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 المقدمة
 

تعتب��ر المخ��اطر ج��زء ال يتج��زأ م��ن العم��ل المص��رفي خصوص��اً م��ع ارتف��اع ح��دة المنافس��ة 
 .امالت المصرفية والحاجة الى بنوك ذات أحجام أكبروالتطور التكنولوجي وزيادة حجم المع

 
مصرفية متنوعة تتفاوت ف�ي درج�ة خطورته�ا م�ن بن�ك  مخاطرفالبنوك أصبحت اليوم تواجه 

م��ن العوام��ل  وإدارته��ا، يعتب��ر ك��ل المخ��اطر إن حس��ن تقي��يم وتحلي��ل ودراس��ةذل��ك  .آخ��رال��ى 
فية بعوائ�د مرض�ية ومخ�اطر المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المص�ر

 .متدنية
 

وباعتب��ار البن��وك م��ن المنش��آت ذات الطبيع��ة الخاص��ة الت��ي تواج��ه المخ��اطر عل��ى اخ��تالف 
أشكالها في وقت واحد فإن المخ�اطر االئتماني�ة م�ن أه�م المخ�اطر الت�ي تواجهه�ا والناتج�ة م�ن 

لف�ة يمك�ن قياس�ها المعامالت المصرفية مع العمالء والمؤسسات والتي تص�نف ال�ى أن�واع مخت
بمؤشرات متطورة تسمح للبنك من تحديدها بدق�ة والتنب�ؤ به�ا مس�تقبالً وه�و م�ا يس�اعدها عل�ى 

 التحكم أو التقليل منها هذا إذا كان من الصعب القضاء عليها.
 

وتعتبر مخاطر التركز أحد االس�باب الرئيس�ية الت�ي ق�د تن�تج عنه�ا خس�ائر م�ؤثرة بش�كل كبي�ر 
يهدد استمرار البنك في مزاولة أعماله، ومن ثم فأنه يتعين عل�ى البن�وك أن على البنوك مما قد 

تكون على دراية بأن مخ�اطر الترك�ز يمك�ن أن تنش�أ ف�ي البن�ود داخ�ل وخ�ارج الميزاني�ة وف�ي 
 مخاطر البنك المختلفة.

 
وتُعرف مخاطر التركز بأنها المخ�اطر الت�ي ق�د تنش�أ ب�نفس فئ�ة المخ�اطر ( ترك�ز داخ�ل ن�وع 

و عبر فئات مختلفة من المخاطر (تركز فيم�ا أ Intra-concentration riskمن المخاطر)  واحد
عل��ى مس��توى البن��ك وهن��اك ارتب��اط ب��ين مخ��اطر  Inter-concentration riskب��ين المخ��اطر) 
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مخ�اطر  ،التركز والمخاطر االخ�رى الت�ي يتع�رض له�ا البن�ك والمتمثل�ة ف�ي مخ�اطر االئتم�ان
ويمك�ن للبن�وك تخفي�ف مخ�اطر الترك�ز باس�تخدام  ،ومخ�اطر التش�غيلمخاطر السيولة  ،السوق

 ،دوات وه�ي (وض�ع ح�دود داخلي�ةمجموعة م�ن االدوات والت�ي تتض�من م�زيج م�ن بع�ض األ
 .االحتفاظ برأس مال إضافي) ،تحويل المخاطر ،ادارة المحافظ

 
مص��رفية وي��تم بص��فة عام��ة دراس��ة الض��وابط والمع��ايير الص��ادرة ع��ن لجن��ة ب��ازل للرقاب��ة ال

حي�ث تب�ين أن هن�اك تعليم�ات ص�ادرة ف�ي  ،والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المثيل�ة
ص���ورة ض���وابط استرش���ادية إلدارة تل���ك المخ���اطر تح���ث البن���وك عل���ى وض���ع الدراس���ات 

تتماش�ى م�ع الت�ي واإلجراءات المناسبة كل بحسب الحالة على أن يقوم كل بنك بوضع الحدود 
تع���رض له���ا ومتابعته���ا والرقاب���ة عليه���ا وم���ن أمثل���ه ذل���ك الض���وابط حج���م المخ���اطر الت���ي ي

0Fاالسترشادية الصادرة من السلطات الرقابية األمريكية

1Fوالباكستانية 1

والتي تضمنت ض�رورة  2
قيام البنوك بتحليل مخاطر التركز بوجه عام ووضع حدود مناسبة لهذه النوعي�ة م�ن المخ�اطر 

ي يراه�ا للتوظي�ف ل�دى الدول�ة م�ع ض�رورة قي�ام البن�ك طبقاً الستراتيجية كل بنك والفرص الت
 بالمراقبة الدورية على تلك الحدود وعمل اختبارات ضغط عليها لتأكيد جدواها. 

