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كلمة االتحاد
على مدى عقود م�ضت ت�أكدت العالقة التالزمية بني البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
وقد توالت عاملياً ومنذ �سنني ،الأزمات املالية ب�آثارها املبا�شرة على القطاع امل�صريف
واملايل قبل �أن تظهر انعكا�ساتها يف اقت�صاديات البلدان املعنية .وهو ما ي�شري �إىل درجة
عالية من القوا�سم امل�شرتكة بني البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف م�سببات الأزمات املالية
العاملية وكيفية جمابهتها بالتح ّوط جتاه احتمال تكرارها.
وامتداداً لهدف االحتاد يف ر�صد وحتليل التطورات والت�شريعات املتعلقة باال�ستثمار ،مبا
يفيد اجلهات الفاعلة يف القطاع املايل بدولة الكويت ،تتناول الدرا�سة اجلهود الرقابية
العاملية حلماية امل�ؤ�س�سات املالية من مغبة وقوع املزيد من الأزمات املالية .فتو�ضح الدرا�سة
�سل�سلة مقررات جلنة بازل لكفاية ر�أ�س املال ،بدءاً من مقرراتها الأوىل يف عام  ،1988ثم
مقررات بازل الثانية يف  ،2004ثم الثالثة يف عام  2010يف �أعقاب �أزمة العقار العاملية،
حيث تناولت الدرا�سة هذه املقررات ب�إبراز مواطن قوتها و�ضعفها واملقارنة بينها.
وبغر�ض متابعة التطور يف هذه املقررات ،تناولت الدرا�سة تعديلني رئي�سيني �أ�صدرتهما
جلنة بازل� ،أولهما هو معيار ر�أ�س املال املنقح يف عام  2016ملخاطر ال�سوق والذي من
املقرر �أن يبد�أ تطبيقه يف  ،2022تزامناً مع بدء تنفيذ ثانيهما الذي بات ي�شار �إليه
بــمقررات “بازل الرابعة” ،وهو يعترب �آخر تعديل يف �أ�سلوب ح�ساب كل من الأ�صول
املرجحة باملخاطر واحلد الأدنى ملتطلبات كفاية ر�أ�س املال.
هذا ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن التعليمات الأخرية التي �أ�صدرتها هيئة �أ�سواق املال بدولة
الكويت يف �شهر فرباير من عام  2019وخاطبت فيها �شركات اال�ستثمار كافة ،تتطلب
من اجلميع اال�ستعداد لتطبيق ما ت�ضمنته من معايري ،مما ا�ستدعى حر�صنا على �أن
تكون هذه الدرا�سة مبثابة خلفية تثقيفية للعاملني يف هذه ال�شركات ،حتى تتحقق جدوى
التطبيق ال�صحيح ملعايري الهيئة.
وعلى اخللفية الفنية املعرو�ضة خلطوات التطور التاريخي ملقررات بازل ،تُختتم الدرا�سة
بتقدمي الإر�شادات ال�صادرة م�ؤخراً من هيئة �أ�سواق املال بدولة الكويت ،والرامية �إىل
�ضمان كفاية ر�أ�س املال للم�ؤ�س�سات التابعة لإ�شراف الهيئة جتاه ما تواجهه من خماطر،
حيث ت�ض ّمنت الدرا�سة ملخ�صاً لهذه التعليمات كتو�ضيح ومدخل لن�صو�صها التف�صيلية.
اتحاد شركات االستثمار
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تقـــــــــديم
يلعب النظام امل�صريف واملايل دوراً بالغ الأهمية يف االقت�صاد الوطني .فهو دور ال غنى
عنه لتلبية جمموعة عري�ضة من االحتياجات ،وعلى ر�أ�سها االحتياجات االئتمانية جلميع
قطاعات املجتمع .فالبنوك تقرت�ض ،كما تقوم بالإقرا�ض ،ا�ستقا ًء مما ت�ؤمتن عليه من
ودائع مالية ومن متح�صالتها من الأ�سواق املالية باال�ستثمار �أو اال�ستدانة .كذلك ،تقوم
العديد من م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية الأخرى بتقدمي القرو�ض ا�ستناداً �إىل ما يتوافر لها
من �أر�صدة نتيجة عملياتها يف ال�سوق .ومع كون الإقرا�ض من املفرت�ض �أن ي�شكل رديفاً
�آمناً ن�سبياً لتوظيف الأموال� ،إال انه قد يع ّر�ض اجلهات املقر�ضة ملجموعة متنوعة من
املخاطر ،قد تنتهي بانهيارها �أن مل تتوافر لها ال�سيولة الكافية لتغطية التزاماتها جتاه
املودعني والدائنني.
من ثم� ،أ�صبح تقييم جميع القرو�ض ال�صادرة عن البنوك يقتدي مبا يرتبط بها من
خماطر ائتمانية ،حيث تطلب اجلهات الرقابية من البنوك االحتفاظ مبقدار معني من
ر�أ�س املال يف �شكل �سائل .وهو �أمر لطاملا �أثبتت الأحداث التاريخية �ضرورته احليوي
واق
درع ٍ
للم�ؤ�س�سات املالية .فلعل احلدث احلا�سم يف اعتبار كفاية ر�أ�س املال مبثابة ٍ
من تعرث امل�ؤ�س�سات املالية عموما ً وامل�صرفية على وجه اخل�صو�ص ،هو �سقوط بنك
هر�ستات  Herstatt Bankhausيف �أملانيا عام  ،1974وا�ضطرار اجلهات الرقابية
�إىل �إغالقه ،مما حث جمموعة البلدان الع�شر �إىل و�ضع معايري تنظيمية ف�ضلى للقطاع
امل�صريف ،فت�أ�س�ست يف العام نف�سه جلنة بازل للرقابة امل�صرفية Basel Committee
) ،on Banking Supervision (BCBSالتي يقع مقرها يف بنك الت�سويات الدولية
) Bank for International Settlements (BISيف بازل ب�سوي�سرا ،لتعزيز اال�ستقرار
املايل من خالل حت�سني جودة الرقابة امل�صرفية يف جميع �أنحاء العامل ،ولتكون مبثابة
منتدى للتعاون املنتظم يف م�سائل الرقابية امل�صرفية بني البلدان الأع�ضاء.
طورت جلنة بازل جمموعة من التو�صيات تخت�ص بال�سيا�سات امل�صرفية ،و�شكلت مالءة
ر�أ�س املال املحور الرئي�سي لتلك التو�صيات .ويف �أوائل الثمانينات من القرن الع�شرين،
كان وقوع �أزمة الديون يف �أمريكا الالتينية مبعثاً لقلق اللجنة من عدم كفاية ن�سب ر�أ�س
املال يف البنوك مقابل ما يواجهها من خماطر ،مما حدا باللجنة �إىل العمل على حتقيق
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قدر �أكرب من التقارب يف قيا�س كفاية ر�أ�س املال لبنوك الدول الأع�ضاء .وترتب على ذلك
و�ضع حد �أدنى لر�أ�س مال البنوك مرجحاً باملخاطر� ،سواء يف ميزانياتها العمومية �أو
خارجها .وبنا ًء على مناق�شة ورقة ا�ست�شارية نُ�شرت يف دي�سمرب  ،1987وافقت جمموعة
الع�شر على نظام موحد لقيا�س ر�أ�س املال ي�شار �إليه بح�ساب ر�أ�س املال ح�سب اتفاقية
بازل  Basel Capital Accordومت �إ�صداره �إىل البنوك يف يوليو  ،1988حيث �شكل ما
ي�سمي مبقررات بازل الأوىل لكفاية ر�أ�س املال ،التي حتددت ن�سبتها بـ  %8على الأقل
من الأ�صول املرجحة باملخاطر.
ركزت مقررات بازل الأوىل بالكامل تقريبا على خماطر االئتمان .وحددت م�ستوى كفاية
ر�أ�س املال املطلوب وهيكل �أوزان املخاطر للبنوك .وا�ستهدفت مقررات “بازل الأوىل”
� Basel Iضمان م�ستوى منا�سب من ر�أ�س املال يف النظام امل�صريف الدويل ،و�إيجاد م�ستوى
متقارب من القدرة التناف�سية للبيئة امل�صرفية الدولية .ومل يقت�صر تطبيق هذا الإطار
الرقابي على البلدان الأع�ضاء فح�سب ،بل �شمل تقريباً جميع البلدان التي لديها بنوك
دولية ن�شطة.
وملا كانت جلنة بازل ترمي دائماً يف مقرراتها �إىل التطور وفقاً مل�ستجدات الإحداث يف
ال�ساحة املالية العاملية ،ففي عام  ،2004مت ن�شر مقررات «بازل الثانية»  ،Basel IIوالتي
اعتربت مبثابة الن�سخة املنقحة من مقررات “بازل الأوىل”  .Basel Iوت�ستند املبادئ
التوجيهية ملقررات “بازل الثانية” على ثالثة معايري ،وهي وجوب احتفاظ البنوك باحلد
الأدنى من متطلبات كفاية ر�أ�س املال بن�سبة  %8من قيمة الأ�صول املرجحة باملخاطر،
ووجوب التطوير يف تقنيات �إدارة املخاطر ،ووجوب �إف�صاح البنوك عما تواجهه من
خماطر �إىل اجلهات الرقابية.
وامتداداً لنهج التطوير� ،صدرت يف دي�سمرب  2010مقررات “بازل الثالثة” .Basel III
حيث �أتت مبادئها التوجيهية ا�ستجابة لأزمة القرو�ض منقو�صة ال�ضمان يف عام ،2008
�أو ما �أطلق عليه �أي�ضاً ب�أزمة الرهن العقاري  .Sub-prime Crisisوقد �سعت مقررات
«بازل الثالثة» �إىل ت�صحيح اخلط�أ يف ح�ساب املخاطر التي يُعتقد �أنها �ساهمت يف وقوع
الأزمة .بالتايل ،ان�صبت هذه املقررات على جوانب �إدارة املخاطر يف القطاع امل�صريف.
وميكن القول ب�أن مقررات “بازل الثالثة �شكلت وقتذاك املعيار التنظيمي العاملي حول
كفاية ر�أ�س مال البنوك واختبارات ال�ضغط ،وخماطر ال�سيولة املرتبطة بال�سوق ،ومتثلت
�أهم �أهدافها يف حت�سني قدرة القطاع امل�صريف على امت�صا�ص ال�صدمات النا�شئة عن
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ال�ضغوط املالية واالقت�صادية� ،أياً كان م�صدرها؛ وحت�سني �إدارة املخاطر واحلوكمة؛
وتعزيز ال�شفافية والإف�صاح يف البنوك.
ويف �أواخر عام  ،2017قامت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ،بن�شر �آخر تعديالتها لأ�سلوب
ح�ساب الأ�صول املرجحة باملخاطر واحلد الأدنى املطلوب لر�أ�س املال .وانطالقاً من �سعة
نطاق هذه التعديالت ،بات ي�شار �إليها بــ مقررات «بازل الرابعة»  ،BASEL IVوت�ستهدف
العمل مبنظور مطور للحدود الدنيا املطلوبة لر�أ�س املال مقابل املخاطر ،در ًءا لتكرار
الأزمات املالية العاملية ال�سابقة.
وت�شمل تعديالت عام  - 2017من بني جوانب �أخرى � -إ�صالحات النهج املوحد ملخاطر
االئتمان ،والنهج القائم على التقييم الداخلي ،وتعديل القيمة العادلة (�أو ال�سعر) لأدوات
امل�شتقات املالية على �ضوء خماطر االئتمان اخلا�صة بالطرف املقابل ،و�إ�صالح نهج تقييم
املخاطر الت�شغيلية ،و�أخرياً ولي�س �آخراً ،و�ضع حدود للفوائد التي ميكن �أن جتنيها البنوك
من ا�ستخدام النماذج الداخلية حل�ساب احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال .ورغم كون هذه
املقررات متر حالياً مبرحلة من الدرا�سة وجمع البيانات التطبيقية� ،إال �أنه من املقرر
طرحها للتنفيذ بحلول عام .2022
و�سينطوي تنفيذ مقررات بازل الرابعة �إىل متطلبات �أكرث �شمولية للبيانات من �أجل
عمليات مراقبة االلتزام مبقررات بازل ودرا�سات الت�أثري الكمي للتعديالت .و�سيتم
ربط تنفيذ هذه املقررات بنتائج درا�سة الت�أثري الكمي للتعديالت املقدمة من البنوك
�إىل اجلهات الرقابية .فالأمر مرتوك يف املرحلة احلالية ملرئيات القطاع امل�صريف حول
الت�أثريات املرتتبة على هذه الأطر الإ�شرافية املعدلة �ضمن مقررات بازل الرابعة ،بحيث
يتم تنفيذها مب�ستوى منا�سب يف التاريخ املحدد.
وتخت�ص هذه الدرا�سة بتو�ضيح جوانب التطور يف مقررات بازل �سالفة الذكر ،واملقارنة
بينها ،مبا ميثل مدخ ً
ال �إر�شادياً لفهمها وا�ستيعاب اجلوانب املرتبطة بتطبيقها وما تواجهه
من خماطر .وبالتايل ،فقد ا�ستهدفنا من تقدمي خطوات التطور التاريخي ملقررات بازل،
تقدمي خلفية فنية منا�سبة للمعايري الإر�شادية ال�صادرة م�ؤخراً من هيئة �أ�سواق املال
بدولة الكويت ،والرامية �إىل �ضمان كفاية ر�أ�س املال للم�ؤ�س�سات التابعة لإ�شراف الهيئة
جتاه ما تواجهه من خماطر ،حيث ت�ض ّمنت الدرا�سة ملخ�صاً تو�ضيحياً لهذه التعليمات
كمقدمة ومدخل لن�صو�صها التف�صيلية.
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مقررات بازل األولى (بازل )1
البنوك كيانات مالية ت�ستقبل وحتمي الأموال املودعة لديها من �أطراف ثالثة ،وتقوم
ب�إقرا�ضها لتحقيق �أرباح .لذا ميكن اعتبار �أن الوظيفة الأ�سا�سية للبنوك ذات �شقني ،قبول
الودائع ب�أنواعها؛ وتقدمي القرو�ض ب�أنواعها .ومع ذلك ،فامل�ؤ�س�سات املالية قد ت�ضطر �إىل
االحتفاظ ببع�ض �أموالها اخلا�صة (غري امل�ستقاة من �أي مقر�ض) ،لتتمكن من رد �أموال
املودعني حتى لو تخلف بع�ض املدينني عن �سداد ديونهم ،فت�ستطيع بذلك حتمل مثل هذه
اخل�سارة املحتملة دون �أن ت�صبح مع�سرة .فالف�شل يف ا�ستعادة الودائع ،حتى لو طال عدداً
قلي ً
ال من العمالء ،قد ي�ؤدي �إىل حالة من القلق قد تدفع غالبيتهم �إىل �سحب �أموالهم يف
وقت واحد ،فتنهار امل�ؤ�س�سة املالية.
لذا ،حتتاج امل�ؤ�س�سات املالية �إىل �أن حتتفظ جانباً بجزء من ر�أ�سمالها ،ليكون درعها
الواقي من اخل�سائر غري املتوقعة .غري �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ،كيف ميكن
حتديد اجلزء الكايف من ر�أ�س املال لهذا الغر�ض؟ بل كيف للم�ؤ�س�سات املالية �أن تطمئن �إىل
كفاية ر�أ�سمال خالفها من امل�ؤ�س�سات مبا يجعل الأخرية جتابه ال�صدمات املالية وتقلبات
ال�سوق دون تعر�ضها لل�سقوط ،في�ؤدي �سقوطها �إىل �سقوط امل�ؤ�س�سات املالية املتعاملة
معها؟ وهو ما حدث بالفعل عند انهيار م�ؤ�س�سة ليمان براذرز � Lehman Brothersإبان
�أزمة الديون منقو�صة ال�ضمان .Sub-Prime Crisis
ومن هنا �أتت امل�ساعي الرامية لو�ضع قواعد ا�سرت�شادية عاملية تقتدي بها امل�ؤ�س�سات
املالية درءاً لتكرار ما �سبق للعامل م�شاهدته من �أزمات ،حيث يتعني على تلك امل�ؤ�س�سات:
ر�صد وفهم املخاطر على نحو م�ستمر ،وحتديد احلد الأدنى من ر�أ�س املال اخلا�ص الالزم
ملجابهتها للمخاطر وحمايتها من ال�سقوط.
وتخت�ص تلك القواعد بو�ضع احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال ،علماً ب�أن امل�ؤ�س�سات املالية
(ال�سيما البنوك) متيل �إىل االحتفاظ جانباً ب�أقل قدر ممكن من ر�أ�سمالها اخلا�ص لكونه
ميثل فر�صة بديلة �ضائعة .فعلي �سبيل املثال� ،إذا قام البنك با�ستثمار ع�شرة ماليني
دوالر ،منها مليون واحد من ر�أ�سمال البنك وت�سعة ماليني مقرت�ضة مقابل فائدة تبلغ
مليون واحد ،وافرت�ضنا �أن البنك حقق يف نهاية ال�سنة ربحاً يبلغ مليون دوالر بعد �سداد
فائدة الدين .وبالتايل ،يكون العائد على اال�ستثمار ()ROI-Return on Investment
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= (�صايف الربح  +الفائدة امل�سددة) = (% 20 = )1+1

�إجمايل املبلغ امل�ستثمر

10

�أما العائد على حقوق امل�ساهمني ( )ROE-Return on Equityفيكون � ،=1/1أي
.%100

وكلما قل املبلغ الذي يتم توظيفه من حقوق امل�ساهمني ،زاد العائد على حقوق امل�ساهمني
تباعاً .وكلما زاد اجلزء املخ�ص�ص من ر�أ�س املال ملجابهة املخاطر املحتملة ،قلت ن�سبة ما
يتم توظيفه منه ،وقل بالتايل العائد على حقوق امل�ساهمني .وملا كانت امل�ؤ�س�سات املالية
تقي�س جناحها مب�ستوى العائد على حقوق امل�ساهمني ،وال حتتفظ بجزء غري موظف من
ر�أ�سمالها �إال �إذا اُلزمت بذلك تنظيمياً ،تت�ضح �أهمية فر�ض معايري رقابية ملزمة للحفاظ
على حد �أدنى لر�أ�س املال لتح ّوط امل�ؤ�س�سة جتاه خماطر التعرث املايل.
ففي يوليو  1988قامت جلنة بازل للرقابية امل�صرفية Basel Committee on
) ،Banking Supervision (BCBSالتي يقع مقرها يف بنك الت�سويات الدولية Bank
) for International Settlements (BISيف بازل ب�سوي�سرا ،ب�إ�صدار �أوىل مقرراتها

لكفاية ر�أ�س املال ،حيث ركزت بالكامل تقريبا على خماطر االئتمان ،وا�ستهدفت هذه
املقررات و�ضع معيار موحد للمخاطر ،وحتقيق مزيد من اال�ستقرار املايل من خالل
توحيد م�ستوى االحتياطيات املرتبطة مبخاطر االئتمان ،وعدم ت�شجيع امل�ؤ�س�سات املالية
على تقبل الكثري من املخاطر.
هذا ،ويتلخ�ص �إطار عمل املقررات الأوىل للجنة بازل يف اخلطوات التالية :1،حتديد
معدالت املخاطر ح�سب نوعية الأ�صول ، :2 ،انطالقاً من هذه املعدالت ،ح�ساب الأ�صول
املرجحة باملخاطر  :3 ،Risk Weighted Assets - RWAومن ثم ،حتديد �أدنى ن�سبة
مطلوبة لكفاية ر�أ�س املال .)%8( Capital Adequacy Ratio - CAR
اخلطوة  :1حتديد خماطر الأ�صول ،حيث مت ت�صنيف الأ�صول يف �أربع فئات ،كل فئة
تخت�ص بوزن معني من املخاطرة ،على النحو التايل:
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الفئ ـ ـ ــة

الرمز

وزن
املخاطرة

القرو�ض املقدمة جلهات �سيادية يف دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  ،OECDوبنوكها املركزية.

