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الباب األول
قواعد عامة
المقدمة واإلطار العام
تمثل مخاطر السوق∗ فى ھذه الورقة المخاطر الناتجة عن التحركات غير المواتية فى اسعار السوق التى تؤثر
سلبا ً على قيم المراكز فى محفظة المتاجرة ،باالضافة الى مخاطر اسعار الصرف مما ينعكس بدوره على االرباح
والخسائر ورأس مال البنك.
وسيتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخ اطر ال سوق باس تخدام األس لوب المعي ارى ،وف ي مرحل ة الحق ة س يتم
السماح للبنوك باستخدام أسلوب النماذج الداخلية بشرط اس تيفاء مجموع ة م ن المع ايير الكمي ة والنوعي ة ،باإلض افة
إلى الموافقة المسبقة من البنك المركزي المصري.
وتعرف وتحكم ورقة المناقشة معالجة المخاطر التالية:
أ(
بالنسبة للمخاطر المتعلقة بالمراكز المحتفظ بھا بغرض المتاجرة :Trading Book
مخاطر المراكز المفتوحه
مخاطر التسوية
مخاطر الطرف المقابل
بالنسبة إلجمالي بنود الميزانية:
ب(
مخاطر أسعار الصرف
يسمح األسلوب المعيارى )الوارد بالتفصيل بالباب الثاني من ھذه الورقة( للبنوك باحتساب إجم الي متطلب ات رأس
المال باستخدام إسلوب البناء التراكمي  Building Blockبحيث يتم الحصول عل ى إجم الي متطلب ات رأس الم ال
لمقابلة مخاطر السوق من خالل حساب متطلبات رأس المال لكل نوع م ن المخ اطر الم ذكورة بعالي ة عل ى ح دة ث م
إجراء عملية تجميع لھا للوصول إلى إجمالي متطلبات رأس المال لمواجھة مخاطر السوق ككل.
يمكن استخدام إس لوب النم اذج الداخلي ة الحق ا) ال واردة بالتف صيل بالب اب الثال ث م ن ھ ذه الورق ة( بالن سبة لمخ اطر
المركز ومخاطر سعر الصرف.
تمث ل متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر ال سوق المن صوص عليھ ا بتل ك الورق ة الح د األدن ى للمتطلب ات الرأس مالية
الواجب االحتفاظ بھا  ،أخذاً في االعتبار صعوبة التنبوء بكافة التغي رات الت ي يمك ن أن تط رأ عل ى أس عار األوراق
المالية والعمالت األجنبية والتطورات في أسواق المال بصفة عامة.
وبناء على ذلك  ،ال يعتبر االلتزام بالتعليمات الخاصة بمتطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق كافي ا ً ف ي ح د
ذاته  ،بل يجب أن يتوافر لدى البنوك مجموع ة م ن اإلج راءات ونظ م الرقاب ة الداخلي ة الت ى ت ضمن فاعلي ة وح سن
إدارة المخاطر وبما يتفق وتعليمات البنك المركزى المصرى المزمع اصدارھا فى ھذا الشأن.

∗ الرجوع إلى الفھرس الوارد فى نھاية ورقة المناقشة فيما يتعلق بالمصطلحات الخاصة بمخاطر السوق.
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وسيتم تطبيق تلك التعليمات على أساس منفرد ) ( Solo Basisبالنسبة للبنوك المصرح لھا بالعم ل ف ي م صر
مت ضمنة فروعھ ا العامل ة بالخ ارج ،وعل ى أس اس مجم ع ) (Consolidated Basisبالن سبة للمجموع ات
المصرفية فى مصر.
وال يتم احتساب متطلبات راس مال لمخاطر السوق بالنسبة لفروع البنوك األجنبية العاملة في مصر م ا ل م يطل ب
البنك المركزي خالف ذلك  ،بشرط تطبيق تعليمات رقابية مثيلة في الدولة أالم التي يقع فيھا المركز الرئي سي لھ ذه
الفروع .
يتم إعفاء البنوك التي تمثل إجمالي المراكز المفتوحه المحتفظ بھا بغرض المتاجرة لديھا اقل من  % 5من إجم الي
األصول و الت ي ال تتع دى قيمتھ ا ف ى جمي ع األح وال 50ملي ون جني ه ،م ن احت ساب متطلب ات راس م ال لمخ اطر
السوق بالنسبة لمحفظة المتاجرة .
ويج ب عل ى البن وك بغ رض ح ساب ن سبة اإلعف اء الم شار إليھ ا ) (%5أخ ذ كاف ة المراك ز المح تفظ بھ ا بغ رض
المتاجرة فى االعتبار .وتحقيقا ً لھذا الغرض يتم تقييم أدوات الدين على أساس قيمتھا ال سوقية  ،وتقي يم األس ھم عل ى
أساس أسعار السوق  ،وتقييم المشتقات على أساس القيمة التعاقدية أوالسوقية لألدوات المالية موضوع العق د  .وي تم
تجميع مراكز الفائض والعجز على أساس القيم المطلقة) بغض النظر عن إشاراتھا(.
يتعين على البنك المعفى من متطلبات رأس المال للمراك ز المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة ف ى حال ة تج اوزه الن سبة
المشار إليھا أعاله  ،إخطار البنك المركزي المصري بذلك في أسرع وق ت ممك ن )خ الل ش ھر م ن تج اوز الح د(.
وإذا ترأى للبن ك المرك زي الم صري أن الزي ادة ع ن الح د ق د ت ستمر لم دة لي ست بق صيرة  ،يح ق ل ه مطالب ة البن ك
بااللتزام بمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق )للبنود الواردة بالمراكز المحتفظ بھا بغرض المتاجرة( .
حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق على أساس منفرد أو على أساس مجمع.:
أ -حساب متطلبات رأس المال على أساس منفرد :Solo Basis
يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للبنوك التي تطب ق األس لوب المعي ارى عل ى أس اس جم ع متطلب ات
رأس الم ال المح سوبة لك ل م ن مخ اطر المرك ز  ،مخ اطر الت سوية  ،مخ اطر الط رف المقاب ل  ،مخ اطر س عر
الصرف معا ً.
ف ى ح ين ي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للبن وك الت ي ت ستخدم أس لوب النم اذج الداخلي ة الحق ا ً عل ى أس اس قي اس
المخاطر من خالل نماذج مصممة داخليا ً لھذا الغرض .
أما بالنسبة للبنوك التي تجمع بين كل من األسلوب المعيارى وأسلوب النماذج الداخلية الحقا ً  ،فيتم احتساب إجمالي
متطلبات رأس المال عن طريق جمع متطلب ات رأس الم ال الناتج ة ع ن اس تخدام األس لوب المعي ارى وتل ك الناتج ة
عن استخدام أسلوب النماذج الداخلية  .ويتعين على البنوك االلتزام بھذه المتطلبات بصفة مستمرة.
ب -حساب متطلبات رأس المال على أساس مجمع :Consolidated Basis
ي تم أحت ساب متطلب ات رأس مالية للمجموع ة الم صرفية  Banking groupف ى م صر لمقابل ة مخ اطر المرك ز ،
مخاطر التسوية ،مخاطر الطرف المقابل ، ،ومخاطر أسعار الصرف.
وتلتزم المجموعات المصرفية بحساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق بصفة مستمرة .
ف ي حال ة تطبي ق بع ض أع ضاء المجموع ة الم صرفية ألس لوب النم اذج الداخلي ة الحق ا ً وال بعض األخ ر لألس لوب
المعيارى ،فإن متطلبات رأس المال للمجموعة المصرفية تحسب عن طري ق جم ع متطلب ات رأس الم ال المح سوبة
باستخدام األسلوب المعيارى وتلك المحسوبة باستخدام أسلوب النماذج الداخلية معا ً.
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محفظة المتاجرة Trading Book

يعتم د أحت ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر ال سوق عل ى أس اس ت صنيف المراك ز ب ين محفظ ة المت اجرة
 Trading Bookوالمح افظ لغي ر اغ راض المت اجرة  . Banking Bookتعتب ر المراك ز الت ي لي ست بمحفظ ة
المتاجرة مدرجة بالمحافظ لغير اغراض المتاجرة .
يجب أن يتوافر لدى البنوك سياسة واضحة تحدد األسس التي يتم بموجبھا تبويب مراكزھا ضمن محافظ المت اجرة
أو المحافظ لغير اغراض المتاجرة على أن يتم ذلك بأسلوب متناسق ووفقا إلجراءات محددة ومعتمدة م ن مجل س
االدارة  .ويجب أن تتواف ق ھ ذه ال سياسة م ع سياس ات المت اجرة المعتم دة ل دى البن ك وبم ا اليتع ارض م ع تعليم ات
البنك المركزى فى ھذا الشأن .ويتعين أن تتضمن ھذه السياسات كيفية االلتزام بمتطلبات ھذه الورقة.
وب صفة عام ة  ،تت ضمن محفظ ة المت اجرة مراك ز األدوات المالي ة المح تفظ بھ ا إم ا بغ رض المت اجرة أو بغ رض
تغطي ة مراك ز اخ رى بغ رض المت اجرة .ولك ي ي تم االعت راف ب األدوات المالي ة ض من محفظ ة المت اجرة بغ رض
حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق يجب أن تتوافر فيھا الشروط التالية:
• أن تكون خالية من أيه شروط تعوق تداولھا.
• أن تكون قابلة للتغطية بالكامل.
وبشكل أكثر تفصيال تتكون محفظة المتاجرة من:
 .1مراكز األدوات المالية بغرض إعادة البيع و/أو المتخذة من قبل البنك لالس تفادة ف ي األج ل الق صير م ن الف رق
الفعلي و/أو المتوقع بين أسعار الشراء والبيع أو من تغيرات في أسعار أخرى أو في اسعار العائد.
 -2مراكز التغطية التي يتخذھا البنك لتغطية المخاطر الناشئة عن مراكز اخرى بمحافظ المتاجرة.
 -3المراكز المعرضة للمخاطرالناتجة عن عمليات لم يتم تسويتھا وعملي ات الت سليم ب دون دف ع والناش ئة ع ن اتخ اذ
المراكز المذكورة أعاله وكذا عن المشتقات المالية خارج األسواق المنظمة .Over The Counter
 -4المراكز المعرضة للمخ اطر الناتج ة ع ن عملي ات البي ع م ع االلت زام بإع ادة ال شراء وعملي ات إق راض األوراق
المالية على أن تكون تلك األوراق المالية مدرجة بمحفظة المتاجرة.
 -5المراكز المعرضة للمخاطر الناتجة ع ن عملي ات ال شراء م ع االلت زام بإع ادة البي ع وعملي ات اقت راض األوراق
المالية على أن يتوافر بھا الشروط اآلتية -:
 أن يتم تقييم المراكز المعرضة للمخاطر بشكل يومى على أساس أسعار السوق ً. أن يتم تعديل قيمة الضمانات ًبناء على القواعد المتبع ة م ن قب ل البن ك ف ى ھ ذا ال شأن بحي ث ي تم األخ ذ ف ي
االعتبار التغيرات الجوھرية في قيمة األوراق المالية موضوع االتفاق.
 أن يكون للبنك الحق في إجراء مقاصة فورية بين قيم ة األوراق المالي ة والت زام الط رف المقاب ل ً ف ي حال ةإخفاق الطرف المقابل.
ويمكن أن تقوم البنوك بتغطية مراكزھا المعرضة للمخ اطر بالمح افظ لغي ر أغ راض المت اجرة Banking book
عن طريق اتخاذ مراك ز ام ا م ع أط راف خارجي ة )أي بخ الف البن ك نف سه( أو م ن خ الل عملي ات داخلي ة بمح افظ
المتاجرة والتى تعتبر طرف مقابل فعال.
أ -في حالة إجراء عملية التغطية للمراكز المح تفظ بھ ا ض من المح افظ لغي ر أغ راض المت اجرة Banking book

مع أطراف خارجية ،فإن عملية التغطية تبوب ضمن المحافظ لغير اغراض المتاجرة .وف ى ھ ذه الحال ة ي تم ح ساب
متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر المتعلقة بالمركز
االصلى )المحتفظ بة بالمحافظ لغير اغراض المتاجرة( ضمن المخاطر االئتمانية  .كما ي تم اس تبعاد عملي ة التغطي ة
المتعلقة بھا من مخاطر السوق ،مع تضمينھا في حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان لھا.
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ب -تغطية المراكز مع دفاتر المتاجرة داخل البنك كطرف مقابل فعال :يحدث ذلك عن طري ق تنفي ذ عملي ة داخلي ًة
بين المراكز المحتفظ بھ ا لغي ر اغ راض المت اجرة  ،والمراك ز المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة)محفظ ة المت اجرة( ،
وكعملية داخلي ة ف ان المراك ز األساس ية المح تفظ بھ ا بغ رض االس تحواذ والمغط اة س تظل بالمح افظ لغي ر أغ راض
المتاجرة  Banking bookوتخضع لمتطلبات رأس مال لمقابل ة مخ اطر االئتم ان .ف ي ح ين أن عملي ة التغطي ة
المتعلقة بھا والمبوبة ضمن محفظة المتاجرة يتم ت ضمينھا ف ي ح ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر ال سوق
)كمخاطر عامة فقط ( وال يتم حساب مخاطر مح ددة .ويج ب أن تك ون ھ ذه العملي ات الداخلي ة ض من سياس ة البن ك
وبم ا ي ضمن ع دم إس اءة اس تخدام ھ ذه العملي ات للتحوي ل المراك ز ب ين محفظ ة المت اجرة والمح افظ لغي ر أغ راض
المت اجرة  ،Banking bookوذل ك بھ دف تخف يض متطلب ات رأس الم ال وبم ا يتف ق وتعليم ات البن ك المرك زى
المصرى فى ھذا الشأن .
اساليب تقييم المراكز بمحفظة المتاجرة
يجب على البنوك أن تجرى عملية تقييم  -بصفة يومية عل ى األق ل  -للمراك ز المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة ل ديھا
وفق ا ألس عار ال سوق )س وق ن شط وذات س يولة عالي ة( ال سائدة ) (Mark-to-Marketوبم ا يتماش ى م ع القواع د
المحاسبية المستخدمة .ولتقييم المراكز المحتفظ بھا بغرض المتاجرة بشكل ي ومي وفق ا ألس عار ال سوق ،يج ب عل ى
البنوك استخدام أسعار اإلقف ال لل سوق الم ستقاة م ن م صادر معلوم ات دقيق ة وم ستقلة م ع اس تخدام األس عار األكث ر
تحوطا )بيعا أو شراءا ( مثل أسعار التبادل أو أسعار الشاشات .......الخ.
وفى حالة عدم توافر بيانات كافية عن أسعار السوق ،فيج ب عليھ ا اس تخدام نم اذج الت سعير ) ،(Mark to Model
وذلك بغرض حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق ويتم التقييم من خالل النموذج باس تخدام متغي رات
متعلقة بالسوق.
ويلتزم البنك بالمتطلبات التالية عند إجراء التقييم وفقا للنماذج الداخلية-:
أ -يجب أن تكون اإلدارة العليا على علم بعناصر مراكز المتاجرة الت ي ي تم تقييمھ ا وفق ا للنم اذج وان تك ون عل ى
دراية تامة بكافة جوانبھا.
ب -يجب تعريف محددات النماذج  Parametersوالتي ي تم الح صول عليھ ا م ن ال سوق حت ى تك ون متماش ية م ع
أسعار السوق ،وأن يتم تقييم ھذه المحددات بشكل دوري.
ج -يجب توافر منھجية متعارف عليھا في السوق لتقييم أدوات مالية معينة.
د -ف ي حال ة قي ام البن ك بتط وير النم وذج الم ستخدم ،يج ب أن يك ون مبن ى عل ى ف روض مناس بة ،وي تم تقي يم ھ ذه
الفروض بواسطة متخصصين ذو كفاءة عالية ويتمتعون باستقاللية وال يرتبط عملھم بتصميم النموذج أو تطويره.
ھـ  -البد أن يخ ضع النم وذج الم ستخدم لعملي ة مراجع ة دوري ة لتحدي د م دى دقت ه ،كم ا يج ب التحق ق م ن األس عار
المستخدمة في التقييم ،باإلضافة إلى ضرورة إجراء تقييم يومي لألسعار المستخرجة من النموذج .
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البــاب الثاني
أسلوب القياس المعيارى
القســم األول
قواعــد عامـــة
مقدمــة
وفقا لألسلوب المعيارى  ،يتم أحتساب متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر ال سوق م ن خ الل ح ساب رأس الم ال ال الزم
لكل نوع من أنواع المخاطر التي سترد بشكل منفرد في األقسام التالية من ھذه الورقة.
وفيما يتعلق بمخ اطر المرك ز )وال واردة بالق سم الث اني( في تم تبوي ب األص ول بمحفظ ة المت اجرة وفق ا لطبيع ة األداة
المالية وعوامل المخاطر المتعلقة بھا.
وعلى وجه التحديد تؤخذ المخاطر التالية في االعتبار:
 مخاطر أسعار العائد المخاطر المحددة والمتعلقة بالطرف المصدر لألدوات المالية ،مقارنة بمخاطر االئتمان المخاطر العامة المرتبطة بالتغيرات في أسواق األسھم المخاطر المحددة والمرتبطة بكل سھم على حدةوي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر الت سوية  Settlement Riskللمراك ز القائم ة ف ي محفظ ة
المتاجرة التي لم يتم تسويتھا في تاريخ االستحقاق) .الواردة بالقسم الثالث(
يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر الطرف المقابل  Counterparty Riskوالتي قد تن شا نتيج ة تعث ر
ھذا الطرف قبل تاريخ استحقاق األداة المالية )الواردة بالقسم الرابع(.
يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر أسعار الصرف  Foreign Exchange Riskالتي تمث ل مخ اطر
تحقيق البنك لخسائر نتيجة للتغيرات غير المواتية في أسعار الصرف وذلك على مستوى المركز المالي للبنك كك ل
)الواردة بالقسم الخامس(.
يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر عقود الخيارات  Optionsوالتي تخ ضع لمعالج ات خاص ة ،حي ث
يستطيع البنك قياس المخاطر المتعلقة بھذه العملي ات باس تخدام األس لوب الب سيط ،أو أس لوب معام ل التغي ر Delta
) Plus.الواردة بالقسم السادس(
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القســم الثاني
مخاطـر المركـز
Position Risk
 1/2مقدمــة
تنشأ مخاطرالمركز المفتوح نتيجة التقلبات في أسعار األوراق المالية والتي تعزى إل ى عوام ل مرتبط ة بتط ورات
األسواق المالية بصفة عام  ، General riskأو مخاطر مرتبطة بكل ورقة مالي ة عل ى ح دة Specific risk
.
وتتكون مخاطر المركز  ،المحتسبة لمحفظة المتاجرة بالبنك  ،مما يلى :
أ( مخاطر عامة  ،تشير إلى مخاطر التعرض للخ سائر نتيج ة للتحرك ات غي ر المواتي ة ف ي أس عار األدوات المالي ة
بصفة عامة .
ب( مخاطر محددة ،وت شير إل ى مخ اطر التع رض للخ سائر نتيج ة للتغي رات غي ر المواتي ة ف ي أس عار أوراق مالي ة
بعينھا والتي تعزى إلى عوامل متعلقة بالطرف المصدر لھذه األوراق.
ويجب أن تحسب مخاطر المركز ومتطلبات رأس المال لآلتى:
• اوراق الدين واألدوات المالية األخرى التي تعتمد قيمتھا على اتجاھات أسعار العائ د )مخ اطر عام ة( والج دارة
االئتمانية للطرف المصدر لھا)مخاطر محددة(
• األس ھم واألدوات المالي ة األخ رى الت ي تعتم د قيمتھ ا عل ى التط ورات ف ي س وق رأس الم ال )مخ اطر عام ة(
والوضع المالي للطرف مصدر األسھم )مخاطر محددة(.
في حالة اتخاذ البنك لمراكز أدوات مالية تتأثر بمخاطر ال تتضمنھا ھذه الورق ة ،في تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال
لمقابلة المخاطر المتعلقة بھا بعد استشارة البنك المركزي المصري.
 2/2قياس المخاطر المتعلقة بمراكز أوراق الدين )اذونات خزانة /سندات( :
يجب على البن ك عن د قي اس المخ اطر المتعلق ة بمراك ز أوراق ال دين )المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة( أن يأخ ذ ف ي
االعتبار ما يلي:
 أوراق الدين )السندات واذونات الخزانة( التى تعتم د قيمتھ ا عل ى أس عار العائ د أو عوام ل مخ اطر م شابھة )مث لالت ضخم( والت ي تتمث ل ف ي أوراق ال دين الموج ودة ض من أص ول البن ك  ،وك ذا عملي ات الم شتقات المرتبط ة بھ ا
والمحتفظ بھا بغرض المتاجرة.
 المشتقات المرتبطة بأسعار العائد. األدوات األخرى التي تعتمد قيمتھا على أسعار العائد أو عوامل مخاطر مشابھة والمحتفظ بھا بغرض المتاجرة.كما يتم أخذ أوراق الدين )السندات واذونات الخزانة( التي يتم إقراضھا في االعتبار عند احتساب مخاطر المركز.
 1/2/2قياس المخاطر العامة ألوراق الدين General Risk

