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القسم األول
اإلطار العام
 1.1مقدمة

تعرف مخاطر أسعار العائد بأنھا المخاطر التي تنشأ م ن التحرك ات غي ر المواتي ة ف ي أس عار العائ د ال سائدة ف ي ال سوق خ الل فت رة
زمنية معينة مما يؤثر سلبا على ربحية البنك و/أو حقوق الملكية لديه وبالتالي مركزه المالي .
وب صفة عام ة يمك ن تق سيم مخ اطر أس عار العائ د إل ى ن وعين أساس يين :مخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة
 Banking Bookوالتي تن تج ع ن األن شطة الرئي سية للبن ك ،ومخ اطر أس عار العائ د بمحفظ ة المت اجرة Trading Bookوالت ي
تنتج عن اتخاذ مراكز بغ رض المت اجرة ف ي س وق أس عار العائ د .وس وف ي تم أخ ذ مخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض
المتاجرة في االعتبار في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل  2والت ي تتطل ب وج ود أنظم ة مالئم ة إلدارة المخ اطر ل دى البن ك،
باإلضافة إلى احتفاظه برأس مال كافي يتناسب مع ھيك ل المخ اطر ل دى البن ك .Risk Profileوتج در اإلش ارة ف ي ھ ذا ال شأن
إلى أنة قد تم تناول وتغطية مخاطر أسعار العائد بمحفظة المتاجرة م ن خ الل متطلب ات الدعام ة األول ى م ن مق ررات ب ازل  2فيم ا
يتعلق بمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق.
بالن سبة لمخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة ف ان ھ ذه الورق ة تح دد الم صادر الرئي سية الت ي ين شأ عنھ ا تل ك
المخاطر ،وكذا اآلثار المترتبة عليھا من مختلف الجوانب  .باإلضافة إلى ذلك ف إن الورق ة تع رض ط رق التقي يم الكمي ة والنوعي ة
لمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة التي يمكن تطبيقھ ا لألغ راض الرقابي ة وألغ راض إدارة المخ اطر  ،وك ذا
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل البنك المركزي المصري في ھذا الصدد كما ھو موضح باألقسام الواردة بھذه الورقة .
 .1.2مصادر مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة :
تتلخص مصادر مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة فيما يلي:
مخاطر اختالف تواريخ إع ادة الت سعير  :Repricing mismatch riskھ ي المخ اطر الناش ئة ع ن إع ادة ت سعير األص ول
وااللتزامات في تواريخ مختلفة  ،مما يترتب علية انخفاض في صافى العائد و/أو انخفاض في حقوق الملكية.
مخاطر األساس  :Basis riskھي المخاطر الناشئة من اختالف مقدار التغير في أسعار العائد عل ى األدوات المالي ة ذات اآلج ال
المماثلة أو المتقارب ة نتيج ة ع دم وج ود ارتب اط كام ل ب ين التغي ر ف ي أس عار العائ د لمؤش رين أو أكث ر م ن مؤش رات أس عار العائ د.
)مثال :عدم تطابق التغير في مؤشر أسعار العائد على الدوالر االمريكى لمدة  3شھور في سوق لندن – ليبور -م ع أس عار العائ د
في سوق المعامالت بين البنوك لذات اآلجال داخل الواليات المتحدة األمريكية(.
مخ اطر منحن ى العائ د  :Yield curve riskھ ي المخ اطر الناش ئة ع ن التغي رات ف ي العالق ة ب ين أس عار العائ د لآلج ال المختلف ة ل نفس
المؤشر أو السوق .على سبيل المثال  ،المخاطر التي تنشأ نتيجة تغير ميل أو درجة انحناء منحنى العائد )مثل حدوث انتق ال لمنحن ى العائ د إل ى
مستوى أخر و بشكل غير متوازي مع المستوى االصلى الذي كان عليه(.
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مخاطر الخيارات ) :(Options riskھي المخاطر الناشئة عن تنفيذ الخي ارات ال ضمنية أو ال صريحة ف ي أص ول والتزام ات البن ك )عل ى
سبيل المثال السداد المعجل للقروض  ،أو السحب عل ى الودائ ع غي ر مح ددة اآلج ال(  ،حي ث ي ؤثر ذل ك عل ى توقيت ات وحج م الت دفقات النقدي ة
للمراكز داخل وخارج الميزانية .
وتجدر اإلشارة في ھذا الشأن ،إلى أنة إلجراء تقييم لمخاطر أسعار العائد بشكل كامل فإن ذلك يتطلب استخدام أسلوب شامل
يأخذ في االعتبار كافة المصادر السابق اإلشارة إليھا ،وليس التركيز على مصدر مخاطر واحد فقط.

 1.3آثار مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة:
يمكن تقييم مخاطر أسعار العائد بالمحتفظة لغير أغراض المتاجرة من خالل قياس تأثير التحركات غير المواتية في أس عار العائ د
على كل من ربحية البنك  Earningsوالقيمة االقتصادية له )القيمة الحالية( .Economic Value
إن تقييم أثار مخ اطر أس عار العائ د ب المراكز المح تفظ بھ ا لغي ر أغ راض المت اجرة عل ى ربحي ة البن ك )خ الل ع ام( أو عل ى القيم ة
االقتصادية له يعتبر ذات أھمية كبيرة .وعلى الرغم من إن تذبذب اإلي رادات يعتب ر نقط ة محوري ة لتحلي ل أس عار العائ د حي ث أن
انخف اض اإلي رادات ب شكل كبي ر ق د ي ؤثر س لبا عل ى معي ار كفاي ة رأس الم ال للبن ك  .إال أن قي اس الت أثير عل ى القيم ة االقت صادية
)القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة( يعطى صورة أكثر شموال للتأثير طويل األجل المتوقع على إجم الي مراك ز البن ك
المعرضة للمخاطر  .إال أنة من المتوقع أن تھ تم البن وك بقي اس مخ اطر أس عار العائ د عل ى ربحيتھ ا كمقي اس مكم ل لمقي اس الت أثير
على القيمة االقتصادية.