 
ط��ار الرق��ابي لقي��اس ومراقب��ة التعرض��ات الكبي��رة وتب��دأ الورق��ة بع��رض الترجم��ة العربي��ة لإل

لي��ه ع��رض تج��ارب بع��ض ، ث��م ي2014 بري��ل)أالص��ادر ع��ن لجن��ة ب��ازل للرقاب��ة المص��رفية (
 البنوك المركزية العربية في هذا الشأن.

 
ل�ى المص�ارف المركزي�ة ومؤسس�ات النق�د العربي�ة ح�ول إلى تقديم التوص�ية إوتخلص الورقة 

 القضايا المتعلقة بالتعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة.

                                                 
1   Office of the Comptroller of the Currency, Board of Governors of the Federal Reserve 

System, Federal deposit Insurance Cooperation, Sound Risk Management Practices, 
Country Risk.   

2  State Bank of Pakistan, Country Risk Management. 
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 إلطار الرقابي لقياس ومراقبة التعرضات الكبيرةا
 

 طارعن اإل أوالً: المقدمة
 

 :األسباب الموجبة لوضع إطار رقابي على التعرضات الكبيرة .أ 
 

إحدى الدروس المهمة التي تعلمناها من األزم�ة المالي�ة أن المص�ارف ال تق�وم بش�كل  )1
ومراقب���ة التعرض���ات تج���اه الط���رف المقاب���ل الواح���د أو  ،تجمي���ع ،مس���تمر بقي���اس

وعل�ى  ،ي�اتهملمجموعة مرتبطة من ه�ذه األط�راف الموج�ودة ض�من مح�افظهم وعمل
م�دى الت�اريخ ك��ان هن�اك ح�االت م��ن فش�ل المص�ارف نتيج��ة ترك�ز التعرض�ات ل��دى 

المملكة المتحدة ع�ام  ذلك جونسون ماثي بانكرز فيأطراف مقابلة فردية (مثال على 
لق��د ت��م تط��وير تعليم��ات  األزم��ة المص��رفية الكوري��ة ف��ي أواخ��ر التس��عينات). ،1984

د م�ن الخس�ارة الت�ي يمك�ن أن يواجهه�ا المص�رف التعرضات الكبي�رة لتك�ون أداة للح�
ف��ي ح��ال التعث��ر المف��اجئ ألح��د األط��راف المقابل��ة لمس��توى ال يه��دد الم��الءة المالي��ة 

 للمصرف.
 

إن حاجة المصارف لقي�اس ووض�ع ح�دود قص�وى لحج�م التعرض�ات الكبي�رة كنس�بة  )2
 ،1991 من رأس مالها قد تم إقراره م�ن قب�ل لجن�ة ب�ازل للرقاب�ة المص�رفية ف�ي ع�ام

ولق��د قام��ت اللجن��ة بمراجع��ة الممارس��ات الرقابي��ة وإص��دار دلي��ل رق��ابي للتعرض��ات 
2Fالكبيرة

3. 

                                                 
كبيرة) تم نشره في شهر إن أول دليل تم إصداره من قبل لجنة بازل في هذا الموضوع (قياس ومراقبة التعرضات ال  3

في محاولة لزيادة التقارب في أسلوب الرقابة على التعرضات الكبيرة مع مراعاة وجود اختالفات في  1991يناير 
التطبيق وفقاً للظروف المحلية، لقد تم تطوير أفضل الممارسات للرقابة المصرفية على التعرضات االئتمانية 

الذي  Iوالتي تضمنت حدود رقمية كنسب من رأس المال وفقاً لبازل  Iي بازل الكبيرة في سياق المعايير المقررة ف
 .IIIتم مراجعته وتعديله مؤخراً بشكل جوهري في بازل 
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ومن جانب مشابه فإن المب�ادئ األساس�ية للرقاب�ة المص�رفية الفعالّ�ة (المب�دأ األساس�ي 
) تتطل��ب أن تض��ع الق��وانين المحلي��ة والتعليم��ات الرقابي��ة عل��ى المص��ارف ح��دود 19

ات الكبي��رة للمقت���رض الواح���د أو لمجموع��ة مرتبط���ة م���ن احترازي��ة عل���ى التعرض���
3Fالمقترضين

4. 
 

والمبادئ األساسية لم توضح كيف  1991ولكن كل من الدليل الصادر أعاله في عام 
يمك��ن للمص��ارف أن تق��يس وتجم��ع تعرض��اتها للط��رف المقاب��ل الواح��د وأيض��ا ل��م 

ان��ت يم��ا إذا كتوض��ح م��ا ه��ي المع��ايير الت��ي يج��ب أخ��ذها بع��ين االعتب��ار لتحدي��د ف
وق�د ن�تج ع�ن  ة) يُشكلّون مجموعة أطراف مرتبط�مجموعة أطراف (منفصلين قانوناً 

 ذلك اختالفات كبيرة في الممارسات العملية على مستوى العالم.
 