لحساب المخاطر العامة ألوراق الدين  ،يتم إتباع طريقة االس تحقاق  . Maturity Methodوالت ي بمقت ضاھا ي تم
استخدام سلم االستحقاق  Maturity Ladderلمراكز أوراق الدين وفق ا لك ل ن وع م ن العم الت األجنبي ة الرئي سية
المق وم بھ ا ،وي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال لك ل عمل ة رئي سية عل ى ح ده  .أم ا ب اقي مراك ز أوراق ال دين
بالعمالت األجنبية التي ال تشكل أھمي ة ن سبية كبي رة  ،ف ال يتطل ب ذل ك عم ل س لم اس تحقاق لك ل عمل ه عل ى ح ده ،
وإنما يكتفي بعمل س لم اس تحقاق واح د لھ ا ،عل ى أن ي تم إدراج ص افى المرك ز لك ل عمل ة )ف ائض أو عج ز( داخ ل
الفت رة الزمني ة المالئم ة  Time Bandف ي س لم االس تحقاق ،ث م ي تم جم ع ص افى المراك ز لك ل فت رة زمني ة بغ ض
النظر عن كونھا مراكز فائض أو عجز للوصول إلى المركز اإلجمالي لسلم االستحقاق.
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كم ا يمك ن للبن ك إتب اع طريق ة فت رة االس ترداد ) Duration Methodب دال م ن طريق ة االس تحقاق( كطريق ة بديل ة
لقياس المخاطر العام ة ألوراق ال دين  .ولك ي ي سمح للبن ك بإتب اع طريق ة فت رة االس ترداد  ،يج ب علي ة تق ديم طل ب
للبن ك المرك زي الم صري للح صول عل ى موافقت ه قب ل اس تخدام ھ ذه الطريق ة  .وف ى حال ة قي ام البن ك باتب اع ھ ذة
الطريقة )فترة االسترداد ( فانة ال يمكن السماح لة باتباع طريقة االستحقاق م رة اخ رى اال ف ى ح اال ت اس تثنائية
وبموافقة البنك المركزى المصرى.
ويوضح المرفق رقم " "1الخطوات التفصيلية لحساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة المخ اطر العام ة ألوراق ال دين
باستخدام الطريقتين المشار إليھما.
)أنظر مرفق رقم  ، 4نموذج  1ألغراض التقارير( .
 2/2/2المخاطر المحددة الوراق الدين ) ( Specific Risk
تعرف المخاطر المحددة ألوراق الدين بأنھا المخاطر التي تنشأ نتيجة لتغير أسعار ھذه األوراق في السوق بسبب
عوامل متعلقة بالطرف المصدر لھذه األوراق بشكل عام .
ولقياس المخاطر المحددة ألوراق ال دين ب شكل مف صل )ك ل ورق ة عل ى ح دة ( ي تم أوال ت صنيف أوراق ال دين وفق ا
للفئ ات المناس بة لھ ا
) والموض حة بالج دول رق م  1الت الي( وذل ك عل ى أس اس الفت رة المتبقي ة عل ى ت اريخ
االستحقاق .ث م ي تم ض رب قيم ة ك ل ورق ة ف ي ال وزن الترجيح ي المقاب ل لفئاتھ ا .تجم ع المراك ز المرجح ة )بغ ض
النظر ع ن كونھ ا مراك ز ف ائض أوعج ز ( لح ساب متطلب ات رأس الم ال للمخ اطر المح ددة .ال تؤخ ذ ف ي االعتب ار
مراكز أدوات الدين المصدرة بمعرفة البنك ذاته حي ث ي تم خ صمھا م ن رأس الم ال عن د ح ساب مع دل كفاي ة رأس
المال.
جدول )(1
أوراق ذات مخاطر منخفضة
أوراق ذات مخاطر عالية
أوراق الدين الخاصة
) اوراق مؤھلة( Qualifying items
(non- Qualifying
بالحكومات المركزية
)items
الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
 6شھور او
اقل
%10 : %0

%0.31

اكثر من  6اشھر
واقل من  24شھر

اكثر من
 24شھر

%1.25

%.2

%10

ي تم إعط اء وزن ترجيح ي لل سندات الم صدرة أو الم ضمونة م ن الحكوم ات المركزي ة ،والبن وك المركزي ة او
الحكوم ات المحلي ة بن اء عل ى ت صنيف مخ اطر ك ل دول ة م ن ال دول الم شتركة ف ي االتفاقي ة الرس مية لت سھيالت
 . OECDويج ب أن ي ستخدم البن ك آخ ر تقي يم
المصدرين والصادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
متاح وتطبق األوزان الترجيحية للمخاطر وفقا للجدول رقم  2التالي:
جدول )(2
الجدارة االئتمانية
متطلبات رأس المال

1-0
%0

2
%2

3
%5

7 - 4
%10
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يطب ق وزن ترجيح ي ق درة ) ص فر( ألوراق ال دين الم صدرة أو الم ضمونة م ن الحكوم ات المركزي ة ،البن وك
المركزية أو الحكومات المحلية بالعملة المحلية.
تعامل أوراق الدين كأدوات ذات مخاطر منخفضة ) (Qualifying Itemsإذا توافرت فيھا الشروط اآلتية :
 أن تكون مدرجة في سوق مالي واحد على األقل. أن تتمتع بدرجة سيولة مقبولة . أن تكون ذات درجة مخاطر منخفضة بناءا على المالءة المالية لمصدر الورقة.علما بأن ھذه األوراق ستكون محل فحص دقيق م ن جان ب البن ك المرك زي الم صري ،وبن اء علي ة يح ق ل ه تغيي ر
تقييم البنك في حالة إذا كانت أوراق دين معينة ذات مخاطر عالية.
وسيتم اعتبار اوراق الدين التى لم يتوافر فيھا الشروط المحددة أعاله ذات مخاطر عالية وستخضع لوزن ترجيح ى
للمخاطر المحددة .%10
يتم قياس المخاطر المحددة لعمليات المشتقات المالية في حالة إذا كانت ھذه العمليات مرتبط ة ب أدوات مالي ة  .عل ى
سبيل المثال إذا كان موضوع العقد ھو عملي ة مبادل ة م رتبط بأس عار العائ د عل ى المع امالت ب ين البن وك ) Inter-
 (bank ratesف ي ھ ذه الحال ة تك ون العملي ة تنط وي عل ى مخ اطر أس عار العائ د فق ط )التنط وى عل ى مخ اطر
محددة( .في حين إذا كانت عملية المبادل ة مبني ة عل ى أس اس عائ د ال سندات ،ف سيتم ف ي ھ ذه الحال ة ح ساب مخ اطر
محددة للسند موضوع العقد .وبالنسبة لعقود الخيارات  Optionsفسيتم حساب المخ اطر المح ددة لھ ا بن اءا عل ى
قيم ة معام ل التغي ر  Delta Weightل ألداة المالي ة موض وع العق د وذل ك باس تثناء عق ود الخي ارات الم شتراة م ن
أسواق غير منظمة أو خارج المق صورة  Over the Counterحي ث ي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال لھ ا مث ل
التى تم حسابھا لألدوات المالية موضوع العقد.
يتع ين عل ى البن وك فيم ا يتعل ق ب المراكز الناش ئة ع ن عملي ات التوري ق والمدرج ة بمحفظ ة المت اجرة ل ديھا،
احتساب متطلبات راس المال لمخاطر السوق بالنسبة لھا وذلك م ن خ الل تطبي ق نف س اوزان المخ اطر المتعلق ة
باالطراف المقابلة )المصدرين( الواردة بالتعليمات الخاصة بمخاطر االئتمان .
ملحوظة :في حالة تطبيق نظام التصنيف االئتماني الصادرة من مؤس سات الت صنيف االئتم اني المعت رف بھ ا ف ي
التعليمات الخاصة بمتطلب ات رأس الم ال لمخ اطر االئتم ان  ، Credit risk regulationس يتم ال سماح للبن وك
باستخدام ھذا التصنيف في حساب المخاطر المحددة بدال من التصنيف الموج ود ف ي الج داول أرق ام  1و  2الم شار
إليھما سلفا.
أنظر مرفق  4نموذج  2ألغراض التقارير.
 3.2.2حساب متطلبات رأس المال للمراكز المغطاة باستخدام المشتقات االئتمانية :
يمك ن أن ي ستخدم البن ك الم شتقات االئتماني ة لتقلي ل المخ اطر المح ددة  .ولح ساب متطلب ات رأس الم ال للمخ اطر
المحددة يجب في ھذه الحالة التفرقة بين :
 .1العمليات المغطاه بالكامل full allowance
 .2العمليات المغطاه بنسبة allowance %80
 .3العمليات المغطاه بشكل جزئي)نسبة أقل من Partial allowance (%80
 .4العمليات غير المغطاه No -allowance
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 (1العمليات المغطاه بالكامل full allowance
تع د العملي ات المالي ة الواج ب اخ ذھا ف ي االعتب ار عن د احت ساب المتطلب ات الرأس مالية مغط اة بالكام ل عن دما
تتحرك قيم مراكز الفائض والعجز فى اتجاھات معاكسة وبنفس المدى .
وتتواجد ھذه الحالة  -على سبيل المثال  -عند وجود مركزين لھما نفس البنود والشروط وكذا عند تواجد مركز
نقدي فائض مغطى بعق د مبادل ة عائ د) total rate of return swapأو العك س( عن د التواف ق الكام ل ب ين
األصل المرجعى والمركز المغطى ،
في ھذه الحاالت ال يتم حساب متطلبات رأس مال للمخاطر المحددة لمركز الفائض ومركز العجز.
 (2العمليات المغطاه بنسبة allowance %80
تعد العمليات المالية مغطاه بنسبة  %80من قيمتھ ا )أي وج وب احت ساب متطلب ات رأس مالية لن سبة  %20غي ر
المغطاة( عندما تتحرك قيم مركزي الفائض والعجز في اتجاه معاكس ويكون ھناك توافق كامل بين:
 األصل المرجعي والمركز النقدي تاريخ استحقاق األصل المرجعي وتاريخ استحقاق عملية المشتقات االئتمانية عملة األصل المرجعي وعملة المركز النقديباإلض افة إل ى ذل ك يج ب اال ت ؤدى الخ صائص الرئي سية للم شتق االئتم انى )مفھوم ة  ،آلي ة الت سوية الخاص ة ب ه
.....الخ( إلى حدوث تحركات فى اسعار المشتق االئتم انى تختل ف ب شكل كبي ر ع ن تل ك الخاص ة ب المركز النق دي
ذات ه .وتح دث ھ ذه الحال ة  ،عل ى س بيل المث ال ،عن د تغطي ة المرك ز النق دى بعق د  Credit Default Swapأو
)credit-linked noteوالعكس صحيح( عند استيفاء الشروط سالفة الذكر.
يجب على البنوك ف ى مث ل ھ ذه الح االت  ،أن تأخ ذ ف ى االعتب ار المتطلب ات الرأس مالية للمخ اطر المح ددة الخاص ة
بالمشتق االئتمانى أو المركز المغطى أيھما أكبر بعد تخفيض قيمة تلك العمليات بنسبة . %80
 (3العمليات المغطاه بشكل جزئي )نسبة أقل من Partial allowance(%80

يكون ھناك تخفيض جزئي للمخاطر عندما تتحرك قيمة مركز الفائض ومركز العجز فى اتجاھات عكسية  ،وذلك
فى الحاالت التالية:
أ – ف ى حال ة ع دم وج ود تواف ق ب ين مرك ز الف ائض )المرك ز النق دي األص لى( والمرك ز المتخ ذ بغ رض التغطي ة
)عملية المبادلة على سبيل المثال( ولكن تتوافر الشروط التالية:
 أن يكون األصل المعنى موازيا ً فى القيمة لمركز التغطية أو اقل.The reference asset ranks pari passu with or is junior to the hedged obligation
 في حالة إذا كان األصل المعنى وعملية التغطية تم إصدارھما من طرف واحد The same issuersب  .فى حالة عدم وجود توافق بين مركز الفائض )المركز النقدي األصلى( والمرك ز المتخ ذ بغ رض التغطي ة م ن
حيث نوع العملة أو تاريخ االستحقاق.
ج  .ف ي حال ة مرك ز ف ائض نق دي مغط ى بعملي ة م شتقات ائتماني ة )أو العك س( عل ى أص ل مختل ف بحي ث يك ون
المركز المغطى ضمن االلتزامات الواردة بمستندات عملية المشتقات.
ولكافة الحاالت المشار إليھا اعاله يقوم البنك بحساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة ألعلى قيمة سواء ك ان
ذلك للمركز المغطى أو لعملية التغطية )عملية المشتقات االئتمانية(.
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 (4العمليات غير المغطاه No allowance
بالنسبة للعمليات التي ال تتوافر فيھ ا ال شروط ال سابق اإلش ارة إليھ ا بالح االت الثالث ة ال سابقة ي تم ح ساب متطلب ات
رأس المال لمقابلة المخاطر المحددة لكل من عملية المشتقات االئتمانية والمركز المغطى بھا.
 3/2/2معالجة المشتقات
يتم تحويل جميع عمليات المشتقات والعمليات خارج الميزانية والمبوبة بمحفظة المتاجرة ،والت ي تت أثر ب شكل كبي ر
بأسعار العائ د ،إل ى مراك ز األدوات المالي ة موض وع العق د وس وف تخ ضع لمتطلب ات رأس الم ال للمخ اطر العام ة
والمحددة .
يقوم البنك بعمل مقاصة بين مراكز الفائض والعجز لألدوات المتطابقة من حيث المصدر ،الكوبون ،العمل ة ،ت اريخ
االستحقاق واألدوات المالية موضوع العقود .باإلضافة إلى اآلتي:
 بالنسبة للعقود المستقبلية  :Futuresيتم عمل مقاصة ب ين المراك ز الخاص ة ب العقود ذات الق يم المق درة ،أو الت ييك ون موض وع العق د أداة مالي ة ،عل ى أن تك ون تل ك المراك ز ل نفس المن تج ويك ون الف ارق ب ين ت اريخى اس تحقاق
العقدين  7أيام على األكثر.
 بالنسبة لعقود المبادلة  Swapsواتفاقيات أسعار العائد اآلجلة ) :(FRAsيجب أن يكون سعر العائد المرجع يواحد) Reference rateللمراكز التي تعتمد على سعر العائد المتغير( ،ويكون الفرق بين عائدى الكوبون لھ ذه
العقود متقارب )بما ال يتجاوز  15نقطة أساس (.
 بالن سبة لعق ود المبادل ة  Swapsواتفاقي ات أس عار العائ د اآلجل ة ) (FRAsوالعق ود اآلجل ة ): (Forwardsيكون تاريخ اعادة التسعير أو بالنسبة للمراكز ذات العائد الثاب ت تك ون الفت رة المتبقي ة حت ى ت اريخ االس تحقاق وفق ا
للحدود التالية:
• إذا كانت الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق اقل من شھر وأن يكون تاريخ إعادة التسعير في ذات اليوم .
• إذا كانت الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق بين ش ھر وع ام وأن يك ون الف رق ب ين ت اريخى اع ادة الت سعير 7
أيام على األكثر .
• إذا كانت الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق أكثر من عام وأن يكون الفرق ب ين ت اريخى اع ادة الت سعير ثالث ين
يوم على األكثر .
يج ب أن تع الج مراك ز الم شتقات عل ى أس اس الفت رة المتبقي ة حت ى ت اريخ االس تحقاق كم زيج ب ين مراك ز الف ائض
ومراكز العجز للمراكز ذات القيم المتساوية.