وفى ھذا السياق يوجد منظورين مختلفين ولك ن مكمل ين لبع ضھما يمك ن للبن ك م ن خاللھم ا أن يق يس أث ر مخ اطر أس عار العائ د
بالمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة كما يلي:
1.1.3منظور الربحية ) : Earnings Perspective(EaRيركز البنك من خالل ھذا المنظور على قي اس ح ساسية ربحي ة
البنك في األجل القصير –خالل عام  )-والمقر عنھ ا بقائم ة ال دخل( ،لتحرك ات أس عار العائ د  ،وتحدي دا م ن خ الل تأثيرھ ا عل ى
صافى الدخل من العائد  .وعلى الرغم من أن مخ اطر أس عار العائ د لھ ا ت أثير متزاي د عل ى كاف ة إي رادات البن ك ومنھ ا اإلي رادات
األخرى بخالف صافى الدخل من العائد )العموالت و اإليرادات األخرى بخالف العائ د( إال أن التركي ز م ن خ الل ھ ذا المنظ ور
سيكون بصفة أساسية على صافى الدخل من العائد .
وال يتن اول منظ ور الربحي ة)خ الل ع ام ( الت أثير الكام ل للتغي رات ف ي أس عار العائ د عل ى ك ل م ن القيم ة ال سوقية للمراك ز طويل ة
األجل ،وعدم التوافق في أجال تلك المراكز .وعلى الرغم من عدم تأثير ھذين العاملين على األرباح والخ سائر ف ي األج ل الق صير
 ،إال أنھما قد يؤثرا بشكل جوھري على القيمة االقتصادية للبنك.
 2.1.3منظ ور القيم ة االقت صادية لحق وق الملكي ة Economic Value of Equity Perspective(EVE) :ترك ز
البنوك من خالل ھذا المنظور على قي اس آث ار تحرك ات أس عار العائ د عل ى القيم ة االقت صادية للبن ك ،والت ي تعك س القيم ة الحالي ة
لصافى التدفقات النقدية المتوقعة للبنك على أساس التكوين الحالي للمحفظة لغير أغراض المتاجرة داخل وخارج الميزانية .ويعط ى
ھذا المنظور تقييم أكثر شموال لتأثير مخاطر أسعار العائد مقارنة بمنظور الربحية ،كما أنھا تكم ل النت ائج المستخل صة م ن إتب اع
منظور الربحية عن طريق تحليل اآلثار طويلة األجل المتوقعة لتحركات أسعار العائد على حجم المخاطر الكلى لدى البنك .
 1.4أساليب قياس مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة:
يوجد عدد من األساليب المتاحة لقياس تأثير مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغ راض المت اجرة م ن ناحي ة الربحي ة وم ن ناحي ة
القيمة االقتصادية .ويعتمد اختيار أسلوب القياس المالئم على طبيعة أنشطة البنك ومدى تعقدھا.
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وتتنوع أساليب القياس بدء ً ً
ا◌ باألسلوب البسيط الذي يعتمد على جداول فجوات االستحقاق  /إع ادة الت سعير إل ى نم اذج المحاك اة
الساكنة )الثابتة( التي تعتمد على تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية إل ى نم اذج ديناميكي ة أكث ر تعقي داً
تتضمن وضع افتراضات متعلقة بسلوك كل من البن ك وعم الؤه ك رد فع ل للتغي رات ف ي اتجاھ ات أس عار العائ د )ي تم الرج وع إل ى
القسم الرابع  :أساليب قياس مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة -ألغراض إدارة المخاطر( .
 1.5نطاق التطبيق
يج ب عل ى البن وك الفردي ة  ،البن وك التابع ة للبن وك األجنبي ة  ،وف روع البن وك األجنبي ة العامل ة ف ي م صر ان تق وم باحت ساب حج م
مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وفقا لإلطار النمطي الوارد بالقسم الثالث من ھذه الورق ة  ،ألغ راض دراس ة
األثر الكمي ،واإلقرار عنھا للبنك المركزي المصري عل ى أس اس ف ردى  ،ف ي ح ين يج ب أن تق وم المجموع ات البنكي ة الم صرية
بذلك على أساس مجمع.
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القسم الثاني
التقييم النوعي لمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة
يتعين على البنوك التحقق من توافر العناصر التالية عند إجراء التقييم النوعي لمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة:


إشراف كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك على مخاطر أسعار العائد .



توافر سياسات وإجراءات كافية إلدارة مخاطر أسعار العائد.



كفاية إجراءات قياس  ،متابعة ومراقبة مخاطر أسعار العائد.



فعالية الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد.

 .1إشراف كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالبنك على مخاطر أسعار العائد
يج ب عل ى مجل س إدارة البن ك اعتم اد اس تراتيجيات وسياس ات خاص ة ب إدارة مخ اطر أس عار العائ د  ،والتأك د م ن أن اإلدارة العلي ا للبن ك تتخ ذ
اإلجراءات الالزمة لمتابعة والتحكم في ھ ذا الن وع م ن المخ اطر وبم ا يتماش ى م ع االس تراتيجيات وال سياسات المعتم دة م ن قب ل البن ك ف ي ھ ذا
الشأن .كما ينبغي عل ى مجل س اإلدارة أن يك ون عل ى دراي ة دائم ة بحج م مخ اطر أس عار العائ د ف ي البن ك حت ى يت سنى ل ه تقي يم عملي ة المتابع ة
والتحكم في مخاطر أسعار العائد في ضوء معدالت المخاطر المقبولة والمقررة من قبل البنك.
يتعين على اإلدارة العليا التأكد من أن أعمال البنك المختلف ة وم ا ي صاحبھا م ن مخ اطر أس عار العائ د ي تم إدارتھ ا ب شكل فع ال م ن حي ث ت وافر
السياسات واإلجراءات المالئمة ،وكذا توافر الموارد الالزمة للتحكم والحد من تلك المخاطر.
يجب على البنك أن يحدد بدقة األفراد /اللجان الم سئولة ع ن إدارة مخ اطر أس عار العائ د لدي ة ،كم ا يتع ين عل ى اإلدارة العلي ا التأك د م ن وج ود
فصل كافي بين مسئوليات وواجبات األفراد واللجان المنوط بھا إدارة المخاطر ،وذلك لتالفى حدوث تضارب في المصالح .كما يجب أن تكون
إدارة المخاطر مستقلة عن اإلدارات األخ رى أو األق سام الت ي تق وم باتخ اذ مراك ز  ،و أن تق وم برف ع تقاريرھ ا مباش رة ل إلدارة العلي ا ومجل س
اإلدارة  .وينبغي على البنوك الكبيرة ،ذات األنشطة المعقدة ،أن يكون لديھا وحدة مستقلة تكون مھمتھا قياس ،متابعة والتحكم في مخاطر أسعار
العائد.

 .2كفاية السياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد
يجب أن يقوم البنك بوضع سياسات وإجراءات واضحة خاصة بمخاطر أس عار العائ د تتف ق م ع طبيع ة ودرج ة تعق د أن شطتھا  ،عل ى أن ي تم
مراجعة تلك السياسات واإلجراءات بشكل دوري،ويجب أن تتضمن تلك السياسات ما يلي:


مستوى مخاطر أسعار العائد المقبول من قبل البنك والموضح بإستراتيجية البنك.



رأس المال المخصص لمقابلة األنشطة المعرضة لمخاطر أسعار العائد على أن يتماشى ذلك مع حجم أنشطة البنك ومستوى المخاطر لديه.



األدوات المالية المصرح بالتعامل فيھا وإستراتيجية البنك فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.



تحديد واضح للسلطات والمسئوليات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر أسعار العائد.
يجب أن يقوم البنك بتحديد مخاطر أسعار العائد المتعلقة بالمنتجات واألنشطة الجديدة  ،والتأكد من خ ضوعھا إلج راءات وض وابط كافي ة قب ل
إصدارھا أو بدء العمل بھا .ويتعين على البنك كذلك اعتماد أساليب التحوط وأس اليب إدارة المخ اطر الخاص ة بتل ك األدوات م سبقا ً م ن مجل س
اإلدارة أو من اللجنة المفوضة في ھذا الشأن.

 .3كفاية إجراءات قياس  ،متابعة ،والتحكم في مخاطر أسعار العائد
يجب أن يتوافر لدى البنك نظم لقياس مخاطر أسعار العائد قادرة على تحديد كافة المصادر الرئيسية التي ينشأ عنھا مخاطر أسعار العائد لدي ة ،
وكذا تقييم أثر التغيرات التي تطرأ على أسعار العائد بما يتماشى مع نطاق أعمالة .كما يج ب أن تك ون االفتراض ات المبن ى عليھ ا نظ ام القي اس
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المستخدم مفھومة وواضحة لمديري المخاطر وإدارة البنك )يتم الرجوع إلى القسم الرابع الخاص بط رق قي اس مخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة
لغير أغراض المتاجرة ألغراض إدارة المخاطر فقط(.
يجب أن يتوافر لدى البنك نظم كافية لمتابعة ومراقبة مخاطر أسعار العائد ب المراكز المح تفظ بھ ا لغي ر أغ راض المت اجرة وذل ك كج زء أساس ي
من نظام الرقابة الداخلية لديه .ويستلزم وجود نظام متابعة ومراقبة فعال ،وضع حدود واضحة لتلك المخاطر وااللتزام بتلك الح دود .ويج ب أن
يسمح نظام الحدود الموضوعة الخاص بمخاطر أسعار العائد بما يلي:


وضع حدود لمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة تتماشى مع حج م ،تعق د أن شطة البن ك ومق دار رأس مال ه ،وق درة
البنك على قياس وإدارة تلك المخاطر.ويجب أن يتم اعتماد تلك الحدود ومراجعتھا بشكل دوري من قبل مجلس اإلدارة.