إن عملية تقييم تعليمات التعرضات الكبي�رة ف�ي ال�دول األعض�اء ف�ي اللجن�ة أظه�رت 
) ولك��ن كش��ف ع��ن 19أ األساس��ي وج��ود تج��انس كبي��ر بش��كل ع��ام (متس��قة م��ع المب��د

قيم�ة الح�دود المس�موح به�ا  ،اختالفات ملموسة في جوانب مهمة مثل: نطاق التطبي�ق
ط�رق  ،تعريف رأس المال الذي تحتسب على أساسه هذه الحدود ،للتعرضات الكبيرة

وفيم�ا إذا  ،كيفية معالجة تقنيات مخفف�ات مخ�اطر االئتم�ان ،احتساب قيمة التعرضات
 واع محددة من التعرضات يجب أن يتم التعامل معها بشكل متساهل.كان هناك أن

 
إن اإلطار الرق�ابي عل�ى التعرض�ات الكبي�رة تُكّم�ل مع�ايير اللجن�ة ل�رأس الم�ال عل�ى  )3

المخاطر كونه لم يُصمم تحديداً لحماية المصارف من الخسارة الكبيرة الناتج�ة  أساس
                                                 

على أن تتأكد السلطة الرقابية أن يكون لدى المصارف سياسات وإجراءات مالئمة،  19نص المبدأ األساسي رقم    4
واإلبالغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب. وتضع لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر التركز، 

السلطات الرقابية لذلك حدوداً احترازية لتقييد التعرضات المصرفية على األطراف األخرى، سواًء بشكل فردي على 
م نشرها من قبل هذه األطراف أو على مجموعات مترابطة منها. "المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفّعالة"، ت

 ".2012اللجنة في أيلول/
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يّما أن المتطلبات الدنيا ل�رأس الم�ال عن التعثر المفاجئ للطرف المقابل الواحد وال س
(الدعام��ة األول��ى) إلط��ار ب��ازل ل��رأس الم��ال عل��ى أس��اس المخ��اطر ق��د افترض��ت أن 

أي ليس هناك أي شكل من مخاطر التركز  ،المصارف تمتلك محافظ متناهية الصغر
وعل�ى العك�س م�ن ه�ذا  ،يتم أخذه بع�ين االعتب�ار ل�دى احتس�اب متطلب�ات رأس الم�ال

إن هن��اك خط��ر متج��ذر بخص��وص التعرض��ات الكبي��رة تج��اه الط��رف االفت��راض ف��
 المقابل الواحد والذي يمكن أن يظهر في محافظ المصارف.

 
الدعامة الثانية) وتحديداً تعديالت ن عملية المراجعة اإلشرافية (أوعلى الرغم من 

4Fمخاطر التركز قد ُوضعت لتخفيف هذه المخاطر

إال أن هذه التعديالت لم تنسجم  ،5
ع نطاق السلطات الرقابية ولم تُصّمم لحماية المصرف من الخسارة الكبيرة جداً م

 الناتجة عن تعثر الطرف المقابل الواحد.
 

لهذا السبب فإن اللجنة قد استنتجت أن اإلطار الحالي لرأس المال على أساس 
المخاطر غير كافي لتخفيف المخاطر الجزئية بشكل كامل من التعرضات الكبيرة 

 نة مع مصادر رأس المال لدى المصارف.مقار
 

إن إطار رأس المال على أساس المخاطر يحتاج إلطار رقابي على التعرضات 
الكبيرة يحمي المصارف من أي خسائر صادمة ناتجة عن تعثر أحد األطراف 

ويجب تصميم اإلطار الرقابي  ،المقابلة أو مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة
إلطار رأس المال على أساس المخاطر بحيث  اً بيرة ليكون مساندعلى التعرضات الك

يستطيع المصرف أن يستمر بالعمل حتى لو حدث هناك تعثر مفاجئ ألحد األطراف 
 المقابلة أو مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة.

                                                 
إطار مخاطر السوق يتطلب وبشكل صريح أن تكون نماذج قياس خطر معين في محفظة المتاجرة تتضمن مخاطر   5

 التركز.
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 ،إن معالجة التعرضات الكبيرة يساهم في استقرار النظام المالي في عدة مجاالت )4
أخذه اللجنة بعين االعتبار والذي يجب أن ينعكس على تصميم اإلطار وهذا ما ت

 الرقابي على التعرضات الكبيرة.
 