على سبيل المثــال :

 .1العملي ات الت ي ي تم م ن خاللھ ا مبادل ة ت دفقات العائ د الثاب ت مقاب ل ت دفقات العائ د المتغي ر )مث ال :عق ود مبادل ة
أسعار العائ د  (IRSت درج كم زيج م ن أص ول ) أو التزام ات( ذات س عر عائ د ثاب ت والتزام ات )أو أص ول( ذات
عائد متغير .وبالتالي يجب على البنوك تسجيل مركز الف ائض )أو العج ز( كأص ل )أو الت زام( ذو العائ د الثاب ت ف ي
الفترة الزمنية التي تعكس اج ل العق د ،وكمرك ز عج ز )أو ف ائض( ك التزام )أو أص ل( ذو العائ د المتغي ر ف ي الفت رة
الزمنية التي تتماشى مع الفترة المتبقية قبل تاريخ االستحقاق أو تاريخ إعادة تسعير العائد.
 .2للعمليات األخرى خارج الميزانية ) ،على سبيل المثال  :عق ود ال صرف اآلجل ة  ،العق ود الم ستقبلية  ،اتفاقي ات
أسعار العائد اآلجلة  ،عقود المبادلة( يجب على البنك تسجيل مركز فائض )أو عج ز( ف ي الفت رة الزمني ة المرتبط ة
بتاريخ التسوية  ،ومركز عجز )فائض( في الفترة الزمنية التي تعكس الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق العقد .
أنظر مرفق رقم " ، "4نموذج  1و 2ألغراض التقارير.
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 3/2قياس مخاطر المتعلقة بمراكز األسھم
يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر المتعلقة باألسھم وفقا لمايلى :
 يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر العامة لألسھم المملوكة للبنك بواقع  %10 :م ن إجم الي ص افىالمركز  .كما يتم حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لألسھم بواقع  %10أيضا من إجمالي المركز.
ويمك ن احت ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة المخ اطر المح دده لألس ھم بواق ع  %5ف ي حال ة أن تك ون محفظ ة
األسھم متنوعة بشكل كافي وعالية السيولة.
ولكي يتم اعتبار محفظة األسھم لدى البنك متنوعة بشكل كافي يجب أن تتوافر فيھا الشروط التالية:
 إذا كانت قيمة األسھم من نوع واحد )نفس المصدر( ال تتعدى  % 10من إجمالي محفظة األسھم المملوك ة للبن كوالمبوبة في محفظة المتاجرة  ،أو
 إذا كانت قيمة األسھم من نوع واحد )نفس المصدر( تمثل ما بين  %20 - %10م ن إجم الي محفظ ة األس ھم ،وال يتجاوز اجمالى تلك المراكز مجتمعة  %50من قيمة إجمالي محفظة األسھم المحتفظ بھا بغرض المتاجرة.
باإلضافة إلى ذلك تعتبر األسھم ذات سيولة عالية إذا توافرت فيھا الشروط التالية :
 بالنسبة لألسھم المتداولة في البورصة المصرية ،يجب أن تكون مصنفة ضمن المؤشر .Case " 30 بالنسبة لألسھم المتداولة في بورصات أجنبية منظمة فيجب مراعاة ما يلي :أ -إذا كانت األسھم متداولة في بورصات إحدى دول االتحاد االوروبى  ، EUأو في الدول العشرة الكبرى G10
 ،يمكن اعتبارھا ذات سيولة عالية.
ب  -إذا كانت األسھم متداولة بدول أخرى بخالف الدول الم شار إليھ ا أع اله  ،يمك ن اعتبارھ ا ذات س يولة عالي ة
اذا كان معدل دوران األوراق المالي ة ف ي ھ ذه األس واق ال يق ل ع ن  )%7.5مع دل ال دوران ھ و ن سبة قيم ة حج م
التداول خالل الستة أشھر السابقة إلى متوسط القيمة الرأسمالية للسوق  Market Capitalizationلنفس الفترة( .
وألغراض تحديد األسھم الجيده )ذات مخاطر منخفضة( في ھذه األسواق ،يجب أن يعاد حساب معدل الدوران ك ل
ستة أشھر على األقل .كما يجب أن يحتفظ البنك بسجل للبيانات المستخدمة في حساب المعدل لنفس الفترة.
ولحساب مخاطر المركز لألسھم  ،يجب أن يأخذ البنك في االعتبار كافة المراكز بمحفظة المتاجرة بالن سبة لألس ھم
واألدوات المالية المشابھة مثل عمليات المشتقات على مؤشرات األسھم.
يتم حساب إجمالي المركز على اساس مجموع ص افى مراك ز الف ائض وص افى مراك ز العج ز )كق يم مطلق ة( .ف ى
ح ين ي تم ح ساب إجم الي ص افى المرك ز ف ي الف رق) كقيم ة مطلق ة( ب ين إجم الي ص افى مراك ز الف ائض وإجم الي
صافى مراكز العجز ،وذلك لكل عملة ) بمعنى آخر يتم حسابھا لكل عمله يتم تداول أسھم بھا على حده(.
لحساب إجمالي المراكز وصافى المراكز تعامل مشتقات مؤشر األسھم كأدوات مالي ة منف صلة او ي تم تق سيمھا لع دة
مراك ز والت ي تمث ل األس ھم المح سوبة عل ى أساس ھا المؤش ر .وف ى ھ ذه الحال ة يمك ن عم ل مقاص ة ب ين المراك ز
المنفصلة الخاصة بالمؤشر والمراكز المقابلة لنفس األسھم المرتبطة بعمليات أخرى.
يسمح للبنوك بإجراء المقاصة المشار إليھا حتى في حالة إذا كان ت عملي ات الم شتقات عل ى مؤش ر األس ھم ال تمث ل
كامل قيمة المؤشر بشرط أال تقل عن  % 90من القيمة السوقية للمؤشر.
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يجوز للبنوك التي ال تسطيع تقسيم عقود المشتقات الخاصة بمؤش رات األس ھم – المتنوع ة ب شكل ك افى ومتداول ة
في أسواق منظمة -إلى عناصرھا األساسية  ،عدم احتساب متطلبات رأسمالية للمخاطر المحددة .ويعتب ر المؤش ر
التى يتسم بالتنوع الكافى ھو المؤشر الذى يعكس اوضاع سوق األسھم بصفة عامة )وبالتالى المؤشرات التى تمثل
قطاعات بعينھا ال تؤخذ فى االعتبار(.
أنظر المرفق رقم " ، "4نموذج  3ألغراض التقارير .
 4/2مخاطر المركز لوثائق صناديق االستثمار
يمكن للبنوك إستخدام عدة طرق لح ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة المخ اطر العام ة والمح ددة للمراك ز المتعلق ة
بوثائق صناديق االستثمار المحتفظ بھا بغرض المتاجرة .وتتسم طرق حساب متطلبات رأس المال لوث ائق ص ناديق
االستثمار بازدياد درجة التعقيد والحساسية للمخ اطر بن ً
اءا عل ى ق در المعلوم ات المت وافرة ل دى البن ك الم ستثمرعن
مكونات الصندوق.
قد يتم االعتماد على طرف ثالث لحساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر مراك ز وث ائق ص ناديق االس تثمار
نيابة عن البنك المستثمر فى الصندوق  .وبصفة خاص ة يمك ن إن تق وم ش ركة إدارة األص ول الت ي ت دير ال صندوق
بھذه المھمة ويعتم د اختي ار البن ك للط رف الثال ث ) ال ذي س يتولى عملي ة التقي يم( عل ى درج ة تعق د ال صندوق مح ل
التقييم .وبصفة خاصة يجب على البنك ال ذي يعتم د عل ى ط رف ثال ث الحت ساب متطلب ات رأس الم ال أن يق وم بم ا
يلي:
• تقييم إمكانيات وقدرات الطرف الثالث الذي سيتولى مھمة قياس مخ اطر ال صندوق نياب ة عن ة ،عل ى أن يأخ ذ ف ي
االعتبار خصائص وسمات االستثمارات بالصندوق.
• تنفيذ العقد المبرم بدقة والذي يحدد الواجبات الت ي يتع ين عل ى الط رف الثال ث االلت زام بھ ا عن د ح ساب متطلب ات
رأس المال .كما يتضمن العقد االتفاق على أساليب حساب متطلبات رأس المال والبيان ات والمعلوم ات الم ستخدمة
فى ذل ك  ،م ع تزوي د البن ك الم ستثمر بكاف ة النت ائج والمخرج ات والم ستندات والبيان ات الناتج ة ع ن عملي ة ح ساب
متطلبات رأس المال .
• أن يقوم البنك بالتحقق بصفة دورية من مدى االلتزام ببنود العقد .
باإلضافة إلى ما سبق  ،يجب أن يتضمن العقد تنظيم عملية إلغاء التعاقد بين الط رفين أو ان سحاب إح دى األط راف
أو كالھم ا م ن االتف اق المب رم .م ع األخ ذ ف ي االعتب ار ض رورة اس تمرار البن ك ف ي ح ساب متطلب ات رأس الم ال
لصناديق االستثمار.
طرق حساب متطلبات رأس المال-:
يتم السماح بعمل مقاصة بين مراكز العجز والفائض في صندوق االس تثمار الواح د .وال ي سمح بعم ل مقاص ة ب ين
االستثمارات المالية المكونة لمحفظة الصندوق والمراكز األخرى المحتفظ بھا بغرض المتاجرة لدى البنك♦.
وف ى جمي ع األح وال يج ب اال تج اوز متطلب ات رأس الم ال للمخ اطر العام ة والمح ددة لمراك ز وث ائق ص ناديق
االستثمار نسبة  %32من القيمة العادلة للوثيقة.
ھناك ثالث طرق مختلفة لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بوثائق صناديق االستثمار-:
 -1الطريقة المفصلة بالكامل Full-look through method
 -2الطريقة المفصلة بشكل جزئي Partial-look through method
 -3الطريقة العامة Residual method

♦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ Full look through method
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 -1الطريقة المفصلة بالكامل Full-look through method

لكي يتم إتباع ھذه الطريقة يجب على البنك أن يكون على دراية تامة باالستثمارات المكون ة لل صندوق )عل ى األق ل
ب شكل ش ھري( .وي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للمخ اطر العام ة والمح ددة لل صندوق عل ى أس اس معامل ة
اس تثمارات ال صندوق مث ل اس تثمارات البن ك المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة .وبن اء علي ه يمك ن عم ل مقاص ة ب ين
المراكز المختلفة لألدوات المالية المستثمر فيھا ال صندوق والمراك ز األخ رى الخاص ة بالبن ك عل ى أن يك ون البن ك
مالكا ً لعدد كاف من وثائق الصندوق تمكنه من استرداد أو التصرف في االستثمارات المقابلة لھذه الوثائق.
 .2الطريقة المفصلة بشكل جزئي ً Partial-look through method
ي ستخدم البن ك ھ ذه الطريق ة ف ي حال ة ع دم دراي ة البن ك ب شكل كام ل باس تثمارات ال صندوق ،ولك ن يح دد النظ ام
األساس ي لل صندوق كيفي ة توزي ع رأس م ال ال صندوق عل ى أن واع االس تثمارات المختلف ة ،و ي تم ح ساب متطلب ات
رأس المال للمخاطر العامة والمحددة كما يلي-:
 يفت رض أن ال صندوق يب دأ باالس تثمار ف ي أوج ه االس تثمارات ذات المخ اطر المرتفع ة  -ف ي إط ار الح دودالق صوى الم سموح بھ ا وفق ا للنظ ام األساس ي ل ه  -الت ي ت ستوجب متطلب ات مرتفع ة ل رأس الم ال وذل ك للمخ اطر
العامة والمحددة . ،وي تم تباع ا االس تثمار) بطريق ة تنازلي ة( ف ي االس تثمارات ذات درج ة المخ اطر األق ل حت ى ي تم
الوصول للحد األقصى المسموح به الستثمارات الصندوق ككل .وبناء عليه فإن قياس المخاطر المتعلقة بال صندوق
سيتم بناء على االفتراضات السابق اإلشارة إليھا عند حساب متطلبات رأس المال.
 في حالة سماح النظام االساسى للصندوق باالقتراض من الغير بغرض زيادة استثمارته المالية  ،يجب على البنكحساب متطلبات رأس المال على حصته في الزيادة في استثمارات الصندوق والناتجة عن االقتراض من الغير.
يطلق على الطريقتين السابقتين "الطرق المحددة" ،وتستخدم فقط عند توافر الشروط التي سيرد ذكرھا ف ي الفق رة
التالية  ،أما بالنسبة للمراكز األخرى فيتم استخدام الطريقة العامة . Residual method
الشروط الواجب توافرھا الستخدام الطرق المحددة :
أن تكون الصناديق تم تأسيسھا عن طريق الشركات العاملة في جمھورية مصر العربية وتخضع للرقابة م ن إح دى
الجھات الرقابية داخلھا  ،أو تم تأسيسھا في إح دى دول مجموع ة الع شرة الكب رى )ال ـ  ،(G10ويج ب أن يت وافر
بھا الشروط اآلتية-:
أ -أن تتضمن الئحة الصندوق ما يلي-:
 أنواع االستثمارات المصرح للصندوق االستثمار فيھا. الحدود الخاصة بكل نوع من أنواع االستثمارات. الحد األقصى لالقتراض في حالة السماح باستخدام الـرافعة المالية.ب -يج ب أن ي تم اإلق رار ع ن ن شاط ال صندوق ب القوائم المالي ة ال سنوية والتق ارير الرب ع س نوية حت ى ي تم تقي يم
األصـول ،االلتزامات ،األرباح وأعمال الصندوق عن فترة محددة.
ج -يجب أن تكون وثائق الصندوق قابلة لالسترداد نقدا وبصفة يومية بناء على طلب حائزي الوثائق .
د -يج ب أن ي تم الف صل ب ين األص ول المملوك ة لل صندوق واألص ول المملوك ة لل شركة الم سئولة ع ن إدارة
الصندوق.
باإلضافة إلى ما سبق ،يجب على البنوك القيام بعمل تقييم مالئم للمخاطر المحيطة بالصندوق.
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ومن الجدير بالذكر أن استخدام الطريقة األولى والثانية الحتساب متطلبات رأس الم ال لوث ائق ص ناديق االس تثمار
المصدرة في الدول األجنبية والتي ال يتم تصنيفھا ضمن مجموعة الع شرة )ال ـ  (G10يخ ضع لموافق ة م سبقة م ن
قبل البنك المركزي المصري  ،وبناء علية فإن ه يج ب عل ى البن وك الت ي تعت زم االس تثمار ف ي تل ك الوث ائق أن تق دم
للبنك المركزي ما يفيد توافر الشروط سالفة الذكر.
أنظر المرفق رقم " "4النماذج أرقام  3 ،2 ،1ألغراض التقارير.
 .3الطريقة العامة Residual method

ي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للمخ اطر العام ة والمح ددة عل ى اس اس ن سبة  %32م ن إجم الي القيم ة العادل ة
لوثائق صناديق االستثمار المملوكة للبنك والتي لم يتوافر فيھا اى من ال شروط الواج ب توافرھ ا عن د إتب اع الط رق
المحددة )السابق اإلشارة إليھما( .
أنظر المرفق رقم " "4النماذج أرقام  3 ،2 ،1ألغراض التقارير.
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 1/3المقدمــة

القسـم الثالــث
مخاطـر التسويـة للمراكز المحتفظ بھا بغرض المتاجرة
Settlement Risk

يؤدى عدم تسوية العمليات المالية )المتعلقة ببيع وشراء األسھم والسندات ،المشتقات المالية  ،تبادل العم الت(...
في تواريخ استحقاقھا إلى احتمال تكبد البنك لخسائر  .وفى ھذا الشأن تجدر اإلشارة إلى مايلى:
 بالنسبة للعمليات التي يتم ت سويتھا عل ى أس اس " الت سليم مقاب ل ال دفع " Delivery versus Payment) ، (DVPتتمث ل الخ سائر ف ي الف رق ب ين قيم ة العملي ة المتف ق عل ى دفعھ ا أو اس تالمھا نق دا ف ي ت اريخ
الت سوية والقيم ة العادل ة ل ألدوات المالي ة أو القيم ة المعادل ة للعم الت األجنبي ة المتف ق عل ى اس تالمھا )أو
تسليمھا(.
 أما بالنسبة للعمليات التي يتم تسويتھا على أساس الت سليم الح ر  "(Non DVP) Free" Deliveryأي إندفع قيمة العملية نقدا أوتسليم األداة المالية قبل استالم مقابل العملي ة س واء ف ى ص ورة نقدي ة او أداة مالي ة ،
فتتمثل الخسائر في القيمة العادلة لألدوات المالية أو العمالت التي يتم تسليمھا للطرف المقابل بدون اس تالم
مقابل نقدي أو قيمة المدفوعات النقدية التي تمت بدون تسلم األدوات المالية موضوع العقد.
وتتضمن التعليمات الواردة بھذا القسم أساليب حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التسوية والناتج ة ع ن
عدم إتمام تسوية العمليات المتعلقة باألوراق المالية  ،المشتقات المالية ،تبادل العمالت األجنبية.
وال ت سرى ھ ذه التعليم ات عل ى عملي ات البي ع م ع االلت زام بإع ادة ال شراء Repurchase
أو عملي ات ال شراء م ع االلت زام بإع ادة البي ع  ، Reverse Repurchaseوال ت سرى أي ضا عل ى عملي ات
إقراض أو اقتراض األوراق المالية.
ويجوز للبنك المركزي المصري في حالة حدوث خلل في نظام التسوية أو المقاصة المطب ق ل دى أح د البن وك،
والذي يعزى إلى وجود خلل فني وليس نتيجة لفشل الطرف األخر في إتمام عملية التسوية ،إرجاء تطبيق متطلب ات
رأس المال لمخاطر التسوية بشكل مؤقت حتى يتم إصالح ھذا الخلل .

