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القسم األول
اإلطار العام
 1/1المقدمة
تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك على تمويل اى زيادة في األصول أو مقابلة االلتزام ات عن د اس تحقاقھا ب دون
تكبد خسائر غير مقبولة ،أو وجود قيود على قيام البن ك بالت صرف ف ي بع ض األص ول المملوك ة ل ه ،أو إمكاني ة القي ام ب ذلك
ولكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائھا ) أي تكبد خسائر رأسمالية(.
وفى ھذا السياق ،فقد أظھرت األزمة المالية العالمية األخيرة إمكانية حدوث مخاطر سيولة حادة وسريعة يترتب عليھا فق دان
البنوك لمصادر التمويل المتاحة لديھا لمواجھة تلك المخاطر ،األمر الذي يتطلب االھتمام بعملية تقييم األصول وقي اس كفاي ة
رأس المال لدى البنوك.
وبناء على ما سبق  ،وفى ضوء احتياج البنوك إلى تحسين إدارة مخاطر السيولة لديھا والتحكم في حجم تلك المخاطر بكفاءة
 ،فق د ق رر البن ك المرك زي الم صري إص دار ورق ة المناق شة ھ ذه  -وبم ا يتماش ى م ع متطلب ات

الدعام ة الثاني ة م ن

مقررات بازل - 2لكي تكون ورقة إرشادية إلدارة مخاطر السيولة في المؤسسات المصرفية بمصر.
ويبنى اإلطار العام لھذه الورق ة عل ى مجموع ة م ن المتطلب ات الرقابي ة النوعي ة والكمي ة الت ي تتماش ى م ع أكث ر الممارس ات
الدولية شيوعا ً في ھذا الشأن.

س وف تخ ضع نت ائج عملي ات تقي يم البن وك لمخ اطر ال سيولة الت ي س يتم قياس ھا  -عل ى األق ل -بواس طة الط رق
المعروضة بھذه الورقة لعمليات المراجعة والتقييم اإلشرافي من قبل البنك المركزي المصري.
يأخذ التقييم اإلشرافي في االعتبار عدد م ن المع ايير النوعي ة المرتبط ة بكفاي ة وكف اءة نظ ام إدارة مخ اطر ال سيولة
لدي البنوك.
وسوف تقوم الرقابة المكتبية بالبنك المركزي الم صري بتقي يم عملي ة التقي يم الت ي تجريھ ا البن وك لمخ اطر ال سيولة
لديھا عن طريق استخدام أدوات كمية ونوعية طرف البنك المركزي المصري ب التوازي م ع الرقاب ة الميداني ة ف ى
ھذا الشأن .
ج

تتناول ھذه الورقة مخاطر السيولة بشكل تف صيلي وق د ت م تق سيمھا كم ا يل ي: :الق سم األول يوض ح بع ض الجوان ب
العام ة الخاص ة بمخ اطر ال سيولة  ،الق سم الث اني يتعل ق بالمتطلب ات النوعي ة لمخ اطر ال سيولة .أم ا الق سم األخي ر
فيستعرض األساليب واألدوات الكمية لمخاطر السيولة.
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 2/1أسباب وأنواع مخاطر السيولة
يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من عدة مصادر مختلفة  ،فعلى سبيل المثال فقد تنشا ھذه المخ اطر إم ا م ن جان ب االلتزام ات
أو من جانب األصول أو من البنود خارج الميزانية أو مزيج بينھم على النحو التالي:
 .1ق د تن شأ مخ اطر ال سيولة م ن جان ب االلتزام ات ع ل س بيل المث ال عن دما يق وم الم ودعين ب سحب إي داعاتھم ف ورا
ً
مفاجئ مما يتطلب من البنك توفير أموال إض افية م ن خ الل االقت راض م ن الغي ر أو بي ع بع ض األص ول
وبشكل
لمقابلة عمليات السحب المفاجئ.
 .2ق د تن شأ مخ اطر ال سيولة م ن جان ب األص ول عل ى س بيل المث ال عن د مواجھ ة ص عوبات ف ى بي ع األص ول لمقابل ة
التدفقات النقدية الخارجة .
 .3قد تنشأ مخاطر السيولة من جانب البنود خ ارج الميزاني ة عل ى س بيل المث ال عن دما ي تم ال سحب ب صورة أكب ر ع ن
المقدر من الحدود االئتمانية السابق الموافقة عليھا من قبل البنك مما يتطلب أن يقترض البنك أموال إضافية.
ووفقا ً للمفھوم السابق ،فانه يوجد ثالث أنواع رئيسية لمخاطر السيولة كما يلي:
 مخاطر السيولة التمويلية :تنشأ عندما يكون البنك غير ق ادر عل ى مقابل ة الت دفقات النقدي ة المتوقع ة وغي ر المتوقع ة
سواء الحالية أو المستقبلية بكفاءة وبدون أن يؤثر ذلك على العمليات اليومية أو الوضع المالي للبنك.
 مخاطر السيولة السوقية :تنشأ عندما يتعذر على البنك بيع أو رھن احد أصولة وفقا ً لسعر السوق السائد نتيجة لع دم
إمكانية تسييلھا بالسوق ) تعرف كذلك بمخاطر التصفية(.
 مخاطر السيولة العرضية  :تنشأ عن االستخدام المفاجئ ل بعض الح دود االئتماني ة الممنوح ة لألط راف المقابل ة أو
السحب المفاجئ لودائع العمالء.

 3/1اإلطار الرقابي للمتطلبات النوعية لمخاطر السيولة
يج ب عل ى البن وك وض ع سياس ات وإج راءات خاص ة بقي اس وإدارة مخ اطر ال سيولة تتماش ى م ع تعليم ات البن ك المرك زي
المصري في ھذا الشأن .باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليھا االلتزام بمجموع ة م ن المتطلب ات النوعي ة

و المب ادئ الخاص ة

بإدارة والتحكم في مخاطر السيولة.
ويمكن إيجاز ھذه المتطلبات والمبادئ فيما يلي:


يجب على البنك وضع إطار عام إلدارة مخاطر السيولة لديه بما يضمن توافر سيولة كافية فى شكل أصول سائلة عالية
الجودة غير مرھونة )كغطاء لمخاطر السيولة - liquidity bufferأنظ ر الق سم الثال ث( يمك ن اس تخدامھا لمواجھ ة أى
ظروف غير مواتية أو طارئة مثل فقدان أو اضمحالل بعض مصادر التمويل المضمونة وغير المضمونة.



يتعين على البنك وضع حد مسموح به لمخاطر السيولة لديه  •Liquidity Toleranceوبم ا يتف ق م ع اس تراتيجيه العم ل وحج م
المخاطر الكلية المقبولة بالنسبة له .يمكن قياس مستوى مخاطر السيولة  ،على سبيل المثال  ،عن طريق تقدير فترات تحمل البنك

•

يمثل مستوى مخاطر السيولة المقبول للبنك  ،والذي يمكنه من االستمرار في القيام بأنشطته .
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لصدمات متعلقة بالسيولة أو من خالل وضع نظام لحدود مخاطر السيولة .وأحد الطرق الب سيطة الت ى يمك ن للبن وك اإلس تناد إليھ ا
في قياس فترات تحمل البنك تتمثل فى مقارنة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتحديد نقطة التعادل .Break-even point

 يجب على اإلدارة العليا للبنك االشتراك ب شكل مباش ر ف ى وض ع إس تراتيجية وك ذا سياس ات وإج راءات خاص ة ب إدارة
مخاطر السيولة تتماشى مع حجم المخاطر المقبول لدى البن ك  ،والتأك د م ن أن البن ك يح تفظ بال سيولة الكافي ة طرف ه .و
يتعين على اإلدارة العليا كذلك متابعة تطورات أوضاع السيولة باستمرار واإلق رار عنھ ا لمجل س اإلدارة ب شكل دوري.
على الجانب األخر  ،يجب على مجلس اإلدارة اعتماد ومراجعة اإلستراتيجية وال سياسات واإلج راءات الخاص ة ب إدارة
ال سيولة ب صفة س نوية عل ى األق ل – أو ب دوريات أعل ى عن د ال ضرورة أثن اء الظ روف غي ر العادي ة  -والتأك د م ن ان
اإلدارة العليا تقوم بإدارة مخاطر السيولة بكفاءة.


يجب أن يتوافر لدى البنك نظام فعال لتحديد ،قياس ،متابعة والتحكم في مخ اطر ال سيولة .عل ى أن يت ضمن ھ ذا النظ ام
إطار متكامل و قوى للتنبؤ بالتدفقات النقدية الناتجة ع ن األص ول ،االلتزام ات ،والبن ود خ ارج الميزاني ة خ الل فت رات
زمنية مناسبة داخل وفيما بين وحداته  ،أنشطة البنك المختلفة والعمالت األجنبية ،أخذا ف ي االعتب ار القواع د القانوني ة
والرقابية والتشغيلية التي يجب إتباعھا لتبادل احتياجات السيولة.