إحدى الدروس التي تعلمناها من األزمة المالية هي أن حدوث خسارة ملموسة في  )5
) ممكن أن تهدد المالءة المالية SIFIحد المؤسسات المالية المهمة في النظام المالي (أ

مع احتمالية حدوث عواقب كارثية على االستقرار  ،ية مشابهة لهالمؤسسات مال
 وهنالك قناتان على األقل يتم من خاللهما انتقال عدوى األزمة: ،المالي العالمي

 
أوالً: المستثمرون قد يفترضون أن المؤسسات المالية المشابهة األخرى ممكن أن 

 ،ة التي تعرضت للفشليكون لديها تعرضات مشابهة لتعرضات المؤسسات المالي
عندما تم إعالن حدوث خسائر لعدد من المصارف  2008على سبيل المثال في عام 

) والتزامات الدين ABSالكبيرة نتيجة تعرضات ألوراق مالية مدعمة باألصول (
) قام المستثمرون بسحب ودائعهم من المصارف األخرى نتيجة CDOsالمضمونة (

األمر الذي هدد سيولة  ،لديها تعرضات مشابهةاعتقادهم بان المصارف األخرى 
 ومالءة هذه المصارف.

 
ثانياً: بشكل مباشر أكثر قد يقلق المستثمرون من أن تكون مؤسسات مالية عالمية 
مهمة في النظام المالي لديها تعرضات كبيرة مباشرة تجاه مؤسسات مالية عالمية 

 ،قروض و كفاالت ائتمانية أخرى مهمة في النظام المالي تعرضت للفشل على شكل
 في (AIG)مثال على ذلك أن مصدر القلق الرئيسي المتعلق بمجموعة 

هو االعتقاد بأن عدد المؤسسات المالية المهمة في النظام  2008 أيلولأغسطس/
 المالي اشترت مبالغ كبيرة من الحماية االئتمانية من هذه المجموعة.

 
يرة هو أداة مفيدة لتخفيف مخاطر العدوى إن اإلطار الرقابي على التعرضات الكب

 وبناءً  ،بين المصارف المهمة في النظام المالي وهذا يدعم االستقرار المالي العالمي
على ذلك فقد تم وضع حد أشّد نسبياً على التعرضات بين المصارف العالمية المهمة 

 ) في هذا اإلطار.G-SIBsفي النظام المالي (
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أيضا أداة تس�اهم ف�ي تعزي�ز الرقاب�ة فيم�ا يتعل�ق بالتعرض�ات هذا اإلطار الرقابي يعد  )6
5Fالمصرفي لالكبيرة على نظام الظِ 

و ه�ذا ه�و الح�ال بالنس�بة  ،على وجه الخص�وص 6
وص��ناديق  ،هياك��ل التوري��ق ،لمقترح��ات معالج��ة التعرض��ات تج��اه ص��ناديق األم��وال

 ).CIUاالستثمار الجماعي(
 

 تطبيق أسلوب النظرة التفصيليةإن هذا اإلطار يتضمن متطلبات المصارف ل
)look-through approach ًوأن تعمل على تقييم المخاطر  ،) عندما يكون ذلك مناسبا

بل ترتبط باألحرى إلى  ،اإلضافية المحتملة التي ال ترتبط بالهيكل األساسي لألصول
 السمات األساسية للهيكل وأي طرف ثالث مرتبط بهذا الهيكل. وعندما يتم تحديد هذه

المخاطر فإنه يتم تمييز حجم التعرضات الحقيقي الذي يجب أن يخضع للحدود 
 القصوى.

 
كجزء من الجهود األوسع نطاقاً التي تبذلها اللجنة لتجنب زيادة التعقيدات ف�ي مع�ايير  )7

المع�ايير القائم�ة ل�دى إط�ار ب�ازل  -حيثم�ا أمك�ن ذل�ك  -فإن ه�ذا اإلط�ار يتتب�ع  ،بازل
م�ن  وذل�ك للوص�ول إل�ى اله�دف ال�ذي أُع�دّ  ؛ض�ت الحاج�ة ل�ذلكويشير إليها حيثما اقت

وبن��اًء عل��ى ذل��ك ف��إن ه��ذه الورق��ة  ،أجل��ه اإلط��ار الرق��ابي عل��ى التعرض��ات الكبي��رة
6Fتتضمن عدداً من المراجع إلطار رأس المال على أساس المخاطر

7. 
 