القدرة على وضع حدود لكل محفظة ونشاط ووحدة أعمال على حده....الخ.



أن تعكس الحدود الموضوعة لمخاطر أسعار العائد خصائص المراكز المحتفظ بھ ا لغي ر أغ راض المت اجرة ،بم ا ف ي ذل ك الم صادر
المختلفة لمخاطر أسعار العائد التي يتعرض لھا البنك.



التأكد من أن المراكز التي تتجاوز الحدود الموضوعة مسبقا ً يتم إيالئھا العناية السريعة من قبل اإلدارة المختصة.



السماح بمستوى مقبول من تذبذب األرباح والقيمة االقتصادية لحقوق الملكية للبنك ،وبما ال يؤثر على الح د األدن ى ل رأس م ال البن ك
الواجب االحتفاظ به لمقابلة المخاطر األخرى )وفقا للدعامة األولى من مقررات

بازل .( 2

يجب على البنك قياس احتماالت تعرضه للخسائر في ظل وقوع ظروف غير مواتية تتعلق بالسوق ،من خالل وضع مجموعة م ن االفتراض ات
 ،على أن يتم اخذ نتائج تلك االختبارات في االعتبار عند وض ع ومراجع ة ال سياسات والح دود الخاص ة بمخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر
أغراض المتاجرة )يتم الرجوع إلى القسم الخامس الخاص باختبارات التحمل( .

يجب أن يتوافر لدى البنك نظم معلومات كافية لقياس ،متابعة ،مراقبة والتحكم في مخاطر أسعار العائد .ويجب عرض التقارير المعدة ف ي ھ ذا
الشأن بصفة دورية على كل من مجلس إدارة البنك  ،اإلدارة العليا وكذا مديري اإلدارات الفرعية كلم ا تتطل ب األم ر ذل ك بحي ث تت ضمن تل ك
التقارير كحد ادني ما يلي:
-

حجم مخاطر أسعار العائد لمقارنتھا بالحدود المعتمدة والموضوعة في ھذا الشأن والتي يتعين مراجعتھا بشكل دوري من قب ل مجل س
اإلدارة.

-

نتائج اختبارات دقة النتائج لتقييم دقة نظم قياس مخاطر أسعار العائد.

-

فاعلية عملية التحوط )مدى تحقيق عملية التحوط للھدف المنشود منھا و الخاص بتخفيض حجم المخاطر(

-

اإلقرار عن تجاوزات الحدود دون تأخير لإلدارة العليا  ،وذلك عند حدوث تجاوزات خالل فترة قصيرة ف ي ظ ل ظ روف اس تثنائية
معينه على أن يتم تحديد تلك الظروف االستثنائية بوضوح بسياسة البنك.

-

ملخص بنتائج مراجعة وتقييم السياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد ،ومدى كفاية نظام قياس تلك المخاطر .كما يجب
أن يتضمن ذلك تقارير ومالحظات المراجعة الداخلية ومراقبي الحسابات في ھذا الشأن.

 .4فاعلية الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد
يجب أن يتوافر لدى البنك نظام كافي للرقابة الداخلية على عملية إدارة مخاطر أسعار العائد  ،ويحب أن تتضمن المھ ام الرئي سية لنظ ام
الرقابة الداخلية مراجعة دوري ة م ستقلة وتقي يم لفعالي ة النظ ام وك ذا التأك د م ن إج راء مراجع ة وتط وير مالئ م لنظ ام الرقاب ة الداخلي ة عل ى
مخاطر أسعار العائد عندما يتطلب األمر ذلك .كما يجب أن يتم عرض نتائج تل ك المراجع ات عل ى ال سلطة الرقابي ة واإلش رافية المخت صة
)ممثلة في البنك المركزي المصري(.
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القسم الثالث
اإلطار النمطي لقياس مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وذلك لألغراض الرقابية
يتعين على البنوك العاملة في مصر تطبي ق اإلط ار النمط ي الت الي لقي اس مخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة
وذل ك ألغ راض إع داد التق ارير الرقابي ة .ووفق ا ً لھ ذا اإلط ار يج ب إدراج المراك ز ال واردة بميزاني ه البن ك بج دول فج وات
االستحقاق/إعادة التسعير وفقا للمبادئ التالية :
¾

يتم إدراج كافة األدوات المالية ) داخل وخارج الميزانية( بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة ذات الحساسية للتغيرات ف ي
أس عار العائ د )مت ضمنة عق ود الم شتقات ألس عار العائ د( بج دول فج وات االس تحقاق /إع ادة الت سعير المك ون م ن  14فت رة
زمنية )انظر النموذج رقم (1

¾

يتم استخدام جداول فجوات استحقاق /إعادة تسعير منفصلة للمراكز بالجنية المصري و بالعمالت األجنبية الرئيسية )لك ل
عمل ة عل ى ح ده( الت ي تمث ل أكث ر م ن  %5م ن إجم الي األص ول أو االلتزام ات بالمحفظ ة البنكي ة )بم ا فيھ ا البن ود خ ارج
الميزانية( .ويتم استخدام جدول واحد للمراكز بالعمالت األجنبية األخرى التي تقل عن .%5

¾

يتم إدراج األصول وااللتزامات في الجداول وفقا لقيمتھا التعاقدية .

¾

ي تم إدراج األدوات المالي ة ذات العائ د الثاب ت ف ي الفت رات الزمني ة بالج داول عل ى أس اس الفت رة المتبقي ة حت ى ت اريخ
االستحقاق .ويتم إدراج األدوات المالية ذات العائد المتغير على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

¾

يتم إدراج الحسابات الجارية الموجودة في جانب األصول المتعلقة باإلفراد والشركات بما ف ي ذل ك الم شروعات ال صغيرة
والمتوسطة في الفترة الزمنية األولى )اليوم التالي ( من جدول فجوات االستحقاق/إعادة الت سعير  ،كم ا ي تم إدراج ك ل م ن
الودائع تحت الطلب وودائع التوفير الخاصة باألفراد وال شركات بم ا ف ي ذل ك الم شروعات ال صغيرة والمتوس طة ف ي نف س
الفترة الزمنية السابق اإلشارة إليھا )اليوم التالي(،وذلك ف ي ح دود قيم ة الح سابات الجاري ة )ف ي جان ب األص ول( ،وم ا زاد
عن ذلك من ودائع تحت الطلب وودائ ع الت وفير الم شار إليھ ا ي تم توزيعھ ا عل ى األرب ع فت رات زمني ة التالي ة للفت رة الزمني ة
األولى )الفترات الزمنية من "شھر فأقل" إلى "  6أشھر حتى سنة"( وفقا للن سب التالي ة 12/6 ، 12/3 ، 12/2 ، 12/1
على التوالي .

¾

يتم التعامل مع عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء  ،Repoوعمليات الشراء مع االلت زام بإع ادة البي ع Reverse

 Repoكقروض أو ودائع ،وذلك وفقا للطرف المقابل لتلك العمليات )البنك المركزي أو البنوك األخرى(.
¾

يجب األخذ في االعتبار الخيارات الضمنية أو الصريحة المرتبطة باألصول وااللتزام ات بخ الف المراك ز الت ي لي ست
لھا تاريخ استحقاق محدد) Non-Maturity Positionكالسداد المعجل بعقود القروض والسندات الت ي تعط ى لم صدرھا
الحق في استردادھا أو استرجاعھا قبل تاريخ استحقاقھا .... Callable bondsال خ( ويت رك للبن وك حري ة توزيعھ ا عل ى
الفترات الزمنية المناسبة وفقا الفتراضات مناسبة قائمة على أسباب منطقية ،على أن يتم توثي ق ومراجع ة تل ك االفتراض ات
بصفة مستمرة.

