 100 = %10 ×1,000 =( Pillar 1
)بافتراض أن إجمالي التوظيفات لدى البنك قيمتھا  1,000ذات وزن مخاطر (%100
فإن قيمة رأس المال اإلضافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز القطاعي لمحفظة الشركات = 6 = %6 × 100
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