                                                 
)، تشرين أول FSB، الظل المصرفي: تعزيز الرقابة والتنظيم، توصيات مجلس االستقرار المالي (FSBأنظر    6

 .17ص  2لتوصية رقم ، وبالتحديد ا2011
: التجمع الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال: IIما لم يتم ذكر عكس ذلك، فإن الوثيقة المعتمدة هي بازل   7

)، متاح على الرابط 2006اإلصدار الشامل (حزيران  –اإلطار الذي تم مراجعته 
publ/bcbs157.htm.org/www.bis وقد تم في وقت الحق تعديلها من خالل اإلصدارات لبازل ،II  إطار مخاطر

(متاح على الرابط  2009وقد تم إصدار كل منهما في تموز/ IIالسوق والتحسينات على إطار بازل 
8.htmhttp://www.bis.org/pupl/bcbs15  وhttp://www.bis.org/publ/bcbs157.htm وبازل (III إطار التنظيم :

، متاح على الرابط 2011اإلصدار الذي تم مراجعته حزيران / -العالمي لمصارف ونظام مصرفي أكثر مرونة 
http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm.( 

http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm
http://www.bis.org/pupl/bcbs158.htm
http://www.bis.org/pupl/bcbs158.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm
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 :أنواع أخرى من مخاطر التركزات .ب 
 

التعرض�ات الكبي�رة تج�اه الط�رف  إن لجنة بازل للرقاب�ة المص�رفية ت�رى أن مخ�اطر )8
المقابل الواح�د أو مجموع�ة مرتبط�ة م�ن األط�راف المقابل�ة ليس�ت الن�وع الوحي�د م�ن 

ولك�ن هن�اك أن�واع أخ�رى للترك�زات  ،مخاطر التركز التي تُضعف مرونة المصرف
التركز في مص�ادر التموي�ل الت�ي ي�تم  ،القطاعية أو الجغرافية من تعرضات األصول

و أيضاً اتخاذ مركز قص�ير األج�ل بمب�الغ كبي�رة ف�ي األوراق المالي�ة  ،ااالعتماد عليه
 ألن المصرف قد يتعرض لخسائر كبيرة إذا ارتفعت أسعار هذه األوراق المالية.

 
إن اللجنة قررت أن تأخذ بعين االعتبار لدى إعداد هذا اإلطار أن تقتصر فقط على 

ف مقابل واحد أو مجموعة الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة تعثر طر
ولن تأخذ بعين االعتبار األنواع األخرى من مخاطر  ،مرتبطة من األطراف المقابلة

 التركزات.
 

أيض��اً ل��م ي��تم ف��ي ه��ذا اإلط��ار بح��ث موض��وع التعرض��ات الحاص��لة ب��ين المص��ارف  )9
ش�كل مخ�اطر ترك�ز يه�دد اس�تمرار والشركات ضمن المجموعة الواح�دة رغ�م أنه�ا تُ 

 بقاء المصرف.
 

 ثانياً: التصميم العام لإلطار اإلشرافي االحترازي على التعرضات الكبيرة
 
 :نطاق ومستوى التطبيق )أ 

 
إن اإلط��ار الرق��ابي عل��ى التعرض��ات الكبي��رة ق��د ج��اء مكم��الً ومس��انداً لمع��ايير رأس  )10

الم���ال عل���ى أس���اس المخ���اطر. وكنتيج���ة ل���ذلك فإن���ه يج���ب تطبيق���ه ب���نفس المس���توى 
 21رأس الم�ال عل�ى أس�اس المخ�اطر وفق�ا للفق�رات رق�م  المطلوب لتطبيق متطلب�ات

 أي كل شريحة من ضمن المجموعة المصرفية. ،IIمن نص بازل  22و
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بل للتطبيق على جميع المصارف إن اإلطار الرقابي على التعرضات الكبيرة قا )11
وكسائر المعايير التي تم إصدارها من قبل اللجنة فإن السلطات  ،شطة دولياً الن

وأيضا لديها  ،في الدول األعضاء لديها الخيار لوضع معايير أكثر تحفظاً الرقابية 
إذا –مع إمكانية  ،الخيار لتوسيع نطاق التطبيق على نطاق أوسع من المصارف

تطوير منهجية مختلفة للمصارف التي تقع عادةً خارج نطاق  –اقتضت الحاجة لذلك
7Fتطبيق إطار بازل

8. 
 

د للمصرف لتعرضات الكبيرة على المستوى الموحّ إن تطبيق اإلطار الرقابي على ا )12
نه يجب على المصرف األخذ بعين االعتبار جميع التعرضات أينطوي على 

ألطراف ثالثة على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة ومقارنة مجموع هذه 
 التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل لهذه المجموعة.

 
 :ءاتنطاق األطراف المقابلة واالستثنا )ب 

 

 ،يجب على المصرف أن يأخذ بعين االعتبار حجم التعرضات تجاه أي طرف مقابل )13
ستثناة من إطار التعرضات الكبيرة هي الحكومات علماً بان األطراف الوحيدة المُ 
وقد تم في البند (رابعاً) من هذا اإلطار تحديد  ،)61(كما هي معّرفة في الفقرة رقم 
المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة أو التي بحاجة جميع أنواع األطراف المقابلة 

 إلى معالجة بطريقة أخرى.
 