 يجب على البنك ان يأخذ في االعتبار تكلفة السيولة  ،المنافع  ،مخ اطر الت سعير  ،كف اءة األداء وك ذا إج راءات الموافق ة
على المنتجات الجديدة الخاصة باألنشطة الرئيسية بالبنك ) البنود داخ ل وخ ارج الميزاني ة( حت ى يت سنى ل ه ال ربط ب ين
حجم المخاطر الناشئة عن أنشطة البنك المختلفة وحجم مخاطر السيولة على مستوى البنك ككل.
 يجب على البنك وضع إستراتيجية للتموي ل ي ضمن م ن خاللھ ا تنوي ع م صادر وآج ال التموي ل ب شكل فع ال .ويج ب أن
تساعد ھذه اإلستراتيجية على التواجد الدائم في أسواق التمويل المختارة من قبل البنك  ،م ع الحف اظ عل ى عالق ات قوي ة
مع اإلطراف التي يحصل من خاللھا على احتياجاته التمويلية ،وذلك لكي يضمن فعالية تنوع مصادر التمويل لدية .كما
يجب على البنك أن يق وم ب صفة م ستمرة بتقي يم واختب ار قدرت ه عل ى ت وفير احتياجات ه التمويلي ة ب شكل س ريع م ن ك ل
مصدر من المصادر المتاحة له كل على حده .وان يقوم بتحديد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على قدرتھا على ت وفير
األموال ومتابعتھا عن قرب للتأكد من أن التوقعات الخاصة بإمكانية توفير األموال مازالت صحيحة.
 يجب على البنك إدارة مراكز الضمانات والتفرقة بين األصول المرھونة والمقدم ة ك ضمانة واألص ول غي ر المرھون ة.
كما يجب على البنك متابعة اإلطراف المحتفظ بالضمانة لديھا وإمكانية التصرف فيھا في الوقت المناسب عن دما يتطل ب
األمر ذلك .وأن يحتفظ البنك بمجموعة من األص ول ال سائلة عالي ة الج ودة ،غي ر المرھون ة أو مقدم ة ك ضمانة ،ويمك ن
استخدامھا لمقابلة عدد م ن ال سيناريوھات غي ر المواتي ة ألوض اع ال سيولة )س يولة إض افية( منھ ا فق دان بع ض م صادر
التمويل المضمونة وغير المضمونة .يجب األ يكون ھناك اى عائق قانوني  ،رقابي أو تشغيلي يحول دون استخدام تلك
األصول للحصول على التمويل الالزم.
 يتع ين عل ى البن ك إج راء اختب ارات التحم ل عل ى أس اس دوري اس تناداً عل ى مجموع ة م ن ال سيناريوھات المفترض ة
بالنسبة لكل من البنك ذاته وعلى مستوى السوق ككل )لكل على حده ولكالھما مع ا( بالعمالت المختلفة عل ى أس اس ف ردى
ومجمع وذلك بھدف تحديد المصادر التي قد ينشأ عنھا قيود على أوضاع السيولة وللتأكد من كفاية السيولة م ن الناحي ة
النوعية والكمية .ويجب أن تتماشى سيناريوھات اختبارات التحمل مع مدى تعقد أن شطة البن ك .ويج ب أن ي ضع البن ك
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سياسة واضحة ورسمية الختبارات التحمل وان يستخدم نتائجھ ا إلج راء تع ديالت عل ى ك ل م ن اإلس تراتيجية  ،سياس ة
إدارة مخاطر السيولة  ،مراكز السيولة وكذا لوضع خطة طوارئ فعالة.
 يجب ان يتوافر لدى البن ك خط ة ط وارئ تمويلي ة تح دد بوض وح اإلس تراتيجية الت ي س وف ي تم إتباعھ ا لمواجھ ة نق ص
السيولة في الظروف الطارئة.ويجب أن تحدد خطة الطوارئ التمويلية السياسات الواجب إتباعھا إلدارة الظروف غي ر
المواتية  ،وتحديد المسئوليات حال حدوث ذلك واختبار ھذه الخطة دوريا ً وتحديثھا للتأكد من صالحيتھا.
 يتعين على البنك أن يقوم بإدارة مراكز السيولة اليومية والمخاطر المرتبطة بھا بكفاءة لمقابلة التزامات الدفع والت سوية
ف ي الوق ت المناس ب تح ت ك ل م ن الظ روف العادي ة وغي ر المواتي ة وم ن ث م الم ساھمة ف ي تحقي ق ق در م ن المرون ة
واالنسيابية في نظم الدفع والتسوية.


)يتم عرض المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة بالتفصيل في القسم الثاني(

 4/1اإلطار الرقابي للمتطلبات الكمية لمخاطر السيولة
باإلض افة إل ى األس اليب المختلق ة الت ي ت ستخدمھا البن وك داخلي ا لقي اس وال تحكم ف ي مخ اطر ال سيولة س يقوم البن ك المرك زي
المصري فى المستقبل بإصدار النسب الجديدة اآلتية للسيولة ألغراض التقارير الرقابية
 (1نسبة تغطية السيولة

Liquidity Coverage Ratio

 (2نسبة صافى الموارد المالية المستقرة Net Stable Funding Ratio

وف ى ھ ذا ال صدد ،س يتم أوالً دراس ة األث ر الكم ي لتطبي ق ھ اتين الن سبتين ،عق ب قي ام البن وك بإرس ال نت ائج القي اس إل ى البن ك
المركزي المصري ،سوف يقرر البنك المرك زي الم صري ف ي ض وئھا ال شكل النھ ائي لھم ا وك ذا األوزان المطبق ة عل ى البن ود
داخل وخارج الميزانية المتضمنة فيھما.
)يتم عرض المتطلبات الكمية لمخاطر السيولة بالتفصيل في القسم الثالث(

 5/1نطاق التطبيق
يجب على البنوك الفردية  ،البنوك التابعة للبنوك األجنبية  ،وفروع البنوك األجنبية العاملة في مصر ان تقوم باحتساب حجم
مخاطر السيولة وفقا للنسبتين الواردتين بالقسم الثالث من ھذه الورق ة واإلق رار عنھ ا للبن ك المرك زي الم صري عل ى أس اس
فردى  ،في حين يجب أن تقوم المجموعات البنكية المصرية بذلك على أساس مجمع .
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القسم الثاني
المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة لألغراض الرقابية
يجب أن يتوافر لدى البنك العناصر التالية بھدف إدارة والتحكم في مخاطر السيولة بشكل كافي:
• نظام حوكمة وانضباط مؤسسي
• إدارة مخاطر فعالة
• رقابة مخاطر حصيفة
ويجب أن يتوافر لدى البنك ،من اجل تحقيق العناصر المذكورة بعالية ،نظام رقابة داخلية فعال لمخاطر السيولة يتماشى مع
تعليمات البنك المركزي المصري المزمع إصدارھا في ھذا الشأن .فضالً عم ا س بق  ،يج ب عل ى البن ك االلت زام بمجموع ة
من المبادئ الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة على النحو التالي:
 .1سياسات وإجراءات كافية إلدارة مخاطر السيولة

يجب أن يتوافر لدى البنك سياسات إلدارة مخ اطر ال سيولة موثق ة ومعتم دة م ن قب ل مجل س اإلدارة .ويج ب ان تت ضمن تل ك
السياسات على األقل ما يلي:
-

تعريف لمخاطر السيولة ،مصادرھا وتأثيراتھا قصيرة وطويلة األمد ،ودرجة تداخلھا مع المخاطر األخرى في البنك.

-

منھجية التطبيق على أساس فردى ومجمع ،و تحت كل من الظروف العادية وغير المواتية.
الھيكل التنظيمي إلدارة مخاطر السيولة )متضمنا ً المسئوليات ،المھام والواجبات فى ھذا الشأن(.

-

نظم وطرق قياس مخاطر السيولة.

-

إجراءات تحديد السيولة المطلوبة في ظروف العمل العادية وغير العادية

-

آلية تقييم مخاطر السيولة الناشئة عن البنود خارج الميزانية وااللتزامات العرضية األخرى.

-

اإلطار العام لحدود مخاطر السيولة.

-

وصف لنظام المعلومات والتقارير الخاص بإدارة مخاطر السيولة.

-

سلطات ومسئوليات اإلدارات واللجان المعنية متضمنة إجراءات االعتماد .

-

وصف لخطة الطوارئ التمويلية وكذا اختبارات التحمل المتبعة .
.2

إشراف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

أ( يجب أن يقوم مجلس اإلدارة باآلتى على األقل فيما يخص إدارة السيولة :

-

التأكد من وجود إستراتيجية وسياسات خاصة بالسيولة ،وكذا تحديد لم ستوى مخ اطر ال سيولة المقب ول بھ دف إدارة تل ك
المخاطر بشكل فعال.

-

تحديد األشخاص أو اللجان المسند إليھم مھمة إدارة مخاطر السيولة بالبنك.

-

متابعة الھيكل الكلى لمخاطر السيولة.