A

%0

القرو�ض املقدمة �إىل بنوك وم�ؤ�س�سات �أخرى يف دول منظمه التعاون
االقت�صادي والتنمية.

B

%20

�أي قر�ض ي�ستند �إىل رهن لعقار �سكني

C

%50

�أي قرو�ض �أخرى

D

%100

اخلطوة  :2حتديد الأ�صول املرجحة باملخاطر RWA

= ()D * 100%( + )C * 50%( + )B * 20%( + )A*0%
اخلطوة  :3ر�أ�س املال املطلوب = الأ�صول املرجحة باملخاطر* ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
= CAR*RWA = RWA *8%

ذلك ،على �أن يتكون ر�أ�س املال املطلوب بنحو  %4على الأقل من ر�أ�س املال الأ�سا�سي
 ،Tier 1علماً ب�أن ر�أ�س املال الأ�سا�سي = حقوق امل�ساهمني  +الأ�صول التي يتم الإف�صاح
عنها� .أما الباقي فيكون من ر�أ�س املال امل�ساند  =( Tier 2االحتياطيات غري املف�صح عنها
 +الديون الثانوية).
وبالتايل:
تعرب املعادلة التالية عن �إجمايل ر�أ�س املال املطلوب توافره:

=(T1+ T2)/RWA> 8%

= (ر�أ�س املال الأ�سا�سي  +ر�أ�س املال امل�ساند) < %8
الأ�صول املرجحة باملخاطر
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تعريف ر�أ�س املال الأ�سا�سي ور�أ�س املال امل�ساند:
 .1ر�أ�س املال الأ�سا�سي ( )Core Capitalيتمتع ب�أعلى قدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر يف
العمليات اجلارية ،وي�شمل:
 .1حقوق امل�ساهمني العادية (فالأ�سهم العادية مدفوعة بالكامل وميكنها بالتايل �أن
ت�ستوعب اخل�سائر)
 .2االحتياطيات املعلنة ،مثل االحتياطيات التي يتم تخ�صي�صها للتخفيف من اخل�سائر
املحتملة للقرو�ض �أو للتخفيف من اختالف الدخل عن احلدود االفرتا�ضية املتوقعة
(علماً ب�أن االحتياطيات املعلنة ت�شتق من �صايف الربح بعد دفع ال�ضريبة وتوزيع
الأرباح)
� .3أ�سهم الأف�ضلية غري الرتاكمية الدائمة Non-Cumulative Perpetual
 ،Preference Sharesوهي فئة من �أ�سهم ال�شركات التي توفر املعاملة التف�ضيلية

لأرباح الأ�سهم ،حيث يتم دفع الأرباح (التوزيعات النقدية) لهذه الأ�سهم قبل ح�صول
امل�ساهمني العاديني على �أرباحهم.

 .2ر�أ�س املال امل�ساند  Supplementary Capitalوي�شمل:
 .1جميع الأ�شكال الأخرى لر�أ�س املال ،مثل املكا�سب املحققة من الأ�صول امل�ستثمرة.
 .2الديون طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن خم�س �سنوات.
 .3االحتياطيات غري املف�صح عنها (خم�ص�صات �إ�ضافية لتغطية الفائ�ض من خ�سائر
القرو�ض والإيجارات).
وي�شار �إىل �أنه ال يتم احت�ساب الديون ق�صرية الأجل غري امل�شفوعة ب�ضمان �ضمن تعريف
ر�أ�س املال.
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ايجابيات ونقائص مقررات بازل األولى
االيجابيات
تتمثل �أهم ميزة ملقررات بازل الأوىل يف ب�ساطتها ،حيث ت�صنف الأ�صول �إىل �أربع فئات،
ويتم ترجيحها باملخاطر ،ومن ثم حتديد متطلبات ر�أ�س املال ،بتطبيق معادلة م�سبقة
التحديد.
النقائ�ص
 .1حمدودية الت�صنيف للأ�صول �إىل �أربع فئات فقط.

 .2االقت�صار على خماطر االئتمان فقط – دون االلتفات �إىل املخاطر الأخرى (خماطر
الت�شغيل ،خماطر ال�سوق ،الخ.).
� .3إغفال م�ستوى ح�سا�سية امل�ؤ�س�سات املختلفة للمخاطر.

 .4عدم التعر�ض للمخاطر املرتبطة بالتوريق .Securitization

 .5مل تفرق هذه املقررات بني امل�ؤ�س�سات عالية اجلودة االئتمانية وتلك متدنية اجلودة،
ففي كلتا احلالتني يكون وزن املخاطر  ،%100مما قد ي�ؤدي ببع�ض البنوك �إىل
تف�ضيل اال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات منخف�ضة اجلودة عم ً
ال على حت�سني العائد على
حقوق امل�ساهمني ،حيث تعمد تلك امل�ؤ�س�سات �إىل تعوي�ض امل�ستثمر عن خماطر
انخفا�ض جودتها االئتمانية بارتفاع العائد على اال�ستثمار فيها.

وقد تقود النقائ�ص يف مقررات بازل الأوىل �إىل قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية باملراجحة
 .Arbitrageوتعني املراجحة (يف معناها العام) اال�ستفادة من فرق ال�سعر بني الأ�سواق
املختلفة� ،أما يف �إطار املتطلبات الرقابية لكفاية ر�أ�س املال ،فاملراجحة تعني اال�ستفادة
من الثغرات يف اللوائح لتقليل حجم ر�أ�س املال االحرتازي الإلزامي.

فعلى �سبيل املثال ،لنفرت�ض وجود حمفظة من القرو�ض امل�ضمونة بعقارات �سكنية ،بقيمة
 100مليون دوالر .فوفقاً التفاقية بازل الأوىل يتعني على البنك االحتفاظ بر�أ�سمال
احرتازي تبلغ قيمته = ( 40 = %8 * )0.5 * 100مليون دوالر.

ف�إذا قام البنك ب�إعطاء درجة خماطرة لكل مك ّون من مكونات املحفظة (بناء على �سمات
املخاطرة املرتبطة باملقرت�ض و�سمات املخاطرة املرتبطة مبكونات ال�ضمان العقاري) ،مع
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ترتيبها ت�صاعدياً من ح�سب م�ستوى املخاطرة من � 1إىل  ،10ي�سهل بالتايل على البنك
حتقيق ربح ببيع الن�صف الأعلى الأقل خماطرة من املحفظة ،ك�سندات مدعومة برهن
عقاري ( ،)Mortgage Based Securitiesولكونها مدعومة بالتدفقات النقدية من
مدفوعات خدمة الدين .هذا ،بينما يحتفظ البنك بالن�صف الباقي الأكرث خطورة ،والذي
يرتتب عليه االحتفاظ بر�أ�سمال احرتازي قيمته  %50فقط من الـ  40مليون دوالر=
 20 = %8*%50*50مليون دوالر.
بالتايل ،فبدالً من حمل البنك على التقليل مما يتقبله من خماطر ،يكون تطبيق املقررات
قد �أدى �إىل جعل البنك يتقبل املزيد من املخاطرة.

17

مقررات بازل الثانية (بازل )2
كيف تطورت مقررات بازل الثانية ل�سد �أوجه الق�صور يف مقررات بازل الأوىل؟
بازل 2

بازل 1

الركائز

احلد الأدنى املطلوب لر�أ�س املال

 .1احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال
 .2الدور الرقابي واملراجعة
 .3ان�ضباط ال�سوق واالف�صاح

املخاطرة

املخاطر االئتمانية

خماطر االئتمان ،خماطر الت�شغيل ،خماطر ال�سوق

الطريقة

طريقة موحدة حل�س�������اب احلد املطلوب تعدد �أ�س�������اليب احل�س�������اب ح�س�������ب ن�������وع املخاطرة وما
يرتبط بها من ح�ساب ر�أ�س املال
من ر�أ�س املال

كما هو مو�ضح بال�شكل �أعاله ،تختلف “بازل  ”2عن “بازل  ”1من حيث الركائز ،واملخاطر
املتناولة ،وطريقة ح�ساب كفاية ر�أ�س املال.
فمن حيث حتديد �أوزان املخاطر التي جتابه البنوك و�شركات اال�ستثمار املتعاملة بالأوراق
املالية ،ح�سب ت�صنيف م�ستوى اجلدارة االئتمانية ،يت�ضح لنا �أن “بازل � ”2أكرث تف�صي ً
ال،
وبالتايل فهي �أكرث دقة من “بازل .”1
“بازل ”1
م�ستوى اجلدارة
االئتمانية
وزن املخاطرة

� AAAإىل � A+ AA -إىل A-
%100

%100

� BBB+إىل � BB+ BBB-إىل BB-
%100

%100

دون
B-

غري
م�صنف

%100

%100

“بازل ”2
م�ستوى اجلدارة
االئتمانية
وزن املخاطرة

� AAAإىل � A+ AA -إىل A-
%20

%50

� BBB+إىل � BB+ BBB-إىل BB-
%100

%100

دون
B-

غري
م�صنف

%150

%100

ً
وفقا لـ ”بازل  ”1جميع م�ستويات اجلدارة االئتمانية مت�ساوية يف الوزن
ويالحظ �أنه
ً
خالفا ملا هو احلال بالن�سبة لـ ”بازل .”2
الرتجيحي للمخاطر (،)%100
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وقد تطورت مقررات “بازل  ”2مبا ي�سد النواق�ص يف مقررات “بازل  ،”1على النحو
التايل:
 .1يف “بازل  ”2حتدد �أوزان املخاطر ح�سب م�ستويات الت�صنيف االئتماين للم�ؤ�س�سة،
مقابل وزن موحد جلميع امل�ؤ�س�سات يف ”بازل .”1
“ .2بازل  ”2تنطوي على �ضوابط مانعة النخراط امل�ؤ�س�سات املالية يف عمليات املراجحة،
على النحو ال�سابق تو�ضيحه.
 .3بينما تخت�ص ”بازل  ”1فقط باملخاطر االئتمانية وهي خماطر اخل�سارة املرتتبة
على ف�شل املقرت�ض يف ال�سداد ،ت�شمل “بازل  ”2كذلك املخاطر الت�شغيلية (املخاطر
املرتتبة على عدم كفاية �أو ف�شل العمليات الداخلية والأ�شخا�ص والأنظمة الت�شغيلية)،
وخماطر ال�سوق (خماطر اخل�سارة املرتتبة على حتركات ال�سوق) .وي�شمل ح�ساب
ر�أ�س املال املرجح باملخاطر �ضمن مقررات “بازل  ،”2الأمناط الثالثة للمخاطر ،وفقا
للمعادلة التالية:
= (ر�أ�س املال الأ�سا�سي  +ر�أ�س املال امل�ساند)

< %8

الأ�صول املرجحة باملخاطر االئتمانية واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سوق
ذلك ،على �أن يكون ر�أ�س املال الأ�سا�سي �أكرب من متو�سط (ر�أ�س املال الأ�سا�سي  +ر�أ�س
املال امل�ساند)
 .4بالإ�ضافة �إىل احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال تت�ضمن ركائز “بازل  ”2ك ً
ال من
الدور الرقابي واملراجعة من قبل ال�سلطات الرقابية ،ومتطلبات الإف�صاح التي ت�سمح
للم�شاركني يف ال�سوق بتقييم كفاية ر�أ�س املال للم�ؤ�س�سة ،فت�شكل هذه العنا�صر يف
جمملها الركائز الثالث ملقررات بازل الثانية ،على النحو التايل:

الركائز الثالث ملقررات بازل الثانية:

 .1احلد الأدنى لر�أ�س املال :للحد من خطر الع�سر املايل
 .2املراجعة الإ�شرافية :حيث توفر هذه الركيزة �إطاراً للتعامل مع املخاطر املتبقية  -مثل
املخاطر النظامية ،وخماطر التقاعد (عدم كفاية متويل اخلطط املكر�سة لتقاعد
العاملني) ،وخماطر الرتكزات االئتمانية ،واملخاطر الإ�سرتاتيجية ،وخماطر ال�سمعة،
وخماطر ال�سيولة ،واملخاطر القانونية.
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 .3الإف�صاح لل�سوق :يتيح االف�صاح للم�شاركني يف ال�سوق الوقوف على كفاية ر�أ�س املال
مل�ؤ�س�سة ما ،مرة واحدة على الأقل كل عامني .فامل�ؤ�س�سات مطالبة � ً
أي�ضا بو�ضع
�سيا�سة ر�سمية حول ما �سيتم الإف�صاح عنه ،وعن ال�ضوابط التي حتكم معايري
القيا�س الرئي�سية ،جنباً �إىل جنب مع التحقق من م�صداقية الإف�صاح وحتديد وترية
الإف�صاح.
منظومة املخاطر يف املقررات الثانية لبازل
الأ�سلوب القيا�سي
خماطر االئتمان

الأ�سلوب القائم على التقييم االئتماين الداخلي
الأ�سلوب القائم على التقييم الداخلي املتقدم
�أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي

املخاطر الت�شغيلية

الأ�سلوب القيا�سي
الأ�سلوب القائم على القيا�س املتقدم

خماطر ال�سوق

القيمة املعر�ضة للمخاطر

خماطر االئتمان يف املقررات الثانية لبازل
�أوال -الأ�سلوب القيا�سي لتحديد ر�أ�س املال املطلوبStandard Approach :

 .1تو�صي “بازل  ”2امل�ؤ�س�سات املالية با�ستخدام الت�صنيف من وكاالت الت�صنيف االئتماين
اخلارجية عند قيامها بتحديد ر�أ�س املال املطلوب ملخاطر االئتمان.
 .2يف ظل “بازل  ”2تعد الأ�صول التالية خالية املخاطر (وزن املخاطر=  :)0مطالبات
على هيئات دولية مثل بنك الت�سويات الدولية؛ �صندوق النقد الدويل؛ والبنك املركزي
الأوروبي .هذا ،بالإ�ضافة للمبالغ النقدية لدى البنك.
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 .3املطالبات على اجلهات ال�سيادية الأخرى حتدد �أوزان خماطرها بت�صنيفها االئتماين
م�ستوى اجلدارة
االئتمانية
وزن املخاطرة

� AAAإىل AA-

� A+إىل A-

� BBB+إىل BBB-

%0

%20

%50

دون
� BB+إىل BB-
B%150
%100

غري
م�صنف
%100

 .4املطالبات على البنوك و�شركات اال�ستثمار يف الأ�سهم
م�ستوى اجلدارة االئتمانية

� AAAإىل AA-

� A+إىل A-

� BBB+إىل BBB-

وزن املخاطرة

%20

%50

%100

دون
B%150

غري
م�صنف
%100

 .5املطالبات على ال�شركات
غري
دون
م�ستوى اجلدارة االئتمانية � AAAإىل � A+ AA-إىل � BBB+ A-إىل � BB+ BBB-إىل BB-
  BBم�صنفوزن املخاطرة
%100 %150
%100
%100
%50
%20

		 .6مطالبات على منتجات التجزئة :وزن املخاطر ( %75بطاقات االئتمان ،وال�سحب
على املك�شوف ،وقرو�ض ال�سيارات ،والتمويل ال�شخ�صي ،ومطالبات على م�شاريع
�صغرية).
 .7مطالبات م�ضمونة بعقارات �سكنية :وزن املخاطر %35
 .8مطالبات م�ضمونة بعقارات جتارية :وزن املخاطر %100
 		.9القرو�ض مت�أخرة ال�سداد (املت�أخرة �أكرث من  90يو ًما بخالف القرو�ض ال�سكنية)
وزن املخاطر� %150 :إذا كانت املخ�ص�صات اقل من  %20من املبلغ امل�ستحق
وزن املخاطر� %100 :إذا كانت املخ�ص�صات من � %20إىل  %49من املبلغ الإجمايل
امل�ستحق.