¾

يتم إدراج صافى قيمة القروض والتسھيالت االئتمانية غي ر المنتظم ة ) بع د خ صم المخ صص( ف ي الفت رة الزمني ة م ن 5
إلى  7سنوات.
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يتم توزيع استثمارات البنك في صناديق االستثمار) المحتفظ بھا لغير أغراض المت اجرة( عل ى الفت رات الزمني ة باس تخدام

¾

الطريقة المفصلة بالكامل) Full Through Methodيتم الرجوع لورقة المناقشة الخاصة بمخاطر السوق في ھذا الشأن(
عندما تتوافر لدى البنك معلومات كاملة وتفصيلية عن مكونات الصندوق .في حين يمكن للبنك في حالة عدم توافر معلومات
تفصيلية ،إدراج استثماراته في صناديق االستثمار)حصة البنك في الصندوق المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة( بناء عل ى
الحدود الموضوعة الستثمارات الصندوق والواردة بنظام عمل الصندوق ووفقا ألقصى آجل لتلك االس تثمارات .وف ي حال ة
عدم توافر بيانات على اإلطالق عن مكونات الصندوق ،فيجب على البنك في ھذه الحالة أن يقدم للبنك المرك زي الم صري
بيان بھذه الصناديق وقيمھا  ،وحصة البنك فيھا مقسمة إلى استثمارات بغرض المتاجرة وغير المتاجرة  ،وي تم إرس ال ھ ذا
البيان كمرفق بتعقيب البنك على ورقة المناقشة الخاصة بمخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.
يتم تسجيل المشتقات كقيدين متقابلين كمركز فائض ومركز عجز :ويمكن عمل مقاصة لمراكز الم شتقات ف ي نف س الفت رة

¾

الزمنية ذات العالمات المختلفة والتي لھا نفس القيمة اإلفتراضية ) (Nominal valueونفس العملة.
العقود المستقبلية واآلجلة* :متضمنة العقود اآلجلة ل سعر العائ د  ،وتعام ل كم زيج م ن مرك ز ف ائض ومرك ز عج ز  .ويك ون أج ل
االس تحقاق لھ ذه األدوات ھ و الفت رة المتبقي ة حت ى الت سليم أو تنفي ذ العق د إض افة إل ى أج ل األداة المالي ة موض وع العق د – إن أمك ن
التطبيق .
)مثال :عند إبرام  /إجراء عقد مستقبلي لسعر العائد يتم تنفيذه بدءاً من يونيه لمدة  3أشه ) تم اتخ اذ المرك ز ف ي ابري ل( ي تم ت سجيله
كمركز فائض ذو أجل استحقاق  5أشھر ومركز عجز ذو أجل استحقاق شھرين( .
عقود المبادلة :تعامل كمركزين تعاقدين ذات آجال االستحقاق المالئمة )فعلى سبيل المثال :في حالة قيام البنك بإجراء عق ود مبادل ة
ألسعار العائد  ،والتي من خاللھا يقوم البنك بالحصول على عائد متغير ،ويدفع عائد ثابت في ھ ذه الحال ة يعام ل المرك ز ذو العائ د
المتغي ر كمرك ز ف ائض ذو اج ل اس تحقاق ي ساوى الفت رة المتبقي ة حت ى ت اريخ إع ادة الت سعير  ،ويعام ل المرك ز ذو العائ د الثاب ت
كمركز عجز ذو أجل استحقاق يساوى األجل المتبقي لعقد المبادلة .
عقود الخيارات :يتم اتخ اذ عق ود الخي ارات ف ي االعتب ار بن اءاً عل ى القيم ة االفتراض ية ل ألداة المالي ة موض وع العق د أو قيم ة األداة
موضوع العقد مرجحة بمعامل التغير .Delta Equivalent
خطوات الحساب:
تتم عملية حساب مخاطر أسعار العائد وفقا لإلطار النمطي من خالل إتباع الخطوات التالية:
-

ي تم عم ل مقاص ة ب ين األص ول وااللتزام ات والبن ود خ ارج الميزاني ة ذات الح ساسية ألس عار العائ د ف ي ك ل فت رة زمني ة
للوصول إلى صافى المركز )األصول -االلتزامات  -/+البنود خارج الميزانية(.

-

يتم ضرب صافى المركز لكل فترة زمنية في معامل الترجيح† الخاص بكل فترة زمنية كما ھو موضح بالنموذج رقم .1

-

ي تم إج راء عملي ة جم ع جب ري ) أي تأخ ذ اإلش ارة ف ي االعتب ار بحي ث ي تم إج راء مقاص ة ب ين مراك ز الف ائض والعج ز(
للمراكز المرجحة للفترات الزمنية المختلفة للوصول إلى صافى مركز مرجح )سواء فائض أو عجز( للعملة المعنية.

* تتضمن العقود اآلجلة أيضا التزامات البنك بمنح قروض أو قبول ودائع في تاريخ محدد في المستقبل ً.
† تم تحديد معامل الترجيح لكل فترة زمنية على أساس افتراض تغير أسعار العائد بمق دار ـ 200نقط ة أس اس م ضروبة ف ي متوس ط فت رة اس ترداد معدل ة
لك ل فت رة زمني ة  . Modified Durationوذل ك وفق ا للج دول رق م  1ال وارد بالورق ة ال صادرة ع ن لجن ة ب ازل "أساس يات إدارة ورقاب ة مخ اطر أس عار
العائد "Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk"،والصادرة في يوليو .2004
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-

يتم حساب صافى مركز مرجح ) مجمع( لكافة البنود بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة لكاف ة العم الت ،م ن خ الل جم ع
صافى مراكز العجز والفائض المرجحة بدون عمل مقاصة )أي بالقيم المطلقة( .ويمثل الناتج التغير في القيمة االقت صادية
للبنك )التغير في القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية( .

-

يتم قسمة التغير في القيمة االقتصادية للبنك )التي تم الحصول عليھا من الخطوة السابقة( على القاعدة الرأسمالية لدية وفقا
لمعيار كفاية رأس المال بالتعليمات الرقابية.
إذا تجاوزت نسبة التغير في القيمة االقتصادية إلى القاعدة الرأسمالية للبنك  .%20في ھذه الحالة سيقوم البن ك المرك زي
المصري باتخاذ أي من اإلجرائين التاليين أو كالھما معا ُ )وفقا ً لوضع البنك(:
 .1إلزام البنك بتخفيض حجم مخاطر أسعار العائد المتعلقة بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.
 .2إلزام البنك بتكوين رأس مال إض افي  Capital Bufferأو زي ادة الق ائم من ة بالق در ال ذي ي ؤدى إل ى تخف يض
النسبة إلى اقل من .%20
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القسم الرابع
أساليب قياس مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة
)ألغراض إدارة المخاطر فقط(

يوجد العديد من األساليب التي يمك ن أن تطبقھ ا البن وك لقي اس ت أثير مخ اطر أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة
على كل من الربحية أو القيمة االقتصادية لديھا إلغراض إدارة المخاطر .وتتنوع ھذه األساليب من حيث درجة تطورھا حيث
أن ھناك طرق بسيطة )مثل طريقة تحليل الفج وة أو فت رة االس ترداد( أو ط رق متط ورة )مث ل طريق ة المحاك اة ال ســــــاكنة أو
الثابت ة

 ،(Static simulationإل ى ط رق أكث ر تط ورا وتعقي دا )مث ل طريق ة نمــــــــ ـاذج المحاك اة الحيوي ة أو