-

التأكد من أن مخاطر السيولة بالبنك تم تحديدھا ،قياسھا ،متابعتھا والتحكم فيھا بشكل كفء.

-

التأكد من أن اإلدارة العليا تدير مخاطر السيولة بفعالية وبما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من قبل البنك ،
وتحويل اإلستراتيجية إلى إجراءات وضوابط واضحة وتعميمھا على كافة وحدات البنك.
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-

اإلسناد إلى لجنة إدارة المخاطر مسئولية التأكد م ن أن نظ م القي اس المطبق ة تق وم بتحدي د وقي اس حج م مخ اطر ال سيولة
لدى البنك بدقة ،وان نظام التقارير المتبع يعطى صورة دقيقة وشاملة عن حجم تلك المخاطر ومصادرھا.

ب( يجب أن تقوم اإلدارة العليا باآلتي على األقل فيما يخص إدارة السيولة :

-

مراقبة مخاطر السيولة بشكل يومي وعلى فترات طويلة األجل .

-

التأكد من توافر سيولة كافية لدى البنك .

-

مراجعة المعلومات الخاصة بتطورات أوضاع السيولة واإلقرار عنھا لمجلس اإلدارة بصفة دورية.

-

التأكد من وجود نظام رقاب ة داخلي ة ك افي ل دى البن ك ي ضمن نزاھ ة عملي ة إدارة المخ اطر الت ي تق يم عل ى األق ل س نويا
وبشكل مستقل من قبل وحدة المراجعة الداخلية .

-

مراجعة السيناريوھات والفروض الخاصة باختبارات التحمل وكذلك نتائج تلك االختبارات.

 .3نظم قياس مخاطر السيولة  ،اإلجراءات واألساليب :
يجب أن تتناول نظم قياس مخاطر السيولة  ،اإلجراءات واألساليب على األقل اآلتي :
-

تحديد المصادر التي ينشأ عنھا مخ اطر ال سيولة )الت ي تن شأ ع ن البن ود داخ ل وخ ارج الميزاني ة وااللتزام ات العرض ية
األخرى مثل التوريق  ،الحدود االئتمانية غير المستخدمة(  ،وكذا قياس  ،متابعة والتحكم فى مخاطر السيولة  ،أخذا في
االعتبار التعقد والتداخل مع المخ اطر األخ رى  ،وفق ا ألس اليب وإج راءات واض حة  .ويج ب ان يع دل النظ ام الم ذكور
وفقا ً للتغير في منتجات البنك وھيكل مخاطره .

-

انعك اس الم سئوليات المختلف ة ل إلدارات المعني ة بعملي ة إدارة مخ اطر ال سيولة بم ا يتماش ى م ع سياس ة مخ اطر ال سيولة
الموضوعة .

-

قياس األرصدة بالعمالت األجنبية المختلفة لتقليل ترك ز التوظيف ات ب العمالت األجنبي ة وتأثيرھ ا الم ستمر عل ى مخ اطر
السيولة وفقا لحجم مخاطر السيولة المقبول ). (risk tolerance

 .4نظام وضع الحدود لمخاطر السيولة

يجب ان تضع البنوك حدود لمخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط ودرجة تعق د عناص ر المرك ز الم الي واالط ار الكل ى
لمخاطر السيولة .ويجب مراجع ة ھ ذه الح دود ب صفة دوري ة وان ي تم تع ديلھا ف ي حال ة تغي ر الظ روف أو م ستوى المخ اطر
المقبول لدى البنك .و في حالة تجاوز الحدود الموضوعة فإن ذلك يكون مؤشراً على زيادة حجم المخاطر لدى البنك أو ع دم
فعالية نظام إدارة المخاطر لدية.
يجب أن يتضمن نظام الحدود على األقل حدود لفجوات التدفقات النقدية الداخلة والخارج ة للفت رات الزمني ة المختلف ة وح دود
لتركز مصادر التمويل في أسواق معين ة )س وق االنتربن ك ،التوري ق  ،ع دد مح دود م ن الم ودعين( .وبن اء علي ه يج ب عل ى
البنوك صياغة سياس تھا التمويلي ة اس تناداً إل ى م ستوى مقب ول م ن التن وع )مت ضمنة ال دائنين  ،منتج ات ال سوق  ،العم الت ،
والمناطق الجغرافي ة( وك ذا تقوي ة العالق ات م ع مق دمي التموي ل الرئي سين م ن خ الل دوري ة االت صال بھ م ودوري ة اس تخدام
الخدمات التمويلية والمتابعة والتقييم المستمر للتطورات في األسواق التمويلية.
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 .5مؤشرات اإلنذار المبكر
يجب على البن ك أن يق وم بت صميم مجموع ة م ن مؤش رات اإلن ذار المبك ر ت ساعد ف ي عملي ة تحدي د وإدارة العوام ل المتعلق ة
بمخ اطر ال سيولة .وتمث ل مؤش رات اإلن ذار المبك ر ال ضوء األحم ر عن د زي ادة حج م مخ اطر ال سيولة أو زي ادة االحتياج ات
التمويلية للبنك أو أية اتجاھات عكسية تتطلب من البنك إيجاد وسائل لتخفيف مخ اطر ال سيولة )عل ى س بيل المث ال االحتف اظ
بسيولة إضافية  ،وضع نظام لحدود مخاطر السيولة  ،تنويع مصادر التمويل( .
ويمكن أن تأخذ مؤشرات اإلنذار المبكر ش كل كم ي أو ن وعى .وفيم ا يل ي بع ض المؤش رات وفق ا ً لحج م وتعق د أن شطة
البنك:
-

النمو المتزايد في األصول وخاصة عندما يكون التمويل من خالل التزامات غير مستقرة.

-

وجود تركزات عاليه في كل من األصول وااللتزامات .

-

ارتفاع درجة عدم التوافق بين العمالت.

 تكرار حاالت اقتراب المراكز من  /أو تجاوزھا للحدود الداخلية أو الرقابية .-

انخفاض المتوسط المرجح ألجال االلتزامات.

-

تدھور حاد في مستوى كل من اإليرادات  ،جودة األصول ،والوضع المالي الكلى .

-

انخفاض سعر سھم البنك في سوق األوراق المالية .

-

طل ب األط راف المقابل ة ض مانات إض افية للت سھيالت االئتماني ة الممنوح ة للبن ك أو رف ضھا ال دخول ف ي عملي ات
جديدة معه.

-

انخفاض وتدھور درجة التقييم االئتماني للبنك.

-

الصورة السيئة عن البنك

-

ارتفاع تكاليف التمويل للبنك سواء من المؤسسات المالية أو العمالء.

-

اتجاھات سلبية أو ارتفاع المخاطر بمنتجات بعينھا مثل زيادة المتأخرات.

-

ارتفاع مستوى الديون غير المنتظمة.

-

قيام المراسلين بإلغاء أو تخفيض الحدود االئتمانية الممنوحة للبنك .

-

زيادة معدل سحب ودائع العمالء.

-

وجود صعوبات في الحصول على تمويل طويل اآلجل.

-

صعوبة في إعادة تمويل االلتزامات قصيرة اآلجل .

 .6خطة الطوارئ التمويلية

يجب أن يكون لدى البن ك خط ة ط وارئ معتم دة تت ضمن اإلس تراتيجية الت ي يتبعھ ا البن ك ف ي حال ة تعرض ه لتراج ع مف اجئ
وطارئ في مستوى السيولة لديه .ويجب أن تحدد خطة الطوارئ سياسات وإجراءات التصعيد التي يتم إتباعھ ا  .ويتع ين أن
يتم اختبارھا وتحديثھا بصفة دورية للتأكد من فعاليتھا .
ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ ما يلي:
أ -إع داد تق ديرات للت دفقات النقدي ة )الداخل ة والخارج ة( وخط ة لت دبير ال سيولة الالزم ة وم صادر التموي ل ف ي ظ ل
الظروف العادية والظروف غير المواتية للسوق وذلك من خالل:
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-

إعداد وتحليل تقديرات كمية للتدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية واألثار المترتبة عليھا.

-

التوافق بين مصادر التدفقات النقدية المتوقعة واستخداماتھا.

-

إعداد مؤشرات تساعد إدارة البنك على التنب ؤ بم ستوى مخ اطر ال سيولة المحتمل ة )ي تم الرج وع ال ى الن سب والح دود
السابق اإلشارة اليھا بمؤشرات اإلنذار المبكر( .

ب-
-

إستراتيجية للتعامل مع أزمات نقص السيولة ،والتي يجب أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
اإلجراءات التي يتعين اتخاذھا لضمان دقة المعلومات وضمان وصولھا إلدارة البنك ف ي الوق ت المناس ب بم ا يمكنھ ا
من سرعة اتخاذ القرارات.

-

الف صل الت ام ب ين المھ ام والم سئوليات ،وذل ك بغ رض تحدي د م ا ھ و متوق ع م ن ك ل عام ل ف ي البن ك عن د التع رض
لالزمات .