ومع ذلك� ،إذا كان املبلغ املخ�ص�ص >  %50من املبلغ الإجمايل امل�ستحق ،ميكن لل�سلطة
الرقابية املوافقة على  %50من املبلغ امل�ستحق.
 .10الأ�صول الأخرى :وزن املخاطر .%100
ً
ثانيا -الأ�سلوب القائم على التقييم الداخلي Internal Rating Based Approach
خطوة �أ -ح�ساب اخل�سارة املتوقعة Expected Loss - El

علينا بداي ًة االطالع على جمموعة من املعطيات التي �سوف ن�ستخدمها يف املعادلة
اخلا�صة بح�ساب التقييم االئتماين بهذا الأ�سلوب:
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االتف�سري

املعطيات

 Defaultمرور �أكرث من  90يومً ا من الت�أخر عن
 .1التخلف عن ال�سداد
خدمة الدين� ،أو حالة �إفال�س املدين،
�أو الدين غري املحتمل ا�سرتداده خالل
مدة القر�ض،
 .2احتمال التخلف عن ال�سداد  Probability of Default - PDت�صنف الأ�صول (ح�سب “بازل � )”2إىل
فئات خمتلفة ح�سب احتمال التخلف
عن ال�سداد لكل منها,
 .3اخل�سارة املرتتبة على
التخلف عن ال�سداد
 .4معدل اال�سرتداد
� .5إجمايل املبلغ املعر�ض
للمخاطرة

 Loss Given Default –LGDن�����س��ب��ة اخل���������س����ارة ( )%امل�ت�رت���ب���ة على
التخلف
 Recovery Rate- RRن�������س���ب���ة ( )%امل�������س���ت���ح���ق امل���������س��ت�رد من
املقرت�ضني
� Exposure At Default- EADإجمايل املبلغ امل�ستحق

ح�ساب اخل�سارة املتوقعة ()Expected Loss- EL

حيث يتم ت�صنيف الأ�صول �إىل الفئات املختلفة املحددة بنا ًء على احتمال التخلف عن
ال�سداد.
ويتم ح�ساب اخل�سارة املرتتبة على التخلف =  -1معدل اال�سرتداد )%( Recovery Rate

يتم ح�ساب اخل�سارة املتوقعة بتطبيق املعادلة:
اخل�سارة املتوقعة  = ELاحتمال التخلف عن ال�سداد  *PDن�سبة اخل�سارة ( )%املرتتبة على
التخلف � *LGDإجمايل املبلغ املعر�ض للمخاطرة EAD

ومن املفرت�ض قيام املقر�ض بح�ساب اخل�سارة وتغطيتها باملخ�ص�صات املنا�سبة.
تطبيق عملي
احتمال التخلف عن ال�سداد

()PD

%25

معدل اال�سرتداد

()RR

%20

اخل�سارة املرتتبة على التخلف

()LGD

%80 =%20-1

�إجمايل املبلغ املعر�ض للمخاطرة

()EAD

 100مليون

اخل�سارة املتوقعة

()EL

= 100*%80*%25مليون
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خطوة ب  -ح�ساب اخل�سارة غري املتوقعة (�أي ر�أ�س املال الإلزامي)
= Regulatory Capital Unexpected Loss

وحت�سب على النحو التايل:

ر�أ�س املال التنظيمي = اخل�سارة غري املتوقعة = (القيمة املعر�ضة للمخاطرة - VaR

اخل�سارة املتوقعة)

وقد �سبق تو�ضيح كيفية ح�ساب اخل�سارة املتوقعة؛ �أما القيمة املعر�ضة للمخاطرة Value at
 Risk -VaRفيمكن تو�ضحها يف التايل:

القيمة املعر�ضة للمخاطر هي اخل�سارة االفرتا�ضية للمحفظة عند م�ستوى معنوية
معني ( Significance Levelم�ستوى احتمال معني) على مدى وحدة زمنية معينة
(يوم� ،شهر ،الخ).
على �سبيل املثال� ،إذا كانت القيمة املعر�ضة للمخاطر عرب �سل�سلة زمنية متتد  98يوماً،
عند م�ستوى معنوية  %1حم�سوبة على �أ�سا�س اليوم الواحد هي  ،%1.9ف�إن هناك
احتمالية  %99ب�أن ال تتجاوز اخل�سارة يف اليوم الواحد ن�سبة  ،%1.9واحتمالية %1
فقط ب�أن تتجاوز �أي خ�سارة يومية هذه الن�سبة.
وعلى ذات املنوال:

لنفرت�ض �أن لدينا بيانات التداول اليومية ملحفظة قيمتها مليون دوالر �أمريكي ،وتبني
�أن القيمة املعر�ضة للمخاطر عند م�ستوى معنوية  %1 = Significance Levelهي
 12000دوالر .ف�إن ذلك يعني ما يلي:

 ثمة احتمال بن�سبة  %99ب�أن اخل�سائر اليومية لن تتجاوز (�أي احلد الأق�صى للخ�سائريف يوم واحد)  12000دوالر �أمريكي؛ وثمة احتمال بن�سبة  %1ب�أن اخل�سائر اليومية
�سوف تتجاوز  12000دوالر �أمريكي.
طريقة ح�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر:
�أ�سهل طريقة حل�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر ،هي طريقة البيانات التاريخية
لنفرت�ض �أن لدينا حمفظة تداول يومي بقيمة  ،$1000وبيانات (�سل�سلة زمنية)
عن عائدات  100يوم من التداول ،واملطلوب ح�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر عند
م�ستوى معنوية  %5با�ستخدام طريقة البيانات التاريخية.
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يتم فرز  Sortingلبيانات العوائد ت�صاعدياً (من الأدنى �إىل الأعلى ،با�ستخدام
برنامج  .)Excelثم نختار النقطة اخلام�سة على ال�سل�سلة .ولنفرت�ض �أن هذه النقطة
هي  14000دوالر �أمريكي ،بالتايل  :ثمة احتمال بن�سبة  %95ب�أن اخل�سائر لن
تتجاوز  14000دوالر �أمريكي يف اليوم الواحد ،واحتمال بن�سبة � %5أن تتخطي
خ�سائر املحفظة يف يوم واحد حد  14000دوالر �أمريكي.
كذلك هو احلال بالن�سبة حل�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر عند م�ستوى معنوية ،%1
ولنفرت�ض �أن تكون النقطة الأدنى الأويل على ال�سل�سلة املعاد ترتيبها تنازلياً هي 8000
دوالر �أمريكي ،بالتايل :ثمة احتمال بن�سبة  %99ب�أن اخل�سائر لن تتجاوز 8000
دوالر �أمريكي يف اليوم الواحد ،واحتمال بن�سبة � %1أن تتخطي خ�سائر املحفظة يف
يوم واحد حد  8000دوالر �أمريكي.
�أمناط التقييم االئتماين الداخلي
الأ�سلوب الأ�سا�سي

الأ�سلوب املتقدم

احتمال التخلف
عن ال�سداد

مطلوب من امل�ؤ�س�سات املالية

مطلوب من امل�ؤ�س�سات املالية

ن�سبة اخل�سارة
نتيجة التخلف

غري مطلوب من امل�ؤ�س�س�������ة املالية يقدم
من قبل املجل�س الرقابي

يتع���ي���ن عل�������ى امل�ؤ�س�س�������ة املالي�������ة تقييم ن�س�������بة
اخل�سارة هذه بنا ًء على البيانات التاريخية

املبلغ املعر�ض
للمخاطرة

ح�س�������ابات مب�س�������طة للقيمة اال�س�������مية
لعنا�صر املوازنه

ح�س�������ابات متقدمة تقوم على �سمات املقرت�ض
ومعاملة الإقرا�ض

هناك �أ�سلوبان للتقييم االئتماين الداخلي :الأ�سلوب الأ�سا�سي والأ�سلوب املتقدم.
يف ظل الأ�سلوب الأ�سا�سي يُح�سب املبلغ املعر�ض للمخاطرة وفقاً ملعطيات من ال�سلطات
الرقابية� ،إما يف ظل الأ�سلوب املتقدم فتتمتع البنوك مبزيد من املرونة يف ح�سابه.
وحتى ي�سمح للم�ؤ�س�سات املالية (البنوك) بتبني الأ�سلوب القائم على التقييم الداخلي
 IRBوا�ستخدامه ،يجب للبنك:
�أن يثبت لل�سلطات الرقابية �أنه ا�ستويف احلد الأدنى من املتطلبات الرقابية التالية:

� -إتباع طريقة ثابتة لتقدير وت�صنيف املخاطر
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 �أن ي�أخذ التقدير والت�صنيف يف احل�سبان �سمات كل من املقرت�ض ومعاملة الإقرا�ضذاتها.
االلتزام باال�ستيفاء امل�ستمر للحدود الدنيا للمتطلبات الرقابية

�أن يكون قد قام البنك بت�صميم وا�ستخدام نظام لتقييم وت�صنيف املخاطر ،ال يقت�صر
تطبيقه على ح�ساب ر�أ�س املال التنظيمي فقط بل ميتد ا�ستخدامه �إىل جوانب ت�شغيلية
�أخري.

احلوكمة والرقابة امل�ؤ�س�سية

 يجب ان يتم اعتماد منظومة تقييم وت�صنيف املخاطر من قبل جمل�س الإدارة ،وان يكوناملجل�س على دراية كاملة بهذه املنظومة،

 وان تقوم الإدارة العليا باملراجعة الدورية ملنظومة تقييم وت�صنيف املخاطر وتبيانجماالت التح�سني فيها.
توافر �إجراءات وا�ضحة املعامل للتحقق من �سالمة املنظومة الداخلية لتقييم املخاطر،
من حيث �ضمان اال�ستمرارية والدقة.

ويتعني �أن ت�شتمل تقارير الكفاية الر�أ�سمالية للمخاطر االئتمانية على:
بيان املخاطر ح�سب درجتها

تب ّدل م�ستوى املخاطرة من درجة �إىل �أخرى
تقديرات معامل اخلطر لكل درجة

املعدالت الفعلية لتخلف ال�سداد/مقابل املخاطر املتوقعة بوا�سطة منظومة ت�صنيف
املخاطر.

يجب �أن يكون للبنوك وظائف م�ستقلة م�سئولة عن التطوير واملراقبة امل�ستمرة ملنظومة
الت�صنيف.
يجب على التدقيق الداخلي مراجعة منظومة ت�صنيف املخاطر مرة واحدة على الأقل
يف ال�سنة ،مع توثيق النتائج التي تو�صلت �إليها هذه املراجعة.
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ايجابيات و�سلبيات الأ�سلوب القائم على التقييم الداخلي ملخاطر االئتمان IRB
ال�سلبيات

االيجابيات
�أكرث واقعية
عادة ما يكون �أف�ضل للبنوك الكبرية يف
توفري ر�أ�س املال

يطبق يف حالة اال�ستثمارات الكبرية
يتطلب توافر حجم كبري من البيانات
(عاد ًة ما يزيد عن � 5سنوات)
ي�ضع مزيد ًا من ال�سلطة التقديرية يف �أيدي البنك حول
كيفية تقييمه ملخاطره.

خماطر ال�سوق
· ثمة نوعان من الأدوات املالية التي ُتع ّر�ض امل�ؤ�س�سات املالية ملخاطر ال�سوق:
بنود دفرت التداول – امل�شتقات ،الأ�سهم ،ال�سندات �إلخ.
البنود خارج امليزانية العمومية – مثل مبادلة � Swapسعر الفائدة وما �إىل ذلك
· عوامل خماطر ال�سوق � -سعر ال�سهم ،و�أ�سعار الفائدة ،ومعدل النقد الأجنبي وما �إىل
ذلك (مما ي�ؤدي �إىل خماطر الأ�سهم ،وخماطر �أ�سعار الفائدة ،وخماطر العمالت وما
�إىل ذلك).
خماطر ال�سوق

خماطر تخ�ص امل�ؤ�س�سة

خماطر عامة

املعامل التنظيمي

القيمة املعر�ضة للمخاطر VaR

عادة � 3أو 4

عادة للأيام الع�شر .الأخرية مب�ستوى معنوية %1

املعامل التنظيمي

منوذج داخلي

منوذج قيا�سي

)( 3 >= Multiplicative Factor (Kبني  3و)4

ح�����س��ب ال���ن���م���وذج ال���داخ���ل���ي �أو من������وذج ال�سلطة
خماطر تخ�ص امل�ؤ�س�سة
)Specific Risk Charge (SRC
الرقابية
ع���ادة ت���ؤخ��ذ ل�ل��أي���ام ال��ع�����ش��رة ال�����س��اب��ق��ة ،ومب�ستوى
القيمة املعر�ضة للمخاطر
)Value at Risk (VaR
معنوية %1
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ح�ساب الأ�صول املرجحة مبخاطر ال�سوق = (املعامل التنظيمي * القيمة املعر�ضة
للمخاطر  + )VARخماطر تخ�ص
امل�ؤ�س�سة.
ر�أ�س املال املرجح مبخاطر ال�سوق =  * %8الأ�صول املرجحة مبخاطر ال�سوق

املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي “اخلطر الناجت عن عدم كفاية العمليات الداخلية والأفراد
والأنظمة”.

وثمة ثالثة �أ�ساليب حل�ساب املخاطر الت�شغيلية� :أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي Basic Indicator
) ،Approach (BIAالأ�سلوب القيا�سي  ،Standardized Approachوالأ�سلوب املتقدم
)Advanced Measurement Approach (AMA

� -1أ�سلوب امل�ؤ�شر الأ�سا�سي ( )BIAحل�ساب املخاطر الت�شغيلية
من املفرت�ض �أن يحتفظ البنك بر�أ�سمال يعادل عادة  %15من متو�سط الربح الإجمايل
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية .و�إذا كان �إجمايل الربح يف �أي من ال�سنوات الثالث
املا�ضية �سال ًبا �أو �صفر ًيا ،فيتم ا�ستبعاده من احل�ساب.
 -2الأ�سلوب القيا�سي حل�ساب املخاطر الت�شغيلية
الأ�سلوب القيا�سي هو امتداد لنهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي حل�ساب املخاطر الت�شغيلية.

من هذا املنطلق تق�سم �أن�شطة البنك �إىل ثمانية خطوط �أعمال.

ي�ستخدم الربح الإجمايل يف كل فئة من هذه الفئات الثماين كم�ؤ�شر �إجمايل حلجم
العمليات (وبالتايل ما يرتبط بها من خماطر ت�شغيلية)

يو�صي �ألأ�سلوب القيا�سي لـ”بازل  ”2بتحديد معامل كل خط من هذه اخلطوط،
حل�ساب املخاطر الت�شغيلية املرتبطة بخطوط العمل هذه.

معايري الت�أهل ال�ستخدام الأ�سلوب القيا�سي حل�ساب املخاطر الت�شغيلية
يجب على البنك �أن يثبت للجهة الرقابية �أن جمل�س �إدارته و�إدارته العليا ت�شاركان يف
الإ�شراف على �إدارة هذه املخاطر؛ و�أن لديه نظاماً للإدارة ال�سليمة للمخاطر الت�شغيلية،
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الأ�سلوب القيا�سي لتحديد ر�أ�س املال املطلوب
خط الن�شاط

املعامل

متو�سط �إجمايل يف
ال�سنوات الثالث ال�سابقة
(باملليون)

ر�أ�س املال املطلوب مقابل
املخاطر الت�شغيلية

متويل امل�ؤ�س�سات
تداول الأدوات املالية
اخلدمات امل�صرفية للأفراد
اخلدمات امل�صرفية التجارية
املدفوعات والت�سويات
خدمات الوكالة
�إدارة الأ�صول
و�ساطة البيع بالتجزئة

%18
%18
%12
%15
%18
%15
%12
%12

1
0.5
0.7
0.75
0.25
0
0
0

0.18
0.09
0.084
0.1125
0.045
0
0
0

يطبقه ب�أمانة ودقة؛ و�أن لديه موارد كافية لتفعيل الأ�سلوب القيا�سي يف كل من خطوط
العمل الرئي�سية واُطر الرقابة والتدقيق.
 -3الأ�سلوب املتقدم لقيا�س املخاطر الت�شغيلية
مبوجب الأ�سلوب املتقدم ،يُ�سمح للبنوك بتطوير منوذجها التجريبي اخلا�ص لتحديد ر�أ�س
املال املطلوب ملخاطر الت�شغيل ،كما �أنه من املتوقع �أن ي�ؤدي �إتباع املمار�سات ال ُف�ضلى
يف هذا ال�صدد �إىل تطوير تقنيات لقيا�س وح�ساب ر�أ�س املال املطلوب مقابل املخاطر
الت�شغيلية.
ويعمل الأ�سلوب املتقدم على تعزيز عملية تقييم املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة عرب جميع
وحدات العمل فيها.
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تطبيق الأ�سلوب املتقدم:
 .1ت�صنيف العمليات امل�صرفية يف خطوط خمتلفة
 .2ح�ساب املخاطر الت�شغيلية وتطوير �آلية للتحكم يف هذه املخاطر بالن�سبة لكل خط
 .3جمع املخاطر الت�شغيلية للخطوط حل�ساب ر�أ�س مال املطلوب مقابل املخاطر الت�شغيلية
للم�ؤ�س�سة.