الديناميكـــــــــــــــــية )( Dynamic Modeling Techniques
وفيما يلي أكثر الطرق الشائعة التي يمكن أن تطبقھا البنوك لقي اس وتقي يم ت أثير مخ اطر أس عار العائ د عل ى المراك ز بالمحفظ ة
لغير أغراض المتاجرة )بغرض إدارة المخاطر لديھا (:
 -1تحليل الفجوة
 -2فترة االسترداد
 -3القيمة المعرضة للمخاطر VAR

 -4المحاكاة
ملحوظة :يمكن للبنوك أن تقيس تأثير مخاطر أسعار العائد على مراكزھا سواء المحتفظ بھ ا ألغ راض المت اجرة
أو لغير أغراض المتاجرة ،وذلك إلغراض إدارتھا للمخاطر فقط.
 -1طريقة تحليل الفجوة
تعتبر طريقة تحليل الفجوة من األساليب التقليدية التي تتسم بالسھولة في التطبيق والت ي ت ستخدمھا البن وك لقي اس حج م مخ اطر
أس عار العائ د بالمحفظ ة لغي ر أغ راض المت اجرة وذل ك م ن خ الل احت ساب الفج وة ب ين األص ول وااللتزام ات والبن ود خ ارج
الميزانية ذات الحساسية ألسعار العائد .ويتم م ن خ الل ھ ذه الطريق ة توزي ع األص ول وااللتزام ات والبن ود خ ارج الميزاني ة
على الفترات الزمنية الخاصة بھا ،وذلك على أساس الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ االستحقاق )لألدوات ذات العائد الثابت(
أو الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير )لألدوات ذات العائد المتغير( ،وكلما كان المدى داخل الفترة الزمنية صغير ،كلما
كان قياس تأثير مخاطر أسعار العائد أكثر دقة .ثم يتم احتساب الفجوة بين األص ول وااللتزام ات والبن ود خ ارج الميزاني ة ذات
الحساسية ألسعار العائد لكل فترة زمنية .ولذلك يتم في حالة قياس تأثير مخاطر أسعار العائد على ربحية البن ك إع داد الفت رات
الزمنية بالجداول الخاصة باحتساب الفجوة على أساس شھري للمراكز التي تستحق خالل سنة.
في حالة زيادة قيمة االلتزامات عن قيمة األص ول ذات الح ساسية ألس عار العائ د )بم ا فيھ ا البن ود خ ارج الميزاني ة( فھ ذا يعن ى
وجود فجوة سالبة ألسعار العائد أو فجوة في جانب االلتزامات .وبما يعنى انه في حالة ارتفاع أسعار العائد ال سائدة ف ي ال سوق
فان ھذا س يكون ل ه ت أثير س لبي عل ى ص افى العائ د .أم ا ف ي حال ة زي ادة قيم ة األص ول ع ن قيم ة االلتزام ات والبن ود خ ارج
الميزانية ذات الحساسية ألسعار العائد فھذا يعنى وجود فجوة موجبة أو فجوة في جان ب األص ول  ،وم ن ث م ف إن أي انخف اض
في أسعار العائد السائدة في السوق سيؤدى إلى تأثير سلبي على صافى العائد.
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وإذا ك ان الغ رض م ن إتب اع طريق ة تحلي ل الفج وة ھ و قي اس ت أثير مخ اطر أس عار العائ د عل ى القيم ة االقت صادية لألص ول
وااللتزامات والبنود خارج الميزانية ذات الحساسية ألسعار العائد ،فان الفت رات الزمني ة يج ب أن ت شمل كاف ة فت رات اس تحقاق
األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية.
مثال عملي:

لتطبيق طريقة الفجوة الزمنية لقياس تأثير مخاطر أسعار العائد على ربحية البنك
القيمة بالمليون جنية
ش ھر أكث ر م ن أكثر من 3أكث ر م ن أكث ر م ن أكث ر م ن أكثر م ن  3اإلجمالي
فأقل
ش ھر أش ھر  6أش ھر سنة حت ى س نتين سنوات
)ألغ راض ت وازن
حت ى 3
حت ى  3حت ى  6حتى سنة سنتين
بنود المركز المالي(
سنوات
أشھر
أشھر

القروض
االستثمارات ذات الحساسية
ألسعار العائد
أصول أخرى ذات ح ساسية
ألسعار العائد
أصول غير حساسة ألسعار
العائد
إجمالي األصول
ودائ ع ل يس لھ ا ت اريخ
استحقاق
ودائ ع ذات ت اريخ اس تحقاق
وشھادات إيداع
التزام ات أخ رى ذات
حساسية ألسعار العائد
التزام ات غي ر ح ساسة
ألسعار العائد
اجمالى االلتزامات
حقوق المساھمين
اجمالى االلتزام ات وحق وق
المساھمين
ص افى قيم ة الفج وة لك ل
فترة زمنية
قيمة الفجوة التراكمية

100

10
5

20
5

45
10

5
20

20
20

5

30
50

230
110

15

20
10

105
65

15

25

55

25
30

40

95
50

370
145

25

30

35

25

7

8

15

145

10

5

10

5

3

2

5

40

100

35

45

30

40

10

70

5

)(20

)(20

25

)(15

30

25

5

)(15

)(35

)(10

)(25

5

30

20

ويتم استخدام المعادلة التالية لقياس تأثير قيمة الفجوة للفترات الزمنية المختلفة على صافى العائد :
التغير في صافى الدخل من العائد =

صافى قيمة الفجوة × التغي ر االفتراض ي ف ي × الفترة الزمنية الفعلية للفجوة
للفترة الزمنية
أسعار العائد
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20
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ويتم حساب إجمالي التأثير على صافى العائد وبالتالي على ربحية البنك خالل عام كامل كما يلي:
الفترة الزمنية

صافى قيمة الفجوة
)بالمليون جنية(

شھر فأقل
 3 -1شھور
 6-3شھور
 12-6شھر
إجمالي

5
)(20
)(20
25

التغي ر ف ي س عر الفت رة الزمني ة الفعلي ة الت أثير عل ى ص افى العائ د
)بالمليون جنية(
للفجوة
العائد )مفترض(
)نقطة أساس(
200
200
200
200

0.096
)(0.333
)(0.250
0.125
)(0.363

12/11.5
12/10
12/7.5
12/3

 -2طريقة فترة االسترداد Duration Method

طريقة فترة االسترداد ھي إحدى طرق قياس حساسية األدوات المالية ألي تغير في أسعار العائد  ،والتي من خاللھا يتم قياس اثر
اى تغير طفيف في سعر العائد على القيمة الحالية لألدوات المالية .
ويمكن للبنوك استخدام طريقة فترة االسترداد على أساس فردى أو مجمع وذلك من خالل استخدام مجموعة من الفروض المختلفة
لكل أداة مالية أو محفظة مالية على حدة ،أو استخدام فرض واحد إلجمالي المحفظة لغير أغراض المتاجرة وفى حالة استخدام
البنك ھذه الطريقة يجب إتباع الخطوات التالية:
 يتم تبويب كافة أصول والتزامات البنك والبنود خارج الميزانية بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة في الفترة الزمنية الخاصة بھاوالتي يتم تحديدھا بناء على فترة االسترداد التي تم حسابھا لكل أداة مالية.
 يتم حساب فترة االسترداد المعدلة لكل فئة زمنية ثم ضربھا في كل من قيمة المركز )سواء مركز فائض أو مركز عجز( ومقدارالتغير المفترض في أسعار العائد.
 يمثل الناتج من الخطوة السابقة قيمة التغير)التأثير( في القيمة االقتصادية للبنك ،والذي يمكن أن ينشأ نتيجة تغير محدد في أسعارالعائد.
 ويمثل الفرق بين إجمالي التغير في القيمة االقتصادية لكل مراكز األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية )لغير أغراضالمتاجرة( ،القيمة التي يتأثر بھا رأس مال البنك نتيجة التغير في أسعار العائد.
ويتم حساب فترة االسترداد ) ( Macaulay Durationمن خالل المعادلة التالية:

t

* t
) r
t

t

) r

حيث = D :متوسط فترة االسترداد)بعدد السنوات(
 = rمعدل العائد حتى تاريخ االستحقاق Yield to Maturity
 = Ctالتدفقات النقدية لألداة المالية عن كل فترة زمنية )(t
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C t
( 1 +
C
( 1 +

m

∑

t − 1
m

∑

=

D

t − 1

)Modified duration (MD)= D/(1+r
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 = MDمتوسط فترة االسترداد المعدلة
 =mالفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
مالحظة :يمكن استخدام طريقة االسترداد الفعالة) (Effective Durationبدال من طريقة االسترداد المعدلة ) Modified