 2/3متطلب ات رأس الم ال ال الزم تكوين ه للعملي ات الت ي ي تم ت سويتھا عل ى أس اس "الت سليم مقاب ل ال دفع
":(DVP) " Delivery versus Payment
يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التسوية للعملي ات الت ي ت تم عل ى أس اس الت سليم مقاب ل ال دفع م ن
خالل إتباع الخطوات التالية:
 حساب الفرق بين قيمة العمليات المتفق على دفعھا أو استالمھا والقيمة العادلة لألدوات المالي ة أو العم التاألجنبية المتفق على استالمھا أو تسليمھا.
 ضرب الناتج من الخطوة ال سابقة ) إذا ك ان موجب ا ،أى ف ى غي ر ص الح البن ك( ف ي أوزن المخ اطر )ن سبةمئوية( والموزعة حسب عدد أيام العمل الفعلية الت ي م ضت بع د ت اريخ الت سوية المتف ق علي ة )دون إج راء
عمليات التسوية الالزمة( وذلك كما ھو موضح بالجدول التالي:
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عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية
15 – 5
30 – 16
45 – 31
 46أو أكثر

وزن المخاطر %
10
50
75
100

المرفق رقم " ، "4نموذج رقم ) (4ألغراض التقارير.
 3/3رأس الم ال ال الزم تكوين ه للعملي ات الت ي ي تم ت سويتھا عل ى أس اس " الت سليــم الح ر " Free Delivery

): (Non-DVP

يتعين على البن وك الت ي قام ت بال دفع النق دي أو ت سليم األدوات المالي ة أو العم الت دون الح صول عل ى المقاب ل
سواء في نفس اليوم ،أو ف ي ي وم العم ل الت الي )بالن سبة للعملي ات الت ي ت تم ف ي الخ ارج(  ،احت ساب متطلب ات رأس
المال لتلك العمليات باستخدام نفس أوزان المخاطر المطبقة على مراكز التعرض بالمحافظ لغير أغ راض المت اجرة
) Banking bookوفقا للتعليمات الخاصة بمعيار كفاية رأس المال للمخاطر االئتمانية(.
عل ى الجان ب اآلخ ر  ،يتع ين عل ى البن وك الت ي تق وم بال دفع النق دي أو ت سليم األدوات المالي ة أو العم الت ب دون
الحصول على المقابل بعد مرور أربعة أيام من تاريخ االستالم المتفق عليه خصم كل من القيمة التي تم دفعھ ا وأي
فرق موجب بين القيمة العادلة ل ألداة موض وع العق د الم راد الح صول عليھ ا والقيم ة الت ي ت م دفعھ ا أو العك س م ن
رأس المال .

المرفق رقم " ، "4نموذج ) (5ألغراض التقارير.
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القسـم الرابـع
مخاطـر الطـرف المقابـل
Counterparty risk

 1/4المقدمــة
تنشأ مخاطر الطرف المقابل نتيجة إلخفاق إحدى طرفى العملية المالية في الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف اآلخ ر
قبل حلول تاريخ التسوية المتفق علية لتلك العملية .
ويجب أن تتوافر في العمليات المالية التي ينشأ عنھا مخاطر الطرف المقابل السمات التالية:
 .1حجم المخاطر التي تنشأ من ھذه العمليات تساوى القيمة العادلة لتلك العمليات.
 .2تتغير القيمة السوقية لتلك العمليات بمرور الوقت بحسب التطورات التي تطرأ على متغيرات السوق.
 .3تن شا ع ن ھ ذه العملي ات تب ادل م دفوعات نقدي ة ب ين الط رفين أو تب ادل ألدوات مالي ة م ن أح د اإلط راف يقابل ه
مدفوعات نقدية من الطرف اآلخر .
وتعد مخاطر الطرف المقابل نوع خاص من أنواع المخاطر االئتمانية والتي ينتج عنھا خسائر في حالة إذا كان
ص افى قيم ة العملي ة الم شارك فيھ ا البن ك م ع الط رف األخ ر موجب ة ف ي ت اريخ ف شل الط رف اآلخ ر ف ي الوف اء
بالتزاماته) .على سبيل المثال في حالة عمليات إعادة الشراء أن يكون الفرق بين القيمة السوقية لألداة المالية وقيمة
العملي ة التعاقدي ة ف ي غي ر ص الح البن ك ف ي ت اريخ ف شل الط رف األخ ر ف ي الوف اء بالتزامات ه(  .وتختل ف مخ اطر
الطرف األخر عن المخاطر االئتمانية للقروض فى أن احتمال الخسارة الناتجة عن المخ اطر االئتماني ة يك ون م ن
جانب واحد حيث يواجه البنك المقرض الخسارة منف رداً  ،ف ي ح ين تك ون مخ اطر الط رف المقاب ل ثنائي ة الجان ب
حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للعملية محل التعاقد موجبة أو سالبة ألي طرف من طرفي العملية .
وي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر الط رف المقاب ل عل ى أس اس  %10م ن قيم ة التع رض المرجح ة
ب أوزان المخ اطر ،وي تم احت ساب قيم ة مراك ز التع رض باس تخدام طريق ة القيم ة ال سوقية ال سائدة )Mark-To-
 (Marketالوارد ذكرھا الحقا ً بھذا القسم.
 2/4أنواع العمليات
يتم احتساب رأس المال الالزم لمواجھة مخاطر الطرف المقابل للعمليات التالية:
 .1عقود المشتقات المالية التي تتم خارج األسواق المنظمة )(OTC
Over the Counter Financial Derivative Instruments
 .2عمليات تمويل األوراق الماليةSecurities Financing Transactions (SFTs) .
 .3العمليات التي يتم تسويتھا في اآلجل الطويل Long Settlement Transactions
"عملي ات تموي ل األوراق المالي ة " تتمث ل ف ي عملي ات بي ع األوراق المالي ة م ع االلت زام بإع ادة ال شراء وعملي ات
الشراء مع االلتزام بإعادة البيع  ،وكذا عمليات إقراض أو اقتراض األوراق المالية .
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"العمليات التي يتم تسويتھا في األجل الطويل " تتمثل في العمليات اآلجلة والتي يتعھ د بموجبھ ا الط رف المقاب ل
بت سليم أو اس تالم أوراق مالي ة أو عم الت أجنبي ة مقاب ل اس تالم أو ت سليم مبل غ نق دي م ا أو أدوات مالي ة أخ رى ف ي
تاريخ التسوية المحدد بالعقد بشرط أن يكون ھذا التاريخ اكبر من الحد األدنى الالزم لتسوية العقود المماثلة بالسوق
)عادة يومين عمل( وأكبر من خمسة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد .
ويجب على البنوك إعطاء مراكز التعرض الناشئة عن العمليات المذكورة تحت ك ل م ن البن د  3 ،1أع اله والت ي
تتم من خالل طرف مقابل  /مراسل رئيسي  ،وزن مخاطر صفر عن د احت ساب متطلب ات رأس الم ال لھ ا إذا كان ت
مراكز األطراف المتعاقدة مضمونة  Collateralizedلدى المراسل الرئيسي على أساس يومي.
 3/4طريقة القيمة السوقية السائدة )(Mark-To-Market
يتم حساب قيمة التعرض  exposureالمرجحة بأوزان المخاطر وفقا ً لھذه الطريقة من خالل حساب كل من
تكلفة االستبدال  Replacement Costوالقيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية Potential Future Credit
 (PFE) Exposureثم جمعھما معا ً وذلك على النحو التالي:
• تكلفة االستبدال ) : ( Replacement Costوتمثل الفرق الموجب )أي في غير صالح البنك( بين القيمة
السوقية لألوراق المالية المشتراه والقيمة التعاقدية لھا  ،أو الفرق بين القيمة التعاقدية والقيمة السوقية
لألوراق المالية المباعة.

مضافا ً إليه:
• القيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية ) : Potential Future Credit Exposure (PFEوھى تمثل
حاصل ضرب القيمة االسمية )القيمة التعاقدية( في النسب المحددة وفقا ً للجدول التالي:

الفترة المتبقية على تاريخ
االستحقاق
سنة فأقل
أكثر من سنة حتى  5سنوات
أكثر من  5سنوات

عقود أسعار
العائد
%0
%0.5
%1.5

عقود الصرف االجنبى
والذھب
%1
%5
%7.5

عقود األسھم
%6
%8
%10

المرفق رقم " ، "4نموذج ) (6ألغراض التقارير.
يتعين على البنك بالنسبة لعمليات بيع األوراق المالية مع االلتزام بإعادة الشراء وكذا عمليات إقراض األوراق
المالية  ،احتساب الفرق الموجب بين القيمة السوقية لألوراق المالية التي تم تسليمھا للطرف المقابل وأي من القيمة
الملتزم بھا البنك تجاه الطرف المقابل أو القيمة السوقية للضمانة التي استلمھا البنك من الطرف المقابل .
على الجانب األخر ،يتعين على البنك بالنسبة لعمليات شراء األوراق المالية مع االلتزام بإعادة البيع وكذا
عمليات اقتراض األوراق المالية احتساب الفرق الموجب بين أي من القيمة الملتزم بھا الطرف المقابل تجاه البنك
أو القيمة السوقية للضمانة التي قد استلمھا الطرف المقابل من البنك والقيمة السوقية لألوراق المالية التي استلمھا
البنك من الطرف المقابل.
المرفق رقم " ، "4نموذج ) (7ألغراض التقارير
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القسـم الخامس
مخاطـر أسعار الصـرف

 1/6المقدمــة
مخاطر أسعار الصرف ھي مخاطر تحقيق خسائر نتيجة لحدوث تغيرات غير مواتيه في أس عار ال صرف والت ي
قد تؤثر سلبا ً على كافة المراكز القائمة بالعمالت األجنبية لدى البنك.
يتعين على البنوك في ھذا الخصوص  -باإلضافة إلى االلتزام بالخطابات الدورية ال صادرة ع ن البن ك المرك زي
المصري∗ المتعلقة بمراكز العمالت _ حساب متطلبات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر أس عار ال صرف بن سبة %10
من صافى مراكز العمالت األجنبية الكلى والذي يتم حسابه وفقا للخطوات التالية :
 .1يتم حساب صافى المركز  Net open positionلكل عمل ة عل ى ح ده وك ذا أرص دة ال ذھب ل دى البن ك )إن
وجد(.
 .2يتم تقييم ص افى مراك ز العم الت األجنبي ة بالعمل ة المحلي ة )جني ه م صري( وفق ا ألس عار ال صرف ال سائدة ف ي
السوق ,كما يتم تقييم أرصدة الذھب )إن وجدت( بأسعار الذھب السائدة.
 .3يتم جمع صافى مراكز الفائض وصافى مراكز العجز على مستوى جميع العمالت األجنبية.
ملحوظة :يتم حساب صافى المركز لك ل عمل ة عل ى أس اس الف رق ب ين اجم الى مراك ز الف ائض واجم الى مراك ز
العجز.
حيث يمثل " إجمالي مراكز العجز بالعملة األجنبية في االلتزامات بالعمالت األجنبية وك ذا العم الت األجنبي ة الت ي
سيتم تسليمھا بموجب عمليات لم يتم تسويتھا بعد ) نقدية أو آجلة( وكذا العمليات خارج الميزانية Off-Balance
 Sheetالتي ينشأ عنھا التزام أو حق بيع أصول بالعمالت األجنبية )المبيعات اآلجلة(.
فى حين يمثل " إجمالي مراكز الفائض بالعملة األجنبي ة " ف ي األص ول ب العمالت األجنبي ة وك ذا العم الت األجنبي ة
التي سيتم استالمھا بموجب عمليات لم يتم تسويتھا )نقدية أو آجلة( وكذا العمليات خارج الميزاني ة Off-Balance
 Sheetالتي ينشأ عنھا التزام أو حق شراء أصول بالعمالت األجنبية )المشتريات اآلجلة(.
وبناء على ما سبق ،يصبح إجمالي صافى مراكز العمالت األجنبية ً يمثل إما إجم الي ص افى مراك ز الف ائض أو
إجمالي صافى مراكز العجزلكافة العمالت ايھما اكبر .
ال تسرى ھذه التعليمات عل ى البن وك الت ي ال يتج اوز إجم الي ص افى مراك ز العم الت األجنبي ة عن دھا  %2م ن
القاعدة الرأسمالية لديھا.

المرفق رقم " ، "4نماذج " ) 8أ ("  ) 8" ،ب ("  ) 8" ،ج ( " ألغراض التقارير.

∗

رقم  334بتاريخ سبتمبر  ، 1993و رقم  347بتاريخ مايو  ، 1999و رقم  348بتاريخ سبتمبر 1999
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 2/6المعالجات الخاصة بالمراكز المركبة Structural Positions
يجوز للبنوك عند حساب صافى المراكز األجنبية الخاصة بھا  ،استبعاد أية مراكز تتخذھا بھدف التح وط جزئي ا ً
أو كلي ا ً ض د اآلث ار ال سلبية لتغي رات أس عار ال صرف عل ى مع دل كفاي ة رأس الم ال ل ديھا عل ى أن يت وافر ف ي تل ك
المراكز الشروط اآلتية:
• أن تكون ھذه المراكز ليست بغرض المتاجرة.
• أن يكون الغرض األساسي والوحيد من تلك المراكز ھو حماية معدل كفاية رأس المال لدى البنك م ن أي ة آث ار
سلبية.
• أن تظل المعالجة التي تمت لعملية التحوط كما ھي دون تغيير طوال فترة االحتفاظ باألصل .
باإلضافة إلى ماسبق  ،فإن البنوك غير مطالبه كذلك بحساب رأس مال لمقابلة مخاطر سعر الصرف للمراكز
التالية:
• البنود التي يتم خ صمھا م ن رأس مال البن ك عن د احت ساب القاع دة الرأس مالية ،مث ل االس تثمارات ف ي ال شركات
التابع ة مقوم ة ب العمالت األجنبي ة ،والت ي ل م ي تم دمجھ ا ف ي ميزاني ة البن ك عل ى أس اس مجم ع– Non
consolidated subsidiaries
• مساھمات أخرى طويلة اآلجل مقومة بالعمالت األجنبي ة والت ي ي تم اإلق رار عنھ ا ف ي الق وائم المالي ة المن شورة
بالتكلفة التاريخية.
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القســم السـادس
معـالجة عقــود الخيارات
Options

 1/7المقدمـــة
يتعين على البنوك لدى حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق ،إتباع معالج ة خاص ة فيم ا يتعل ق بعق ود
الخيارات لديھا ،حيث تعد عقود الخيارات أحد أنواع المشتقات المالية التي يتعذر قياس مخاطر األسعار الم صاحبة
لھا بدقة ،نظراً الحتمال وجود أخطاء في التنبؤ بحجم تلك المخاطر.
ويمكن للبنوك استخدام أحدي الطريقتين التاليتين لقياس مخاطر عقود الخيارات-:
 -1األسلوب البسيط Simplified Approach
 -2أسلوب معامل التغير The Delta Plus Approach
 2/7األسلوب البسيط Simplified Approach
وفقا ً لھذا األسلوب ،تخضع مراك ز عق ود الخي ارات واألدوات المالي ة موض وع العق د ـ س واء كان ت حاض رة أو
آجلة ـ لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر العامة والمخاطر المحددة المتعلقة بعقود الخي ارات وذل ك عل ى
النحو التالي:
 يتم حساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر المتعلقة بعقود الخي ارات )حاض رة  /آجل ة( الت ي تت ضمن ح ق
البنك في ممارسة بيع أدوات مالية ) ،(Purchased Put Optionأو حق البن ك ف ي ممارس ة ش راء أدوات
مالية )) (Purchased Call Optionفى حالة وجود األداة المالية فى حيازة البنك( وفقا للمعادلة التالية:

رأس المال الالزم

=

القيمة السوقية
لألداة المالية
موضوع العقد

X

مجموع أوزان
المخاطر )العامة
والمحددة(

–

القيمة الموجبة
لعقد الخيارات

 على الجانب اآلخر  ،تساوى متطلبات رأس المال بالن سبة لعق ود الخي ارات الم شتراه الت ي تعط ى ح ق ش راء
Call optionsأو حق بيع  put optionsأدوات مالية )فى حالة عدم وجود األداة المالي ة ف ى حي ازة البن ك(
القيمة األقل فيما يلي :
أ( القيم ة ال سوقية ل ألداة المالي ة موض وع العق د م ضروبة ف ي مجم وع أوزان المخ اطر العام ة والمخ اطر
المحددة لتلك األداة.
ب( القيمة السوقية لعقد الخيارات ذاته.
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 3/7أسلوب معامل

التغير Delta Plus Approach

وفقا ً لھذا األسلوب يجب عل ى البن وك أن تعام ل عق ود الخي ارات باعتبارھ ا تمث ل مراك ز م ساوية للقيم ة ال سوقية
لألدوات المالية موضوع العق د م ضروبة ف ي معام ل التغي ر  Deltaوذل ك للح صول عل ى قيم ة المراك ز المرجح ة
بمعام ل التغي ر  Delta – Weighted Positionوالت ي ي تم إدراجھ ا فيم ا بع د ض من نظ م القي اس المطبق ة بالبن ك
باإلضافة لكل من مخاطر المراكز بمحافظ المتاجرة ومخاطر أسعار الصرف.
ونظرا ألن قي اس معام ل التغي ر  Deltaال يغط ى كاف ة المخ اطر المتعلق ة بعق ود الخي ارات ف إن البن وك مطالب ة أن
تق وم بقي اس ك ل م ن معام ل  Gamma and Vegaعن د ح سابھا ل رأس الم ال ال الزم لمقابل ة مخ اطر عق ود
الخيارات )فى حالة استخدمھا ألسلوب معامل التغير  ،(Delta Plus Approachويجوز للبنوك أن تقوم بقياس
تلك المتغيرات سالفة الذكر ) (Delta, Gamma, Vegaأما وفق ا ً للنم اذج النمطي ة المتع ارف عليھ ا بال سوق أو
وفقا ّ لنموذج خاص بالبنك على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بآلية النماذج التي تم االس تعانة بھ ا ف ى ھ ذا
الشأن.
وف ى ض وء م ا س بق  ،ي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للمراك ز المرجح ة بمعام ل التغي ر الناش ئة ع ن عق ود
الخيارات التي يكون موضوعھا سندات وفقا لألوزان واإلجراءات المذكورة بالباب الث اني  /الق سم  1/2/2م ن تل ك
الورقة.
وي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للمراك ز المرجح ة بمعام ل التغي ر الناش ئة ع ن عق ود الخي ارات الت ي يك ون
موضوعھا أسھم وفقا لألوزان واإلجراءات المذكورة بالباب الثاني  /القسم  3/2من تلك الورقة.
وي تم ح ساب متطلب ات رأس الم ال للمراك ز المرجح ة بمعام ل التغي ر الناش ئة ع ن عق ود الخي ارات الت ي يك ون
موضوعھا أسعار صرف وفقا لإلجراءات المذكورة بالباب الثاني  /القسم الرابع من تلك الورقة.
وبصفة عامة ،وفيما يتعلق بعقود المشتقات المالية األخرى بخالف عقود الخي ارات ،يج ب عل ى البن وك أن تطب ق
أسلوب القيد الثنائي  Two-Legged Approachوذلك عن طريق إدراج قيمة المراكز الناشئة عن تل ك العق ود
مرة في تاريخ إبرام العقد ومرة أخرى في تاريخ استحقاق العقد.
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البــاب الثــالــث
النمــاذج الداخليــة
لقيــاس مخـاطــر السـوق
القســم األول