-

المحافظ ة عل ى عالق ة قوي ة م ع كاف ة اإلط راف الرئي سية واإلط راف المقابل ة الت ي تتعام ل م ع البن ك ف ي األن شطة
المتعلقة بتقديم التمويل والسيولة  ،وأنشطة المتاجرة واألنشطة خارج الميزاني ة  ،والت ي يمك ن أن يعتم د عليھ ا البن ك
في توفير السيولة في الظروف غير العادية.

-

االحتفاظ بسيولة إضافية .

ج -خطوط احتياطية للسيولة بحيث يجب أن تقوم الخطة باآلتى :
-

تحديد مصادر متنوعة من السيولة اإلحتياطية )محلية و أجنبية( .

-

التحديد الدقيق لحجم التمويل الذي يمكن للبنك الحصول عليه من ھ ذه الم صادر ،وال شروط الالزم ة للح صول عل ى
ھذا التمويل )مثل وجود إخطار سابق.....الخ(.

-

يجب ان يكون لدى البنك خطة طوارئ لألوقات التى ال تكون فيھا الحدود االحتياطية متاحة .

-

يجب أن يتوافر لدى البنك حدود تمويل إلزامية )يدفع البنك عليھا عموالت( والتي تك ون متاح ة تح ت الظ روف غي ر
المواتية إذا فشل فى الحصول على التسھيالت غير الملزمة .

اختبارات التحمل Stress Testing

تعتبر اختبارات التحمل أداة مھمة إلدارة المخاطر والتي يجب على البنك تطبيقھ ا ب صفة منتظم ة كج زء م ن ال نظم الداخلي ة
إلدارة المخاطر لديه وذلك في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل  .2وتستخدم تلك االختبارات بھدف تقييم أث ر الظ روف
غير المواتية على سيولة البنك ونسب السيولة اإللزامية )الحالية والجديدة المزمع إصدارھا(  ،مما ي ساعد البن ك عل ى إدارة
مخاطر السيولة فى مثل ھذه الظروف .وبن ً
اء عليه يتم وضع حدود إضافية للسيولة إذا تطلب األمر ذلك .
يجب أن تكون عملية اختبارات التحمل محددة وم صممة ب شكل مالئ م م ن خ الل تحدي د ك ل م ن دوري ة اجرائھ ا  ،األس اليب
الم ستخدمة  ،عوام ل المخ اطر المالئم ة  ،الفت رات الزمني ة  ،ال سيناريوھات الرئي سية .وتنق سم ال سيناريوھات الخاص ة
باختب ارات التحم ل إل ى ن وعين :س يناريوھات عام ة أو ش املة  Systemic Scenario :وھ ى تعك س أح وال ال سوق
بتأثيرھا على النظام العام  ،و سيناريوھات محددة وخاصة بالبنك ذاته  Bank Specific Scenarioمثل تأثير انخفاض
درجة الجدارة االئتمانية للبنك أو قيام البنوك األخرى بإلغاء أو تقييد التسھيالت الممنوحة له .كما يجب على البنك أن يجرى
اختبارات التحمل باستخدام السيناريوھات العامة والمحددة معا.
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و يجب أن تقوم البنوك العاملة في مصر بما فيھ ا ف روع البن وك األجنبي ة بت صميم وتطبي ق س يناريوھات اختب ارات التحم ل
على أساس فردى  ،في حين يجب أن تقوم المجموعات البنكية المصرية بذلك على أساس فردى ومجم ع مع ا ً  .ويج ب أن
تكون السيناريوھات المطبق ة متحفظ ة ب شكل ك افي  ،وان ي تم مراجعتھ ا ب صفة دوري ة لتحدي د م ا إذا كان ت خط ة العم ل ف ي
حاجة إلى تغيير لمواجھة اآلثار السلبية ألية أزمات محتملة .
يجب إخطار وم شاركة اإلدارة العلي ا للبن ك ف ي تقي يم نت ائج اختب ارات التحم ل ب صفة دوري ة حت ى يت سنى لھ ا اس تخدام تل ك
النتائج في متابعة مخاطر السيولة وإجراء التعديالت الالزمة على كل من السياسات واإلج راءات الداخلي ة  ،الح دود وخط ط
الطوارئ التمويلية.
يجب أن تتضمن سيناريوھات اختبارات التحمل كحد ادني ما يلي:
التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن عدم قدرة البنك عل ى إع ادة تموي ل ال شركات )ال شركات المالي ة وغي ر المالي ة(

-

وذلك باستخدام معدالت معقولة لھذه التدفقات تتناسب م ع ح دة األزم ة المفترض ة  .ويمك ن تطبي ق ن سب الحتم االت
ع دم التجدي د ب شكل منف صل لك ل ن شاط عل ى ح ده )مث ل المع امالت ب ين البن وك " االنت ر بن ك"  ،األوراق التجاري ة
.....،الخ(.
سحب ودائع العمالء بأنواعھا المختلف ة) ،مث ل الودائ ع ألج ل  ،تح ت الطل ب  ،ودائ ع الت وفير( ،بتطبي ق ن سب مالئم ة

-

وفقا لحدة األزمة الخاصة بكل سيناريو .
التدفقات النقدية الخارجة الناشئة عن البنود خارج الميزانية و االلتزامات العرضية األخرى )مثل السحب من الج زء

-

غير المستخدم من الحدود االئتمانية(.
استخدام مصادر التمويل المتاحة لمقابلة التدفقات النقدية الخارجة )على سبيل المث ال :بي ع األص ول القابل ة للت داول

-

بعد تطبيق معدالت خصم مقبولة على قيمھا ،أو الحصول على تمويل من البنك المركزي  ،أو إجراء عمليات إع ادة
شراء  ،أو إصدار سندات مضمونة بأصل من أصول البنك....covered bondsالخ(
-

االنخفاض والتدھور في درجة التقييم اإلئتمانى للبنك

-

احتمالية قيام البنك بتحويل العمالت أجنبية والقدرة على توفير سيولة من أسواق النقد االجنبى .

-

إمكانية الحصول على تمويل م ن البن ك المرك زي أخ ذا ف ي االعتب ار اإلج راءات والمع ايير الواج ب إتباعھ ا ف ي ھ ذا
الشأن .

تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للبنك المركزي الم صري مطالب ة البن وك )ف ي اى وق ت ي راه ( بتفاص يل اختب ارات التحم ل الت ي
قامت بإجرائھا والنتائج المتعلقة بھا .
اإلفصاح Disclosure

يجب أن يقوم البنك باإلفصاح ع ن معلوم ات تتعل ق ب ـوضع ال سيولة وأط ر إدارة مخ اطر ال سيولة لدي ه لألط راف المعني ة
عل ى أس اس س نوي حت ى يت سنى لتل ك األط راف أن تحك م عل ى س المة أوض اع ال سيولة  ،وفاعلي ة أط ر إدارة مخ اطر
السيولة .ويجب أن تتضمن تلك المعلومات كحد ادني ما يلي :
-

الھيكل التنظيمي وإطار إدارة مخاطر السيولة .
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-

معلومات نوعية متعلقة بوضع ال سيولة بالبن ك )مث ل :تن وع م صادر األم وال ،األس اليب الفني ة الم ستخدمة لتخفي ف
مخاطر السيولة... ،الخ(.

-

معلومات كمية عن وضع السيولة لدى البنك )مثل حجم ومكونات غط اء ال سيولة  ،البن ود داخ ل وخ ارج الميزاني ة
....الخ(.
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القسم الثالث
المتطلبات الكمية لقياس مخاطر السيولة لألغراض الرقابية
احتساب نسبتي تغطية السيولة  Liquidity Converge Ratioوصافى الموارد المالية المستقر

Net

.Stable Funding
توضح نسبة تغطية السيولة مدى كفاية األصول عالية السيولة لمقابلة االلتزامات قصيرة األجل )على مدى  30يوم( وذلك
في ظل سيناريو غير مواتي محدد .في حين تتناول نسبة صافى الموارد المالية المستقرة قياس مدى التوافق الھيكلي
للسيولة )على مدار عام كامل( .
وتجدر اإلشارة إلى إن النسبتين المشار إليھما يجب تطبيقھما بطريقة موائمة كجزء من اإلطار الرقابي بھدف رفع قدرة
البنوك على مواجھة أي صدمات محتملة تتعلق بالسيولة .وفيما يلي شرح تفصيلي لكيفية تطبيق النسبتين المشار إليھما:
أوال  -نسبة تغطية السيولة )Liquidity Converge Ratio ( LCR