 

                                                 
بأنه قد تكون هناك قضية فيما يتعلق باالعتراف بالضمانات المادية في المصارف ت اللجنة على سبيل المثال، فقد الحظ 8

هذه  التي تقع خارج نطاق تطبيق إطار بازل والذي ال يتم االعتراف بها ضمن إطار التعرضات الكبيرة المذكور في
 الوثيقة.
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 :تعريف التعرضات الكبيرة والتقارير الرقابية )ج 
 

التعرضات الكبيرة هي مجموع قيم التعرض في المصرف تجاه طرف مقابل واحد  )14
أدناه) أو مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة (كما هو معّرف في البند ثانياً/هـ 

من قاعدة رأس المال المؤهل  في المائة 10الذي يساوي أو يزيد عن ما نسبته 
 للمصرف.

 
 يتم قياس قيم التعرض وفقاً لما هو محدد في البندين (ثالثاً ورابعاً).

 
يجب على المصارف تزويد السلطة الرقابية بقيم التعرض قبل وبعد استخدام تقنيات  )15

المصارف أن تزّود السلطة الرقابية بتقارير توضح فات االئتمان، ويجب على خفِ مُ 
 ما يلي:
 

من قاعدة  في المائة 10جميع قيم التعرضات التي تساوي أو تزيد عن ما نسبته  -
أي التي ينطبق عليها تعريف التعرض الكبير  ،رأس المال المؤهل للمصرف

 والتي يتم قياسها وفقاً لما هو محدد في البندين (ثالثاً و رابعاً).
 
من قاعدة  في المائة 10جميع قيم التعرضات التي تساوي أو تزيد عن ما نسبته  -

رأس المال المؤهل للمصرف قبل استخدام تقنيات مخففات االئتمان والتي يتم 
 رابعاً).ما هو محدد في البندين (ثالثاً وقياسها وفقاً ل

 
تزيد عن ما جميع قيم التعرضات المستثناة من الحدود القصوى والتي تساوي أو  -

 من قاعدة رأس المال المؤهل للمصرف. في المائة 10نسبته 
 
تعرض للمصرف تجاه األطراف المقابلة والتي يتم قياسها وفقاً لما هو  20كبر أ -

محدد في البندين (ثالثاً ورابعاً) والمشمول ضمن نطاق التطبيق وبغض النظر 
 عن نسبته من قاعدة رأس المال المؤهل للمصرف.
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 :الحد األقصى للتعرضات الكبيرة -ألدنى من المتطلباتالحد ا )د 
 

ال يجب أن يزيد مجموع تعرضات المصرف تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة  )16
من قاعدة رأس المال  في المائة 25مرتبطة من األطراف المقابلة عن ما نسبته 

 في المائة 15هذا وقد تم تحديد نسبة  ،المؤهل للمصرف في جميع األوقات
) آخر G-SIB) لـ (G-SIBرضات المصارف العالمية المهمة في النظام المالي (لتع

 وذلك كما تم توضيحه في البند (خامساً).
 

قاعدة  ،يجب أن يتم قياس التعرضات وفقاً لما هو محدد في البندين (ثالثاً ورابعاً) )17
ل رأس المال المؤهل للمصرف هي القيمة الفعالّة من الشريحة األولى لرأس الما

8Fالخاضعة للمعايير المذكورة في الجزء األول من إطار بازل 

9III. 
 

يجب إبالغ السلطة الرقابية فوراً بأي تجاوز للحد األقصى المحدد للتعرضات  )18
 ويجب تصويب الوضع بسرعة. -والذي يجب أن يبقى حالة استثنائية  -الكبيرة  

 
 :تعريف المجموعة المرتبطة لألطراف المقابلة   هـ)

 
ك المصرف في بعض الحاالت تعرضات تجاه مجموعة من األطراف المقابلة يمل )19

بحيث إذا تعرض  ،ذات عالقة محددة مع بعضها البعض أو تابعة لبعضها البعض
 توعليه فقد تم ،احدها للفشل فإن االحتمال الكبير أن تتعرض جميعها للفشل

مرتبطة من  اإلشارة إلى هذا النوع من المجموعات في هذا اإلطار بمجموعة
أي في هذه الحالة  ،األطراف المقابلة ويجب أن يتم التعامل معها كطرف مقابل واحد

فإن مجموع قيم التعرضات تجاه مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة خاضع 
لنفس حد التعرضات الكبيرة للطرف المقابل الواحد ويجب أن تخضع لمتطلبات 

 طرف مقابل واحد.التقارير الرقابية المذكورة أعاله ك
                                                 

) 2011(إصدار حزيران  2010: إطار التنظيم العالمي لمصارف ونظام مصرفي أكثر مرونة، كانون أول IIIبازل   9
 .pdf.http://www.bis.org/publ/bcbs189متاح على الرابط 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
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طبيعيين أو  ينطبق مفهوم المجموعة المرتبطة على شخصين أو أكثر سواءً  )20
 اعتباريين في حال تحقق أي من المعايير التالية:

 
عالقة سيطرة: سيطرة أي من األطراف المقابلة بشكل مباشر أو غير مباشر  -

 على اآلخر/اآلخرين.
 