قواعد عامة
يمك ن للبن وك ح ساب متطلب ات رأس الم ال لمقابل ة مخ اطر مراك ز األوراق المالي ة )س ندات واس ھم( بمحفظ ة
المتاجرة ،ومخاطر أسعار الصرف باستخدام نماذج القياس الداخلية الخاصة ب ه ب دالً م ن األس لوب المعي ارى  ،وذل ك
بعد استيفاء مجموعة من المعايير النوعية ) التى سترد الحقا ً بورقة المناقشة المزمع اصدارھا بشأن الرقابة الداخلي ة(
والمعايير لكمية )الوارد ذكرھا بالقسم الثانى(  ،وكذا الحصول مسبقا على موافق ة البن ك المرك زي الم صري ف ي ھ ذا
الشأن .
يجب أن تعتمد النماذج الداخلية المستخدمة لحساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر السوق عل ى متابع ة ورقاب ة
يومي ة للمخ اطر باس تخدام أس اليب وإج راءات إح صائية مح دده  .كم ا يج ب أن ت دعم البن وك النم اذج اإلح صائية
المستخدمة )مثل نموذج قياس القيمة المعرضة للمخ اطر  (VARبوس ائل أخ رى لقي اس المخ اطر وال تحكم فيھ ا.
باإلضافة إلى ذلك يجب على البنوك أن تقوم بإبالغ البنك المركزي المصري بكاف ة الف روض والمح ددات الرئي سية
المستخدمة في النماذج الداخلية المطبقة.
يتعين على البنوك التي تشرع في استخدام النموذج الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن يت وافر
لديھا نظام إدارة مخاطر مالئم وفعال.
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القســم الثــانى
المعايير الكميــة
 1/3معايير تحديد عوامل المخاطرة
ينبغي أن يخضع النموذج الداخلي لع دد م ن ال ضوابط فيم ا يتعل ق باختي ار مع ايير قي اس المخ اطر ،و منھ ا عل ى
وجه الخصوص ما يلي:
 فيم ا يتعل ق بمخ اطر أس عار العائ د ،ينبغ ي أن يت ضمن النم وذج عوام ل المخ اطر المتعلق ة بأس عار العائ د لك ل
العمالت األجنبية والتي يتأثر بھا البنك .ويجب على البنك استخدام أحد األساليب المتعارف عليھا عن د ت صميم
منحنيات العائد Yield Curveالخاصة بھذه العمالت .ويجب تقسيم منحن ى العائ د إل ى س تة فت رات اس تحقاق
كحد أدنى بالنسبة لمراكز التعرض للمخاطر فى العمالت األجنبية واألسواق الرئيسية.
 فيما يتعلق بمخاطر أسعار الصرف األجنبي ،يجب أن يتضمن نظام القياس عوام ل المخ اطر المتعلق ة بأرص دة
الذھب والعمالت األجنبية الرئيسية القائمة لدى البنك )كل عملة على حدة(.
 فيما يتعلق بمخاطر أدوات حقوق الملكي ة )االس ھم  ،(....يج ب أن يت ضمن نظ ام القي اس عام ل مخ اطر واح د-
على األقل – لكل سوق من أسواق أدوات حقوق الملكية التي يحتفظ فيھا البنك بمراكز مؤثرة.
 يج ب ان يعك س النم وذج ال داخلي بدق ة فئ ات المخ اطر المختلف ة  ،وك ذا المخ اطر المح ددة لعق ود الخي ارات
)(Delta,Gamma, Vega

يج ب عل ى البن وك التأك د م ن أن النم وذج الم ستخدم يت وافر في ه الخ صائص التالي ة حت ى يك ون ص الحا ً لح ساب
متطلبات رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر السوق المحددة لألوراق المالية )أسھم وسندات (:
 oالقدرة على اخذ التغيرات التاريخية التي طرأت على أسعار المحافظ المالية لدية في االعتبار .
 oالقدرة على االستجابة السريعة للتغيرات غير المواتية التي تحدث في السوق.
 oالقدرة على قياس مخاطر األساس Basis risk
 oإمكانية اختبار صحة النتائج الخاصة بالنموذج )بمقارنتھا بالنتائج الفعلية(  ،وذلك بھدف تقييم م دى ق درة
النموذج على قياس المخاطر المحددة بدقة.
يجب على البنوك في حالة تعرضھا لمخاطر يكون احتمال حدوثھا ضعيف  ،إال إن في حالة ح دوثھا ق د تع رض
البن ك لمخ اطر ج سيمة )وم ن ث م ال ت نعكس ف ي ح ساب القيم ة المعرض ة للمخ اطر  VARالت ي ي تم احت سابھا عل ى
أساس فترة احتفاظ  10أيام ومستوى ثقة  ،(%99التأكد من أن تلك األحداث قد تم تحديدھا بدق ة باس تخدام أس اليب
أخرى )مثل اختبارات التحمل  (Stress Testingعلى أن تؤخ ذ نت ائج تل ك األس اليب ف ي االعتب ار ألغ راض
إدارة المخاطر داخل البنك.
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يجب على البنوك عند قيامھا باستخدام النماذج الداخلية في قياس المخاطر المحددة أن تولى عناية خاصة لمراكزھ ا
المتعلقة باألدوات المالية ذات السيولة المنخفضة  ،أو التي ال تتمتع أسعارھا بشفافية كافية في السوق .على إن تقوم
البنوك في ھذه الحالة باستخدام قيم استرشادية لھذه المراكز بغ رض قي اس المخ اطر المتعلق ة بھ ا  ،وذل ك لتع ويض
النقص في البيانات الخاصة لھذه المراكز في السوق.
ويجوز للبنوك استخدام أساليب خاصة لقياس مخاطر كل مركز عل ى ح دة ،وك ذا تطبي ق مع ايير معين ة الحت ساب
المخاطر المجمعة للمحفظة على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بتلك األساليب و المعايير قبل تطبيقھا.

 2/3المعايير المتعلقة باحتساب القيمة المعرضة للمخاطر )(VAR
فيما يلي الحد األدنى من المعايير الواجب إتباعھا لدى احتساب القيمة المعرضة للمخاطر:
 يجب حساب القيم ة المعرض ة للمخ اطر  VARعل ى أس اس ي ومي ولفت رة احتف اظ 10أي ام وم ستوى ثق ة.%99
 ينبغي أن تكون عدد المشاھدات التاريخية المستخدمة الحت ساب القيم ة المعرض ة للمخ اطر  VARم ساويةلعدد أيام سنة مالية سابقة على األقل ،اال في بعض الحاالت الت ي تتطل ب فت رة مالحظ ة اق ل نظ راً لح دوث
تقلبات كبيرة وملحوظة في األسعار.
 يجب تحديث مجموعة البيانات الم ستخدمة ) (Data setش ھريا ً عل ى األق ل ،اال ف ي بع ض الح االت الت يتتطلب تحديثھا خالل فترة زمنية اقل لحدوث تقلبات كبيرة وملحوظة في األسعار.
ومن ناحية اخرى يجوز للبنك أن يقوم بقي اس درج ة االرتب اط الفعلي ة  Empirical correlationsفيم ا ب ين
المتغيرات فى فئة المخاطر الواحدة وكذا عبر فئات المخاطر المختلفة عند احتساب القيمة المعرض ة للمخ اطر
.VAR
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القســم الثالث
حساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر المتعلقة بمراكز األوراق المالية
ومخاطر أسعار الصرف
 1/4مقدمـــة
يج ب عل ى البن وك الح صول عل ى موافق ة البن ك المرك زي الم صري قب ل اس تخدام النم اذج الداخلي ة ف ي ح ساب
متطلبات رأس المال لمقابل ة المخ اطر المتعلق ة ب األوراق المالي ة )المخ اطر العام ة والمح ددة( وك ذا مخ اطر أس عار
الصرف )المخاطر العامة(.
يمكن للبنوك أن تستخدم النموذج الداخلي لحساب متطلبات رأس المال الم شار إليھ ا أع اله ب شكل كل ى أو جزئ ي.
وف ي حال ة اس تخدام النم وذج ال داخلي لح ساب متطلب ات رأس الم ال لمخ اطر ال سوق ب شكل جزئ ي ،يك ون إجم الي
متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق مساويا لمجموع المتطلبات الت ي ت م ح سابھا بواس طة النم وذج ال داخلي
وتلك التي تم حسابھا باس تخدام األس لوب المعي ارى ال سابق ذك ره بالتعليم ات ،وذل ك بالن سبة للمخ اطر الت ي ل م يق م
النموذج بتغطيتھا.

 2/4استخدام نموذج القياس الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق
في حالة استخدام البنوك للنماذج الداخلية فإن رأس المال الالزم يتمثل في اى من القيمتين التاليتين أيھما اكبر:
 القيمة المعرضة للمخاطر ) ( VARفي اليوم السابق. المتوس ط الي ومي للقيم ة المعرض ة للمخ اطر ) (VARلم دة  60ي وم عم ل س ابقة م ضروبة ف ى  3كعام لم ضاعف  multiplier factorعل ى األق ل ،وال ذي يمك ن أن يتزاي د بن اء عل ى اختب ارات دق ة النت ائج
الخاصة بالنموذج ) Back-testingانظر القسم الرابع . (4/4
وبناء علية  ،يتم استخدام المعادلة التالية لحساب رأس المال الالزم باستخدام النموذج الداخلي:
1 60
∑ VaRGS
]t-i
Ct: max [VaRGS t-1; B 60 i =1

حيث أن:
 : Ctمتطلبات رأس المال في اليوم الحالي ).(t
 :VaRGSt-1القيمة المعرضة للمخاطر )المخاطر العامة والمحددة( الت ي ت م احت سابھا باس تخدام النم وذج ال داخلي
للمراكز القائمة بالبنك في اليوم السابق : t-1
 : Bالمضاعف ) (3والذي يتزايد وفقا الختبارات دقة النتائج الخاص ة ب النموذج ال داخلي ) (Back-testingو/أو
وفقا لرؤية البنك المركزي المصري لتصحيح أية حاالت قصور بالنموذج.
)المرفق رقم " ، "4نموذج  9ألغراض التقارير(.
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أم ا فيم ا يتعل ق ب المراكز الناش ئة ع ن عملي ات التوري ق  ،ت ساوى متطلب ات رأس الم ال الخاص ة بھ ا أجم الى قيم ة
المركز الناشىء عن تلك العمليات.
وكاس تثناء لھ ذه القاع دة يمك ن ال سماح للبن وك الت ى تق وم بت داول االوراق المالي ة الناتج ة ع ن عملي ات التوري ق ،
باستخدام أسلوب النموذج الداخلي لقياس المخاطر المتعلقة بتلك العمليات فى حالة توافر الشروط التالية :
 وجود سوق نشط لتلك األوراق يسمح بالتعامل عليھا بيعا وشراءا، توافر بيانات كافية عن تلك األوراق في ال سوق بم ا يمك ن النم وذج ال داخلى م ن قي اس احتم ال التعث ر لك لحالة على حدة.

 3/4المزج بين النماذج الداخلية واألسلوب المعيارى
يجوز للبنوك استخدام كالً من األسلوب المعيارى والنموذج الداخلي معا ً بشرط أن يتم قياس كل فئة من فئ ات
المخاطر باستخدام طريقة واحدة فقط ،وأن يتم قياس كافة مكونات مخاطر السوق أخذا في االعتبار ما يلي:
 ينبغي على البنوك التي تستخدم النماذج الداخلي ة لفئ ات مخ اطر معين ه ،أن تتوس ع دون إبط اء ف ي اس تخدامالنموذج لباقي أنواع مخاطر السوق التي تتعرض لھا.
 ال يسمح للبنوك الت ي اس تخدمت نم وذج أو أكث ر م ن النم اذج الداخلي ة ب الرجوع م رة أخ رى إل ى األس لوبالمعيارى لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر التي سبق قياسھا باستخدام النماذج الداخلية.
 يجوز للبنوك أن تطلب م ن البن ك المرك زي الم صري الت صريح لھ ا بتع ديل ھيك ل الم زج ب ين الط ريقتين،بشرط أن يكون االتجاه العام نحو التوسع في استخدام النماذج الداخلية.
 في حالة قيام إحدى البنوك باستخدام الط ريقتين مع ا  ،م ع إظھ ار قيامھ ا بقي اس المخ اطر المح ددة لمحفظ ةاألوراق المالية باس تخدام األس لوب المعي ارى ،ف ان رأس الم ال ال الزم لمقابل ة مخ اطر ال سوق ي تم ح سابه
وفقا للمعادلة التالية:
1 60
∑ VaRG t-i] + RS
60 i =1

Ct: max [VaRG t-1; B

حيث أن:
 :Ctمتطلبات رأس المال في اليوم الحالي ).(t
 :VaRG t-1القيمة المعرضة للمخاطر )المخاطر العامة فقط( التي تم احتسابھا باستخدام النموذج الداخلي للمراك ز
القائمة بالبنك في اليوم السابق . t-1
 : Bالمضاعف ) (3والذي يتزايد وفق ا الختب ار دق ة النم وذج ال داخلي ) (Back-testingو/أو وفق ا لرؤي ة البن ك
المركزي المصري لتصحيح أية حاالت قصور بالنموذج.
 :RSالمخاطر المحددة التي تم قياسھا لمحفظة األوراق المالية باستخدام األسلوب المعيارى.
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 4/4اختبارات دقة النتائج )(Back-testing
يتمث ل اختب ار دق ة النم وذج ال داخلي ف ي المقارن ة ب ين القيم ة المعرض ة للمخ اطر ) (VARالت ي ت م احت سابھا
بواس طة النم وذج ال داخلي والتغيي ر الفعل ي ف ي محفظ ة المت اجرة للتحق ق م ن أن عوام ل المخ اطرة الم ستخدمة
بالنموذج تعكس بدقة نتائج محفظة المتاجرة بمستوى ثقة  .%99وتعتبر نتائج النموذج الداخلي مقبول ة ،إذا اختلف ت
النتائج الفعلية بمحفظة المتاجرة )الممثلة لعينة 250يوم عمل( عن النتائج
المحتسبة بواسطة النموذج الداخلي بعدد أرب ع ح االت انح راف overshootingعل ى األكث ر .ويج ب أن ي تم أداء
اختبارات دقة النتائج للنموذج الداخلي بصفة يومية.
ي تم احت ساب ص افى قيم ة التغي ر الفعل ي ف ي المحفظ ة )الت ي ي تم مقارنتھ ا بنت ائج النم وذج ال داخلي( باس تبعاد
العموالت ونتائج عمليات المتاجرة الت ي ت تم خ الل الي وم وك ذا العوائ د الم ستحقة .وفيم ا يتعل ق بم دى منطقي ة نت ائج
النموذج الداخلي  ،ف إن البن ك المرك زي الم صري ق د يقب ل اس تخدام البن ك لط رق ح ساب أخ رى بح سب خ صائص
النموذج الداخلي .
فضال عما سبق  ،ينبغي  -عند الضرورة  -أن يكون البنك قادراً على أداء اختبار دقة النت ائج الخ اص ب النموذج
الداخلي بناءاً على تغيرات افتراضية +في قيمة محفظة المت اجرة ف ي حال ة ع دم تغي ر أس عار المحفظ ة ف ي ال سوق
في نھاية اليوم.
تنشأ االنحرافات  Overshootingبصفة عامة عندما يكون التغير الفعلي في قيمة محفظة المتاجرة أعلى م ن
القيمة المعرض ة للمخ اطر ) (VARالمحت سبة بواس طة النم وذج ال داخلي  .ھ ذا ويتع ين عل ى البن ك ف ي ھ ذه الحال ة
زيادة المعامل ) (Bبمعامل إضافي بحسب عدد االنحرافات التي ظھرت وذلك كما ھو موضح بالجدول التالي:
عدد التجاوزات
أقل من 5
5
6
7
8
9
 10أو أكثر

المعامل اإلضافي )( 3+
0.00
0.40
0.50
0.65
0.75
0.85
1.00

يجب على البنك أن يقوم بإخطار البنك المركزي المصري دون إبط اء باالنحراف ات الناتج ة ع ن اختب ارات دق ة
النم وذج ال داخلي  Back-testingوالت ي س وف تتطل ب زي ادة معام ل ) (Bوفق ا للج دول س الف ال ذكر .ويج وز
للبنك أن يطلب من البنك المركزي المصري إرجاء احتساب معامل إضافي عل ى المعام ل ) (Bإذا ك ان ال سبب ف ي
تلك االنحرافات أحداث استثنائية .ويح ق للبن ك المرك زي الم صري ف ي حال ة وج ود ع دد كبي ر م ن االنحراف ات أن
يفرض بعض اإلجراءات التصحيحية لتحسين أداء النموذج  .وفى حالة استمرار ھذه

 +تمثل فروق إعادة التقييم االفتراضية بالمحفظة حيث تشير عملية إعادة التقييم االفتراضية في اليوم الحالي t
للقيمة الناتجة عن ضرب كمية األدوات المالية المدرجة بالمحفظة في اليوم السابق  t-1في أسعار اليوم الحالي . t
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االنحرافات على الرغم من اإلجراءات التصحيحية المتخذة ف ي ھ ذا ال شأن  ،يح ق للبن ك المرك زي الم صري إلغ اء
الموافقة السابق منحھا للبنك الستخدام النموذج الداخلي في حساب رأس المال ال الزم لمقابل ة مخ اطر ال سوق ،وم ن
ثم الرجوع إلى استخدام األسلوب المعيارى.