تھدف ھذه الن سبة إل ى التأك د م ن احتف اظ البن ك بم ستوى ك افي م ن األص ول ال سائلة غي ر المرھون ة )غي ر مرھون ة ب شكل
صريح أو ضمني لضمان أو تحسين المستوى اإلئتمانى ألي عملية أو كحماية ألي نوع من المخ اطر( والت ي يمك ن تحويلھ ا
إلى نقدية لمقابلة متطلبات السيولة خ الل  30ي وم تح ت س يناريو مح دد غي ر م واتي لل سيولة .وكح د أدن ى م ن المفت رض أن
تمكن تلك األصول السائلة البنك من االستمرار في مزاولة نشاطه حتى اليوم الثالثين وفق ا لل سيناريو المح دد وال ذي يفت رض
حينھ ا أن تك ون إدارة البن ك و/أو البن ك المرك زي الم صري ق د اتخ ذوا اإلج راءات المالئم ة إليج اد حل ول مناس بة ألزم ة
السيولة .
األصول السائلة عالية الجودة
≤ % 100

نسبة تغطية السيولة =
صافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  30يوما

يج ب أال تق ل ن سبة تغطي ة ال سيولة ف ي جمي ع األح وال ع ن ) %100بمعن ى آخ ر يج ب أن ت ساوى األص ول ال سائلة عالي ة
الجودة على األقل صافى التدفقات النقدية المقدرة(  .وعليه فإن البنك يجب أن يحافظ على ھذه النسبة بصفة مستمرة .
وأن يكون على دراية بأي فجوات خالل ال ـ 30ي وم وأن يتأك د م ن ت وافر وكفاي ة األص ول ال سائلة عالي ة الج ودة لتغطي ة أى
فجوة في التدفقات النقدية خالل الشھر.
تتكون نسبة تغطية السيولة من عنصرين كما يلي:
أ( قيمة األصول السائلة عالية الجودة في الظروف غير المواتية )البسط( .
ب( صافى التدفقات النقدية الخارجة محسوبة وفقا ً لمحددات سيناريو محدد )المقام( .
أ( األصول السائلة عالية الجودة:

تمثل األصول السائلة عالية الجودة كافة األصول غير المرھونة الكافية لمقابلة صافى التدفقات النقدية الخارجة التراكمية
)كما سيتم تحديد خصائصھا الحقا( خالل  30يوم تحت سيناريو غير مواتى محدد .وفى ھذا الشأن يوجد عدد من
الخصائص الواجب استيفائھا في أصول البنك حتى يتم االعتداد بھا كأصول سائلة عالية الجودة .ھذه الخصائص يمكن
تقسيمھا إلى ثالث مجموعات كما يلي:

13

االبنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2
خصائص أساسية:

• مخاطر ائتمان ومخاطر سوق منخفضة :حيث أن األصول التي تتمتع بمخاطر ائتمان ومخاطر سوق منخفضة
تكون ذات سيولة عالية .فمن جانب مخاطر االئتمان فإن الجدارة االئتمانية المرتفعة للمصدر يزيد من سيولة
األصل .أما من جانب مخاطر السوق فإن قصر فترة استرداد األصل وانخفاض معدالت التذبذب في أسعاره
وانخفاض مخاطر التضخم وكذا التقويم بعملة قابلة للتحويل وبمخاطر أسعار صرف منخفضة كل ذلك من شأنه
أن يؤدى إلى ارتفاع سيولة األصل .
• سھولة التقييم ومدى التأكد منه  :ترتفع سيولة األصل عندما يزيد إحتمال إتفاق المشاركين بالسوق بشأن تقييم
األصل  .فيجب أن تكون معادلة تسعير األصول عالية السيولة سھلة القياس وغير مبنية على العديد من
االفتراضات .
• انخفاض درجة االرتباط باألصول الخطرة :يجب أال تكون األصول السائلة عالية الجودة ذات ارتباط عالي
باألصول الخطرة األخرى  .فاألصول المصدرة من مؤسسات مالية على سبيل المثال من المحتمل بشكل كبير أن
تكون غير سائلة فى أوقات أزمات السيولة .
• اإلدراج في سوق أوراق مالية متطور ومتعارف عليه :أن يكون األصل مدرج في أسواق مالية متطورة مما يزيد
من درجة سيولته.
خصائص تتعلق بالسوق:
• أسواق مالية نشطة وكبيرة :يجب أن يكون ھناك تداول نشط على األصول في األسواق المالية بيعا وشراءا ويتم
إجراء عمليات إعادة الشراء عليھا طوال الوقت )بمعنى أن يكون ھناك عدد كبير من المتعاملين على ھذه األصول
في السوق وبحجم عمليات كبير( .كما يجب أن تكون األسواق المالية التي يتم فيھا تداول ھذه األصول واسعة
وعميقة بقدر كافي
• وجود صانعي سوق ملتزمين :يجب أن تتوافر أسعار بصفة دائمة لشراء و/أو وبيع األصل.
• تركز منخفض في السوق  :إن وجود عدد متنوع من البائعين والمشتريين بالسوق المتداول به األصل يزيد من
درجة االعتماد على سيولته .
• إمكانية اللجوء لألصل نظراً لجودته :أن يتبين من الخبرات التاريخية الميل نحو اللجوء إلى ھذه األنواع من
األصول فى وقت األزمات باعتبارھا ذات جودة عالية .
خصائص تشغيلية
•

يجب أن تكون األصول عالية السيولة )المملوكة للبنك( تحت تصرف إدارة الخــــــــــــــــزانة Treasury

 Departmentلتحويلھا إلى نقدية لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل األوقات التي
يتعرض فيھا البنك الزمة في السيولة .ويجب أن تكون ھذه األصول غير مرھونة وخالية من أية معوقات
للتصرف فيھا على مستوى المجموعة البنكية .وعلى المستوى المجمع  Consolidated levelقد يقوم البنك
كذلك بإدراج األصول السائلة  -المستوفاة الخصائص السابق ذكرھا -لمقابلة متطلباته )إن وجدت( للمدى الذى
من خالله تنعكس المخاطر المصاحبة على المستوى المجمع .

14

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

• يجب أن تكون األصول السائلة غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارھا احد
وسائل زيادة الجودة االئتمانية  credit enhancementsفي العمليات المركبة

structured

 transactionsويجب أن تدار ھذه األصول بھدف واضح ووحيد وھو االستخدام كمصدر تمويل إحتياطى .
• يجب أن تكون األصول السائلة عالية الجودة تحت سيطرة اإلدارة أو اإلدارات المسئولة عن إدارة مخاطر السيولة
بالبنك  .ويجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من ھذه األصول في السوق سواء من خالل إجراء
عمليات بيع نھائي أو عمليات إعادة الشراء  ،للتأكد من إمكانية استخدام ھذه األصول كمصدر سيولة إضافي
 Liquid bufferعند الضرورة.

وفيما يلي قائمة باألصول التي تتوافر فيھا الخصائص السابق اإلشارة إليھا وبالتالي يمكن للبنوك استخدامھا في بسط نسبة
تغطية السيولة كأصول سائلة عالية الجودة.
 -1المستوى األول
أ -النقدية
ب -أرصدة لدى البنك المركزي التي يمكن استخدامھا في الظروف الطارئة .
ج -األوراق المالية المتداولة في السوق  ،وتتمثل في المطالبات على أو مطالبات مضمونة من جھات سيادية  ،بنوك
مركزية  ،مؤسسات القطاع عام  ،بنك التسويات الدولية  ،صندوق النقد الدولي  ،المفوضية األوروبية  ،بنوك
التنمية اإلقليمية  ،بشرط استيفائھا المعايير اآلتية:
• أن تأخذ وزن مخاطر صفر وفقا لألسلوب النمطي بمقررات بازل . 2
• ان تتواجد بأسواق عميقة ومتطورة ،مع إمكانية إجراء عمليات إعادة شراء عليھا.
• أال تكون األوراق المالية مصدرة من البنوك أو المؤسسات المالية األخرى ،أو التابعة للبنك.
د -أوراق دين مصدرة من الحكومة أو البنك المركزى بالعملة المحلية للدولة التى يتعرض بھا البنك لمخاطر سيولة أو
للدولة األم التابع لھا البنك .
 - 2المستوى الثاني
باإلضافة إلى البنود السابقة فھناك بنود أخرى )المستوى الثاني من األصول السائلة( يتم تضمينھا باألصول السائلة
عالية الجودة والتي يجب األ تزيد عن  %40من إجمالي األصول السائلة عالية الجودة )المستوى األول  +المستوى
الثاني( ،وتأخذ ھذه األصول نسبة خصم قدرھا  %15على األقل  .وتتمثل ھذه البنود فيما يلي:
أ( سندات عالية الجودة لشركات غير مالية وسندات عالية الجودة مغطاة غير مصدرة من البنك ذاته )على سبيل
المثال ذات تقييم ائتماني  AA-أو أعلى(.
على أن تستوفى الشروط التالية:
• أن تكون معتد بھا من قبل البنك المركزي المصري لتغطية احتياجات السيولة خالل اليوم أو تغطية عجز
السيولة حتى اليوم التالي .
• أن تكون غير مصدرة من كيانات تابعة للبنك .