فوائد الأ�سلوب املتقدم:
يقوم الأ�سلوب املتقدم على الر�صد والتقارير امل�ستمرة لعمليات �إدارة املخاطر الت�شغيلية،
كما ي�ساعد على الأخذ يف االعتبار العوامل امل�ستجدة التي ميكن �أن تلعب دوراً يف املخاطر
الت�شغيلية .وب�إتباع هذا الأ�سلوب ميكن فهم �سيناريوهات خمتلفة النتائج ،وبلوغ ا�ستعداد
�أف�ضل لإدارة املخاطر امل�ستقبلية الت�شغيلية واخل�سائر املحتملة ،ومن ثم تخ�صي�ص �أف�ضل
لر�أ�س املال الالزم جتاهها.

معايري الت�أهيل ال�ستخدام الأ�سلوب املتقدم حل�ساب املخاطر الت�شغيلية:
حتى يت�أهل البنك ال�ستخدام الأ�سلوب املتقدم حل�ساب املخاطر الت�شغيلية يجب �أن
تكون له مبادراته اخلا�صة يف �إطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية ،ب�أن ميتلك و�سائل حتليلية
متقدمة ل�سيناريوهات خمتلفة للمخاطر الت�شغيلية؛ و�أن تكون له منظومة �إ�سرتاتيجية
لتحديد م�ستوى املخاطر الت�شغيلية وما يقابلها من كفاية ر�أ�س املال .كذلك ،يتعني على
البنك االقتداء بح�ساب العائد على ر�أ�س املال مرجحاً باملخاطر للمفا�ضلة بني خيارات
اال�ستثمار.
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مقررات بازل الثالثة (بازل )3
مواطن الق�صور يف املقررات الثانية لبازل
لعل من �أهم جوانب الق�صور يف «بازل � »2أن النماذج الداخلية قد تنق�صها الدقة،
فتعطي تقديرات تقل عن الواقع مل�ستويات املخاطر.
تطبيق بازل ( )2ينطوي على �صعوبة يف تقدير املخاطر املرتتبة على �أحداث غري
معتادة ،حتى ولو كانت هذه �أحداث وا�سعة الأثر.
عموماً ،متيل البنوك �إىل تقديرات للمخاطر تكون �أكرث تفا�ؤالً من الواقع ،مما ترتتب
عليه ح�سابات منقو�صة لر�أ�س املال االحرتازي.
ال يقوم امل�ستثمرون مبراجعة �إف�صاحات ال�سوق لتقييم املخاطرة وفقاً للحال الواقع.
قد ال تفهم وكاالت الت�صنيف االئتماين اخلارجية املخاطر املرتبطة بت�شغيل امل�ؤ�س�سة
املالية.
�ضعف �شفافية البنوك وق�صورها يف التقييم ،ال�سيما تقييم املنتجات االئتمانية معقدة
الرتكيب (مثل التوريق).
قد حتتاج اختبارات الإجهاد � Stress Testsإىل حت�سني.

مدخل �إىل املقررات الثالثة لبازل
 .1حتافظ اتفاقية “بازل  ،”3التي مت �إقرارها يف دي�سمرب  ،2010على هيكل الركائز
الثالث التفاقية “بازل .”2
 .2ترمي “بازل � ”3إىل معاجلة �أوجه الق�صور يف “بازل  ”2بهدف جعل القطاع امل�صريف/
واملايل �أكرث ا�ستقراراً.
 .3ميكن تو�ضيح الهدف الرئي�سي التفاقية “بازل  ”3يف:
حت�سني قدرة البنوك على ا�ستيعاب اخل�سائر/ال�صدمات
حت�سني �إدارة املخاطر وتطبيق احلوكمة
تعزيز ال�شفافية والإف�صاح عن البنوك
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ال�سمات الرئي�سية لـ “بازل  ”3هي:
تعريف �أكرث دقة لر�أ�س املال (حتديد ما ميكن اعتباره ر�أ�س مال وما ال ميكن اعتباره
كذلك).
زيادة ن�سبة الأ�سهم العادية يف ر�أ�س املال التنظيمي� ،أي املطلوب رقابياً (بحد �أدنى
 %4.5بدالً من .)%2
زيادة ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي  T1يف ت�شكيل ر�أ�س املال التنظيمي ( %6بدالً من
.)%4
املزيد من احلد من �أثر املخاطر ،يف �صورة زيادة ر�أ�س املال املرجح باملخاطر من %8

�إىل .%10.5

فر�ض معدل �إلزامي لر�أ�س املال الأ�سا�سي � T1إىل �إجمايل الأ�صول مبا ال يقل عن
.%3
التو�صية باالحتفاظ ب�سيولة احرتازية.
تكوين ر�أ�س مال عازل لل�صدمات ،بن�سبة  %3يف الو�ضع املتعايف لالقت�صاد ،والنزول
بهذه الن�سبة حتى ال�صفر يف ظل الدورات االقت�صادية غري املواتية.
بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الكبرية (التي يتم و�صفها من قبل العديد من ال�سلطات الرقابية
على �أنها م�ؤ�س�سات مالية مهمة من الناحية النظامية Systematically Important
) Financial Institution (SIFIانطالقا من حجمها ودرجة ت�أثريها يف الأ�سواق
املالية العاملية واملحلية) يتوقع منها �أن تزيد عن املتطلبات الإلزامية ملقررات بازل.
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مقارنة بني “بازل  “ 2و ”بازل ”3
املتطلبات
 Capital Conservation Buffer to RWAsالن�سبة االحرتازية للحفاظ
على ر�أ�س املال.
ً
 = 1ر�أ�س املال الأ�سا�سي T1
من�سوبا �إىل الأ�صول املرجحة باملخاطر (عند تراجع
هذه الن�سبة يتم احلد من مدفوعات الأرباح واملكاف�آت)

2
3
4
5

بازل 2

بازل 3

ال ينطبق

%2.5

%8.5

%10.5

%4

%6

ال ينطبق

%3

ً
نظاميا Systematically
معدل  T1/ RWAsلثماين م�ؤ�س�سات مالية مهمة
 )Important Financial Institutions (SIFIيف الواليات املتحدة ال ينطبق

%8

Minimum Ratio of Total Capital To RWAs

ً
من�سوبا �إىل الأ�صول املرجحة باملخاطر
احلد الأدنى لن�سبة ر�أ�س املال

Minimum Ratio of Common Equity to RWAs

احلد الأدنى لن�سبة الأ�سهم العادية �إىل الأ�صول املرجحة باملخاطر
Tier I Capital to RWAs

= معدل ر�أ�س املال الأ�سا�سي � T1إىل �إجمايل الأ�صول املرجحة باملخاطر

الأمريكية.
 : Countercyclical Bufferتكوين ر�أ�س مال احرتازي (كامتداد الن�سبة
االحرتازية من ر�أ�س املال الأ�سا�سي )T1 Capital Conservation Buffer
6
�أثناء الظروف االقت�صادية املتعادلة ،لل�سحب منه خالل فرتات ال�ضغط
االقت�صادي.
املتطلبات

7

8

احلد الأدنى لن�سبة تغطية ال�سيولة Minimum Liquidity Coverage Ratio
= >%100
= �أ�صول �سائلة عالية اجلودة
�إجمايل التدفقات خارجة االجتاه خالل  30يوما قادمة
�صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر املتاح* (ملدة �سنة) Net Stable Funding Ratio - NSFR
= >%100
= مقدار التمويل الثابت املتاح

مقدار التمويل الثابت املطلوب

�صفر �إىل

ال ينطبق

%3

بازل 1

بازل 2

=
ال ينطبق
>%100

=
ال ينطبق
>%100

* يتم قيا�س �صايف ن�سبة التمويل الثابت املتاح على �أ�سا�س اخل�صائ�ص الوا�سعة لال�ستقرار الن�سبي مل�صادر متويل
امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك اال�ستحقاق التعاقدي اللتزاماتها واالختالفات يف ميل �أنواع خمتلفة من مقدمي
التمويل نحو �سحب متويلهم.
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تو�صيات ال�سيولة يف “بازل ”3

تهدف “بازل � ”3إىل حتقيق اال�ستقرار العام للقطاع امل�صريف .ومن هذا املنطلق ،تو�صي
“بازل  ”3بتن�سيق �أف�ضل بني البنوك ،حيث ميكن للبنك �أخذ قر�ض من بنك �آخر لتجديد
�سيولته �إذا كان البنك قد قدم مبالغ كبرية من القرو�ض ،و�إذا كان لدى البنك الكثري من
الودائع ،فيقوم ب�إقرا�ض البنوك الأخرى .كما �أدخلت “بازل  ”3اختبارات الإجهاد للتحقق
من كفاية ال�سيولة.
كذلك� ،أدخلت “بازل  ”3ن�سبتني جديدتني لقيا�س وتعزيز ال�سيولة ،وهما:
احلد الأدنى املطلوب لن�سبة تغطية ال�سيولة ،Ratio Coverage Liquidity - LCR
حيث يجب �أن تتجاوز الأ�صول عالية ال�سيولة املتوفرة �صايف التدفقات النقدية اخلارجية
خالل الثالثني يو ًما الالحقة.

�صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر املتاح  ،Net Stable Fund Ratio - NSFRحيث يجب
�أن تتجاوز املوارد املالية طويلة الأجل االلتزامات طويلة الأجل ،على مدى �سنة واحدة،
رغم الإخ�ضاع لإجهاد م�ستمر.
تو�ضيح عنا�صر احلد الأدنى املطلوب لن�سبة تغطية ال�سيولة Liquidity Coverage
Ratio
· الأ�صول من الدرجة الأوىل  -املح�سوبة بن�سبة %100

النقد
الديون ال�سيادية للبلدان بوزن ترجيحي %0

الودائع لدي البنك املركزي
ويجب �أن متثل الأ�صول من الدرجة الأويل  %60على الأقل من �إجمايل الأ�صول عالية
ال�سيولة واجلودة.

· الأ�صول من الدرجة الثانية �أ - )A2( - 2حت�سب بن�سبة %85

الدين ال�سيادي املرجح بن�سبة ( %20الدول امل�صنفة )AA-
�سندات ال�شركات وال�سندات املغطاة امل�صنفة ( AAال�سندات املغطاة هي �سندات دين
م�ضمونة مبجموعة من الأ�صول التي تكفي لتغطية املطالبات يف �أي وقت).
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ويجب �أن تكون �أ�صول امل�ستوى � A2أقل من  %40من �إجمايل الأ�صول عالية ال�سيولة
واجلودة.
· الأ�صول من الدرجة الثانية ب  )B2( 2حت�سب بن�سبة %50 - %25

�سندات ال�شركات غري املالية امل�صنفة بني  BBB-و ( A+حت�سب بن�سبة )%50

الأوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري (حت�سب بن�سبة .)%25

ويجب �أن تكون �أ�صول امل�ستوى بـ � 2أقل من  %15من �إجمايل الأ�صول عالية ال�سيولة
واجلودة.
�صايف التدفقات النقدية خارجية االجتاه
�صايف التدفقات النقدية خارجية االجتاه = التدفقات النقدية داخلية االجتاه  -التدفقات النقدية
خارجية االجتاه.
التدفقات النقدية خارجية االجتاه
البند
�أي دفعة م�ستحقة خالل  30يومً ا

ن�سبة احل�ساب
%100

الودائع امل�صرفية للأفراد

%3

الودائع من ال�شركات غري املالية والقطاع العام

%40

الودائع من امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

%100

خطوط ائتمان لل�شركات والقطاع ال�سيادي والعام

%10

خطوط االئتمان للم�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة للتنظيم

%100

التدفقات النقدية داخلية االجتاه
البند

ن�سبة احل�ساب

القرو�ض التي �ست�سدد من قبل م�ؤ�س�سات مالية خالل  30يومً ا

%100

�سداد ال�سندات %100

%100

�سداد القرو�ض من قبل �أطراف غري مالية

%50
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تو�ضيح �صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر Net Stable Funding Ratio - NSFR

يجب �أن تفوق املوارد املالية طويلة الأجل ،االلتزامات املالية طويلة الأجل.
يتطلب حتقيق احلد الأدنى لن�سبة تغطية ال�سيولة من البنوك احلفاظ على و�ضعية
متويلية م�ستقرة فيما يتعلق بالأ�صول اجلارية والبنود خارج امليزانية.
ويحد مبد�أ �صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر من االعتماد الزائد على التمويل ق�صري
الأجل مببالغ كبرية من الو�سطاء املاليني الآخرين لال�ستثمار يف �أ�صول طويلة الأجل.
كما ي�شجع على �إجراء تقييم �أف�ضل ملخاطر التمويل يف جميع بنود امليزانية العمومية
وخارجها.
املوارد املالية طويلة الأجل (التمويل امل�ستقر املتاح)
البند

ن�سبة احل�ساب

اال�ستحقاقات امل�ستحقة بعد �سنة

%100

ودائع الأفراد

%90

ودائع ال�شركات غري املالية وكيانات القطاع العام

%50

بنود االلتزام املايل طويل الأجل ت�شمل:
املوجودات املرهونة ت�شمل الأ�صول امل�ستخدمة ك�ضمان لأوراق مالية �أو �سندات
مكفولة،
�أ�صول امليزانية العمومية املرهونة ملدة �سنة واحدة �أو �أكرث تعني  %100من القيمة
�ستحتاج �إىل متويل.
ال يحتاج الأ�صل النقدي/االحتياطي املتاح لدى البنك �إىل متويل.

فيما يلي العوامل التي حتدد �سمات التمويل امل�ستقر املطلوب توافره:
مقابلة جزء من الت�سهيالت البنكية املمنوحة لأن�شطة �إنتاج ال�سلع واخلدمات ،بتمويل
م�ستقر.
�سلوك البنك لالحتفاظ بعمالئه :موافقة البنك على تدوير ن�سبة كبرية من القرو�ض
امل�ستحقة للحفاظ على عالقته بعمالئه.
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حيازة الأ�صول  -تتطلب القرو�ض ق�صرية الأجل ن�سبة �أقل من التمويل امل�ستقر حيث
عادة ما ت�سمح البنوك جلزء منها ببلوغ اال�ستحقاق دون تدويرها.
جودة الأ�صول  -ميكن ب�سهولة توريق وتداول الأ�صول عالية اجلودة غري املرهونة،
وبالتايل فهي ال تتطلب متوي ً
ال م�ستقراً بتغطية كاملة.
بنود لأ�صول ذات ا�ستحقاقات متبقية تفوق �سنة

ن�سبة التمويل
امل�ستقر املطلوب

العمالت املعدنية  /النقد  /االحتياطيات املتوافرة لدى البنك

%0

الديون ال�سيادية طويلة الأجل �أو ما يعادلها برتجيح خماطر %0

%5

ال�شركات غري املالية �أو ال�سندات املكفولة ،امل�صنفة  AAعلى الأقل

%20

ال�شركات غري املالية �أو ال�سندات املكفولة ب�ضمان وامل�صنفة بني  Aو  A +على الأقل

%50

رهن �سكني

%65

ت�سهيالت ائتمانية و�سيولة غري م�سحوبة

%5

املعيار املنقح (عام  )2016ملتطلبات ر�أ�س املال مقابل خماطر ال�سوق
يف يناير  2016قامت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية بن�شر معيار ر�أ�س املال املُن ّقح ملخاطر
ال�سوق ,والذي يعد عن�صراً رئي�سياً يف جملة الإ�صالحات الرقابية التي �أدخلتها بازل بعد
�أزمة القرو�ض منقو�صة ال�ضمان  Sub-prime Crisisيف  .2008ومن املقرر �أن يبد�أ
�سريان هذا املعيار املُن ّقح يف  1يناير  .2022جنباً �إىل جنب مع بداية تنفيذ ما يطلق عليه
مبقررات ““بازل .”4
وت�شمل العنا�صر الرئي�سية للإطار املنقح ملخاطر ال�سوق ما يلي:
احلدود املعدلة
�إر�شادات �إ�ضافية حول عنا�صر �سجل التداول (�سجل الأ�صول املتداولة).
احلد من اللجوء �إىل املراجحة ( Arbitrageلاللتفاف على احلدود الرقابية لكفاية
ر�أ�س املال) ،من خالل و�ضع قيود �صارمة على حركة �سجل التداول وال�سجل امل�صريف
(�سجل الأ�صول غري املتداولة يف ميزانية البنك).
تعزيز ال�صالحيات الإ�شرافية ومتطلبات عر�ض التقارير.
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�أ�سلوب النماذج الداخلية املعدلة
تقدير املخاطر على نحو مت�سق ودقيق� :ضمن �أ�سلوب النماذج الداخلية املعدلة ت�ستبدل
كل من القيمة املعر�ضة للمخاطر  ،VaRوالقيمة املعر�ضة للمخاطر مع اخل�ضوع للإجهاد،
بقيا�س العجز املتوقع (.)Expected Shortfall- ES
تو�ضيح العجز املتوقع :)ES) or Average Value at Risk (AVaR) Expected Shortfall
من الوا�ضح �أن ح�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر ال يقدم �سوى حد �أعلى ،وحد ًا �أدين للخ�سارة� .أما العجز
املتوقع ( Expected Shortfall (ESفيقدم املتو�سط  Averageاملتوقع للخ�سائر يف حمفظة الأوراق املالية
خالل نف�س الفرتة الزمنية التي حت�سب خاللها القيمة املعر�ضة للمخاطر .لذا ،من �ضمن امل�صطلحات
العلمية (باالجنليزية) للعجز املتوقع جند م�صطلح (� ،Average Value at Risk (AVaRأي متو�سط
القيمة املعر�ضة للمخاطر.