 ( Durationلألدوات التي تتضمن خيارات ضمنية Embedded optionsمثل حق إنھاء العملية أو السداد المبكر مثل
القروض التي تنطوي على مخاطر السداد المبكر نتيجة انخفاض مستوى أسعار العائد .ويتم حساب فترة االسترداد الفعالة وفقا لما
يلي:
-

يتم حساب القيمة الحالية لألداة المالية في حالتين :الحالة األولى بافتراض انخفاض أسعار العائد عن األسعار
السائدة بالسوق بمعدل محدد ) ،( PV+والحالة الثانية بافتراض ارتفاع أسعار العائد عن األسعار السائدة
بالسوق بنفس المعدل ) ،( PV-باإلضافة إلى حساب القيمة الحالية لألداة المالية وفقا لسعر العائد السائد في
السوق ) .( PV0

-

يتم حساب الفرق بين القيمة الحالية في حالة انخفاض سعر العائد ) ،( PV+والقيمة الحالية في حالة ارتفاع
سعر العائد ).(PV-

-

يتم قسمة الفرق الناتج من الخطوة السابقة )كقيمة مطلقة( على القيمة الحالية لألداة المالية ) (PV0مضروبا في
التغير االفتراضي في سعر العائد ،مضروبا في  . 2والناتج يمثل فترة االسترداد الفعالة  ،وذلك وفقا للمعادلة
التالية:
Effective duration = {(PV+)-(PV-)}/2*PV0* Δ Y

مثال عملي  :بافتراض أن البنك لدية سند بغرض التمويل العقاري تبلغ قيمته السوقية  100جنية مصري عند معدل عائد قدرة
) %7.0سعر العائد السائد في السوق( .والمطلوب حساب فترة االسترداد الفعالة لھذا السند بافتراض ارتفاع معدل العائد بمقدار
 100نقطة أساس.
الخطوات:
أ -احتساب القيمة الحالية للسند بافتراض ارتفاع سعر العائد إلى مستوى  ،( PV-) %8مع األخذ في االعتبار ارتفاع التدفقات
النقدية لھذا السند نظرا النخفاض احتمال السداد المبكر.
القيمة الحالية ) 94 = ( PV-جنية
ب -احتساب القيمة الحالية للسند بافتراض انخفاض سعر العائد إلى مستوى  ، ( PV+) %6مع األخذ في االعتبار انخفاض
التدفقات النقدية لھذا السند نظرا الرتفاع احتمال السداد المبكر.
القيمة الحالية )104 = ( PV+
ج -فترة االسترداد الفعالة = ] )% 5 = [( 0.01 × 100 × 2/( 94 – 104
وھذا معناه أن القيمة السوقية للسند سوف تنخفض بحوالي  %5في حالة ارتفاع أسعار العائد بمقدار  100نقطة أساس.
 -3طريقة القيمة المعرضة للمخاطر )Value at Risk (VaR

تعتمد طريقة قياس القيمة المعرضة للمخاطر )القيمة االقتصادية( على حساب أقصى قيمة للخ سائر الت ي يتوق ع أن يتحملھ ا البن ك
للمحافظ التي في حوزته في ظل الظروف الطبيعية خالل فترة زمنية معينة بسبب التعرض لمخاطر أسعار العائد ،وذلك في ظل
درجة ثقة معينة  . Confidence Levelوتطبق ھذه الطريقة بصفة أساسية على األصول المحتفظ بھا لغرض المتاجرة
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 ،Trading Bookحيث تكون النية لدى البنك ھو المتاجرة في المراكز لدية على أس اس ي ومي .وإذا ت م اس تخدام طريق ة قي اس
القيمة المعرضة للمخاطر) (VaRلفترات زمنية أطول )سنة أو أكث ر( كم ا ھ و الح ال عن د تطبي ق ھ ذه الطريق ة عل ى األص ول
المحتفظ بھ ا لغي ر أغ راض المت اجرة  ، Banking Bookف إن ح ساب الخ سائر المتوقع ة يج ب أن ي تم أخ ذا ف ي االعتب ار قيم ة
العائ د المتوق ع عل ى األص ل• .وف ى ھ ذه الحال ة يطل ق عل ى ھ ذا األس لوب طريق ة قي اس القيم ة المعرض ة للمخ اطر الن سبية
 ، Relative VaRوالتي يتم حسابھا على أساس الفرق بين القيمة المطلقة للمحفظة المعرضة للمخاطر وقيم ة العائ د المتوق ع
على المحفظة.
ويمكن حساب القيمة المعرضة للمخاطر ) (VaRباستخدام إحدى الطرق الثالث التالية:
أ -طريقة التباين والتغاير Variance and Covariance
ب -طريقة المحاكاة التاريخية Historical Simulation
ج -طريقة محاكاة مونت كارلو Monte-Carlo Simulation

مثال عملي :يتم من خالل ھذا المثال احتساب القيمة النسبية المعرض ة للمخ اطر  Relative VaRوذل ك باس تخدام طريق ة التب اين
والتغاير .ويتم في ھذا المثال استخدام الفروض التالية:
-

قدرة 2.33

-

القيمة السوقية للمحفظة  400مليون جنية

-

االنحراف المعياري للمحفظة ) %0.59على أساس التذبذبات الشھرية(.

-

قيمة العائد السنوي المتوقع على ھذه المحفظة  18مليون جنية

-

مدة فترة االحتفاظ بالمحفظة سنة كاملة ) 12شھر(

-

البيانات المستخدمة ھي بيانات شھرية ،والعائد يحسب في نھاية الشھر.

القيمة المطلقة المعرضة للمخاطر = االنحراف المعياري بمستوى ثقة  * %99.5االنحراف المعياري للمحفظة * القيم ة ال سوقية
* جذر تربيع مدة االحتفاظ بالمحفظة
=  400 ×%0.59 × 2.33مليون جنية ×  19.1 = 12مليون جنية
القيمة النسبية المعرضة للمخاطر = القيمة المطلقة المعرضة للمخاطر  -قيمة العائد السنوي المتوقع للمحفظة
=  19.1مليون جنية –  18مليون جنية =  1.1مليون جنية.
 -4طرق المحاكاة Simulation Approaches

تتضمن طرق المحاكاة تقييم تفصيلي للتأثير المحتمل للتغيير في أسعار العائد على ربحية البنك والقيمة االقت صادية لدي ة ،وذل ك م ن
خالل إجراء عملية محاكاة التجاھات أسعار العائد المتوقعة في المستقبل ،وتأثيرھا على التدفقات النقدية للبنك.
كما تتضمن طرق المحاكاة استخدام ع دة س يناريوھات م ن ض منھا الت أثير المحتم ل للتغي ر ف ي العالق ة ب ين م ستويات أس عار العائ د
)مث ل العالق ة ب ين منحن ى العائ د  Yield Curveومخ اطر األس اس  (Basis riskباإلض افة إل ى التغي رات الت ي تط رأ عل ى
المستوى العام ألسعار العائد.