قابلة لمشاكل مالية راف المُ التبعية االقتصادية: في حال تعرض أي من األط -
حتمل أن فإنه نتيجة لذلك من المُ  ،وخصوصا صعوبات في التمويل أو السداد

يتعرض بقية األطراف المقابلة ضمن المجموعة إلى صعوبات في التمويل 
 والسداد.

 
على المصارف أن تُقيّم العالقة بين األطراف المقابلة اعتماداً على ما ُذكر أعاله  )21

 األطراف التي ينطبق عليها مفهوم المجموعة المرتبطة.بهدف تحديد 
 

بهدف تقييم مدى انطباق عالقة السيطرة بين األطراف المقابلة فإنه يجب وبشكل  )22
تلقائي اعتبار تحقق عالقة السيطرة بين اثنين من األطراف المقابلة في حال امتلك 

 المقابل األخر.) من حقوق التصويت لدى الطرف في المائة 50احدهما ما نسبته (
 

باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب على المصارف أن تقيّم مدى انطباق مفهوم المجموعة  )23
المرتبطة بين األطراف المقابلة على أساس عالقة السيطرة اعتماداً على المعايير 

 التالية:
 

اتفاقيات التصويت (مثل السيطرة على أغلبية حقوق التصويت عمالً باتفاقية مع  -
 األسهم).بعض مالكي 

 
مثل القدرة على تعيين أو  ،القدرة على تعيين أو إقالة إدارة أحد األطراف المقابلة -

أو أن أغلبية األعضاء قد تم انتخابهم نتيجة  ،إقالة أغلبية أعضاء الهيئة اإلدارية
 استخدام حق التصويت من قبل أحد األطراف المقابلة.
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مثال على  ،يا ألحد األطراف المقابلةالقدرة على التأثير الكبير على اإلدارة العل -
ذلك قدرة احد األطراف المقابلة على السيطرة على إدارة وسياسات طرف مقابل 

لذلك (مثل حق الموافقة على قرارات  آخر عمال بعقد بين الطرفين أو خالفاً 
 رئيسية).

 
دة ف��ي مب��ادئ المحاس��بة المالئم��ة ح��دم��ن المتوق��ع أن تش��ير المص��ارف إل��ى مع��ايير مُ  )24

 المعترف بها عالمياً وذلك لمزيد من التوجيه النوعي لدى تحديد مفهوم السيطرة.و
 

يبقى م�ن الممك�ن  ،إذا انطبقت عالقة السيطرة اعتماداً على أي من المعايير المذكورة )25
مث�ل وج�ود ظ�روف  ،للمصرف القيام بالتوضيح للسلطة الرقابية أي حاالت اس�تثنائية

حيث انه ليس بالضرورة أن ينتج عن مث�ل ه�ذه  محددة أو ضمانات حوكمة الشركات
 السيطرة مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة.

 
عل���ى المص���ارف ل���دى تطبي���ق مفه���وم المجموع���ة المرتبط���ة اعتم���اداً عل���ى التبعي���ة  )26

 -المعايير النوعية التالية: -كحد أدنى  -االقتصادية األخذ بعين االعتبار
 
أو أكثر من إجمالي اإليرادات أو إجمالي  في المائة 50عندما تكون ما نسبته  -

ألحد األطراف المقابلة مستمدة من تعامالت مع  -بشكل سنوي  -المصاريف 
حد المستأجرين فيه يدفع أطرف مقابل آخر (مثل مالك عقار سكني/تجاري و

 جزء كبير من أجرة هذا العقار).
 

و جزئي أو عندما يكفل الطرف المقابل تعرضات طرف مقابل آخر بشكل كلي أ -
وبحيث أن حجم التعرضات كبير يعّرض  ،يكون ملتزماً بها بوسائل أخرى

 الطرف المقابل الكفيل للتعثر في حال تم مطالبته بدفعها.
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عندما يتم بيع جزء كبير من منتجات طرف مقابل لطرف مقابل آخر وال يمكن  -
 أن يتم بسهوله استبداله بزبائن آخرين.

 
ع لسداد احد القروض الحاصل عليها أحد األطراف عندما يكون المصدر المتوق -

المقابلة هو نفس مصدر السداد لقرض حاصل عليه طرف مقابل آخر وليس لديه 
 مصادر دخل أخرى لتسديد هذا القرض.