�إدخال املزيد من التف�صيل يف املوافقة على النماذج الداخلية حل�ساب املخاطر :فبينما
كانت ال�سلطة الرقابية تقوم باملوافقة�/أو عدم املوافقة على النماذج الداخلية على
م�ستوى البنك ككل� ،أ�صبح ميكنها ،يف ظل التعديل ،املوافقة�/أو عدم املوافقة على
النموذج الداخلي لن�شاط م�صريف معني .وي�س ّهل ذلك على الرقابة اتخاذ قرارات
�صائبة وتف�صيلية ب�ش�أن النماذج الداخلية.
و�ضع قيود على �آثار التحوط وتنويع املحفظة Hedging and Portfolio

Diversification

تطبيق قيود على عمليات نقل املخاطر الداخلية املتعلقة بحقوق امللكية وخماطر �أ�سعار
الفائدة بني ال�سجل امل�صريف و�سجل التداول
الأ�سلوب القيا�سي املعدل Standardized Approach
مت �إدخال حت�سينات على كل من �أ�سلوبي النماذج الداخلية والنماذج القيا�سية (وت�سمى
�أي�ضا النماذج املوحدة) بهدف حتقيق مقاربة �أف�ضل بينهما.
وي�ضم الأ�سلوب القيا�سي املعدل العنا�صر الثالثة التالية:
الطريقة القائمة على احل�سا�سية جتاه خماطر “دلتا  ”deltaو“فيغا  ”vegaوخماطر
“االنحناء  “Curvatureوهي متثل �أهم عن�صر يف الأ�سلوب القيا�سي املنقح حل�ساب
خماطر ال�سوق.
 -دلتا  Deltaهي القيا�سات الرئي�سية للمخاطر التي ي�ستخدمها املتداولون يف اخليارات ،حيث تقي�س Delta

الدرجة التي يتعر�ض لها اخليار للتحركات ال�ضئيلة يف �سعر الأ�صل القائم عليه اخليار.
 فيغا  Vegaهي مقيا�س ح�سا�سية �سعر اخليار للتقلب  Volatilityيف �سعر الأ�صل القائم عليه اخليار. خطر االنحناء  Curvatureيُعرف ب�أنه �أ�سو�أ �سيناريوهات الإجهاد ،حيث يتحرك عامل املخاطرة مبقداروزن املخاطرة نف�سها.
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توحيد �أعباء خماطر التخلف عن ال�سداد :Standardized Default Risk Charge
حيث مت معايرة هذه الأعباء على نحو يحقق املقاربة بينها وبني �أعباء املخاطر املماثلة
يف كل من �سجل البنك و �سجل التداول.
�إ�ضافة املخاطر املتبقية  :Residual Riskوهي �أي خماطر �أخرى تتجاوز ما تك�شف
عنه الطريقة القائمة على احل�سا�سية جتاه خماطر دلتا وخماطر فيغا وخماطر
االنحناء� ،أو خماطر التخلف عن ال�سداد .وقد ت�ضمن الأ�سلوب القيا�سي املعدل
معاجلة ر�أ�س املال املعر�ض لهذه املخاطر املتبقية ،واملرتتبة غالباً عن �أدوات مالية �أكرث
تقدماً وتعقيداً مما ميكن �أن تك�شف عنه الطريقتني �سابقني الذكر.
النتائج التجريبية للت�أثري الكمي للتطبيق :ا�ستنا ًدا �إىل البيانات املقدمة من البنوك
اعتبا ًرا من نهاية يونيو  ،2015ف�إنه من املرجح �أن ي�ؤدي معيار ر�أ�س املال املعدل ملخاطر
ال�سوق� ،إىل زيادة تقريبية بن�سبة  %22يف �إجمايل متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق
(مبا يف ذلك التوريق وغري التوريق) مقارنة بالإطار احلايل املعمول به ملخاطر ال�سوق.
الأدوات غري املرتبطة بالتوريق
ا�ستنا ًدا �إىل عينة من  44م�صر ًفا قدمت بيانات موثوقة بنهاية دي�سمرب  ،2014وجد
�أن التغيري يف �إجمايل �أعباء ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق للأدوات غري املرتبطة بالتوريق
يعادل ،يف املتو�سط ،ن�سبة  %4.7من �إجمايل متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال يف “بازل
� ( ”3أي متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال مقابل خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية
وخماطر ال�سوق جمتمعة).
الأدوات املرتبطة بالتوريق
يف الإطار املعدل ملخاطر ال�سوق تكون �أعباء ر�أ�س املال ملخاطر �أدوات التوريق * (با�ستثناء
حمافظ التداول القائمة على االرتباط � )Correlation Trading Portfolioأعلى يف
املتو�سط مبعدل  %22من �إجمايل متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال ح�سب الإطار
املعمول به حالياً.

* يقي�س معامل االرتباط الفارق بني قيم �أحد املتغريات وقيم �أخرى ،حيث يبحث املتداولون يف ال�سوق عن �أزواج الأدوات املالية التي متيل
�أ�سعارها �إىل التحرك معًا.
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مقررات بازل الرابعة (بازل )4
عم ً
ال على زيادة كفاءة الأطر الرقابية لر�أ�س املال ،ن�شرت جلنة بازل للرقابة امل�صرفية
( )BCBSيف دي�سمرب  ،2017جمموعة من الإ�صالحات املقرتحة للإطار التنظيمي
للمقررات الثالثة لبازل ،بغية حتقيق االت�ساق وتي�سري املقارنة بني طرق ح�ساب كفاية
ر�أ�س املال للم�ؤ�س�سات امل�صرفية� ،ضمن ما �أ�صبح ي�سمي بـ “بازل  ،”4حيث �سيتم يف هذا
الإطار امل�ستحدث التعديل ب�شكل �أ�سا�سي يف �أ�ساليب ح�ساب ر�أ�س املال مقابل جميع �أنواع
املخاطر.
وتهدف مراجعات الإطار التنظيمي يف “بازل � ”4إىل امل�ساعدة يف ا�ستعادة امل�صداقية يف
ح�ساب الأ�صول املرجحة باملخاطر من خالل :تعزيز متانة وح�سا�سية الأ�سلوب القيا�سي
(املوحد) حل�ساب خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية ،مما �سي�سهل مقارنة ن�سب ر�ؤو�س
�أموال البنوك؛ وو�ضع قيود على ا�ستخدام �أ�سلوب النماذج الداخلية؛ وحتقيق التكامل بني
ن�سب ر�أ�س املال املرجحة باملخاطر واحلدود النهائية لن�سبة الرفع املايل واحلد الأدنى
املعدل لكفاية ر�أ�س املال.
و�ضمن هذا الإطار ،تو�صي التعديالت ب�أال تقل نتيجة ح�ساب الأ�صول املرجحة باملخاطر
با�ستخدام النماذج الداخلية عن  %72.5من نتيجة احل�ساب با�ستخدام النماذج
القيا�سية ،حيث يُع ّرف هذا احلد بـ “احلد الأدنى لنتيجة احل�ساب .Output Floor
كما انه ،كما �أنه على اجلانب املقابل ،عند ح�ساب الأ�صول املرجحة باملخاطر ا�ستنا ًدا
�إىل النماذج الداخلية ،يجب �أال تقل املدخالت عن م�ستويات دنيا معينة ،ت�سمى “احلد
الأدنى للمدخالت”.
و�سيتم النظر يف هذا لإطار من قبل امل�شرعني على م�ستوى االحتاد الأوروبي ،واتخاذ قرار
ب�ش�أن ا�ستخدام عدد حمدد من �أ�ساليب احل�سابات البديلة امل�سموح بها مبوجب اقرتاحات
جلنة بازل للرقابة امل�صرفية ،مبا ي�سمى بـ “اخليارات اخلا�ضعة لتقدير ال�سلطات الوطنية
 .”National Options and Discretionsمثال ذلك� ،إمكانية املفا�ضلة عند ح�ساب
املخاطر الت�شغيلية بني االقتداء فقط بعائدات البنك� ،أو �أن تراعي كذلك اخل�سائر التي
يكون قد تعر�ض لها البنك.
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و�سوف يدخل هذا الإطار الرقابي املعدل حيز التنفيذ اعتبا ًرا من  1يناير  2022بالن�سبة
للتعديالت املذكورة �أعاله ،بالإ�ضافة �إىل �إطار العمل املُن ّقح ملخاطر ال�سوق الذي مت ن�شره
يف عام  ،2016ومت عر�ضه يف الف�صل ال�سابق من هذه الدرا�سة .واال�ستثناء الوحيد يف
تاريخ التنفيذ الكامل هو احلد الأدنى لنتيجة احل�ساب  Output Floorالبالغ ،%72.5
والذي �سيتم فر�ض الإلتزام به على مراحل بدءاً من  %50يف عام  ،2022ثم بزيادة
�سنوية قدرها  %5حتى  %70عام  ،2022و�صوالً �إىل  %72.5يف عام .2027

وقبل ربط التنفيذ النهائي لهذه القواعد الإ�شرافية يف قانون ملزم� ،سيتم االقتداء بنتائج
درا�سات الآثار الكمية  Quantitative Impact Studiesاملتعلقة مبتطلبات “بازل ،”4
حيث �سيُطلب من البنوك امل�شاركة مع جلنة بازل للرقابة امل�صرفية يف اجلهود التح�ضريية،
بتقدمي هذه النتائج �إىل ال�سلطات الرقابية.

وال ميكن التنب�ؤ ب�صورة تامة بت�أثري هذا الإطار املعدل عندما يدخل حيز التنفيذ ،حيث
ال ميكن التنب�ؤ الدقيق مبا �ست�ؤول �إليه ظروف الأ�سواق املالية العاملية وتطور �أ�سعار
الأ�صول �أو حاالت التخلف عن ال�سداد ،وم�ستوى املبادرات الإ�سرتاتيجية للبنوك ،و�سالمة
�سيا�سات و�إجراءات وطرق �إدارة البنوك للمخاطر .ومن املنتظر قيام الكثري من البنوك
بالتعديل يف مكونات ميزانياتها خالل ال�سنوات الت�سع املقبلة ،حيث يُتوقع �أن ت�سعى �إىل
زيادة توليد ر�أ�سمالها وزيادة االحتفاظ به لدعم �أ�صولها املرجحة باملخاطر.
الأركان الأ�سا�سية للمقررات الرابعة لبازل
� .1أ�سلوب احل�ساب القائم على التقييم الداخلي ملخاطر االئتمان Internal Ratings-
� :Based Approaches- IRBإلغاء خيار ا�ستخدام �أ�سلوب التقييم الداخلي املتقدم
 Advanced IRBلفئات الأ�صول التي ال ميكن ا�ستخدامها يف مناذج مُكمة و�شديدة

التحفظ .وتنطبق هذه القيود على:

· امل�ؤ�س�سات الكربى واملتو�سطة احلجم :التي تتجاوز �إيراداتها  500مليون يورو :حيث
يو�صي ب�أن ت�ستخدم فيها �أ�ساليب احل�ساب القائمة على التقييم الداخلي الأ�سا�سي
� Foundation IRBأو �أ�سلوب احل�ساب القيا�سي Standardized approach
فقط.
· البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى� :أ�ساليب احل�ساب القائمة على التقييم الداخلي
الأ�سا�سي � Foundation IRBأو �أ�سلوب احل�ساب القيا�سي Standardized
 Approachفقط.
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· الأ�سهم� :أ�سلوب احل�ساب القيا�سي فقط.

· الإقرا�ض املتخ�ص�ص فقط :ميكن �أن يطبق فيه �أ�سلوب التقييم الداخلي املتقدم ِ
.Advanced IRB
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم فر�ض ً
حد �أدنى للمدخالت على �أ�سلوبي التقييم الداخلي املتقدم
� Advanced IRBأو الأ�سا�سي  Foundation IRBعلى النحو التايل:
· احتمال التخلف عن ال�سداد ) :Probability of Default (PDخم�س نقاط �أ�سا�س،
با�ستثناء ما يتم �إقراره من القرو�ض املتجددة املقدمة للأفراد Retail Qualifying
( Revolving Exposure )QRREوالتي يح�سب لها ع�شر نقاط �أ�سا�س.
· اخل�سارة املرتتبة على التخلف عن ال�سداد ) :Loss Given Default (LGDمن %25
�إىل  %50للقر�ض غري املكفول ب�ضمان اعتماداً على �سمات القر�ض ،و� %0إىل %15

للقر�ض املكفول ب�ضمان اعتماداً على �سمات القر�ض.
· �إجمايل املبلغ املُع َّر�ض للمخاطرة ( :Exposure at Default (EADحت�سب على النحو
التايل:

= [جمموع االئتمان يف امليزانية العمومية  % 50( +من االئتمان �ضمن البنود خارج
امليزانية العمومية*عامل حتويل االئتمان ،])Credit Conversion Factor
وذلك يف �إطار �أ�سلوب احل�ساب القيا�سي  .Standardized Approachويذكر �أن عامل
التحويل االئتماين يح ّول االلتزام خارج امليزانية �إىل ما يعادل الأ�صل املرجح باملخاطر.

كما �أو�صت اللجنة بتعديالت لقيم املتغريات يف �أ�سلوب التقييم الداخلي الأ�سا�سي

.Foundation IRB

 .2الأ�سلوب القيا�سي ملخاطر االئتمان Standardized Approach for Credit
 Riskتهدف اللوائح �إىل حت�سني دقة وح�سا�سية احل�سابات املتعلقة باملخاطر

االئتمانية.