15

االبنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2
•

ذات مخاطر ائتمان منخفضة :أصول ذات تقييم ائتماني – AAعلى األقل بواسطة مؤسسات التقييم
االئتماني الخارجية المعترف بھا ،أو ليس لديھا تقييم ائتماني بواسطة مؤسسات التقييم االئتماني الخارجية
المعترف بھا ومقيمة داخليا ً عن طريق احتماالت تعثر موازية لتقييم ائتماني على األقل  . AA-حذف
واحده من عالمة السالب

• أن تكون متداولة فى أسواق كبيرة ونشطة تتميز بمستوى تركز منخفض.
• توافر دالئل عن خبرات سابقة عن كون ھذه السندات مصدر سيولة يعتمد عليه في السوق )سھولة البيع(
حتى أثناء ظروف سوق غير مواتية ) .بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار ھذه السندات أو أقصى معدل
خصم عليھا في السوق ال يزيد عن  %10على مدار  30يوم خالل آخر  10سنوات ،أو خالل فترة
موازية في ظل أزمات السيولة الحادة في السوق.
ب( سندات مصدرة من الحكومة وھيئات القطاع العام ذات وزن مخاطر  %20وفقا ً لألسلوب النمطي لمخاطر
االئتمان لمتطلبات بازل . 2
)مكونات األصول السائلة عالية الجودة موضحة بالجدول رقم . (1
ب( صافى التدفقات النقدية الخارجة
تتمثل صافى التدفقات النقدية الخارجة في الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة مطروحا منه الرصيد
التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة وذلك في ظل السيناريو غير المواتي المحدد خالل الفترة المعنية ) 30يوما( .
ويمثل ھذا الناتج مركز السيولة غير المتوافق فى ظل السيناريو غير المواتي المحدد في الفترة محل اإلختبار  .ويتم
احتساب الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة عن طريق ضرب األرصدة القائمة للفئات المختلفة لإللتزامات
في نسب مفترضة متوقع أن يتم سحبھا من قبل الدائنين وكذا ضرب قيم محددة متوقع سحبھا بالنسبة للبنود المختلفة خارج
الميزانية  .يتم إحتساب الرصيد التراكمي المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة عن طريق ضرب المبالغ المتوقع تحصيلھا بنسب
تعكس التدفقات الداخلة المتوقعة فى ظل السيناريو غير المواتي المحدد.
)مكونات التدفقات النقدية الخارجة والداخلة موضحة بالجدول رقم . (1
ثانيا :نسبة صافى التمويل المستقر )Net Stable Funding (NSF

تقيس نسبة صافى التمويل المستقر قيمة مصادر األموال المتاحة طويلة اآلجل )أكثر من سنة( للبنك  ،مقا ً
رنة بالتوظيفات
في األصول واحتماالت وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن االلتزامات خارج الميزانية .وتھدف ھذه النسبة إلى مساعدة البنك
على ھيكلة مصادر األموال في مركزه المالي وااللتزامات العرضية لديه ،باإلضافة إلى األنشطة في أسواق رأس المال
لمساندتھا في التغيرات الھيكلية التي تطرأ على مخاطر السيولة بعيداً عن عدم التوافق الزمني قصير اآلجل ولتوفير مصادر
تمويل أكثر إستقرارا لكل من أصول وأنشطة البنك .ويجب أن تزيد نسبة صافى التمويل المستقر عن .%100
قيمة التمويل المستقر المتاح ASF
نسبة صافى التمويل المستقر =

< % 100
قيمة التمويل المستقر المطلوب RSF
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وتتكون نسبة التمويل المستقر من عنصريين ھما:
أ -التمويل المستقر المتاح )Available Stable Funding(ASF
ب -التمويل المستقر المطلوب )Required Stable Funding (RSF
أ -التمويل المستقر المتاح ) (ASF

ويتكون التمويل المستقر المتاح من  (1القاعدة الرأسمالية للبنك )الشريحة األولى والثانية(  (2 .األسھم الممتازة ذات
أجل سنة فأكثر  (3 .االلتزامات ذات أجل إستحقاق فعال  effective maturityسنة فأكثر  (4 .الجزء المستقر من
الودائع غير محددة األجل والودائع آلجل اقل من سنة والتي من المتوقع أن تبقى في البنك لمدد أطوال في أوقات
األزمات.
ال يدخل ضمن حساب ھذه النسبة ھذه التسھيالت االئتمانية التي تحصل عليھا البنوك من البنك المركزي المصري التي
تخرج عن نطاق عمليات السوق المفتوحة المعتادة وذلك بھدف عدم اعتماد البنوك على البنك المركزي المصري كمصدر
لألموال.
ويتم احتساب قيمة التمويل المستقر المتاح وفقا لھذه النسبة على أساس القيام أوالً بادراج قيمة القاعدة الرأسمالية
وااللتزامات على البنك ضمن أحد البنود التى سيرد ذكرھا بالجدول رقم  ،2ويتم ترجيحھا بمعامل التمويل المستقر المتاح
المقابل لھا  ،ثم يتم جمع كافة البنود المرجحة للوصول إلى إجمالي التمويل المستقر المتاح .
ب -التمويل المستقر المطلوب )(RSF
يتم احتساب قيمة التمويل المستقر المطلوب على أساس إجمالى قيم األصول المحتفظ بھا والممول ة م ن قب ل البن ك مرجح ة
بمعامل التمويل المستقر المطلوب المقابل لكل نوع من األصول مضافا ً إليه البنود خارج الميزانية مرجح ة بمعام ل التموي ل
المستقر المطلوب المقابل لھا  .ويمث ل معام ل التموي ل الم ستقر المطل وب المطب ق عل ى الق يم المق ر عنھ ا لالص ول والبن ود
خارج الميزانية قيم ة البن د ال ذي يرت أى ض رورة دعم ه بتموي ل م ستقر  .تأخ ذ األص ول األكث ر س يولة والمتاح ة ف ى الح ال
كمصدر للتمويل اإلضافي في الظروف غير المواتية معامالت أقل للتمويل الم ستقر المطل وب  ،وبالت الي تتطل ب تموي ل أق ل
إستقرارا من األصول التى تعد أقل سيولة في مثل ھذه الظروف ومن ثم تتطلب تمويل أكثر إستقراراً .
تعتبر معامالت التمويل المستقر المطلوب مقاييس تھدف إلى ترتيب قيم أصول ما والتي ال يمكن تسييلھا م ن خ الل البي ع أو
االقتراض بضمانھا في األوقات التي يتعرض فيھا البنك ألزمة سيولة تستغرق عام  .وفقا لھذه النسبة ف ان ق يم ھ ذه األص ول
يجب أن تدعم بتمويل مستقر .
وقد تم تحدي د فئ ات االلتزام ات خ ارج الميزاني ة الت ي يج ب ت ضمينھا ف ي ن سبة ص افى التموي ل الم ستقر )لك ي تتماش ى م ع
مثيلتھا في نسبة تغطية السيولة(على أساس ما إذا كانت ھذه االلتزامات ناشئة عن تسھيالت ائتماني ة أو ت سھيالت لل سيولة أو
التزامات عرضية أخرى .ويتضمن الجدول) رقم 2ج ( أنواع محددة للبنود خارج الميزاني ة مدرج ة بالفئ ات المالئم ة وك ذا
معامالت التمويل المستقر المطلوب المقابلة لھا.
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جدول رقم )(1

نسبة تغطية السيولة )liquidity Coverage Ratio (LCR
نسبة تغطية السيولة = األصول السائلة عالية الجودة  /صافى التدفقات النقدية الخارجة خالل  30يوم ≤ 100
البند

معامل
الترجيح

القيمة

إيضاحات

أوال :بسط النسبة  :األصول السائلة عالية الجودة
المستوى األول
النقدية

%100

أرصدة احتياطية لدى البنك المركزي

%100

جمي ع النقدي ة المت وافرة ف ي الح ال – الت ي ال ي تم االحتف اظ بھ ا ألغ راض
تشغيلية وغير المرھونة – لمقابلة االلتزامات .
األرصدة االحتياطية لدى البن ك المرك زي الت ي يمك ن س حبھا ف ي الظ روف
غير المواتية .
األرصدة غير المرھونة ألوراق ال دين الت ي تأخ ذ وزن مخ اطر ص فر وفق ا ً
لألسلوب النمطي لب ازل  2لمخ اطر االئتم ان والت ي لھ ا س وق ن شط إلع ادة
الشراء.
األرصدة غير المرھون ة ألوراق ال دين الم صدرة أو الم ضمونة م ن جھ ات
س يادية والت ي تأخ ذ وزن مخ اطر ص فر وفق ا ً لألس لوب النمط ي لب ازل 2
لمخاطر االئتمان والتي لھا سوق نشط إلعادة الشراء.