• وذلك وفقا للحقيقة التي تنص على أن قيم ة العائ د المتوق ع عل ى األص ل يرتف ع كلم ا زادت الفت رة الزمني ة المح تفظ بھ ا ،بينم ا المخ اطر المتعلق ة ب ة ت زداد
بمقدار الجذر التربيعى لتلك الفترة الزمنية  .وبالتالي فإنه يجب أن يؤخذ في االعتبار قيمة العائد المتوقع على األصول المحتفظ بھا ألجال طويلة عند حساب
مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.
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وتعتمد طرق المحاكاة بشكل رئيسي على وجود بيان تفصيلي لكافة المراكز داخل وخارج الميزاني ة ،باإلض افة إل ى وج ود ف روض
محددة عن أسعار العائد ،كما يجب أن تؤخذ في االعتبار التدفقات النقدية  ،اإليرادات والمصروفات األخرى)بخالف صافى العائد(
المتولدة من المراكز المختلفة لدى البنك.
وتنقسم طرق المحاكاة إلى نوعين:
أ -طريقة المحاكاة الساكنة )البسيطة( Simple Static Simulation
ب -طريقة المحاكاة الديناميكية )األكثر تعقيدا( Dynamic Simulation
أ -طرق المحاكاة الساكنة Static Simulation

تعتمد ھذه الطريقة بصفة أساسية على قياس مدى تأثر التدفقات النقدية الناشئة عن المراكز القائمة لدى البنك داخل وخارج الميزانية
بشكل مباشر بالتغير في م ستوى وش كل ودرج ة المي ل واالنحن اء  Curvatureالت ي تح دث عل ى منحن ى العائ د Yield Curve

)وفق ا لل سيناريوھات الموض وعة( .ث م ي تم قي اس الت أثير المحتم ل لل سيناريوھات ال سابقة عل ى ربحي ة البن ك  ،Earningممثل ة ف ي
صافى العائد ) ،( NIIوعلى القيمة االقتصادية للبنك  Economic Valueممثل ة ف ي رأس مال ه .وكم ا ي تم قي اس الت أثير المتوق ع
ألسوأ السيناريوھات الموضوعة ،بمستوى ثقة محدد )مثل مستوى ثقة  ،(%99لقياس قيمة رأس الم ال المطل وب لمواجھ ة مخ اطر
أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.
ب -طريقة المحاكاة الديناميكية Dynamic Simulation

تتناسب ھذه الطريقة مع البنوك الكبيرة ذات األنشطة المتشابكة والمعقدة والتي يمك ن اس تخدامھا ب دال م ن طريق ة المحاك اة ال ساكنة.
ويجب أن تتضمن ھذه الطريقة ،بخ الف س يناريوھات التغي ر ف ي أس عار العائ د ،ت صرفات البن ك تج اه ذل ك وفق ا لخط ة العم ل الت ي
يتبعھا في الظروف العادية.
بالمقارنة بطريقة المحاكاة الساكنة ،فإن طريقة المحاكاة الديناميكية يتم بناؤھا على أساس فروض أكثر تفصيال عن اتجاھات أس عار
العائد في المستقبل والتغيرات المتوقعة في أنشطة البنك خالل تلك الفترة .وحيث أن التغيرات في أس عار العائ د يمك ن أن ت ؤثر ف ي
سلوك البنك من حيث درج ة المخ اطر الت ي يتخ ذھا وحج م ومكون ات ميزانيت ه  ،كم ا يمك ن أن ت ؤثر عل ى س لوك عمالئ ه أي ضا ،
وبناء على ما سبق ،فإنه يجب على البنوك الكبيرة ذات األنشطة المتشابكة والمعقدة تطبيق طريق ة المحاك اة الديناميكي ة .وف ى ھ ذا
السياق فإن طريقة المحاكاة الديناميكية يمكن أن تتضمن وضع فروض وسيناريوھات في ضوء إستراتيجية البنك فيما يتعلق بتغيير
سياسة أسعار العائد لدية )على سبيل المثال تغيير أسعار العائد على الودائع اآلجلة وحسابات الت وفير (عل ى س لوك العم الء) مث ل
عمليات السحب عل ى ودائعھ م تح ت الطل ب وح سابات الت وفير(  ،و/أو الت أثير عل ى أن شطة البن ك ف ي الم ستقبل )مث ل م نح ق روض
جديدة أو على معامالت البنك األخرى( .أو أية أحداث أخرى يمكن أن يواجھھا البنك.
باإلضافة إلى أن ھذه الطريقة ت ستطيع أن تق يس ب شكل أف ضل ت أثير إمكاني ة قي ام عم الء البن ك بإنھ اء العملي ات م ع البن ك كاختي ار
ً
وبناءا على ذلك فإن طريقة المحاكاة الديناميكي ة تت ضمن قي اس أث ار الم ستويات المختلف ة ألس عار العائ د
صريح أو ضمني لھم ،
والتفاعل الديناميكي بين المدفوعات المتدفقة للبنك وبين مستويات أسعار العائد.
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وأخذا في االعتبار تأثير كل م ا س بق وبم ا ف ي ذل ك الت أثير عل ى أن شطة البن ك الم ستقبلية واس تراتيجيات البن ك فيم ا يتعل ق بإع ادة
االستثمار ،فإن طريقة المحاكاة الديناميكية يمك ن أن تق در الت دفقات النقدي ة للبن ك ف ي الم ستقبل  ،والتغي ر ال ديناميكي ال ذي يمك ن أن
يطرأ على ربحية البنك والقيمة االقتصادية له.
وأخيرا ،فإن درجة االستفادة من تطبيق اى طريقة محاكاة  ،وتقييم نتائجھا تعتمد بدرجة كبيرة على مدى صالحية وفاعلية الفروض
والسيناريوھات المستخدمة ودقة المفاھيم الرئيسية.
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القسم الخامس
اختبارات التحمل
تعد اختبارات التحمل أداة ھامة من أدوات إدارة المخاطر التي ينبغي على البنك االستعانة بھا كجزء من إدارته الداخلية للمخاطر كما ھ و مطل وب
وفقا ً للدعامة الثانية من مقررات بازل  2بھدف إعطاء مؤشر عن حجم رأس المال المطلوب االحتفاظ به لمقابلة الخسائر التي قد تنتج ع ن ح دوث
تغيرات مؤثرة في مستوى المخاطر المتعلقة بأسعار العائد.
وفى ھذا الصدد  ،يوجد طريقتان رئيسيتان إلجراء اختبارات التحمل ل دى البن وك بھ دف تقي يم آث ر وق وع ح دث ج وھري ف ي متغي رات االقت صاد
الكلى على كل من ربحية البنوك ورؤوس أموالھا .
اختبارات الحساسية  :يمثل ھذا النوع الشكل المبسط من اختبارات التحمل  ،حيث يتم بموجب ھذه االختبارات تقييم أث ر تطبي ق تغي ر

•

غير مواتى ما لمتغير واحد على الوضع المالي للبنك مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة .ت ساعد ھ ذه االختب ارات عل ى إم داد البن ك
بتقييم مبدئي وسريع لمدى حساسية محفظة البنك لمعامل مخاطر ما  Risk Factorوتحديد أوجه تركز المخاطر بھا.
االختبارات القائمة عل ى س يناريوھات مفترض ة :تع د ھ ذه االختب ارات أكث ر تعقي داً م ن اختب ارات الح ساسية حي ث ي تم م ن خاللھ ا

•

تطبيق عدة تغيرات غير مواتية على عدة متغيرات في ذات الوقت بناء على مجموعة من االفتراضات والتي تشمل عادة ما يلي :
-

تغيرات جوھرية في المعدل العام ألسعار العائد.

-

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

-

تغيرات في انحدار وشكل منحنى العائد.

ويمكن وضع االفتراضات سالفة الذكر على أساس تاريخي أو افتراضي على النحو التالي:
•

االختبارات المبنية على سيناريوھات تاريخية :يتم إجراؤھا استناداً على أحداث جوھرية تتعلق بالسوق وقعت في الماضي.