· البنوك :ت�ستند �أوزان املخاطر �إىل الت�صنيف اخلارجي الذي يرتاوح بني  %20و.%150
�أما يف حالة كون ال�سلطات الرقابية ال ت�سمح بالت�صنيفات� ،أو بالن�سبة للأ�صول غري
امل�صنفة ،فيو�صي ب�أن ترتاوح �أوزان املخاطر بني � %20إىل  ، %150اعتما ًدا على فئات
املخاطر.
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·ال�سندات املكفولة ب�ضمان :مت �إدخال نظام قائم بذاته يعتمد على الت�صنيف اخلارجي،
ب�أوزان خماطر ترتاوح بني  %10و.%100
· امل�ؤ�س�سات� :أوزان املخاطر تعتمد على الت�صنيف اخلارجي وترتاوح بني  %10و.%100
�أما يف حالة كون ال�سلطات الرقابية ال ت�سمح بالت�صنيفات� ،أو بالن�سبة للأ�صول غري
امل�صنفة ،فيو�صي ب�أن ترتاوح �أوزان املخاطر بني � %65إىل  ،%100اعتماداً على
الرتتيب اجلديد لفئات املخاطر .وبالن�سبة للم�شروعات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم
فهي تعد فئة منف�صلة ويتم فيها تطبيق وزن  %85للمخاطر.
· متويل امل�شاريع� :إذا كان هناك ما يدعو �إىل تطبيق �أوزان ترجيحية مرتبطة باعتبارات
�أو م�شاكل معينة� ،سوف يتم تطبيق الأوزان املذكورة �أعاله واخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ،ب�شرط
�سماح اجلهة الرقابية بذلك .وخالف ذلك ،ف�إن الوزن املرتبط بطبيعة اخلطر �سوف
يعتمد على مرحلة امل�شروع ،ويبلغ  %130ملرحلة ما قبل الت�شغيل ،و %100يف مرحلة
الت�شغيل� .أما �إذا كان امل�شروع عايل النوعية فيكتفي بتطبيق  %80كوزن ترجيحي
للمخاطر.
· متويل الب�ضائع وال�سلع :هناك ما يدعو �إىل تطبيق �أوزان ترجيحية مرتبطة بجوانب �أو
م�شاكل معينة ،تطبق الأوزان �سالفة الذكر اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات ،ب�شرط �سماح اجلهة
الرقابية بذلك .وخالف ذلك ،يتم تطبيق وزن ترجيحي بن�سبة .%100
· القرو�ض ال�سكنية للأفراد :بالن�سبة لهذه القرو�ض ،ثمة ت�صنيف �إ�ضايف للمخاطر يف
حالة االعتماد على التدفقات املالية من العقار (مثل �شراء عقار لت�أجريه) .وعلى
وجه العموم ،يتحدد الوزن الرتجيحي مبعدل قيمة القر�ض �إىل قيمة اال�صل Loan
 .to Value Ratio - LTVوبالن�سبة للقرو�ض ال�سكنية غري املعتمدة على التدفقات
النقدية من العقار ،يرتاوح الوزن الرتجيحي للمخاطر من � %20إىل � .%70أما بالن�سبة
للقرو�ض ال�سكنية املعتمدة على التدفقات النقدية من العقار ،يرتاوح الوزن الرتجيحي
للمخاطر من � %30إىل %105
· قرو�ض العقار التجاري :يتحدد الوزن الرتجيحي مبعدل قيمة القر�ض �إىل قيمة العقار
( )LTVويرتاوح من � %60إىل .%150
· الديون الثانوية وحقوق امللكية :يتم حتديد وزن املخاطر على �أ�سا�س نوع القر�ض ويرتاوح
بني  % 100و .% 400
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· االلتزامات خارج امليزانية العمومية :يتم منح االلتزامات القابلة للإلغاء بدون قيد �أو
�شرط معامل حتويل ائتماين � Credit Conversion Factor - CCFإيجابي بن�سبة
( %10ويذكر �أن عامل التحويل االئتماين يحول االلتزام خارج امليزانية �إىل ما يعادل
الأ�صل املرجح باملخاطر)� .أما االلتزامات الأخرى فيطبق عليها معامل حتويل ائتماين
يرتاوح من � %20إىل  %100اعتماداً على نوع االلتزام.
� .3إطار تعديل التقييم االئتماين  :Credit Valuation Adjustment - CVAتلغي
اللوائح �أ�ساليب احل�ساب املبنية على النماذج الداخلية وتو�صي بتطبيق احل�ساب
القائم على الأ�سلوب القيا�سي � Standardizedأو الأ�سلوب الأ�سا�سي  .Basicكما
�أنه يُ�سمح لل�شركات التي لديها ما ي�صل �إىل  100مليار يورو يف م�شتقات غري
خا�ضعة ملنظومة مقا�صة مركزية بح�ساب ر�سوم تعديل التقييم االئتماين كن�سبة من
القيمة املح�سوبة ملخاطر الطرف املقابل.
 .4املخاطر الت�شغيلية :تو�صي اللوائح ب�إبطال العمل بجميع الأ�ساليب احلالية وتطلب
بدالً من ذلك �أ�سلوباً موحداً وح�سا�ساً للمخاطر ،حم�سوباً با�ستخدام مزيج من دخل
البنك وخ�سائره التاريخية.
 .5ن�سبة الرفع املايل� :إدخال عامل موازن  Bufferللبنوك العاملية ذات الأهمية النظامية
 .GlobalSystemically Important Banks- G-SIBويتعني تغطية هذا املعادل
ا�ستقاء ًمن ر�أ�س املال الأ�سا�سي ،Tier1وهو ما يعادل  %50من املتطلبات املرجحة
باملخاطر المت�صا�ص اخل�سارة العالية للبنوك العاملية ذات الأهمية النظامي.
 .6احلد الأدنى للنتائج :Output Floor
تت�ضمن اللوائح �إبطال العمل باحلد الأدنى التفاقية “بازل  ”1و�أن حت�سب الأ�صول املرجحة
باملخاطر  RWAsعلى �أ�سا�س اختيار الن�سبة الأعلى بني الأ�ساليب املعتمدة من جانب،
و %72.5من �إجمايل الأ�صول املرجحة باملخاطر با�ستخدام الأ�سلوب القيا�سي (املوحد)
فقط من جانب �آخر.
وي�شمل الأ�سلوب القيا�سي خماطر االئتمان ،وخماطر االئتمان للطرف املقابل ،و �إطار
تعديل التقييم االئتماين والتوريق وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية.
يُطلب من جميع البنوك � ً
أي�ضا الإف�صاح عن الأ�صول املرجحة باملخاطر ،ون�سب ر�أ�س املال
اخلا�صة بها على �أ�سا�سني� :أحدهما مع عدم مراعاة احلد الأدنى لنتيجة احل�ساب Floor
 ،Outputوالآخر مع مراعاة هذا احلد ،بالإ�ضافة �إىل املزيد من املعلومات التف�صيلية.
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ملـــــخــــص
لتعليمات متطلبات كفاية رأس المال
الصادرة عن هيئة أسواق المال
في فبراير  2019بدولة الكويت
إلى المؤسسات الخاضعة إلشرافها
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مدخل
اخت�صت تعليمات متطلبات كفاية ر�أ�س املال ال�صادرة عن هيئة �أ�سواق املال يف فرباير
 2019بدولة الكويت �إىل امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لإ�شرافها ،بتحديد جمموع ر�أ�س املال
الالزم لتغطية الأبواب التالية من املخاطر :خماطر ال�سوق؛ خماطر الت�شغيل؛ خماطر
اال�ستثمار؛ خماطر االئتمان؛ املخاطر االئتمانية للطرف املقابل؛ خماطر اكتتاب الأوراق
املالية؛ خماطر عمليات متويل الأوراق املالية؛ ومتطلبات ر�أ�س املال بناء على درجة
املخاطر للأ�صول املدارة والبنية الأ�سا�سية للأ�سواق املالية واالنك�شافات الأخرى.
وعلى تلك امل�ؤ�س�سات مراعاة �أن يتجاوز ر�أ�سمالها الرقابي متطلبات ر�أ�س املال الرقابي
امل�ؤهل بناء على درجة هذه املخاطر .وتُعفى من هذه املتطلبات الأن�شطة التالية� :أ .تقومي
الأ�صول؛ ب .تقدمي اال�ست�شارات /تقييم الأدوات املالية؛ ت .وكالة الت�صنيف االئتماين؛
ث .مراقبة اال�ستثمار.
ووفقا لتعليمات الهيئة �سيتم التح ّوط ملجابهة كل �أنواع املخاطر� ،سواء خماطر �أ�سعار
الفائدة و�أدوات امللكية� ،أو خماطر �سعر �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار ال�سلع وعقود
اخليار ،و�صوال �إىل املخاطر املحددة والتي �سيتم ال�سماح فيها ب�إجراء مقا�صة بني املراكز
الطويلة والق�صرية ،وذلك للمراكز ذات الإ�صدارات املتماثلة .وتعترب الأدوات املالية
متماثلة عندما تكون اجلهة امل�صدرة لها واحدة.
� ً
أوال -متطلبات ر�أ�س املال الرقابي
ر�أ�س املال الرقابي امل�ؤهل
يتكون ر�أ�س املال الرقابي امل�ؤهل من جمموع البنود التالية� :أ .حقوق ال�ساهمني Common
)”Equity Tier (“CET 1؛ ب .ر�أ�س املال الإ�ضايف (“AT1”) Additional Tier 1؛ ج.
ر�أ�س املال امل�ساند )”Tier 2 (“T2؛ �إ�ضافة �إىل �أدوات ر�أ�س املال امل�صدرة من قبل ال�شركات

التابعة واملوحدة يف القوائم املالية للم�ؤ�س�سة املرخ�صة ،والتي متتلكها �أطراف �أخرى
(حقوق الأقلية) .ويجب االحتفاظ بر�أ�س مال تنظيمي م�ؤهل يتجاوز متطلبات ر�أ�س املال
بنا ًء على املخاطر؛ وفقاً ملا يلي (حيثما ينطبق ذلك):
·  %80من ر�أ�س املال الأ�سا�سي( ،ال�شريحة الأوىل )CET1+AT1:يف حال �إ�صدار
ال�شخ�ص لر�أ�س املال امل�ساند (ال�شريحة الثانية .)T2
·  %60من حقوق ال�ساهمني CET1؛ �أو يف حال �إ�صدار امل�ؤ�س�سة لر�أ�س مال �إ�ضايف
( )AT1و�/أو ر�أ�س مال م�ساند .T2
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�ضوابط �إدراج �أداة مالية �ضمن حقوق امل�ساهمني:
تتمثل �ضوابط �إدراج �أي �أداة مالية �ضمن حقوق امل�ساهمني ،يف توافر البنود التالية:
� .1أن تعترب الأولوية الأقل يف التوزيعات امل�ستحقة يف حال ت�صفية ال�شركة.
� .2أن يكون لها احلق يف املطالبة بالأ�صول املتبقية مبا يتنا�سب مع ن�سبة م�شاركتها يف
ر�أ�س املال ،بعد �سداد جميع الديون ذات الأولوية يف الت�صفية.
� .3أن تظل قيمتها الأ�صلية دائمة وال ميلك دفعها �إال يف حالة الت�صفية ،بغ�ض النظر عن
اتفاقية �إعادة ال�شراء.
 .4تدفع توزيعات الأرباح من بنود قابلة للتوزيع ،مبا يف ذلك الأرباح املحتفظ بها.
� .5أال تكون التوزيعات �إلزامية ب�أي حال من الأحوال ،وبالتايل ف�إن عدم دفع التوزيعات
ال يعترب حالة تعرث.
 .6تدفع التوزيعات فقط بعد ت�سديد جميع االلتزامات التعاقدية والقانونية ودفع ما
ي�ستحق عليها لأدوات ر�أ�س املال ذات الأولوية.
 .7تعترب القيمة املدفوعة من �ضمن ر�أ�س املال� ،أي �أنها لي�ست التزامات لأغرا�ض الت�صفية
يف حالة الإفال�س.
�ضوابط �شطب �أدوات مالية
يف حالة اللجوء �إىل �شطب �أدوات مالية لعدم جدوى اال�ستمرار ،فر�ضت التعليمات،
وبهدف امت�صا�ص اخل�سائر ،تعوي�ض حملة هذه الأدوات املالية ب�أ�سهم عادية ب�شكل
فوري ،ويتعني على امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة الت�أكد من وجود جميع املوافقات
والت�صاريح الالزمة التي متكنها من �إ�صدار العدد الالزم من الأ�سهم ،عندما يتطلب الأمر
تعوي�ض حملة هذه الأدوات .وتعد هذه التعليمات اجلديدة من اجلوانب االيجابية يف �إطار
املحافظة على م�صالح امل�ساهمني.
ومن �أهم ال�ضوابط ل�شطب �أو حتويل الأدوات املالية:
� .1صدور قرار ب�ضخ �أموال يف ر�أ�س املال �أو �أي دعم مماثل من قبل القطاع العام ،والتي
من دونها ت�صبح امل�ؤ�س�سة املرخ�ص لها يف مرحلة عدم جدوى اال�ستمرار.
 .2قرار من الهيئة للم�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابتها ب�شطب �أو حتويل الأدوات ،ا�ستناداً �إىل
عدم جدوى اال�ستمرار يف امتالكها.
 .3عند وقوع الأحداث املحددة بال�شطب �أو التحويل ،يجب �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة
حلملة هذه الأدوات قبل زيادة ر�أ�س املال.
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ا�ستثمار امل�ؤ�س�سة (اخلا�ضعة لرقابة الهيئة) يف �أ�سهم امل�ؤ�س�سة
فر�ضت املعايري اجلديدة ا�ستقطاع جميع ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة يف �أ�سهمها� ،سواء املحتفظ
بها بطريقة مبا�شرة او غري مبا�شرة عند احت�ساب حقوق امل�ساهمني ،ب�شرط:
 �أن تُق ّرها املعايري املحا�سبية ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل انه يجب ا�ستقطاع �أي التزامتعاقدي على امل�ؤ�س�سة ل�شراء �أ�سهمها عند احت�ساب حقوق امل�ساهمني .وتطبق هذه
املعاجلة بغ�ض النظر عن ت�صنيف االنك�شاف.
 �إن ت�أخذ امل�ؤ�س�سة يف االعتبار ،ا�ستثماراتها يف م�ؤ�شرات الأوراق املالية ال�ستقطاع �أيانك�شاف يخ�ص �أ�سهم امل�ؤ�س�سة يف م�ؤ�شرات الأوراق املالية من �إجمايل املراكز الطويلة
الناجتة عن اال�ستثمار يف نف�س امل�ؤ�شر.
فر�ضت الهيئة �أي�ضاً �ضمن معايري كفاية ر�أ�س املال العمل بنظام اال�ستقطاع الكامل
لال�ستثمارات املتبادلة يف ر�ؤو�س الأموال التي تتم بهدف ت�ضخيم ر�ؤو�س �أموال امل�ؤ�س�سة،
حيث يتعني على امل�ؤ�س�سة ا�ستقطاع هذه اال�ستثمارات من ر�أ�س املال.
ً
ثانيا  -خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي املخاطر الناجتة عن التغري يف �أ�سعار ال�سوق .وت�شمل املخاطر
اخلا�ضعة ملتطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق ما يلي:
�أ .خماطر �أ�سعار الفائدة :تنطبق على جميع املراكز املالية ذات احل�سا�سية لأ�سعار الفائدة
يف امليزانية العمومية
ب .خماطر �أدوات حقوق امللكية :تنطبق على جميع مراكز حقوق امللكية امل�صنفة وفقا
ملتطلبات املعيار كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ج .خماطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية :تنطبق على �صايف املراكز املفتوحة يف العمالت
الأجنبية والذهب لل�شخ�ص املرخ�ص على �أ�سا�س جممع.
د .خماطر �أ�سعار ال�سلع.
هـ .خماطر عقود اخليار.
ر�أ�س املال لتغطية خماطر ال�سوق = جمموع متطلبات ر�أ�س املال لتغطية خماطر ال�سوق
* 1.875
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�أ  -خماطر �أ�سعار الفائدة
�أ .ال�سندات
ب� .سندات الدين غري امل�ضمونة
ج� .شهادات الإيداع
د� .أذون اخلزانة
هـ� .أوراق مالية ذات �سعر الفائدة العائم
و .امل�شتقات املالية.
ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �أ�سعار الفائدة = جمموع ر�أ�س املال الالزم لتغطية
املخاطر املحددة واملخاطر العامة.
املخاطر املحددة
ت�شمل املخاطر املحددة جميع املراكز املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة للأدوات املالية امل�سجلة
داخل امليزانية �أو خارجها ،وي�سمح ب�إجراء مقا�صة بني املراكز الطويلة والق�صرية للمراكز
ذات الإ�صدارات املتماثلة.
فئات �أدوات الدين

درجات اجلدارة االئتمانية الفرتة حتى اال�ستحقاق ن�سبة متطلبات �أر�س املال %

ت�شمل الإ�صدارات املقومة
واملمولة بالعملة املحلية
� )1أدوات الدين احلكومية
 2و3

ال ينطبق

0.0

�ستة �أ�شهر �أو �أقل

0.25

من � 6إىل � 24شهراً

�أكرث من � 24شهراً

ال ينطبق
� )2أدوات الدين امل�ضمونة
بالكامل من م�ؤ�س�سات
القطاع العام (امل�ؤهلة)

�ستة �أ�شهر �أو �أقل
 2و3

� )3أدوات دين �أخرى و�أي �أدوات دين ال متتلك ت�صنيف
ائتماين

من � 6إىل � 24شهراً

�أكرث من � 24شهراً
ال ينطبق

1.00
1.60
12
0.25
1.00
1.60
12

يق�صد بفرتة ال�شهر ،الواردة يف هذا اجلدول واجلداول الأخرى الواردة يف هذه التعليمات ،ثالثون يوماً.
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املخاطر العامة
الفرتة الزمنية املتبقية

متطلبات �أر�س املال %
بناء على املخاطر %

حتى �شهر واحد

0.00

�أكرث من �شهر �إىل � 3أ�شهر

0.20

�أكرث من � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر

0.40

�أكرث من � 6أ�شهر �إىل �سنة واحدة

0.70

�أكرث من �سنة �إىل � 1.9سنة

1.25

�أكرث من � 1.9سنة �إىل � 2.8سنة

1.75

�أكرث من � 2.8سنة �إىل � 3.6سنة

2.25

�أكرث من � 3.6سنة �إىل � 4.3سنة

2.75

�أكرث من � 4.3سنة �إىل � 5.7سنة

3.25

�أكرث من � 5.7سنة �إىل � 7.3سنة

3.75

�أكرث من � 7.3سنة �إىل � 9.3سنة

4.50

�أكرث من � 9.3سنة �إىل � 10.6سنة

5.25

�أكرث من � 10.6سنة �إىل � 12سنة

6.00

�أكرث من � 12سنة �إىل � 20سنة

8.00

�أكرث من � 20سنة

12.50

تنطبق خماطر ال�سوق العامة على املراكز املحددة ب�أ�سعار الفائدة الواردة �ضمن امليزانية
العمومية �أو خارجها .وي�شمل ذلك متطلبات ر�أ�س مال بال�صايف على مراكز عقود اخليار
عند ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة طريقة (.)Delta Plus
ويتعني على امل�ؤ�س�سة �إن�شاء ُ�سلّم ا�ستحقاق منف�صل لكل عملة يكون لها فيها مبلغ مقابل
لـ  30,000دينار كويتي �أو �أكرث .كما يجب �أن حتت�سب متطلبات ر�أ�س املال لكل عملة
على حدة .وال ي�سمح باملقا�صة بني العمالت املختلفة للمبالغ التي ت�ساوي �أو تزيد عن
 30,000دينار كويتي.
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ويجب �أن توزع الأدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت وفقاً للفرتة الزمنية املتبقية من
فرتة اال�ستحقاق والأدوات املالية ذات �سعر الفائدة املتغري ،وفقا للفرتة الزمنية املتبقية
حتى تاريخ �إعادة الت�سعري املقبل.
ومن ثم ،ت�صنف وجتمع املراكز ح�سب الفرتة الزمنية املتبقية ،ثم يتم �ضرب جمموع كل
منها يف ن�سبة متطلبات ر�أ�س املال اخلا�صة بالفئة.

و�إمعاناً يف تغطية كل املخاطر �شملت معايري كفاية ر�أ�س املال �إر�ساء نظام لقيا�س جميع
امل�شتقات املالية لأ�سعار الفائدة والأدوات املالية خارج امليزانية العمومية ،التي تت�أثر
بتغريات �أ�سعار الفوائد ،ومنها على �سبيل املثال اتفاقيات �أ�سعار الفوائد الآجلة والعقود
الآجلة الأخرى ،وعقود امل�ستقبليات لل�سندات ،وعقود مبادلة �أ�سعار �صرف العمالت
و�أ�سعار الفائدة واملراكز الآجلة للعمالت.
ويجب �أن تكون معاملة الأدوات كمزيج من مركز طويل ومركز ق�صري يف القيمة اال�سمية
للورقة املالية احلكومية ،ويكون ا�ستحقاق العقود امل�ستقبلية �أو اتفاقيات �أ�سعار الفوائد
الآجلة هي الفرتة املتبقية حلني الت�سليم �أو تنفيذ العقد .وميكن �إجراء مقابلة كاملة
( )Fully Offsetبني املراكز املتطابقة يف امل�ستقبليات �أو العقود الآجلة و�أدواتها املرجعية
وبالتايل ا�ستثنا�ؤها من االحت�ساب.
ب  -خماطر �أدوات حقوق امللكية
تتمثل هذه املخاطر يف اال�ستثمار يف الأدوات املالية التالية ،على �سبيل املثال:
�أ .الأ�سهم العادية؛
ب .الأوراق املالية القابلة للتحويل والتي ميكن معاملتها ك�أدوات حقوق امللكية؛
ج� .إي�صاالت الإيداع (يتعني حتويل هذه الإي�صاالت �إىل �أ�سهم وت�صنيفها يف الدولة نف�سها
التي �صدرت منها هذه الأ�سهم)؛
د� .أي �أدوات �أخرى لها موا�صفات حقوق امللكية �أو تعتقد امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة
�أنها حتمل خماطرها؛
هـ .امل�شتقات املالية لأدوات حقوق امللكية �أو للأدوات املذكورة �أعاله.
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ومن �أجل احت�ساب ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �أدوات حقوق امللكية ،يجب حتويل
مبلغ اال�ستثمار �إىل الدينار الكويتي على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف الفورية با�ستخدام متو�سط
الأ�سعار ال�سارية يف ال�سوق.
ميثل ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �أدوات حقوق امللكية جمموع ما يلي:

 .1ر�أ�س املال الالزم لتغطية املخاطر املحددة بن�سبة  %8حم�سوبا لكل بلد على حدة.