األوراق المالي ة ذات وزن مخ اطر ص فر وفق ا ً لألس لوب النمط ي
لبازل  2لمخاطر االئتمان
 -مصدرة أو مضمونة من الجھات السيادية

%100

 -مصدرة أو مضمونة من بنوك مركزية

%100

 -مصدرة أو مضمونة من مؤسسات أخرى

%100

أوراق دي ن م صدرة م ن الحكوم ة أو البن ك المرك زي بالعمل ة
المحلية للدولة األم التابع لھا البنك أو للدولة التي تؤخذ بھا مخاطر
سيولة
أوراق دي ن م صدرة م ن الحكوم ة أو البن ك المرك زي ل دول ذات
مخاطر أعلى من صفر بعمالت أجنبية )إلى الحد الذي يتوافق في ه
مع االحتياجات بالعمالت األجنبية بالدولة(
إجمالي المستوى األول
المستوى الثاني
أص ول خاص ة بالحكوم ة وش ركات القط اع الع ام ذات مخ اطر
 %20وفقا ً لألسلوب النمطي لبازل  2لمخاطر االئتمان
سندات الشركات غير المالية والسندات المغطاة عالية الجودة غي ر
مصدرة من البنك ذاته )ذات تصنيف  AA -أو أعلى(
إجمالي المستوى الثاني
إجم الي قيم ة غط اء ال سيولة = الم ستوى األول  +الم ستوى
الثاني

األرص دة غي ر المرھون ة ألوراق ال دين الم صدرة أو الم ضمونة م ن بن وك
مركزي ة والت ي تأخ ذ وزن مخ اطر ص فر وفق ا ً لألس لوب النمط ي لب ازل 2
لمخاطر االئتمان والتي لھا سوق نشط إلعادة الشراء.
األرص دة غي ر المرھون ة ألوراق ال دين الم صدرة أو الم ضمونة م ن بن ك
الت سويات الدولي ة  ،ص ندوق النق د ال دولي  ،بن وك التنمي ة اإلقليمي ة ،والت ي
تأخذ وزن مخاطر صفر وفقا ً لألس لوب النمط ي لب ازل  2لمخ اطر االئتم ان
والتي لھا سوق نشط إلعادة الشراء.
األرصدة غير المرھون ة ألوراق ال دين الم صدرة م ن الحكوم ة ال سيادية أو
البنك المركزي بالعمل ة المحلي ة للدول ة األم الت ابع لھ ا البن ك أو للدول ة الت ي
تؤخذ بھا مخاطر سيولة .

%100
%100

%85
%85
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البـند

نسبة
الخصم

القيمة

اإليضاحات

ب( المق ام :ص افى الت دفقات النقدي ة الخارج ة )إذا كان ت
موجبة(
 -1التدفقات النقدية الخارجة
%5

الودائع ألجل الخاص ة ب األفراد الطبيعي ين والمن شآت المتوس طة
والصغيرة الحجم .

%10

الودائع تحت الطلب وودائع الت وفير الخاص ة ب األفراد الطبيعي ين
والمشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم justify.

ودائع الشركات غير المالية

%35

ودائ ع الجھ ات ال سيادية  ،البن وك المركزي ة وش ركات

%75

كاف ة أن واع الودائ ع واألش كال األخ رى م ن التموي ل الخاص ة
بال شركات غي ر المالي ة والت ي ل يس لھ ا ت اريخ اس تحقاق أو الت ي
تستحق خالل  30ي وم أو اق ل و/أو الت ي تت ضمن خي ار ض مني
يؤدى إلى تخفيض أجل االستحقاق الفعلي إلى  30يوم أو اقل.
كافة أن واع الودائ ع واألش كال األخ رى م ن التموي ل م ن الجھ ات
ال سيادية  ،البن وك المركزي ة وش ركات القط اع الع ام والت ي ل يس
لھا تاريخ اس تحقاق أو الت ي ت ستحق خ الل  30ي وم أو اق ل و/أو
التي تتضمن خيار ض مني ي ؤدى إل ى تخف يض أج ل االس تحقاق
الفعلي إلى  30يوم أو اقل.
كافة أنواع الودائع واألشكال األخرى من التمويل من المؤسسات
المالية والتي ليس لھا تاريخ استحقاق أو التي ت ستحق خ الل 30
يوم أو اقل و/أو التي تتضمن خي ار ض مني ي ؤدى إل ى تخف يض
أجل االستحقاق الفعلي إلى  30يوم أو اقل.
قيم ة التموي ل الم ضمون بأص ول غي ر تل ك المت ضمنة باألص ول
السائلة عالية الجودة والذي يستحق خ الل  30ي وم مث ل عملي ات
البيع مع االلتزام بإعادة الشراء

ودائ ع األف راد والمن شآت المتوس طة وال صغيرة الحج م-
المستقرة
ودائع األف راد والمن شآت المتوس طة وال صغيرة الحج م -اق ل
استقرارا

القطاع العام

ودائع المؤسسات المالية

%100

التموي ل الم ضمون )مث ل عملي ات البي ع م ع االلت زام بإع ادة

%25

الشراء( بأصول غير تلك المتضمنة باألص ول ال سائلة عالي ة
الجودة )غطاء السيولة(
التموي ل الم ضمون )مث ل عملي ات البي ع م ع االلت زام بإع ادة

قيمة التمويل المضمون بأصول متضمنة باألصول السائلة عالي ة
الج ودة ال ذي ي ستحق خ الل  30ي وم مث ل عملي ات البي ع م ع
االلتزام بإعادة الشراء

%0

الشراء( بأصول متضمنة باألصول السائلة عالية الجودة )يتم
االعتداد بالعمليات المتجددة الم ضمونة بأص ول س ائلة عالي ة
الجودة(
التموي ل الم ضمون )مث ل عملي ات البي ع م ع االلت زام بإع ادة

قيمة التمويل المضمون بسندات شركات غير مالية الذي ي ستحق
خالل  30يوم مثل عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء

%25

الشراء( بسندات شركات غير مالية
االلتزامات العرضية
أ( الجزء غير المستخدم من االلتزامات واالرتباطات
 -تسھيالت ائتمانية لألف راد والمن شآت المتوس طة وال صغيرة

%10

الحجم
 -تسھيالت ائتمانية للجھات السيادية وشركات القطاع العام

%10

حدود سيولة )liquidity linesممنوحة لبنوك أخرى(

%100

ب( خطابات ضمان

%75

ج( اعتمادات مستنديه

%100
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د( أدوات أخرى للتمويل التجاري

%50

 -2التدفقات النقدية الداخلة )الت دفقات النقدي ة الناش ئة ع ن
األوراق المالية بالبسط ال يتم تضمينھا بالمقام(
تدفقات داخل ة تعاقدي ة م ن الق روض والت سھيالت المنتظم ة

التدفقات النقدية الداخلة خالل الثالثين يوم من القيم ة األص لية ،

%100

األتع اب والعوائ د الخاص ة ب القروض والت سھيالت المنتظم ة

الخاصة باألفراد

لألفراد الطبيعيين
تموي ل ال شركات غي ر الم ضمون )ق روض وت سھيالت

الت دفقات النقدي ة التعاقدي ة الداخل ة م ن الت سھيالت والق روض

منتظمة(

المنتظمة للجھات اآلتية :المنشئات المتوسطة والصغيرة الحجم ،
الشركات غير المالية والمؤسسات المالية  .كافة المبالغ يج ب أن
تكون صافى من التدفقات الخارج ة المطلوب ة والمتوقع ة إلع ادة
تمويل القروض والتسھيالت القائمة .

 -المنشئات المتوسطة والصغيرة الحجم

%100

 -الشركات غير المالية

%100

 -المؤسسات المالية

%100

عمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع
الجزء غير الم ستخدم م ن الت سھيالت االئتماني ة وح دود

الت دفقات النقدي ة الداخل ة المتعلق ة بالتموي ل الم ضمون بأص ول
س ائلة مث ل عملي ات ال شراء م ع االلت زام بإع ادة البي ع وال ذي
يستحق خالل  30يوم .

%0
%100

السيولة الممنوحة للبنك
ودائع لدى المؤسسات المالية األخرى

%100

صافى التدفقات النقدية الخارجة )(2

نسبة تغطية السيولة 2/1
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جدول رقم ) (2
نسبة صافى التمويل المستقر
نسبة صافى التمويل المستقر=قيمة التمويل المستقر المتاح /قيمة التمويل المستقر المطلوب < 100
البند

معامل
الترجيح

أ( قيمة التمويل المستقر المتاح
الشريحة األولى والثانية من القاعدة الرأسمالية

%100

األس ھم الممت ازة غي ر المت ضمنة ف ي ال شريحة األول ى والت ي تزي د ع ن

%100

القيمة

اإليضاحات

القيمة المسموح إدراجھ ا بال شريحة الثاني ة والت ي لھ ا أج ل اس تحقاق س نة
فأكثر
األم وال المقترض ة وااللتزام ات الم ضمونة وغي ر الم ضمونة الخاص ة
بالشركات )بما في ذلك الودائع ألجل( والتي لھا أجل استحقاق فعلى س نة
فأكثر
األم وال المقترض ة م ن األف راد والمن شآت المتوس طة وال صغيرة الحج م
التي لھا أجل استحقاق فعلى سنة فأكثر

%100
%100
رص يد الودائ ع الت ي ل يس لھ ا ت اريخ اس تحقاق و/أو
الودائع ألجل )كما ھي معرفة بنسبة تغطي ة ال سيولة(
ذات أج ل اس تحقاق متبقي ة اق ل م ن س نه
الخاصة ب األفراد والم شروعات المتوس طة وص غيرة
الحجم .