31

البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

القسم الرابع
اختبارات التحمل Stress Testing
 1/5برنامج اختبارات التحمل
يجب على البنوك التي تستخدم النماذج الداخلي ة  Internal Modelsف ي قي اس مخ اطر ال سوق أن تق وم بتطبي ق
ب رامج اختب ارات التحم ل بغ رض قي اس الت أثير ال سلبي للعوام ل واألح داث غي ر المواتي ة الت ي يمك ن أن تواجھھ ا
)سواء على المستوى المحلى أو الخارجي( على مراكزھا المالية.
كما يجب أن تغطى الف روض أو ال سيناريوھات الت ي ي ضعھا البن ك عن د إج راء اختب ارات التحم ل جان ب كبي ر م ن
المتغيرات والعوام ل الت ي يمك ن أن ين تج عنھ ا تكب د البن ك لخ سائر أو تحقي ق أرب اح غي ر عادي ة ،أو ق د ت ؤدى إل ى
مواجھة البنك لصعوبات في التحكم وإدارة المخاطر الت ي يتع رض لھ ا نتيج ة لمزاول ة ن شاطه .ھ ذا باإلض افة إل ى
ضرورة قيام البنوك باختبار مدى تحملھا للفروض الخاصة بتراجع السيولة بشكل كبير في السوق أو ارتفاع درج ة
التركزات في محافظھا المالية بغرض المتاجرة أو أية مخاطر أخ رى ي صعب قياس ھا باس تخدام النم اذج الداخلي ة .
كما يجب أن تعكس الصدمات المفترضة والتي يتم استخدامھا في اختبارات التحمل طبيعة المح افظ المالي ة للبن وك،
وتمك ن البن ك م ن الت دخل ف ي الوق ت المناس ب باس تخدام األدوات المالي ة المناس بة لحمايت ه م ن المخ اطر الت ي ق د
يتعرض لھا في أسوأ الظروف.
ويمك ن الختب ارات التحم ل أن تأخ ذ ش كل كم ي أو وص فى بحي ث تت ضمن ك ل م ن مخ اطر ال سوق واآلث ر ال سلبى
لتقلبات السوق على مستوى السيولة.
وب صفة عام ة يج ب وأن تح دد المع ايير الكمي ة الختب ارات التحم ل ال سيناريوھات المفترض ة ألس وأ الظ روف
واألح داث الت ي يمك ن أن يتع رض لھ ا البن ك .أم ا المع ايير الوص فية فإنھ ا ترك ز عل ى تحقي ق ھ دفين رئي سيين
الختبارات التحمل وھما:
 -1قياس مدى قدرة رأس مال البنك )الشريحة األولى  +ال شريحة الثاني ة( عل ى امت صاص الخ سائر المحتمل ة الت ي
يمكن أن يتعرض لھا البنك في أسوأ الظروف وفقا للفروض التى تم استخدامھا فى اختبارات التحمل.
 -2تحديد اإلجراءات التي يمكن أن يتخذھا البنك لتقليل المخاطر من أجل المحافظة على رأس ماله.
وفى جميع األحوال يجب موافاة اإلدارة العليا للبنك ومجلس إدارت ه باإلض افة إل ى قط اع الرقاب ة واإلش راف بالبن ك
المركزي بنتائج اختبارات التحمل بصفة دورية.
 2/5السيناريوھات المستخدمة فى أختبارات التحمل
يجب أن يقوم البنك باخضاع المحافظ التي في حوزته لمجموعة من السيناريوھات المفترضه عند تطبيق اختب ارات
التحمل  ،على أن تتضمن ھذه الفروض والسيناريوھات أسوأ المواقف التي يمك ن أن يتع رض لھ ا  ،وذل ك بغ رض
التعرف على خصائص وسمات تلك المحافظ.
وينبغى اخذ نتائج اختبارات التحمل في االعتب ار عن د قي ام اإلدارة العلي ا للبن ك ومجل س إدارت ه ف ي رس م ال سياسات
وتحديد الحدود المقبولة للمخاطر المختلفة .وفى حالة إظھار نتائج اختبارات التحمل احتم ال وج ود خل ل مع ين أو
تعرض البنك لمخاطر في ظ ل ظ روف معين ة ،فعل ى البن ك ف ي ھ ذه الحال ة أن يتخ ذ اإلج راءات المناس بة والكافي ة
التي تمكنه من إدارة ھذه المخاطر والتحكم فيھا.
كم ا يج ب عل ى البن وك مواف اة قط اع الرقاب ة واإلش راف بالبن ك المرك زي الم صري بتفاص يل عملي ات اختب ارات
التحمل التي يجريھا بما فيھا الفروض والسيناريوھات المستخدمة ونتائج ھذه االختبارات.
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Glossary

 قطاع الرقابة واإلشراف-البنك المركزى المصرى
2 وحدة تطبيق مقررات بازل
مصطلحات

Net long or short position in a security shall mean the difference between the gross on- and offbalance-sheet creditor and debtor positions in respect of the same issue of debt securities. For this
purpose, banks shall not take account of futures and other off-balance-sheet transactions that
envisage the option upon maturity of delivering securities from different issues as well as derivatives
contracts on interest rates and indices. With regard to credit derivatives, netting shall be permitted in
the following cases: a) credit derivatives with the same terms and conditions (maturity, reference
assets, etc.); b) long cash positions hedged by TROR contracts (or vice versa), provided that there is
an exact match between the reference assets and the hedged assets and there is no maturity
mismatching. For equity securities, netting shall involve the same type of securities issued by the
same issuer; for derivatives on equity indices, netting shall be permitted provided that they refer to the
same index and have the same maturity.

 تتمثل في الفرق بين إجمالي المراكز الدائنة والمدينة داخل وخارج الميزانية بالن سبة ل نفس: العجز/ صافى الفائض
 ومن ث م يتع ين عل ى البن وك األ تأخ ذ ف ي اعتبارھ ا العق ود الم ستقبلية وعق ود الم شتقات األخ رى.اإلصدار للسندات
التي تعطى لحاملھا الحق في اختيار استالم أوراق مالية من إصدارات مختلفة من السندات أو مؤشرات األسھم ف ي
 أما بالن سبة. بالنسبة لعقود المشتقات يسمح بعمل مقاصة بينھا إذا كان لھا نفس الشروط واآلجال. تاريخ االستحقاق
 أم ا ف ي حال ة عق ود. لعقود األسھم فيسمح بعمل مقاص ة بينھ ا إذا كان ت تت ضمن نف س ن وع األس ھم ل نفس الم صدر
.مؤشرات األسھم يسمح بعمل مقاصة بينھا إذا كانت خاصة بنفس المؤشر ولھا نفس تاريخ االستحقاق
Margin lending, shall mean the credit extended by a bank in connection with the purchase, sale,
carrying or trading of securities by the counterparty requiring the exchange of margins. Margin
lending does not include traditional lending secured by securities collateral;

( قيمة االئتمان الممنوح من البنك للعمالء بغرض االتجار ف ى االوراق المالي ة )بيع ا او ش راءا: االقراض بالھامش
. وال يتضمن منح االئتمان بالشكل التقليدى بضمان اوراق مالية،
Central counterparty shall mean an entity that legally interposes itself between counterparties to
contracts traded within one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the
seller to every buyer;

 يتمث ل ف ي أي مؤس سة تلع ب دور الوس يط ب شكل ق انونى ف ي اج راء التعاق دات م ع االط راف:الوس يط الرئي سى
. حيث يلعب دور البائع والمشترى مع كافة االطراف المتعاملة فى السوق، المقابلة فى اسواق المال
Option
European-style options are options that the holder may exercise only on the expiry date. The date
is set by the parties if the transaction involves an over-the-counter option and by market practice if it
involves an exchange traded option. American-style options can be exercised on any business day
as from the effective date of the contract up to and including the expiry date.

الخيارات
: عقود الخيارات تنقسم بصفة عامة إلى نوعين رئيسين كما يلي
 وي تم تحدي د.  تعطى لحاملھا الحق في تنفيذ العق د ف ي ت اريخ اس تحقاقه فق ط: عقود خيارات وفقا للطريقة األوروبية
 أو وفق ا ً للت واريخ المتع ارف، تاريخ االستحقاق أما بواسطة األطراف المتعاقدة إذا كان العقد ي تم خ ارج المق صورة
. عليھا إذا تم في السوق المنظمة
 تعطى لحاملھا الحق في تنفيذ العقد في أي وقت في الفت رة م ن ت اريخ إب رام: عقود خيارات وفقا ً للطريقة األمريكية
. العقد وحتى تاريخ استحقاق
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Intrinsic Value, is the effective value of the option (i.e when the option is “in the money”).

القيمة الفعلية  /الجوھرية  :تتحقق القيمة الفعلية لعقد الخيارات عن دما يك ون س عر العق د ف ى ص الح البن ك وھ و م ا
"" in the money
يطلق علية مصطلح
Delta shall mean the ratio of the expected change in an option price and a small change in the
price of the financial instrument underlying the option.
Delta approximates the probability that the option will be exercised and is calculated as the first
;derivative of the fair value of the option with respect to that of the underlying instrument

معامل التغير  :Deltaيعبر عن نسبة التغير المتوقع في س عر عق د الخي ارات نتيج ة للتغي ر ف ي س عر األداة المالي ة
موض وع العق د .وبن اء علي ة يعب ر ھ ذا المعام ل ب شكل تقريب ي ع ن احتمالي ة تنفي ذ عق د الخي ارات ف ي ض وء القيم ة
العادلة للعقد نسبة لسعر األداة المالية موضوع العقد.
Delta-weighted value shall mean the fair value of the underlying financial assets (or, where none,
;the notional principal) multiplied by the delta

القيم ة المرجح ة بمعام ل التغي ر  :تمث ل القيم ة العادل ة ل ألدوات المالي ة )أو القيم ة االس مية ف ي حال ة غي اب القيم ة
العادلة( مضروبة في معامل التغير.
Gamma : measures the change in delta as the underlining price (interest rate) changes.

معامل التغي ر  : Gammaيق يس مق دار التغي ر ف ى قيم ة معام ل التغي ر  Deltaنتيج ة التغي ر ف ى اس عار االدوات
المالية موضوع العقد )مثل التغير فى اسعار العائد(.
Vega measure the change in value of the instrument when the volatility of interest rate (underling
price) changes. the sensitivity of the value of an option to a change in price volatility.

معامل التغير  :Vegaيقيس مقدار التغير في قيمة األداة المالية نتيجة التقلبات التي تحدث في مستوى أسعار
العائد ،أو تقيس درجة حساسية قيمة الخيارات للتغير في األسعار.
Basis Risk: the risk that rates on instruments with the same or similar maturities will not move
together i.e rescue of imperfect correlation in adjustment of interest rates among two or more rate
indices.

مخ اطر األس اس  :ھ ي المخ اطر الناش ئة م ن اخ تالف مق دار التغيي ر ف ى اس عار العائ د عل ى األدوات المالي ة ذات
اآلجال المماثلة أو المتقاربة نتيجة عدم وجود ارتباط كامل بين أثنين أو أكث ر م ن مؤش رات اس عار العائ د ).مث ال:
عدم تطابق مؤشر اسعار العائد على الدوالر االمريكى لمدة  3شھور ليبور م ع مثيالتھ ا ف ى س وق المع امالت ب ين
البنوك داخل الواليات المتحدة االمريكية(
Value at risk (VAR) shall mean the maximum potential loss that would result from a price change
with a given probability over a specified time horizon.

القيمة المعرضة للخطر  :ھي أقصى خسائر محتمله يمكن أن تنتج عن احتمال حدوث تغير في األسعار خالل فتره
زمنيه محدده.
Matched position, shall mean the lesser of the two amounts in respect of across debtor position and
a gross creditor position.

المراكز المتقابلة  /المتوافقة :تتمثل في القيمة األقل فيما يتعلق بالمركز المدين  /أو المركز الدائن.
Notional principal (position), shall mean the contractually defined nominal amount of off-balance
sheet transactions.

المركز االفتراضي  /االسمي :ھي القيمة التعاقدية المتفق عليھا للعمليات التي تتم خارج الميزانية.
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مرفق رقم )(1
 -1طريقة االستحقاق Maturity Method
الخط وة األول ى :يق وم البن ك بتحدي د المراك ز المح تفظ بھ ا بغ رض المت اجرة )والت ى ت شمل بن ود داخ ل وخ ارج
الميزانية(  ،على أن تتضمن البنود خارج الميزانية ما يلي:
 صافى مراكز عمليات المشتقات التي يتم ممارستھا بتداول أوراق مالية صافى مراكز عمليات المشتقات التي يتم ممارستھا بدون تداول أوراق مالية صافى مراكز العمليات األخرى خارج الميزانيةولكي يتم حساب صافى مركز كل بند من البنود المشار إليھا يجب مراعاة ما يلي:
أ .يتم عمل مقاص ة ب ين مراك ز الف ائض والعج ز المتطابق ة ف ي كاف ة الجوان ب ،س واء م ن حي ث طبيع ة األداة
المالية ومصدر ھذه األداة ومعدل العائ د عليھ ا وت اريخ اس تحقاقھا ،واألداة المالي ة موض وع العق د ف ي حال ة
المشتقات.
ب .بعد إجراء عملية المقاصة المشار إليھا ،يتم عمل مقاصة بين مراك ز الف ائض والعج ز لك ل بن د م ن البن ود
داخل وخارج الميزانية للوصول إلى ص افى المراك ز غي ر المتقابل ة والت ي تمث ل القيم ة المتبقي ة م ن عملي ة
المقاصة و يتم تبويبھا بالقيمة المطلقة لھا .
الخط وة الثاني ة  :توزي ع ص افى المراك ز عل ى فت رات االس تحقاق المناس بة وترجيحھ ا ب أوزان الت رجيح وفق ا
للخطوات التالية:
 .1يتم توزيع صافى المراكز )فائض أو عجز( على الفترات الزمنية  Time Bandsالمناس بة لھ ا وذل ك وفق ا
لفترات االستحقاق المتبقية لھا بالجدول رقم ) (1الذي سوف يرد ذكره الحقا ً  ،والمنقسم إلى  13فترة زمني ة
ألوراق الدين )السندات( ذات العائد )كوبون(  %3فأكثر 15 ،فترة زمنية بالن سبة ألوراق ال دين ذات العائ د
)كوبون( اقل من . .%3
 .2يتم تجميع كل مراكز الفائض ومراكز العجز لكل فترة زمنية ..
 .3يتم ضرب صافى الفائض أو صافى العجز لكل فترة زمنية في أوزان المخاطر الخاصة بھا .
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الجدول رقم )(1
المناطق
Zones

الفترات الزمنية Time Bands
كوبون  %3أو أكثر

شھر أو أقل
أكبر من شھر إلى  3أشھر
المنطقة األولى
أكبر من  3أشھر إلى  6أشھر
أكبر من  6أشھر إلى سنة
أكبر من سنة إلى سنتان
المنطقة الثانية أكبر من سنتان إلى  3سنوات
أكبر من  3سنوات إلى  4سنوات
أكبر من  4سنوات إلى  5سنوات
أكبر من  5سنوات إلى  7سنوات
أكبر من  7سنوات إلى  10سنوات
أكبر من  10سنوات إلى  15سنة
المنطقة الثالثة
أكبر من  15سنة إلى  20سنة
أكبر من  20سنة

كوبون أقل من %3
شھر أو أقل
أكبر من شھر إلى  3أشھر
أكبر من  3أشھر إلى  6أشھر
أكبر من  6أشھر إلى سنة
أكبر من سنة إلى 1.9سنة
أكبر من  1.9سنة إلى  2.8سنة
أكبر من  2.8سنة إلى  3.6سنة
أكبر من  3.6سنة إلى  4.3سنة
أكبر من  4.3سنة إلى  5.7سنة
أكبر من  5.7سنة إلى  7.3سنة
أكبر من  7.3سنة إلى  9.3سنة
أكبر من  9.3سنة إلى  10.6سنة
أكبر من 10.6سنة إلى  12سنة
أكبر من 12سنة إلى  20سنة
أكبر من  20سنة

الوزن
الترجيحي
للمخاطر
صفر%
%0.2
%0.4
%0.7
%1.25
%1.75
%2.25
%2.75
%3.25
%3.75
%4.5
%5.25
%6.0
%8
%12.5

الخطوة الثالثة :تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية:
يتم عمل مقاصة بين مراك ز الف ائض المرجح ة ب وزن المخ اطر ومراك ز العج ز المرجح ة ب وزن المخ اطر لك ل
فت رة زمني ة ،بحي ث ي تم تبوي ب مرك ز الف ائض أو مرك ز العج ز أيھم ا اق ل ض من خان ة المرك ز المتقاب ل
) (Matchedلكل فت رة زمني ة  ،وتبوي ب الف رق بينھم ا ف ي خان ة المرك ز غي ر المتقاب ل) (Unmatchedلك ل
فترة زمنية.
الخطوة الرابعة :حساب متطلبات رأس المال لمقابلة المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية.
يتم حساب رأس المال الالزم في المرحلة األولى من خالل ضرب مجموع المراك ز المتقابل ة والمرجح ة ب أوزان
المخاطر لكل فترة زمنية في .%10
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الخطوة الخامسة :تصفية المراكز داخل المناطق ).(Horizontal Disallowance
يتم حساب إجمالي مراكز الفائض المرجحة بأوزان المخ اطر ،وإجم الي مراك ز العج ز المرجح ة ب أوزان المخ اطر
داخل كل منطقة .يتم تبويب القيم ة األق ل ب ين إجم الي مرك ز الف ائض وإجم الي مراك ز العج ز ض من خان ة المرك ز
االمتقابل للمنطقة  .Matched positionويتم تبويب الفرق بين إجم الي مراك ز الف ائض وإجم الي مراك ز العج ز
ضمن خانة المراكز غير المتقابلة للمنطقة .Unmatched positions
الخطوة السادسة  :حساب رأس المال الالزم للمراكز المتقابلة داخل المناطق
يتم حساب رأس المال الالزم في المرحلة الثانية من خالل ضرب القيمة المرجح ة للمراك ز المتقابل ة لك ل منطق ة
وفقا للنسب )داخل المنطقة ( الواردة بالجدول رقم ) (2ثم جمع القيم المناطق الثالثة.
جدول رقم )(2
المنطقة
المنطقة األولى

المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

الفترات الزمنية
شھر أو أقل
أكبر من شھر الى  3أشھر
أكبر من  3أشھر الى  6أشھر
أكبر من  6أشھر الى سنة
أكبر من سنة إلى سنتين
أكبر من سنتين إلى  3سنوات
أكبر من  3سنوات إلى  4سنوات
أكبر من  4سنوات إلى  5سنوات
أكبر من  5سنوات إلى  7سنوات
أكبر من  7سنوات إلى  10سنوات
أكبر من  10سنوات إلى  15سنة
أكبر من  15سنة إلى  20سنة
أكبر من  20سنة