 .2ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر ال�سوق العامة بن�سبة  %8حم�سوبا لكل بلد على حدة.
ج  -خماطر �سعر ال�صرف
تطبق متطلبات ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �سعر ال�صرف ،على خماطر �أ�سعار
ال�صرف املتعلقة بكافة امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة.

ومن �أجل احت�ساب ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �أ�سعار ال�صرف ،يجب حتويل �صايف
مركز كل عملة �أجنبية ومركز الذهب �إىل الدينار الكويتي  -وذلك على �أ�سا�س الأ�سعار
الفورية با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق.

ميثل ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �سعر ال�صرف  %8من جمموع ما يلي:

�أ� .صايف املراكز املفتوحة الطويلة �أو �صايف املراكز املفتوحة الق�صرية� ،أيهما �أكرب (بالقيمة
املطلقة).
ب� .صايف املركز املفتوح يف الذهب� ،إن كان مركزاً طوي ً
ال �أو مركزاً ق�صرياً ،وبغ�ض النظر
عن الإ�شارة (بالقيمة املطلقة).

ويحدد �صايف املركز املفتوح يف كل عملة و يف الذهب مبجموع ما يلي:
�أ� .صايف املركز الفوري؛

ب� .صايف املركز الآجل؛

ج .الكفاالت (والأدوات امل�شابهة) والتي من امل�ؤكد طلب ت�سييلها ومن املتوقع �أن تكون غري
قابلة لال�سرتداد؛
د� .صايف الإيرادات وامل�صروفات امل�ستقبلية التي مل ت�ستحق بعد ولكن مت التح ّوط جتاهها
بالكامل؛
هـ� .صايف معادل التغري ( )Deltaيف �إجمايل عقود اخليار بالعملة الأجنبية.
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د  -خماطر �أ�سعار ال�سلع
يغطي ر�أ�س املال الالزم لتغطية �أ�سعار ال�سلع خماطر ال�سوق املتعلقة باالحتفاظ بال�سلع
�أو الدخول يف مراكز يف ال�سلع مبا فيها املعادن النفي�سة (با�ستثناء الذهب) وعقود اخليار
لل�سلع.
يحت�سب ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع وفقاً ملا يلي:

يتم حتويل جميع املراكز املفتوحة يف كل �سلعة على �أ�سا�س الأ�سعار الفورية �إىل الدينار
الكويتي ،ثم يتم �إجراء مقابلة بني املراكز الطويلة �أو الق�صرية للو�صول �إىل �صايف
املركز لكل �سلعة.
يُنع �إجراء مقابلة بني مراكز ال�سلع املختلفة.

تُول عقود امل�شتقات املتعلقة بال�سلع �إىل مراكز �سلعية �أ�سمية .Notional

يُثل ر�أ�س املال الالزم لتغطية املخاطر ال�سلعية جمموع ما يلي:

 %15.1 -من �صايف املركز املفتوح لكل �سلعة.

  %3.2من �إجمايل مركز كل �سلعة (املركز الطويل م�ضافاً �إليه القيمة املطلقة للمركزاملك�شوف يف كل �سلعة).
هـ  -خماطر عقود اخليار
ينطبق ر�أ�س املال الالزم لتغطية خماطر عقود اخليار على عقود اخليار ومراكز
التح ّوط املحددة بالأدوات املالية املرجعية  Underlying Instrumentsوعقود
اخليار املتعلقة بال�سلع �أو امل�ؤ�شرات �أو النقد �أو العقود الآجلة.

يف حالة �إن�شاء عقود اخليار  Writing Optionsت�ستخدم طريقة ،Delta -plus
وتقوم هذه الطريقة على معامالت احل�سا�سية املرتبطة باخليارات لقيا�س متطلبات
ر�أ�س املال اخلا�ص مبخاطرة اخليار .ووف ًقا لهذه الطريقة تكون املراكز املعادلة ملعامل
دلتا ( )Equivalent Deltaلكل عقد خيار جزءاً من احت�ساب خماطر ال�سوق.

عند احت�ساب متطلبات ر�أ�س املال الالزمة ملخاطر عقود اخليار ،ف�إنه يف حالة اخليارات
التي يتم �شرا�ؤها  Purchasing Optionsميكن ا�ستخدام الطريقة املب�سطة
التالية:
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املعاجلة

املركز

�شراء الأداة املالية املرجعية مع �شراء خيار بيع �أو بيع الأداة متطلبات ر�أ�س املال :جمموع متطلبات ر�أ�س املال
 xالقيمة ال�سوقية للأداة املالية مقابل املخاطر
املالية على املك�شوف مع �شراء خيار �شراء.
(املحددة والعامة) املحددة بالأداة املالية املرجعية،
مطروحا منه املردود االقت�صادي من تنفيذ العقد
(� )In the Moneyإن وجد� ،أو اعتبار مقداره
“�صفر”.
�شراء خيار �شراء� ،أو �شراء خيار بيع

متطلبات ر�أ�س املال هي القيمة الأقل بني:
�أ .القيمة ال�سوقية للأداة املالية املرجعية  xن�سبة
متطلبات ر�أ�س املال (املحددة والعامة) للأداة
املالية املرجعية� ،أو
ب .القيمة ال�سوقية لعقد اخليار

املركز املرجح بدلتا = القيمة ال�سوقية للأداة �أو ال�سلعة الأ�سا�سية  xالدلتا

ثالثا ً -خماطر الت�شغيل

تعرف خماطر الت�شغيل ب�أنها املخاطر التي قد تن�ش�أ عنها خ�سائر نتيجة لف�شل و�/أو عدم
كفاية الأنظمة� ،أو العمليات� ،أو املوظفني� ،أو نتيجة لأحداث خارجية.
�أ .يجب احت�ساب متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل لكل ن�شاط من �أن�شطة العمل من
خالل �ضرب �إجمايل الدخل ال�سنوي يف ن�سبة ثابتة خلط العمل ،تدعى معامل بيتا.
�أن�شطة الأعمال

معامل بيتا

الو�ساطة

%12

اال�ستثمار /املتاجرة

%18

املحافظ اال�ستثمارية� ،أن�شطة اال�ستثمار اجلماعي ،و�إدارة �أ�صول العمالء

%12

التمويل

%15

الدفعات والت�سويات ،املقا�صة ،و�صنع ال�سوق

%18

�أمني احلفظ

%15

�أي �أن�شطة �أخرى

%24

ب .يحت�سب �إجمايل متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل من خالل �ضرب املتو�سط
احل�سابي ملتطلبات ر�أ�س املال خلطوط الأعمال لآخر � 3سنوات بامل�ضاعف .1.875
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ج .وميكن املقابلة  Offsettingبني متطلبات ر�أ�س املال ال�سالبة (الناجتة عن �إجمايل
الدخل ال�سلبي) ومتطلبات ر�أ�س املال املوجبة (الناجتة عن �إجمايل الدخل الإيجابي)
يف �أن�شطة العمل الأخرى.
ً
رابعا  -خماطر اال�ستثمار
ينطبق هذا الق�سم على اال�ستثمارات امل�صنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل ال�شامل الآخرFair Value through Other Comprehensive
) Income (FVOCIوفقاً ملتطلبات  IFRS 9ملتطلبات ر�أ�س املال بن�سبة .%15
معاجلة اال�ستثمارات يف ال�صناديق اال�ستثمارية:
 يف حالة �صناديق اال�ستثمار املعلومة املكونات :يتم احت�ساب متطلبات ر�أ�س املالوفقا لطبيعة كل ا�ستثمار(�سندات� ،أ�سهم ،الخ.)..
 يف حالة �صناديق اال�ستثمار غري معلومة املكونات :تخ�ضع جميع اال�ستثمارات يفال�صندوق اال�ستثماري ملتطلبات ر�أ�س املال بن�سبة .%60
تخ�ضع اال�ستثمارات يف العقارات ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة � ,%15أما اال�ستثمارات
يف الأ�سهم الأخرى غري املدرجة واال�ستثمارات الأخرى الواردة يف هذه التعليمات،
فتخ�ضع ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة .%30
ً
خام�سا  -خماطر االئتمان
االنك�شافات داخل امليزانية العمومية
يتعني قيا�س ر�أ�س املال الالزم ملختلف فئات الإنك�شافات داخل امليزانية العمومية وخارج
امليزانية العمومية وفقا للت�صنيفات املحددة من قبل وكاالت الت�صنيف االئتماين.
�أنواع االنك�شافات ور�أ�س املال املطلوب بناء على املخاطر:
�أ .املطالبات على الدول.
ب .املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام.
ج .املطالبات على البنوك.
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د .املطالبات على امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة.
هـ .املطالبات على الأطراف املقابلة املركزية ()Central Counterparty

و .بنود نقدية.
ز .انك�شافات �أخرى
ويتعني ت�صنيف �أي انك�شاف �آخر ال يتنا�سب مع الت�صنيفات امل�شار �إليها �أعاله (مثل
املطالبات االئتمانية على الأفراد) يف ق�سم االنك�شافات الأخرى والذي يخ�ضع ملتطلبات
ر�أ�س مال بن�سبة .%15
متطلبات ر�أ�س املال لالنك�شافات الواردة داخل امليزانية العمومية :يتم احت�ساب متطلبات
ر�أ�س املال جلميع املحافظ الواردة بناء على درجة اجلودة االئتمانية.
تخ�ضع جميع الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل امل�ؤ�س�سة لتمويل املتاجرة يف
العقارات �أو املتاجرة يف الأ�سهم ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة  ،%22.5وذلك بغ�ض النظر
عن الت�صنيف االئتماين للمقرت�ض.
املطالبات على الدول
تخ�ضع املطالبات على احلكومة الكويتية ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة .%.0 00
تخ�ضع املطالبات املحددة بالدول الأخرى (مبا يف ذلك دول جمل�س التعاون اخلليجي)
ملتطلبات ر�أ�س املال بناء على ت�صنيف اجلودة االئتمانية للدول على النحو التايل:
درجات اجلودة االئتمانية

1

2

3

4

5

6

غري م�صنف

ن�سبة متطلبات �أر�س املال

%0.0

%3

%7.5

%15

%15

%22.5

%15

املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام
املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام الكويتي وبالدينار الكويتي ،يجب �أن تعامل
كمطالبات على احلكومة الكويتية وتخ�ضع ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة .%0.0
تخ�ضع املطالبات غري املكفولة ،بالعملة الأجنبية ،على م�ؤ�س�سات القطاع العام الكويتي
ملتطلبات ر�أ�س مال ن�سبته .%3
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يجب �أن تعامل املطالبات بالعملة املحلية واملحددة مب�ؤ�س�سات القطاع العام بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية كمطالبات على تلك الدول �إذا كان البنك املركزي
�أو م�ؤ�س�سة النقد التابعة لها تتعامل معها� .أما املطالبات بالعملة الأجنبية على تلك
امل�ؤ�س�سات فتخ�ضع ملتطلبات ر�أ�س مال بن�سبة .%3

تخ�ضع املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام الأجنبية ملتطلبات ر�أ�س مال بدرجة
واحدة �أقل من دول هذه امل�ؤ�س�سات.
تُعامل املطالبات على ال�شركات التجارية اململوكة مل�ؤ�س�سات القطاع العام كمطالبات
على ال�شركات .ويتم احت�ساب متطلبات ر�أ�س املال ،بناء على ت�صنيف اجلودة االئتمانية
لل�شركات.
املطالبات على البنوك
تخ�ضع املطالبات على البنوك املرخ�صة ،مبا يف ذلك فروعها اخلارجية ،ملتطلبات ر�أ�س
مال بدرجة �أعلى من تلك املحددة على املطالبات على احلكومة الكويتية (متطلبات
ر�أ�س مال بن�سبة .)%3

تخ�ضع املطالبات على البنوك الأجنبية ،مبا يف ذلك البنوك التابعة للبنوك الكويتية
خارج الكويت ،ملتطلبات ر�أ�س مال ،بناء على درجة اجلودة االئتمانية لهذه للبنوك .وال
يجوز �أن تكون متطلبات ر�أ�س املال املتعلقة باملطالبات على بنك غري م�صنف �أقل من
تلك املحددة على الدولة امل�ؤ�س�س فيها.

درجات اجلودة االئتمانية

1

2

3

4

5

6

ن�سبة متطلبات �أر�س املال

%3

%7.5

%7.5

%15

%15

%22.5

غري م�صنف
%7.5

املطالبات على ال�شركات

تخ�ضع املطالبات على ال�شركات ملتطلبات ر�أ�س مال وفقا ملا يلي:
درجات اجلودة االئتمانية

1

2

3

4

ن�سبة متطلبات �أر�س املال

%3

%7.5

%15

%15

5

6

%22.5 %22.5

غري م�صنف
%7.5

يجب �أال تقل ن�سبة متطلبات ر�أ�س املال لأي مطالبة على �أي �شركة غري م�صنفة عن تلك
الن�سبة املخ�ص�صة للدولة التي مت ت�أ�سي�سها فيها.
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تعامل املطالبات على امل�ؤ�س�سات املالية بخالف البنوك مبا يف ذلك �شركات اال�ستثمار،
معاملة املطالبات على ال�شركات.
ميكن لهيئة �أ�سواق املال زيادة متطلبات ر�أ�س املال املو�ضحة باجلدول �أعاله بالن�سبة
للمطالبات غري امل�صنفة.

املطالبات على الأطراف املقابلة املركزية:
 يحدد جمموع متطلبات ر�أ�س املال لالنك�شافات املحددة مبخاطر االئتمان للطرفاملقابل وفقا ملا يلي:
]CCR charge = [{(RC + ANet) – CA} x rw

حيث �أن:
 RCهي ( = )Replacement Costتكلفة اال�ستبدال
 = Anetمبلغ يتم �إ�ضافته لالنك�شاف امل�ستقبلي املحتمل حيث يتم احت�سابه بالقيمة
الإ�سمية م�ضروبة باملعامل الإ�ضايف – .Add on Factor
 = CAقيمة ال�ضمان �أو التي ت�ساوي �صفر يف حالة عدم وجود �ضمانات م�ؤهلة لل�صفقة.
 = rwمتطلبات ر�أ�س املال ملخاطر االئتمان للطرف املقابل.
بنود النقد
حتدد متطلبات ر�أ�س املال للبنود النقدية بن�سبة  ،%0وت�شمل البنود النقدية الآتي:

�أ� .أوراق النقد وامل�سكوكات املعدنية.

ب .جميع �سبائك الذهب املحتفظ بها يف خزائن البنوك �أو لدى امل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى.

ج .ال�شيكات واحلواالت والبنود الأخرى امل�سحوبة على امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة
والقابلة للدفع فوراً.

د .جميع املبالغ املدينة النا�شئة عن بيع الأوراق املالية عن امل�ؤ�س�سة ،والتي تكون غري
م�سددة لغاية يوم العمل اخلام�س بعد تاريخ ا�ستحقاق الت�سوية.
هـ .جميع املبالغ املدينة النا�شئة عن �شراء الأوراق املالية نيابة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي تكون
م�ستحقة حتى يوم العمل اخلام�س بعد تاريخ اال�ستحقاق.
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الإنك�شافات خارج امليزانية العمومية:
�أ .احت�ساب متطلبات ر�أ�س املال
حتت�سب متطلبات ر�أ�س املال لكل انك�شاف خارج امليزانية العمومية ،با�ستثناء امل�شتقات
والأ�صول املدارة ،بنا ًء على مبلغ االئتمان املعادل لالنك�شاف ،ويتم بعد ذلك �ضرب مبلغ
االئتمان املعادل يف ن�سبة متطلبات ر�أ�س املال للعميل الأ�صلي بنف�س الطريقة امل�ستخدمة
يف االنك�شافات داخل امليزانية العمومية.
ب .معامالت التحويل االئتماين للبنود خارج امليزانية العمومية.
يعر�ض اجلدول التايل معامالت التحويل االئتماين للبنود خارج امليزانية با�ستثناء امل�شتقات والأ�صول
املدارة.
البيان
االلتزامات التي متثل اجلزء غري امل�سحوب من �أية ترتيبات ملزمة �ضمن
مدة اال�ستحقاق الأ�صلية البالغة �سنة واحدة �أو �أقل.
االلتزامات التي متثل اجلزء غري امل�سحوب من �أية ترتيبات ملزمة �ضمن
مدة اال�ستحقاق الأ�صلية التي تزيد على �سنة واحدة.
التزامات �أخرى :ت�شمل جميع االلتزامات �أو الرتتيبات التي مل حتدد فيما
ورد �أعاله