الودائع التي ليس لھا ت اريخ اس تحقاق والودائ ع ذات فت رة اس تحقاق فعلي ة
اقل من سنة.

التجزئة
المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم
التمويل غير المضمون المق دم م ن ال شركات غي ر المالي ة وال ذي ي ستحق
في اقل من سنة
أرصدة التمويل األخرى غير المضمونة والمقدمة من الشركات والتي
تستحق في اقل من سنة
اجمالى التمويل المستقر المتاح
ب( قيمة التمويل المستقر المطلوب
النقدية

%80
%80
%50
%0

%0

األدوات المتداول ة ب سوق النق د واألدوات ق صيرة اآلج ل غي ر
المضمونة )ذات اجل استحقاق اقل من سنة(

%0

أوراق مالية ذات آجل استحقاق متبقي اقل من سنة
عمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع وعمليات اقتراض األوراق
المالية )التي لھا عمليات مثيلة تقابلھا(

%0
%0

األوراق المالي ة غي ر المرھون ة واألوراق المالي ة الم ستخدمة حالي ا
ك ضمانة لعملي ات ال شراء م ع االلت زام بإع ادة البي ع وعملي ات اقت راض
األوراق المالية بحيث تكون آجال ھذه األوراق المالية سنه فأكثر .

%5

السندات غير المرھونة من الدرجة األولى وغير المضمونة المصدرة
من شركات غير مالية وذات فترة استحقاق سنه فأكثر:

رص يد أوراق ال دين المقترض ة أو الم شتراه بموج ب
اتفاقي ات ال شراء م ع االلت زام بإع ادة البي ع بحي ث
يقابلھا عملية عكسية لھ ا نف س ال ضمانة وتك ون فت رة
استحقاق كل عملية منھما خالل  12شھر.
األوراق المالي ة الم صدرة و الم ضمونة م ن ك ل م ن
الجھ ات ال سيادية ،البن وك المركزي ة  ،وح دات
القط اع الع ام وأي مؤس سات أخ رى ولھ ا وزن
مخاطر صفر وم صدرة بالعمل ة المحلي ة للدول ة األم
للبنك أو بعملة الدولة التي يمارس البن ك فيھ ا ن شاطه
ومن ثم ينشأ بھا مخاطر سيولة.
األرص دة المتوافق ة م ع التعري ف الم ذكور بن سبة
تغطي ة ال سيولة عل ى ان تك ون الفت رة المتبقي ة حت ى
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 مصنفة  AAفأعلى -يتراوح تصنيفھا من  A-حتى AA-

السندات المغطاة غير المصدرة م ن قب ل البن ك ذات ه وذات آج ل اس تحقاق
سنه فأكثر
 مصنفة  AAفأعلى -يتراوح تصنيفھا من A-حتى AA-

%20
%50
%20
%50

األوراق المالي ة الم صدرة م ن الجھ ات ال سيادية ووح دات القط اع الع ام
ب وزن مخ اطر  %20ذات آج ل اس تحقاق س نه ف أكثر .

%100

أسھم المؤسسات غير المالية المدرجة بمؤشر رئيسي بأحد البورصات
المتعارف عليھا.

%50

أسھم أخرى
الذھب
معادن نفيسة أخرى
القروض غير المجددة الممنوحة للمؤسسات المالية ذات آجل استحقاق
اقل من سنه

%100
%50
%100
%0

القروض الممنوحة للجھات السيادية  ،البنوك المركزية  ،وحدات القط اع
العام والشركات غير المالية والتي لھا آجل استحقاق اقل من سنه .
القروض الممنوحة لعمالء التجزئة التي لھا آجل استحقاق اقل من سنه.
القروض ذات آجل استحقاق سنه فأكثر
قروض الشركات  ،المؤسسات المالية والقروض الحكومية ذات آجل
استحقاق سنه فأكثر
قروض التجزئة التي تستحق خالل سنه فأكثر والقروض غير العقارية
قروض اإلسكان التي تستحق خالل سنه فأكثر
األصول المدعمة بأوراق مالية Asset – backed securities
كافة األصول األخرى غير المتداولة بسوق النقد وغير النقدية
كاف ة األوراق المالي ة المتداول ة األخ رى أو األدوات األخ رى المقيم ة
بالسعر العادل القائم على استنتاجات مستقاة م ن أس عار ال سوق أو نم اذج
مستخدمة.
أصول أخرى مولده للدخل )على سبيل المثال حقوق االقليه(

%50

%100

أصول أخرى غير سائلة )المباني  ،المعدات  ،واألصول غير الملموسة(

%100

كافة األص ول المرھون ة غي ر المق ر عنھ ا ض من فئ ة "األص ول األخ رى
غير السائلة
أص ول ل م ت رھن بع د ولك ن مح تفظ بھ ا ك ضمانة احتياطي ة للمخ اطر
المستقبلية المتوقعة الناشئة عن عمليات المشتقات.

%100

تاريخ االستحقاق سنة فأكثر .
األرص دة المتوافق ة م ع التعري ف الم ذكور بن سبة
تغطي ة ال سيولة عل ى ان تك ون الفت رة المتبقي ة عل ى
أكثر.
نة ف
تحقاق س
اريخ االس
ت
األرصدة غي ر المرھون ة م ن أدوات ال دين الم صدرة
أو الم ضمونة م ن جھ ات س يادية  ،بن وك مركزي ة ،
بنوك التنمية متع ددة الجن سية ووح دات القط اع الع ام
والت ي تأخ ذ وزن مخ اطر  %20وفق ا ً لألس لوب
النمطي لمخاطر االئتمان في إطار مق ررات ب ازل 2
والفترة المتبقية على استحقاقھا سنه فأكثر.
األرص دة غي ر المرھون ة م ن أس ھم المؤس سات غي ر
المالية المدرج ة بالمؤش ر الرئي سي بأح د البورص ات
المتعارف عليھا .يجب القيام بتحليل لتحدي د األس واق
الرئيسية .

أرصدة القروض غير المجددة الممنوحة للشركات
المالية ذات أجل استحقاق فعلى اقل من سنه والتي
للبنك حق غير قابل لإللغاء في استردادھا .عندما
يكون القرض مضمون  ،يجب ان يكون آجل
الضمانة أقل من سنه .
.

%85
%100
%100
%65
%100
%100
%100

%100
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كافة األص ول األخ رى الت ي تول د أو م ن المتوق ع ان
يتولد عنھ ا دخ ل مث ل اس تثمارات ف ي أس ھم ش ركات
خاص ة ،اس تثمارات ف ي ص ناديق اس تثمار وك ذا
االستثمارات األصلية متضمنة حقوق االقليه .
كاف ة األص ول األخ رى مت ضمنة المب اني والمع دات
الثابتة واألصول التي آلت ملكيتھا وف اء ل دين ل ه قب ل
الغير  ،األصول غي ر الملموس ة مث ل ال شھرة و كاف ة
األص ول األخ رى غي ر ال سائلة بخ الف المت ضمنة
أعاله
أرصدة األصول التي لم ترھن بعد ولكن مح تفظ بھ ا
ك ضمانه احتياطي ة للمخ اطر الم ستقبلية المتوقع ة
المصاحبة لعمليات المشتقات – فروق تقييم للعمليات

االبنك المركزى المصرى -قطاع الرقابة واإلشراف
وحدة تطبيق مقررات بازل 2
أو للضمانات التي تم تقديمھا بالفعل .
بنود خارج الميزانية يتم إدراجھا ضمن بسط النسبة
الحدود االئتمانية غير المستخدمة وحدود السيولة liquidity facilities

%10

تت ضمن عم الء التجزئ ة ،ال شركات غي ر المالي ة ،
المؤس سات المالي ة  ،الجھ ات ال سيادية  ،البن وك
المركزية ووحدات القط اع الع ام  ،ال شركات ال شقيقة
والشركات أخرى.

التزامات تموي ل عرض ية أخ رى تت ضمن منتج ات و
وأدوات متضمنة ما يلي :
 oح دود ائتماني ة وح دود س يولة قابل ة لإللغ اء
بدون شروط.
 oخطابات الضمان
 oاالعتماد المستندية
 oأدوات التمويل التجاري األخرى
 oالتزامات غير تعاقدية مثل:
 طلب ات محتمل ة إلع ادة ش راء أدوات ال دينالخاصة بالبنك وت سھيالت تمويلي ه أخ رى
من ھذا القبيل

التزامات تمويل عرضية أخرى

منتجات مركبة حين يتوقع العمالء إمكانية
وسھولة تداولھا مثل سندات العائ د المع دل
وسندات العائد المتغير.
 صناديق االستثمار المدارة التي يتم ت سويقھابھدف االحتفاظ بقيمة مستقرة.

-

...
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