داخل
المنطقة
%40

بين المناطق
المتجاورة

بين المنطقة
األولى والثالثة

%40
%30
%40

%150

%30

الخطوة السابعة:تسوية المراكز المتقابلة بين المناطق.
يتم تسوية المراكز غير المتقابلة Unmatched positionsفي المناطق الثالثة من خالل إتباع الخطوات
التالية:
 مقارنة المركز غير المتقابل في المنطقة األولى مع مثيلة في المنطقة الثانية وسوف تكون نتيجة المقارنةإحدى الحالتين اآلتيتين:
أ -الحالة األولى  :أن يكون المركزين غير المتقابلين في المنطقتين األولى والثانية ذو طبيعة مختلفة ،وفى
ھذه الحالة يتم اخذ القيمة األصغر بينھما وتبويبھا كمركز متقابل بين المنطقتين .ويتم حساب الفرق بين
ھذين المركزين ويتم تبويب ھذا الفرق كقيمة مطلقة
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في إحدى المنطقتين األولى أو الثانية )بناء على القيمة األكبر في المراكز غير المتقابلة للمنطقتين ( .ثم يتم
مقارنة الفرق الناتج مع المركز غير متقابل للمنطقة الثالثة والتي سوف تسفر عن إحدى النتائج التالية :
 -1قيمة الفرق والمركز غير المتقابل للمنطقة الثالثة ذات طبيعة واحدة ،في ھذه الحالة يتم حساب
مجموعھما ويكون الناتج عبارة عن المركز غير المتقابل النھائي.
 -2قيمة الفرق والمركز غير المتقابل للمنطقة الثالثة ذات طبيعة مختلفة ،في ھذه الحالة يتم اخذ
القيمة األقل بينھما واعتبارھا المركز المتقابل بين المنطقة الثالثة من ناحية والمنطقة األولى أو
الثانية من ناحية أخرى )يعتمد ذلك على مكان تبويب الفرق الناتج بين المنطقة األولى والثانية(.
ويتم حساب الفرق بين القيمتين ) الفرق بين المنطقة األولى والثانية والمركز غير المتقابل
للمنطقة الثالثة( ،ويمثل الناتج المركز النھائي الغير متقابل .
ب -الحالة الثانية  :أن يكون المركزين غير المتقابلين بالمنطقة األولى والثانية ذات طبيعة واحدة في ھذه الحالة
يجب إتباع ما يلي:
 في حالة أن المركز الغير متقابل ف ي المنطق ة الثالث ة ل ه نف س طبيع ة المراك ز غي ر المتقابل ة ف ي المنطق ة
األولى والثانية ،يصبح مجموع المناطق الثالثة عبارة عن المركز ـ النھائي ـ الغير متقابل.
 في حالة أن المركز المرجح الغير متقابل في المنطقة الثالثة ذات طبيعة مختلفة عن المراكز ف ي المنطق ة
األولى والثانية ،يتم في ھذه الحالة إيج اد الف رق ب ين المرك زين ف ي المنطق ة الثاني ة والثالث ة .ويب وب ھ ذا
الفرق في إحدى المنطقتين بناء على القيمة المطلقة األكبر لھما بحيث :بحيث-:
 إذا م ا ت م تبوي ب الف رق ف ي المنطق ة الثالث ة ،يك ون الن اتج ذات طبيع ة مختلف ة ع ن الت ي يحملھ ا المرك ز
بالمنطق ة األول ى .وف ى ھ ذه الحال ة تك ون القيم ة األق ل ھ ي قيم ة المركزالمتقاب ل ب ين المنطق ة األول ى
والثالثة ،ويكون الفرق بينھما ھو المركز غير المتقابل النھائي.
 إذا ما تم تبويب الفرق في المنطقة الثانية ،في ھذه الحالة يكون له نفس طبيع ة المرك ز غي ر المتقاب ل ف ي
المنطقة األولى ،وبالتالي يتم جمعھما ويصبح الناتج يمثل المركز غير المتقابل النھائي.
الخطوة الثامنة:حساب رأس المال الالزم للمراكز المتقابلة بين المناطق
يتم حساب المرحلة الثالثة لرأس المال الالزم عن طريق ضرب المراكز المرجح ة المتقابل ة ب ين المن اطق الثالث ة
في المعامل المحدد في الجدول رقم ) ،(2ثم جمع الثالث نتائج.
الخطوة التاسعة:حساب رأس المال الالزم للمركز النھائي غير المتقابل
ي تم ح ساب المرحل ة الرابع ة ل رأس الم ال ال الزم ع ن طري ق ض رب المرك ز الغي ر المتقاب ل النھ ائي ف ي معام ل
.%100
الخطوة العاشرة :حساب إجمالي رأس المال المطلوب.
ي تم ح ساب إجم الي رأس الم ال المطل وب م ن خ الل حاص ل جم ع نت ائج الخط وات الرابع ة ،ال سادسة ،الثامن ة،
التاسعة.
 -2طريقة فترة االسترداد Duration Method
لكي يتم حساب رأس المال الالزم لمقابلة المخاطر العامة المتعلقة بأوراق الدين)السندات( باستخدام طريقة فترة
االسترداد يجب إتباع الخطوات التالية:
 -1يتم حساب متوسط فترة االسترداد المعدلة لكل ورقة من أوراق الدين وفقا للمعادالت التالية

t

t

tC t
) (1 + r
C t
) (1 + r

m

∑

t − 1
m

∑

=

D

t − 1
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)Modified duration (MD)= D/(1+r
حيث  = D :متوسط فترة االسترداد)بعدد السنوات(
 =rمعدل العائد السائد
 = Ctالتدفقات النقدية طوال فترة السند
 = MDمتوسط فترة االسترداد المعدلة
 -2يتم تبويب أوراق الدين في مدى الفترات الزمنية للمناطق الثالثة المبينة في الجدول التالي )جدول رقم ، ( 3
وذلك حسب متوسط فترة االسترداد المعدلة المحسوبة لكل منھم.
 -3يتم حساب فترة االسترداد المرجحة لكل أداة من خالل المعادلة التالية:
سعر السوق للورقة × متوسط فترة االسترداد المعدلة للورقة× التغير في سعر العائد المفترض )وفقا للوارد
بالجدول رقم( 3
 -4يتم حساب مراكز الفائض والعجز لفترات االسترداد المرجحة لكل منطقة .ويتم مقارنة مركز الفائض ومركز
العجز لكل منطقة للوصول إلى المركز المتقابل  Matched positionلكل منطقة.
 -5يتم حساب المركز غير المتقابل  Unmatched positionوذلك بإتباع نفس الخطوات التي تم شرحھا
بالخطوة السابعة الواردة في طريقة االستحقاق.
 -6يتم حساب إجمالي رأس المال الالزم لمجموع الخطوات التالية:
  %2من مركز المتقابل لفترة االستحقاق المرجحة لكل منطقة  %40من الفرق بين المركز المتقابل للمنطقة األولى والمنطقة الثانية  ،والفرق بين المركز المتقابل بينالمنطقة الثانية والمنطقة الثالثة.
  % 150من الفرق الناتج بين المنطقة األولى والمنطقة الثالثة  %100من باقي المركز غير المتقابلةالمنطقة
المنطقة األولى
المنطقة الثانية
المنطقة الثالثة

جدول رقم 3
التغير فى معدل
فترة االسترداد المعدلة
العائد)مفترض(
%1
سنة فأقل
%0.85
أكثر من سنة إلى  3.6سنة
%0.7
أكثر من  3.6سنة
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مرفــق رقــم )(2
 -1عقود أسعار العائد المستقبلية ،اتفاقيات أسعار العائد اآلجلة ،واالرتباطات اآلجلة ل شراء أو بي ع س ندات يج ب
أن تعامل باعتبارھ ا م زيج م ن مراك ز ف ائض ) (longوعج ز ) . (shortوبالن سبة لتل ك األدوات المالي ة ف إن
مركز الفائض ) (longيعكس قيام البنك بتثبيت سعر العائد ال ذي سيق ـوم بالح صول علي ه ف ي وق ت مح دد ف ي
المستقبل  ،في ح ين أن مرك ز العج ز ) (shortيعك س قي ام البن ك بتثبي ت س عر العائ د ال ذي سيق ـوم بدفع ه ف ي
وق ت مح دد ف ي الم ستقبل  .ھ ذا ويج ب أن ي تم معامل ة األدوات المالي ة ب ذات الق يم االفتراض ية notional
باعتبارھ ا تمث ل مخ اطر مراك ز أس عار العائ د العام ة  general riskوالمح ددة  . specific riskوي تم
استخدام القيمة السوقية لألداة المالية موضوع العقد لدى احتساب متطلبات رأس المال.
على سبيل المثال :
ش راء عق ود أس عار العائ د الم ستقبلية  A Long interest rate futuresيج ب معامل ة ھ ذا المرك ز باعتب اره
ة
سندات الحكومي
ة ال
ي حال
اف
ز ) (shortكم
ز عج
ن مرك
زيج م
م
 zero couponالتي تستحق في تاريخ تسوية العقود المستقبلية  ،ويعامل باعتباره مركز فائض ) (longكما في
حالة ال سندات الحكومي ة  zero couponب ذات ت اريخ اس تحقاق األداة المالي ة موض وع العق د  .ويج ب األخ ذ ف ي
االعتب ار أن ه ال ي تم احت ساب مخ اطر مح دده لتل ك األدوات حي ث ي تم معاملتھ ا ك أدوات حكومي ه مركزي ه ب وزن
ترجيحي صفر. %
ش راء س ندات م ستقبليه  A Long bond futuresيج ب معامل ة ھ ذا المرك ز باعتب اره م زيج م ن مرك ز عج ز
) (shortكم ا ف ي حال ة ال سندات الحكومي ة  zero couponالت ي ت ستحق ف ي ت اريخ الت سليم الخ اص ب العقود
المستقبلية ويعامل باعتباره مركز فائض ) (longكما في حالة السند موض وع العق د بت اريخ اس تحقاق ي ساوى آج ل
ھذا السند .
بيع اتفاقية أسعار عائد آجلة ) A Sold FRAھي اتفاقيه للحصول عل ى س عر العائ د ف ي الم ستقبل( يج ب معامل ة
ھذا المركز باعتباره مركز فائض ) (longبتاريخ استحقاق يساوى تاريخ التسوية مضافا ً إليه م دة العق د وباعتب اره
مركز عجز ) (shortيستحق في تاريخ التسوية  .وكما ھو الحال في العقود المستقبلية ال تن شأ آي ة مخ اطر مح دده
عن تلك األدوات المالية .
ارتباطات آجلة  A Forward commitmentsلشراء سندات يجب معاملتھا كم زيج م ن مرك ز عج ز ي ستحق
في تاريخ التسوية وباعتبارھا مركز ف ائض وفق ا لعم ر ال سند .ول دى احت ساب المخ اطر المح ددة لتل ك ال سندات ي تم
معالجة مركز العج ز كم ا ھ و الح ال ف ي األدوات الحكومي ة المركزي ة وي تم معامل ة مرك ز الف ائض الن اتج ع ن ھ ذا
السند على النحو الذي يتفق مع طبيعته .
 -2عقود أسعار الصرف اآلجلة  : Foreign exchange forwardsيجب تق سيمھا إل ى م زيج م ن مرك ز
فائض ) (longفي حالة العملة المشتراه كما ھو الحال بالنسبة لل سندات الحكومي ة  zero couponأو مرك ز
عجز ) (shortفي حالة العملة المباعة كما ھو الح ال بالن سبة لل سندات الحكومي ة  zero couponوف ى كلت ا
الحالتين فإن تاريخ استحقاق تلك المراكز ھو نفسة تاريخ التسوية الخاص بالعقد اآلجل وبناء علي ه تعام ل تل ك
المراكز باعتبارھا تمثل مخاطر أسعار العائد .
 -3عق ود المبادل ة  : Swapsيج ب تجزئ ة تل ك العق ود إل ى ش قين منف صلين و ذل ك وفق ا لم ا ھ و موض ح ف ي
الحاالت التالية:
عق ود مبادل ة أس عار العائ د  :Interest rate swapsي تم معالجتھ ا باعتبارھ ا مرك زين افتراض يين
 two notional positionsكما ھو الحال بالنسبة لسندات حكوميه ذات تواريخ استحقاق مح دده  .وعن د
احتساب مخ اطر أس عار العائ د يج ب معامل ة عق ود المبادل ة عل ى نف س األس اس ال ذي تعام ل ب ه البن ود داخ ل
الميزانية وبالتالي فإن عقود مبادلة أسعار العائد  Interest rate swapsالتي يبرمھا البنك للحصول على
سعر عائد متغير مقابل دفع سعر عائد ثابت يجب أن تعامل باعتبارھا مركز فائض
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) (longفي أداه ماليه ذات عائد متغير بتاريخ استحقاق يعادل الفترة التالية إلعادة التسعير  ،كما أنھا تعامل
باعتبارھا مركز عجز ) (shortفي أداه ماليه ذات عائد ثابت بنفس ت اريخ االس تحقاق الخ اص بعق د المبادل ة
نفسه.
إما في حالة عقود مبادلة العم الت  :Currency swapsف إن العملي ة تنق سم إل ى عق دي ص رف آج ل وي تم
معالجتھما على ھذا األساس.
:الخاص ة باألس ھم  ،محفظ ة األس ھم
Equity
أم ا عق ود مبادل ة األس ھم swaps
أو مؤش رات األس ھم ف ـيجب تحويلھ ا إل ى مرك زين افتراض يين  ، two notional positionsفعل ى س بيل
المثال فأن عقد مبادلة األسھم الذي يحصل البنك بمقتضاه على قيمة التغير في أسعار سھم أو مؤشر سھم محدد
و ذلك مقابل دفع قيمة التغير فى أسعار سھم أو مؤشر أخر مختلف  ،و يجب أن يعامل باعتب اره مرك ز ف ائض
) (longفي الحالة األولى وباعتباره مركز عجز ) (shortفى الحالة االخيره .
 -4مؤشرات االسھم  :يجب آخذ مراكز مؤشرات األسھم  - Equity Indicesإن وجدت بمحفظ ة المت اجرة
لدى البنك  -في االعتبار عند حساب المخاطر العام ة والمح ددة لمراك ز األس ھم )كم ا ھ و وارد بالق سم الث اني
الجزء  .( 2/3ويتم التعامل مع مؤشرات األسھم بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
أ – يتم التعامل مع مؤشر األسھم على أساس انه أداة مالية واحدة منفصلة وتكون قيمته مساوية لمجم وع الق يم
السوقية لألسھم المكونة له ويتم ح ساب مخ اطر عام ة لھ ذا المؤش ر وال ي تم ح ساب مخ اطر مح ددة ،ب شرط أن
يكون المؤشر متنوع بشكل جيد .Broadly diversified indices
ب -يتم تقسيم المؤشر إلى ع دة مراك ز تمث ل األس ھم المكون ة ل ه  ،وف ى ھ ذه الحال ة ي تم عم ل مقاص ة ب ين ھ ذه
المراكز ومراكز األسھم المثيلة لھا بمحفظة المتاجرة لدى البنك.
 -5األوراق المالية القابلة للتحويل  : Convertible Securitiesيجب أن تعامل كما لو كان ت مراك ز
متعلقة بأدوات ماليه خاصة بأسعار عائد أو أسھم .
 -6اتفاقيات إعادة الشراء وترتيبات إقراض أوراق ماليه
Repurchase agreements & Securities lending arrangements
أن األوراق المالي ة ف ي دف اتر المت اجرة الت ي ي تم نقلھ ا بمقت ضى اتفاقي ات معتم ده إلع ادة ش راء أو ترتيب ات
إق راض أوراق مالي ه يج ب أن يأخ ذھا الناق ل  /المق رض ف ي االعتب ار عن د احت ساب متطلب ات رأس الم ال
لمخ اطر ال سوق  ،وبن اء علي ه عن دما تنق ل ملكي ة الورق ة المالي ة المملوك ة لبن ك م ا )والمت ضمنة ف ي احت ساب
مخاطر ال سوق الخاص ة ب ه ( بمقت ضى اتفاقي ة إع ادة ش راء  ،فان ه يتع ين عل ى البن ك أن ي ستمر ف ي أخ ذھا ف ي
االعتبار عند احتساب مخاطر أسعار العائد ومخاطر األسھم الخاصة به.
 - 7الخيارات
يجب أن تعامل عقود الخيارات التي تتم على كل من أس عار العائ د ،أدوات ال دين ،األس ھم ،مؤش رات األس ھم،
العمليات المستقبلية ،عمليات المبادلة ،العمالت األجنبية باعتبارھا تمثل مراكز مساوية للقيمة ال سوقية ل ألدوات
المالية موضوع العقد مضروبة في معامل التغير  Deltaوذلك للحصول على قيمة المراك ز المرجح ة بمعام ل
التغير  . Delta – Weighted Positionويجوز إجراء مقاصة بين قيمة المراكز المرجحة بمعامل التغير
ومراكز األدوات المالية المثيلة لھا لدى البنك  ،على أن يتم إدراج صافى القيمة الناتجة
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عن عملية المقاصة فيما بعد ضمن نظم القياس المطبقة بالبنك الحتساب المخاطر الناشئة ع ن عق ود الخي ارات.
ويمكن للبنك الحصول على قيمة معامل التغير  Deltaمن السوق المنظم ة بالن سبة لعق ود الخي ارات المتداول ة.
أما في حالة عدم توافر معلومات كافية بالسوق
أو التعامل على عقود الخيارات خارج المقصورة ،يمكن القيام باحت ساب قيم ة معام ل التغي ر داخ ل البن ك ذات ه
بشرط أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري مسبقا في ھذا الشأن.

42

البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

مرفق رقم )(3
مثال عملى على طريقة حساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر عقود الخيارات باستخدام الطريقة البسيطة
بفرض أن بنك ما في حوزته  100سھم  ،وأن القيمة السوقية للسھم الواحد تبلغ  10جني ة .وق د ق ام البن ك الم ذكور
بابرام عقد خيارات يتيح له الحق في بيع ھذه األسھم بسعر  11جنيه  /سھم ) ( Strike priceفي المستقبل  .في
ھذه الحالة يمكن حساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر عقد الخيارات بإتباع الطريقة البسيطة على النحو التالي:
رأس المال الالزم = القيمة السوقية لألسھم × )  %10مخاطرعامة  %10 +مخاطر محددة(
=  200 = %20 × 1000جنيھا
يخصم منة  :قيمة  100جنيھا والتى تمثل الفرق ب ين س عر التنفي ذ وس عر ال سوق لألس ھم ) ف ي حال ة إذا ك ان س عر
التنفيذ اكبر من سعر السوق للسھم  ،أى أنه ف ى ص الح البن ك(  ،وم ن ث م ي صبح رأس الم ال المطل وب = – 200
 100 = 100جنيھا فقط .
ويتم إتباع الطريقة ذاتھا عند إجراء أي ة عق ود خي ارات عل ى العم الت األجنبي ة واالدوات المالي ة المرتبط ة بأس عار
العائد.
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المرفق الرابع
نظام التقارير
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البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق
نموذج رقم  : 1متطلبات رأس المال للمخاطر العامة بأستخدام طريقة االستحقاق  /لمراكز المتاجرة الخاصة بالسندات والمشتقات المالية المرتبطة بمراكز المتاجرة الخاصة بالسندات ،أسعار العائد ،وأسعار الصرف
أسم البنك :
كود :
التاريخ :
المنطقة

االول

الثاني

الثالث

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه
االوزان
%

الفترات الزمنية

كوبون  %3أو أكثر

كوبون أقل من %3

شھر أو أقل
أكبر من شھر الى 3
أشھر
أكبر من  3أشھر الى 6
أشھر
أكبر من  6أشھر الى سنة

شھر أو أقل
أكبر من شھر الى  3أشھر
أكبر من  3أشھر الى 6
أشھر
أكبر من  6أشھر الى سنة

أكبر من سنة الى سنتين
أكبر من سنتين الى 3
سنوات
أكبر من  3سنوات الى 4
سنوات
أكبر من  4سنوات الى 5
سنوات
أكبر من  5سنوات الى 7
سنوات
أكبر من  7سنوات الى
 10سنوات
أكبر من  10سنوات الى
 15سنة
أكبر من  15سنة الى 20
سنة

أكبر من سنة الى 1.9سنة
أكبر من  1.9سنة الى 2.8
سنة
أكبر من  2.8سنة الى 3.6
سنة
أكبر من  3.6سنة الى 4.3
سنة
أكبر من  4.3سنة الى 5.7
سنة
أكبر من  5.7سنة الى 7.3
سنة
أكبر من  7.3سنة الى 9.3
سنة
أكبر من  9.3سنة الى
 10.6سنة
أكبر من 10.6سنة الى 12
سنة
أكبر من 12سنة الى 20
سنة
أكبر من  20سنة

مجموع

مجموع

أكثر من  20سنة

أجمالي متطلبات كفاية رأس المال

جنبه مصري

فائض

دوالر امريكي

عجز

فائض

عجز

جنيه استرليني
فائض

عجز

يورو
فائض

ين ياباني
عجز

فائض

فرنك سويسري

عجز

فائض

﷼ سعودي

عجز

فائض

مجموع

اخرى

عجز

فائض

عجز

فائض

عملة ......
عجز

فائض

عملة ......