معامل التحويل االئتماين ()%
20
50
100

ّ
خمففات خماطر االئتمان
تت�ضمن تعليمات الهيئة املتطلبات التف�صيلية لالعرتاف مبخف ّفات خماطر االئتمان
وا�ستخدامها على وجه التحديد ،ف�ض ً
ال عن �أنواع خمف ّفات خماطر االئتمان املعتمدة من
قبل الهيئة (ال�ضمانات امل�ؤهلة ،وعمليات التقا�ص ،والكفاالت) ،وعملية احت�ساب متطلبات
ر�أ�س املال املعدل لالنك�شافات بعد ا�ستخدام مبخف ّفات خماطر االئتمان املعتمدة.
وتعترب �أنواع ال�ضمانات املالية التالية م�ؤهلة لالعرتاف بها:
 .1النقد يف احل�ساب لدى البنك.
ب .الذهب.
ج� .أدوات الدين امل�صدرة من قبل:
 .1حكومة �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 .2م�ؤ�س�سات القطاع العام يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بعمالتها
املحلية.
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 .3الدول الأخرى وم�ؤ�س�سات القطاع العام الأجنبية التي تُعامل كجهات �سيادية يف
تلك الدول.
 .4م�ؤ�س�سات القطاع العام الأجنبية التي ال تُعامل كجهات �سيادية يف تلك الدول
(بحيث تعادل هذه الدول يف ت�صنيفها االئتماين �أو �أف�ضل ح�سب وكاالت الت�صنيف
االئتماين).
د� .أدوات الدين املالية ق�صرية الأجل امل�صدرة من بنوك ،من الدرجة اال�ستثمارية.
هـ� .أدوات الدين املالية غري امل�صنفة ،وب�شروط �أهمها �أن تكون مدرجة يف بور�صة معتمدة
م�صنفة كمديونية رئي�سية.
منهجية قيا�س ال�ضمانات
حتت�سب متطلبات ر�أ�����س امل���ال ل�لان��ك�����ش��اف��ات امل��غ��ط��اة ب�����ض��م��ان��ات ،م��ن خ�ل�ال املعادلة
التالية:
]})E* = max [0, {E - C x (1 - HC - HFX

حيث �أن:
* = Eاالنك�شاف االئتماين (�أي قيمة االنك�شاف بعد خمففات خماطر االئتمان)
 = Eاالنك�شاف القائم بعد ا�ستقطاع املخ�ص�صات املحددة بامليزانية �إن وجدت .وبالن�سبة
لالنك�شافات خارج امليزانية ف�إنه املبلغ االئتماين املعادل
 = = Cقيمة ال�ضمانات قبل تخفيف املخاطر االئتمانية
 = HCاال�ستقطاع املنا�سب لل�ضمان)Haircut( .
 = HFXاال�ستقطاع املنا�سب لعدم تطابق العمالت بني االنك�شاف وال�ضمانات املحدد
بن�سبة %8
وعندما تتكون ال�ضمانات من �سلة من الأ�صول ف�إن اال�ستقطاعات ( )Haircutsتكون:
HA = ∑ai x Hi
حيث �أن:
 = aiوزن الأ�صول يف املجموعة
 = Hiاال�ستقطاع
حيث يحل اال�ستقطاع  HAحمل  HCيف املعادلة ال�سابقة
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يتعني ا�ستخدام اال�ستقطاعات الرقابية القيا�سية الحت�ساب االنك�شافات امل�ضمونة
التعديالت املحددة بفرتات االحتفاظ املختلفة وعدم �إعادة التقييم وتغطية الهام�ش
ب�شكل يومي� :إن �إطار العمل بالن�سبة ال�ستقطاعات ال�ضمانات ( )Haircutمييز بني
�صفقات �إعادة ال�شراء و�صفقات الأوراق املالية الأخرى (عقود امل�شتقات خارج نطاق
ال�سوق الر�سمي وقرو�ض الهام�ش) والإقرا�ض امل�ضمون .وتعتمد اال�ستقطاعات املنا�سبة
املطلوب ا�ستخدامها لكل نوع من �أنواع هذه ال�صفقات ،على عدد مرات �إعادة تغطية
الهام�ش ،و�إعادة التقييم ،واحلد الأدنى املفرت�ض لالحتفاظ بنوع ال�صفقة.

�شروط عدم تطبيق اال�ستقطاع :حددت التعليمات عدة �شروط لن�سبة اال�ستقطاع
 %0.00ل�صفقات �إعادة ال�شراء.
املعاجلة الر�أ�سمالية للتقا�ص داخل امليزانية العمومية :حددت التعليمات �شروط
احت�ساب �صايف االنك�شاف االئتماين مع الطرف املقابل واملعدل ب�أثر خمففات املخاطر
االئتمانية ،بناء على اتفاقية تقا�ص للبنود داخل امليزانية العمومية.

اتفاقيات التقا�ص الثنائية  :Bilateral Nettingي�سمح لل�شخ�ص املرخ�ص ب�إجراء
التقا�ص على االنك�شافات الناجتة عن عقود �أ�سعار ال�صرف والذهب و�أ�سعار الفائدة
مع نف�س الطرف املقابل ب�شرط �أن تكون خا�ضعة التفاقية تقا�ص ثنائية �سارية املفعول.
كما �أن اتفاقية التقا�ص الثنائية لعقود امل�شتقات املالية ميكن �أن تغطي نوعاً واحداً �أو
�أنواعاً متعددة من العقود.
املعاجلة الر�أ�سمالية للكفاالت وال�شروط :تُعتمد الكفالة �أو الكفالة املقابلة يف حال
التقيد بجميع ال�شروط التالية:

�أ� .أن متثل مطالبة مبا�شرة على الكفيل؛

ب� .أن يتم ربط الكفالة ب�شكل �صريح ببع�ض �أو مبجموعة من االنك�شافات بحيث يتم
حتديد مقدار الغطاء ب�شكل وا�ضح وغري قابل للإلغاء؛
ج .عدم وجود �أي �شرط يف عقد الكفالة ي�سمح للكفيل ب�إلغاء الغطاء االئتماين من طرف
واحد؛
د� .أن تكون الكفالة غري م�شروطة؛

هـ .يجب �أال يكون لدى الدولة التي يقيم فيها الكفيل �أو امل�سجل فيها �أي �إجراءات رقابية
على �صرف العملة؛
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و .عند الت�أكد من عدم متكن الطرف املقابل من الوفاء بالتزاماته ،ف�إنه يحق للم�ؤ�س�سة
اخلا�ضعة للرقابة مطالبة الكفيل ب�أي �أموال م�ستحقة؛
ز .تعترب الكفالة التزاماً �صريحاً وموثقاً يتحمله الكفيل .ح .تغطي الكفالة جميع الدفعات
املتوقع �سدادها من قبل امللتزم.
عند احت�ساب متطلبات ر�أ�س املال لالنك�شافات املغطاة بالكامل بالكفاالت ،يتعني
ا�ستخدام ن�سبة متطلبات ر�أ�س املال للكفيل بدالً من ن�سبة متطلبات ر�أ�س املال جتاه
املقرت�ض.

يف احلاالت التي يكون فيها املبلغ املكفول �أقل من �إجمايل مبلغ االنك�شافات ،يتقا�سم
ال�شخ�ص املرخ�ص له مع الكفيل اخل�سارة على �أ�سا�س ن�سبي.
ً
مكفوال من قبل دولة ما ،ف�إن ذلك االنك�شاف
يف احلاالت التي يكون فيها االنك�شاف
يعامل كمطالبة على هذه الدولة.

الكفالء امل�ؤهلون (الكفالء املقابلون) :يتم االعرتاف بال�ضمانات االئتمانية املقدمة من
قبل اجلهات التالية:

ا .الدول وامل�ؤ�س�سات ال�سيادية وم�ؤ�س�سات القطاع العام والبنوك وم�ؤ�س�سات الأوراق
املالية التي متتلك ن�سبة متطلبات ر�أ�س مال �أقل من الطرف املقابل.

ب .اجلهات الأخرى امل�صنفة من قبل وكاالت الت�صنيف االئتماين ب�إ�ستثناء احلاالت التي
تكون فيها احلماية االئتمانية لتغطية انك�شاف توريق.

ج .عندما يغطي ال�ضمان االئتماين انك�شاف توريق وتكون اجلهات الأخرى املقيمة حاليا
� BBB-أو �أف�ضل والتي كانت م�صنفة من قبل وقت تقدمي ال�ضمان � A-أو �أف�ضل.

عدم تطابق تواريخ اال�ستحقاق� :أو�ضحت التعليمات كيفية معاجلة حالة عدم التوافق
يف تواريخ اال�ستحقاق عندما تكون مدة اال�ستحقاق املتبقية للتحوط �أقل من مدة
ا�ستحقاق االنك�شاف ،على النحو التايل:

 يجب �أن يتم حتديد تاريخ ا�ستحقاق االنك�شاف وتاريخ ا�ستحقاق التحوط ب�شكلمتحفظ ،بحيث يكون تاريخ اال�ستحقاق الفعلي لالنك�شاف عبارة عن �أطول مدة زمنية
متبقية قبل �أن يقوم العميل بالوفاء بالتزاماته وفقاً للجدول الزمني املحدد.
 تعتمد جميع خمف ّفات خماطر االئتمان لأغرا�ض متطلبات ر�أ�س املال عندما تكون فرتةا�ستحقاق التحوط الأ�صلية �أطول من �أو ت�ساوي �سنة.
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 يف احلاالت التي يوجد فيها عدم تطابق يف تواريخ اال�ستحقاق ،ف�إن قيمة ال�ضمان الذيتوفره خمف ّفات خماطر االئتمان يجب �أن يتم تعديلها وفقاً ملعادلة حمددة ت�ضمنتها
تعليمات الهيئة.
ً
�ساد�سا  -املخاطر االئتمانية للطرف املقابل
نطاق التطبيق :تطبق هذه الطريقة الحت�ساب خماطـر ائتمان الطرف املقابل للم�شتقات
خارج نطاق ال�سـوق الر�سمـي ،وال�صفقات التي يتم ت�سويتها على املدى الطويل ملعاجلة
املخاطر االئتمانية للطرف املقابل.
طريقة احت�ساب االنك�شاف للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل :يجب على امل�ؤ�س�سة
اخلا�ضعة للرقابة �أن حتت�سب القيمة احلالية النك�شافات العقود (تكلفة اال�ستبدال)
وفقا لأ�سعارها ال�سوقية وذلك دون احلاجة لأي عمليات تقدير .وي�ضاف �إىل ذلك
معامل �إ�ضايف ( )on Factor-Addلتعك�س قيمة االنك�شافات امل�ستقبلية املحتملة
للفرتة املتبقية من عمر العقد (.)Potential Future Exposure
اتفاقيات التقا�ص الثنائية :ميكن �أن تخ�ضع االنك�شافات لنف�س الطرف املقابل ،والتي
تنتج عن العقود الآجلة �أو عقود املبادلة �أو عقود اخليار �أو �أية عقود م�شتقات �أخرى
م�شابهة� ،إىل معاجلة التقا�ص الثنائية وذلك وفقا للمتطلبات التي �أوردتها التعليمات.
القيمة االئتمانية املعدلة باملخاطر :يتعني على ال�شخ�ص املرخ�ص له �إ�ضافة ر�أ�س
مال لتغطية خماطر انخفا�ض القيمة ال�سوقية لعقود امل�شتقات خارج نطاق ال�سوق
الر�سمي.
االنك�شافات للأطراف املقابلة املركزية :يتعني على امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للرقابة االحتفاظ
بر�أ�س مال كايف النك�شافاتها للأطراف املقابلة املركزية.
ً
�سابعا  -خماطر عمليات متويل الأوراق املالية
اتفاقيات �إعادة ال�شراء :تعتمد معاجلة متطلبات ر�أ�س املال التفاقيات �إعادة ال�شراء
(�إعادة ال�شراء و�إعادة ال�شراء املعكو�سة) ب�شكل �أ�سا�سي على حتديد ما �إذا انتقلت
املخاطر والعوائد املتعلقة مبلكية الأوراق املالية ب�شكل جوهري �إىل الطرف املقابل.

اقرتا�ض و�إقرا�ض الأوراق املالية :تعتمد املعاجلة الر�أ�سمالية القرتا�ض الأوراق املالية
على ما �إذا كان ال�ضمان نقدياً �أو على �شكل �أوراق مالية �أخرى:
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�أ� .إذا كان ال�ضمان نقدياً يُعامل االنك�شاف على �أنه قر�ض م�ضمون للطرف املقابل؛

ب .يُعامل االنك�شاف� ،إذا كان ال�ضمان �أوراق مالية ك�أ�صول مع االلتزام مبتطلبات ر�أ�س
املال ملخاطر االئتمان مقابل اجلهة امل�صدرة للأوراق املالية.
�إقرا�ض الهام�ش� :إقرا�ض الهام�ش ( )Margin Limitالذي ميكن ا�ستغالله من قبل
العميل كالتزامات خارج امليزانية ،يعترب مبلغه امل�ستغل كالتزام داخل امليزانية ويخ�ضــع
ملتطلبات ر�أ�س املال ملخاطـــــر االئتمان.

معاجلة اتفاقيات التقا�ص :يُعرتف ب�أثر اتفاقيات التقا�ص الثنائية التي تغطي اتفاقيات
�إعادة ال�شراء ،بنا ًء على الطرف املقابل وذلك �إذا كانت هذه االتفاقيات قابلة للتنفيذ
القانوين عند حدوث التعرث يف مناطق االخت�صا�ص الق�ضائي املعنية ،وبغ�ض النظر
عما �إذا كان الطرف املقابل مفل�ساً �أو مع�سراً.
ً
ثامنا -خماطر االكتتاب يف الأوراق املالية:
تُعرف م�ساعدة ال�شركات واحلكومات على �إ�صدار ر�أ�س مال عن طريق �صنع �سوق
لأوراقهم املالية ،باكتتاب الأوراق املالية .وتكفل ال�شركات اال�ستثمارية التي تقوم
باكتتاب الأوراق املالية ،بيع جميع الأوراق املالية يف الإ�صدار يف ال�سوق املايل الأويل،
وذلك من خالل تقدمي تعهد ب�شراء اجلزء املتبقي من الإ�صدار الذي مل يتم بيعه يف
ال�سوق املايل اعتماداً على �سعر العر�ض .Offer Price

معاجلة خماطر االكتتاب يف الأوراق املالية :من املمكن �أن تتغري الظروف يف ال�سوق
املايل بني تاريخ ت�أكيد �سعر العر�ض وتاريخ العر�ض الفعلي (طرح الأوراق املالية)
للأوراق املالية يف ال�سوق املايل .كما من املمكن �أن يكون هناك مبالغة يف �أ�سعار
الأوراق املالية ،بحيث يكون الطلب الفعلي على الأوراق املالية من قبل امل�ستثمرين �أقل
من املتوقع.
وقد غطت التعليمات اجلوانب املتعلقة مبتطلبات ر�أ�س املال ملخاطر املحددة باكتتاب
الأ�سهم و�/أو �أدوات الدين؛ �إذا كان بالإمكان ف�سخ اتفاقية االكتتاب مع وجود انك�شاف
على امل�صدر.
ً
تا�سعا  -متطلبات ر�أ�س املال للأ�صول املدارة:
يف احلاالت التي تقوم فيها امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة باالحتفاظ� ،أو ب�إدارة� ،أو
الإ�شراف على �أ�صول العميل ،يتعني احت�ساب متطلبات ر�أ�س مال.
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يتعني احت�ساب الأ�صول املدارة من خالل الو�سط احل�سابي املتحرك Rolling Average
للقيمة ال�شهرية للأ�صول املدارة ،والتي يجب حتديدها يف �آخر يوم عمل لآخر 12

�شهراً.

�إذا قامت امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة لرقابة الهيئة ب�إدارة� ،أو حماية� ،أو الإ�شراف على الأ�صول
لفرتة تقل عن � 12شهراً ،ميكن ا�ستخدام التوقعات املتعلقة بالأ�صول املدارة ،ب�شرط
ا�ستخدام البيانات التاريخية فور توفرها.

حتدد متطلبات ر�أ�س املال للأ�صول املدارة ب�ضرب الو�سط احل�سابي املتحرك حلجم
الأ�صول املدارة لفرتة � 12شهراً امل�شار �إليها �أعاله بن�سبة .%0.2
عا�شر ًا  -الإنك�شافات الأخرى

ت�شمل االنك�شافات الأخرى جميع االنك�شافات غري املحددة يف �أي من البنود �أعاله ،مثل
الأ�صول الثابتة ،واملباين ،واملعدات والآالت .وتخ�ضع هذه االنك�شافات ملتطلبات ر�أ�س
مال بن�سبة � ،%15أو بن�سبة �أعلى وفقاً ملا تقرره الهيئة.
البنية الأ�سا�سية لل�سوق املايل
يتعني على م�ؤ�س�سات البنية الأ�سا�سية لل�سوق املايل االحتفاظ بر�أ�س مال �إ�ضايف يتجاوز
متطلبات ر�أ�س املال بناء على املخاطر الناجتة عن �أن�شطتها وذلك لتغطية تكاليف
التوقف الطوعي عن الأعمال �أو �إعادة الهيكلة �أو التعايف من الأزمات.

يتعني على م�ؤ�س�سات البنية الأ�سا�سية لل�سوق املايل �إعداد خطة تو�ضح كيفية �إيقاف
�أو �إعادة ت�شغيل العمليات املهمة لل�سوق املايل بطريقة منظمة.

يتعني �أن يكفي ر�أ�س املال الإ�ضايف املطلوب من قبل م�ؤ�س�سات البنية الأ�سا�سية لل�سوق
املايل لتطبيق خطة التعايف ،كما يجب �أن يكون كافياً لتغطية النفقات الت�شغيلية ل�ستة
�أ�شهر.

يف حالة �أن تكون امل�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للرقابة متار�س ن�شاطها ملدة تقل عن � 6أ�شهر،
ميكن ا�ستخدام التوقعات املتعلقة بالنفقات الت�شغيلية ،ب�شرط ا�ستخدام البيانات
التاريخية فور توفرها.

يجب ا�ستخدام ر�أ�س املال الإ�ضايف لتمويل �أ�صول ميكن ت�سييلها يف حال تفعيل خطة
التعايف لتغطي النفقات الت�شغيلية لفرتة � 6أ�شهر على الأقل ،ويجب �أن تتمتع هذه
الأ�صول ب�سيولة عالية ميكن من خاللها ت�سييلها دون حتمل خ�سائر كبرية.
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