•

االختبارات المبنية على سيناريوھات مفترضة :تھدف ھذه االختبارات إلى اخ ذ األح داث الت ي ل م تق ع ف ي الماض ي ف ي االعتب ار .وف ى
س بيل تحقي ق ھ ذا الھ دف يق وم البن ك بوض ع س يناريوھات م ستحدثة ومفترض ة ولك ن م ن المحتم ل ح دوثھا أخ ذا ف ي االعتب ار عوام ل
المخاطر الخاصة به .وبناء عليه يمكن استخدام تلك االختبارات لتقييم المخاطر المصاحبة للمنتجات الجديدة المزمع التعامل فيھا والت ي
قد تؤدى لمخاطر مستقبلية غير معروفة من قبل.

ج

فضالً عما سبق ،يوجد مجموعة من المبادئ االسترشادية التي يتعين أخذھا في االعتبار عند إجراء اختبارات التحمل بغض النظر عن الغ رض
من تلك االختبارات .ھذه المبادئ االسترشادية يمكن إيجازھا فيما يلي :



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



نطاق التطبيق :يتعين على البنك تحديد كافة المخاطر الجوھرية الواجب أخذھا في االعتبار عند إجراء اختبارات التحمل.



الموائمة :يجب على البنك  ،استناداً على التحديد ال سابق للمخ اطر الرئي سية  ،ان يق وم بتحدي د العوام ل المؤدي ة للمخ اطر الرئي سية
التي تخضع الختبارات التحمل .ويعتمد عدد عوام ل المخ اطر مح ل االختب ار عل ى درج ة تعق د المحفظ ة وك ذا نوعي ة المخ اطر الت ي
يتعرض لھا البنك.



دورية اختبارات التحمل والمدى الزمني لھا :تعتمد دورية إجراء اختب ارات التحم ل عل ى ع دة عوام ل منھ ا عل ى س بيل المث ال :
طبيع ة عم ل البن ك  ،درج ة تذب ذب المتغي رات مح ل االختب ار  ،األس اليب الم ستخدمة م ن قب ل البن ك ف ي ھ ذا ال شأن وك ذا التغي رات
الجوھرية التي تطرأ على البيئة الخارجي ة أو ھيك ل المخ اطر ل دى البن ك .باإلض افة إل ى ذل ك فإن ه ي تم تحدي د الم دى الزمن ي إلج راء
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اختبارات التحمل وفقا ً آلجال ودرجة سيولة المراكز محل االختبار .فضالً عم ا س بق ،وف ى ظ ل ظ روف م ا ،يج وز لل سلطة الرقابي ة
مطالبة البنك بإجراء اختبارات تحمل إضافية في أوقات زمنية مختلفة.


جودة البيانات ونظم المعلومات :يتعين على البنك استخدام بيانات دقيقة ،كاملة ،مالئمة ومعبرة ع ن الواق ع عن د إج راء اختب ارات
التحمل وبما يتماشى مع درجة تقدم األساليب المستخدمة في ھذا الشأن ،ونطاق تطبيق تلك االختبارات.



مراجعة منھجية التطبيق :يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بالتحقق من كفاية اختبارات التحمل فيما يتعلق بما يلي :

-

صحة االفتراضات المستخدمة في تلك االختبارات في ضوء التغيرات التي تطرأ على االقتصاد الكلى.

-

كفاية نظم إدارة المعلومات.

-

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

-

مالئمة ودقة وشمولية البيانات المستخدمة في عملية اختبارات التحمل.

-

جودة عملية التوثيق لنتائج عملية اختبارات التحمل.
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أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة)حسب نوع العملة(
األث ر عل ى
ة
القيم
االقت صادية
للبنك

إيضاح

اليوم التالى

شھر فأقل

أكث ر م ن
ش ھر حت ى
 3شھور

أكث ر م ن 3
شھور حتى
 6شھور

أكث ر م ن 6
شھور حتى
سنة

أكث ر م ن
س نة حت ى
سنتين

أكث ر م ن
سنتين حتى
 3سنوات

األصول
النقدية وأرصدة
ل دى البن ك
المركزي
أرصدة مستحقة
على البنوك
أذون الخزان ة
واألوراق
التجارية
س ندات وأدوات
مالية أخرى
روض
ق
سھيالت
وت
ائتمانية
ات
المطالب
ضمونة
الم
بعقارات س كنية
– عائد متغير
ات
المطالب
ضمونة
الم
بعقارات س كنية
– عائد ثابت
ق روض غي ر
منتظمة
أص ول أخ رى
)ذات ح ساسية
لسعر العائد(

1

2
3

4
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أكث ر م ن 3
س نوات
حت ى 4
سنوات

أكث ر م ن 4
س نوات
حت ى 5
سنوات

أكث ر م ن 5
س نوات
حت ى 7
سنوات

أكث ر م ن 7
س نوات
حت ى 10
سنوات

القيمة باأللف جنية

أكث ر م ن
 10سنوات
حت ى 15
سنة

أكث ر م ن
 15س نة
حت ى 20
سنة

أكث ر م ن
 20سنة

البن ود غي ر
الح ساسة
الس عار
العائ د،والب
ود
ن
المح تفظ
ا
بھ
ألغ راض
المتاجرة

اإلجمالي
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اإلجمالي
م شتقات أس عار
العائد
الي
إجم
األص ول ذات
ساسية
الح
ل سعر العائ د
)(1
االلتزامات
ودائ ع تح ت
الطل ب وودائ ع
التوفير
ودائ ع ألج ل
وبإخطار
شھادات ادخار
أرصدة مستحقة
للبنوك
أوراق دي ن
مصدرة
ق روض طويل ة
األجل
ات
التزام
أخ رى ذات
ح ساسية ل سعر
العائد
اإلجمالي
مشتقات أسعار
العائد
الي
إجم
االلتزام ات ذات
ساسية
الح
ل سعر العائ د
)(2
ص افى الفج وة
الجاري ة )-(1
)(2
امالت
مع
رجيح
الت

%0.0

%0.08

%0.32

%0.72

%1.43

%2.77

%6.14

%4.49
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%7.71

%10.15

%13.26

%17.84

%22.43

%26.03
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افتراض
)ب
ص دمة س عر
عائ د 200
نقطة أساس(
ز
المراك
ة
المرجح
امالت
بمع
الترجيح
ة
القيم
ة
المعرض
للمخاطر

0.00

األثر على صافى العائد على أساس سنوي

0.00

إيضاح

0.00

باالطالع

0.00

0.00

شھر فأقل

0.00

أكبر من شھر حتى 3
شھور

0.00

0.00

أكبر من 3
شھور حتى 6
شھور

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

أكبر من  6شھور
حتى سنة

صافى الفجوة الجارية
التغير االفتراضي لسعر العائد )نقطة أساس(
الفترة الزمنية الفعلية للفجوة الجارية
األثر على صافى العائد )على أساس سنوي(

200
1.00
0.00

200
0.96
0.00

200
0.83
0.00

200
0.63
0.00

إجمالي األثر على صافى العائد

200
0.25
0.00
0.00

اإليضاحات:
 -1يتم إدراج أرصدة االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي )بما فيھا االحتياطي اإللزامي (بدون عائد بالفترة الزمنية باالطالع ،أما األرصدة االحتياطية بالعمالت األجنبية واألرصدة
األخرى ذات العائد فيتم إدراجھا بالفترة الزمنية حسب الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق/إعادة التسعير .
 .2تتضمن األوراق التجارية المخصومة .
 .3يتم تحديد إذا كان ھناك خيارات للسداد المعجل واالفتراضات المستخدمة في ھذا الشأن .
 .4تتضمن استثمارات صناديق االستثمار التي ال يتوافر للبنك تفاصيل بشأنھا .
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