عجز

فائ
ض

عجز

صفر
0.20
0.40
0.70
1.25
1.75
2.25
2.75
3.25
3.75
4.50
5.25
6.00
8.00
12.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00
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البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق
نموذج رقم : 2متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز المتاجرة الخاصة بالسندات

*

أسم البنك :
كود :

تاريخ االرسال :

التاريخ :
القيمة بااللف جنيه
وزن
المخاطر

البنود الخاصة
بالحكومات المركزية
)وفقا ً لتصنيف
(OECD

1-0
2
3
7-4

البنود ذات المخاطر
المنخفضة

حتى  6اشھر
أكبر من  6أشھر
وحتى  24شھر
أكبر من 24
شھر

البنود ذات المخاطر العالية
مراكز الفائض والعجز لكل عملة

عجز

عجز

فائض

فائض

فائض

عجز

فائض

فائض

عجز

فائض

فائض

فائض

0.00%
2.00%
5.00%
10.00%
0.31%
1.25%
2.00%
10.00%

متطلبات رأس المال لكل عملة

أجمالي متطلبات كفاية رأس
المال:

جنيه مصري

دوالر امريكي

جنيه استرليني
عجز

يورو
فائض

ين يابانى
عجز

فرنك سويسري

﷼ سعودي
عجز

عمالت أخرى
عجز

أجمالي
عجز

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

* تتضمن مراكز المتاجرة الخاصة بالمشتقات المالية المرتبطة بالسندات والخاضعة لمتطلبات رأس المال للمخاطر

المحددة.
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النموذج رقم  : 3متطلبات رأس المال للمخاطر العامة والمحددة الخاصة بأدوات حقوق الملكية ومشتقات مؤشرات االسھم
أسم البنك :
كود :
التاريخ :

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

المراكز

المحافظ

فائض

عجز

[2
]

[3
]

][1

محفظة بالجنيه المصري
محفظة بالدوالر االمريكي
محفظة بالجنيه االسترليني
محفظة باليورو
محفظة بالين الياباني
محفظة بالفرنك السويسري
محفظة بال﷼ السعودي
محفظة .......

صافي المركز
فائض – عجز

متطلبات رأس المال للمخاطر
العامة )صافي المركز
مضروب في (%10

أجمالي متطلبات رأس المال
للمخاطر العامة والمخاطر
المحددة

اجمالي المركز
فائض  +عجز

متطلبات رأس المال
للمخاطر المحددة )اجمالي
المركز مضروب في (%10

[7]= [6] Χ 10%

][ 8 ] = [5] +[7

][4] = [2]+[3

[5]=[4] Χ 10%

[ 6 ]=I2-3I

0.00
0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

االجمالي

0.00

المراكز

المحافظ

فائض

عجز

]2

[
]3

[
][1

محفظة بالجنيه المصري
محفظة بالدوالر االمريكي
محفظة بالجنيه االسترليني
محفظة باليورو
محفظة بالين الياباني
محفظة بالفرنك السويسري
محفظة بال﷼ السعودي
محفظة .......
محفظة .......
محفظة .......

صافي المركز
فائض – عجز

متطلبات رأس المال
للمخاطر العامة )صافي
المركز مضروب في (%10

أجمالي متطلبات رأس المال
للمخاطر العامة والمخاطر
المحددة

اجمالي المركز
فائض  +عجز

متطلبات رأس المال
للمخاطر المحددة )اجمالي
المركز مضروب في (%5

[7]= [6] Χ 10%

][ 8 ] = [5] +[7

][4] = [2]+[3

[5]=[4] Χ 5%

[ 6 ]=I2-3I

0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

االجمالي

0.00

المراكز

المحافظ

فائض

عجز

]2

[
]3

[
][1

محفظة بالدوالر االمريكي
محفظة بالجنيه االسترليني
محفظة باليورو
محفظة بالين الياباني
محفظة بالفرنك السويسري
محفظة بال﷼ السعودي
محفظة .......
محفظة .......

االجمالي
االجمالي الكلي

اجمالي المركز
فائض  +عجز

أدوات حقوق الملكية بدون مخاطر محددة
متطلبات رأس المال
للمخاطر المحددة )اجمالي
صافي المركز
فائض – عجز
المركز مضروب في
صفر(%

متطلبات رأس المال
للمخاطر العامة )صافي
المركز مضروب في (%10

أجمالي متطلبات رأس المال
للمخاطر العامة والمخاطر
المحددة

][4] = [2]+[3

[5]=[4] Χ 0%

[ 6 ]=I2-3I

[7]= [6] Χ 10%

][ 8 ] = [5] +[7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00
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البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج تجميعى ) أ (

أسم البنك :
كود :
التاريخ :

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

متطلبات رأس المال نموذج رقم 1

0.00

متطلبات رأس المال نموذج رقم 2

0.00

متطلبات رأس المال نموذج رقم 3

0.00

متطلبات رأس المال لعقود الخيار بأستخدام االسلوب المبسط *

0.00

متطلبات رأس المال لصناديق االستثمار بأستخدام الطريقة العامة )(RESIDUAL METHOD

أجمالي متطلبات رأس المال

0.00

0.00

*يتم االقرار بتفاصيل احتساب ھذا المتطلب.
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج رقم  :4متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية – الدفع عند االستالم ) ( DVP
أسم البنك :
كود :
التاريخ :

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

عدد أيام العمل بعد تاريخ
التسوية

وزن مخاطر
][1

15 – 5

0.10

30 – 16
45 - 31
 46أو أكثر

0.50
0.75
1.00

السعر المتفق عليه
في تاريخ التسويه

القيمة السوقية
الحالية

الخسائر*

متطلبات رأس
المال

][2

][3

[ 4 ]=Ι [2] - [3] Ι

[ 5 ]=[ 4 ] Χ [ 1
]

0
0
0
0

0
0
0
0

االجمالي

0.00

* اذا كان الفرق بين السعر المتفق عليه في تاريخ تسوية السندات ،أدوات حقوق الملكية ،العمالت االجنبية ،والقيمة السوقية ال ينتج عنه خسائر،
ال يتم أحتساب متطلبات رأس المال لھذه العملية وال يتم ادراجھا في ھذا الجدول.
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق
نموذج رقم  : 5متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية – التسليم بدون دفع )Free Delivery (Non-DVP

أسم البنك :
كود :
التاريخ :

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

فئة الطرف المقابل

وزن المخاطر للطرف
المقابل

][1
0.00
0.20
0.50
1.00

القيمة السوقية لالدوات
المالية او الدفعات التي تم
تسليمھا

متطلبات رأس
المال %

][2

][3
%10

األجمالي

متطلبات رأس المال

][4 ]=[1] Χ [2] Χ [3
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج تجميعى )ب(  :أجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية

أسم البنك :

تاريخ االرسال :

كود :
التاريخ :

القيمة بااللف جنيه

متطلبات رأس المال نموذج رقم 4

0.00

متطلبات رأس المال نموذج رقم 5

0.00

أجمالي متطلبات رأس المال

0.00
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2
نموذج رقم :6متطلبات رأس المال لمخاطر الطرف المقابل لعقود المشتقات المالية )خارج االسواق المنظمة  ،OTCعقود خاصة بدفاتر المتاجرة(
أسلوب أسعار السوق السائدة )(Mark-To-Market
أسم البنك :
كود :
التاريخ :

الفترة المتبقية
لالستحقاق

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

وزن المخاطر
للطرف
المقابل

تكلفة
االستبدال

القيمة
)االسمية(
المحددة

اوزان
االحتماالت
المستقبلية
للتعرض
للمخاطر
االئتمانية

][1

][2

][3

][4

االحتماالت
المستقبلية
للتعرض
للمخاطر
االئتمانية )ب(

أجمالي
القيمة
المعرضة
للمخاطر

القيمة المرجحة
بأوزان المخاطر

][5] = [3] Χ [4

][6] = [2] + [5

][7] = [1] Χ [6

أ .عقود أسعار العائد
بدون االرتباط بالفترة المتبقية
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمس سنوات
أكبر من خمس سنوات
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمسة سنوات
أكبر من خمس سنوات
المجموع

0.00

-

0.20

0.000

0

0

0

0.20

0.005

0

0

0

0.20

0.015

0

0

0

1.00

0.000

0

0

0

1.00

0.005

0

0

0

0.015

0

0

0

0

0

0

1.00
0

0

ب .عقود أسعار الصرف
و الذھب
بدون االرتباط بالفترة المتبقية
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمس سنوات
أكبر من خمس سنوات
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمس سنوات
أكبر من خمس سنوات
المجموع

0.00

-

0.20

0.010

0

0

0

0.20

0.050

0

0

0

0.20

0.075

0

0

0

1.00

0.010

0

0

0

1.00

0.050

0

0

0

0.075

0

0

0

0

0

0

1.00
0

0

ج .عقود أدوات حقوق
الملكية
بدون االرتباط بالفترة المتبقية
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمس سنوات
أكبر من خمس سنوات
أقل من أو يساوي سنة
أكبر من سنة وأقل أو يساوي
خمس سنوات
أكبر من خمس سنوات
المجموع

0

0

المجموع الكلي

0

0

0.00

-

0.20

0.060

0

0

0

0.20

0.080

0

0

0

0.20

0.100

0

0

0

1.00

0.060

0

0

0

1.00

0.080

0

0

0

0.100

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1.00

متطلبات رأس المال )(10%

0

)أ( يتضمن ھذا الجدول العقود الخاصة بدفاتر المتاجرة فقط.
)ب( ال يتم احتساب االحتماالت المستقبلية للتعرض للمخاطر االئتمانية في حالة عقود مبادلة أسعار العائد للطرف ذو العائد المتغيير.
)ج( المجموع الكلي لمبالغ العقود المرجحة بأوزان مخاطر يتم ضربھا في  %8معامل متطلبات رأس المال.
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق
نموذج رقم  : 7متطلبات رأس المال لمخاطر الطرف المقابل
أسم البنك :
كود :
التاريخ :
تحليل اتفاقيات االلتزام
بأعادة الشراء وعمليات وزن المخاطر
للطرف
اقراض االوراق المالية
المقابل
لكل وزن مخاطر
للطرف المقابل
][1
%0
%20
%100

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

سعر السوق الحالي
لألوراق المالية أو
عمليات االقراض

سعر السوق الحالي
للضمانات  /المبالغ طرف
البنك

][2

][3

الفرق الموجب*

نسبة متطلب رأس المال

متطلبات رأس المال

] [ 4 ]=[ 2 ] - [ 3
0.00
0.00
0.00
0.00

][5

][ 6 ]=[1] Χ [4] Χ [5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%10
األجمالي

تحليل اتفاقيات االلتزام
بأعادة البيع وعمليات

اقتراض االوراق
المالية لكل وزن
مخاطر للطرف المقابل

وزن المخاطر
للطرف
المقابل

سعر السوق الحالي
للضمانات  /المبالغ لدى
الطرف المقابل

سعر السوق الحالي
لألوراق المالية أو
عمليات االقتراض

][1
%0
%20
%100

][2

][3

الفرق الموجب

نسبة متطلب رأس المال

متطلبات رأس المال

] [ 4 ]=[ 2 ] - [ 3
0.00
0.00
0.00
0.00

][5

][ 6 ]=[1] Χ [4] Χ [5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%10
األجمالي

االجمالي الكلي

0.00

* اذا كان الفرق بقيمة سالبة ال يتم احتساب متطلبات رأس المال.
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج تجميعى ) ج (  :أجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر الطرف المقابل
أسم البنك :

تاريخ االرسال :

كود :
التاريخ :
القيمة بااللف جنيه

متطلبات رأس المال نموذج 6

0.00

متطلبات رأس المال نموذج 7

0.00

أجمالي متطلبات رأس المال

0.00
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2
جدول  8أ  :مركز العمالت االجنبية
أسم البنك :
كود :
التاريخ :
دوالر
أمريكي

جنيه
استرليني

ين ياباني

يورو

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

فرنك
سويسري

﷼
سعودي

عمالت
أخرى

جنيه مصري

االجمالي

ذھب

 .1األصول
نقدية
أرصدة لدى البنك المركزي
ودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة
شيكات وحواالت وكوبونات مشتراه
أذون الخزانة
شھادات االيداع
األوراق المالية :
بغرض المتاجرة
متاحة للبيع
محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق
استثمارات في شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة
صكوك البنك المركزي
أرصدة لدى البنوك
بنوك محلية
بنوك في الخارج
القروض
قروض العمالء
قروض للبنوك
بنود خاصة بأعادة تقييم العمالت
أصول وأرصدة مدينة أخرى
أجمالي االصول
أصول خارج الميزانية متعلقة بمراكز عمالت أجنبية
أجمالي االصول و البنود خارج الميزانية المتعلقة
بمراكز اسعار الصرف
 .2األلتزامات
رأس المال المدفوع
االحتياطيات
األحتياطي القانوني
أحتياطيات أخرى
أرباح محتجزة ) خسائر (
شيكات وحواالت مستحقة الدفع
أرصدة مستحقة للبنك المركزي
عمليات اعادة الشراء لمدة ليلة واحدة
أرصدة مستحقة للبنوك
بنوك محلية
بنوك خارجية
مبالغ مقترضة طويلة االجل
سندات مصدرة
الودائع
شھادات ادخار و ايداع
المخصصات
بنود خاصة بأعادة تقييم العمالت
ألتزامات و ارصدة دائنة اخرى
أجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ألتزامات خارج الميزانية متعلقة بمراكز عمالت أجنبية
أجمالي االلتزامات وحقوق الملكية و البنود خارج
الميزانية المتعلقة بمراكز اسعار الصرف

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
جدول  8ب  :مركز العمالت االجنبية
أسم البنك :
كود :
التاريخ :

تاريخ االرسال :
القيمة بااللف جنيه

دوالر
أمريكي

جنيه
استرليني

يورو

ين
ياباني

فرنك
سويسري

﷼
سعودي

عمالت
أخرى

جنيه
مصري

ذھب

االجمال
ي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الصافي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

أصول خارج الميزانية متعلقة
بمراكز عمالت أجنبية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ألتزامات خارج الميزانية
متعلقة بمراكز عمالت أجنبية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الصافي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

أجمال االصول و البنود خارج
الميزانية المتعلقة بمراكز
اسعار الصرف

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

أجمالي االصول
أجمالي االلتزامات وحقوق
الملكية

أجمالي االلتزامات وحقوق
الملكية
والبنود خارج الميزانية
المتعلقة بمراكز اسعار الصرف

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الصافي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق
نموذج 8ج  :صافي مراكز العمالت االجنبية
) صافي المراكز التي تتكون من مجموع العناصر الموجبة والسالبة (
أسم البنك :
تاريخ االرسال :

كود :
التاريخ :

القيمة بااللف جنيه

المركز

دوالر

صافي
المراكز

0

أسترليني
*

0

يورو
*

0

ين
*

0

فرنك
*

0

﷼
*

0

أخرى
*

0

*

جنيه
مصري

ذھب

0

0

*

أجمالي

بالجنيه
المصري

0

0

أجمالي مركز
العمالت االجنبية

0

رأس
المال

أجمالي المركز /رأس
المال

متطلبات
رأس المال

)(%

CAR

.

0
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البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج  :9متطلبات رأس المال بأستخدام نماذج القياس الداخلية
مراكز السندات والمشتقات المالية للسندات – أسعار العائد وأسعار الصرف  /مراكز االسھم والمشتقات المالية لمؤشرات
االسھم وأدوات حقوق الملكية

أسم البنك :

تاريخ االرسال :

كود :
التاريخ :

القيمة بااللف جنيه

أجمالي الخسائر المحتملة
الخسائر المحتملة ) = 1نفس اليوم(
الخسائر المحتملة  ) = 2متوسط  60يوم عمل (
معامل الضرب B
متطلبات رأس المال *
متطلبات رأس المال  = 1اجمالي الخسائر المحتملة  ) X 1جزر تربيعي (10
أو

0.00

متطلبات رأس المال  X B = 2أجمالي الخسائر المحتملة  ) X 2جزر تربيعي ( 10
متطلب رأس المال  1أو رأس المال  2أيھما أكبر
0.00
*في حالة الجمع بين استخدام النماذج الداخلية واألسلوب المعياري ،يتم اضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بأستخدام االسلوب
المعياري.

البنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2

البنك المركزي المصري
قطاع الرقابة واالشراف
كفاية رأس المال لمخاطر السوق

نموذج تجميعي ) د (  :أحتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
أسم البنك :

تاريخ االرسال :

كود :
التاريخ :
القيمة بااللف جنيه

متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق :
 .1لمخاطر المركز " نموذج تجميعي ) أ ( "

0.00

 .2لمخاطر التسوية " نموذج تجميعي ) ب ( "

0.00

 .3لمخاطر الطرف المقابل" نموذج تجميعي ) ج ( "

0.00

 .4لمخاطر أسعار الصرف )نموذج 8ج(

0.00

 .5لمخاطر المركز ومخاطر أسعار الصرف المحتسبة بأستخدام نمازج القياس الداخلية
) نموذج (9

أجمالي متطلبات رأس المال :

0.00
0.00