 
عندما يكون من المحتمل في حال تعرض طرف مقابل لمشاكل مالية أن تتعرض  -

ماتها بشكل كامل وفي الوقت األطراف المقابلة األخرى لصعوبات في سداد التزا
 المناسب.

 
عندما يكون تعثر أو إعسار أحد األطراف المقابلة مرتبط بتعثر أو إعسار أحد أو  -

 عدد من األطراف المقابلة األخرى.
 

مصدر  -عندما يعتمد اثنين أو أكثر من األطراف المقابلة على نفس  المزّود  -
وفي  ،لصعوبة إيجاد مزّود بديلوفي حال تعثر هذا الُمزّود فإنه من ا -تمويل 

هذه الحالة فإنه من المحتمل انتقال مشكلة التمويل من طرف مقابل واحد لطرف 
مقابل آخر بسبب االعتماد بشكل متبادل أو غير متبادل على نفس مصدر التمويل 

 الرئيسي.
 

ومع ذلك قد يكون هناك بعض الظروف التي ال يمكن بشكل تلقائي تطبيق مفهوم  )27
ة االقتصادية وفقاً للمعايير المذكورة في حال قام المصرف بالتوضيح للسلطة التبعي

الرقابية بأن الطرف المقابل المرتبط اقتصاديا بطرف مقابل آخر قادر على التغلب 
على أي مشاكل مالية أو حتى تعثر الطرف المقابل اآلخر من خالل إيجاد شريك 

وعليه فإن المصرف ال  ،نية مناسبةعمل بديل أو مصدر تمويل بديل خالل فترة زم
يحتاج أن يضع هؤالء األطراف المقابلة ضمن مجموعة مرتبطة من األطراف 

 المقابلة.
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هناك حاالت يكون إجراء بحث شامل عن التبعية االقتصادية غير مناسب مع حجم  )28
ولذلك من المتوقع أن تقوم المصارف ببحث مدى انطباق مفهوم  ،التعرضات

بطة من األطراف المقابلة وفقا للتبعية االقتصادية في حال كان المجموعة المرت
من  في المائة 5مجموع قيم التعرضات للطرف المقابل الواحد يتجاوز ما نسبته 

 قاعدة رأس المال المؤهل للمصرف.
 

 ثالثاً: قيم التعرضات
 

طة متضمنا المجموعة المرتب ،هذا الجزء يشير إلى قيم التعرضات لألطراف المقابلة )29
من األطراف المقابلة والتي يجب معاملتها كطرف مقابل واحد وفقاً لما تم توضيحه 

 في البند (ثانياً/هـ) أعاله.
 

 :مبادئ قياس عامة .أ 
 

إن قيم التعرضات التي يجب على المصرف أخذها بعين االعتبار بهدف معرفة  )30
وفقا إلطار التعرضات الكبيرة للطرف المقابل الواحد هي جميع التعرضات المعّرفة 

رأس المال على أساس المخاطر ويجب األخذ بعين االعتبار  البنود داخل وخارج 
الميزانية والمتضمنة كل من المحفظة المصرفية ومحفظة المتاجرة واألدوات مع 
األطراف المقابلة ذات المخاطر االئتمانية وفقاً إلطار رأس المال على أساس 

 المخاطر.
 

طرف المقابل التي سبق وان تم طرحها من رأس المال ال يجب إضافة تعرضات ال )31
التعرضات  نفس الطرف المقابل بغرض تطبيق حدإلى التعرضات األخرى ل

9Fالكبيرة

10. 

                                                 
في المائة. عندما تكون هذه هي الحالة  1,250التعرض يشكل وزن مخاطر بنسبة  هذا األسلوب ال يتم تطبيقه أينما كان 10

فيجب إضافة هذا التعرض ألي تعرضات أخرى لنفس الطرف المقابل ويخضع مجموع هذه التعرضات للحد األقصى 
 إال إذا كان هذا التعرض تحديداً مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة.  ،للتعرضات الكبيرة
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 :تعريف قيمة التعرض .ب 
 

 :األصول غير المشتقة ،بنود داخل الميزانية ،المحفظة المصرفية
10Fرض.إن قيمة التعرض يجب أن تعّرف على أنها القيمة المحاسبية للتع )32

وبديالً لذلك  11
فان المصرف ممكن أن يعتبر قيمة التعرض هي إجمالي مخصصات محددة 

 وتعديالت على  القيمة.
 

المشتقات المالية غير النظامية (وأي أدوات أخرى  ،محفظة المتاجرة ،المحفظة المصرفية
 :تتضمن مخاطر ائتمانية لطرف مقابل)

االئتمانية للطرف المقابل وليست  قيمة التعرض لألدوات التي ترفع من المخاطر  )33
عمليات تمويل ألوراق مالية يجب أن يكون قيمة التعرض عند التعثر وفقاً لألسلوب 

SA-CCR.(11Fالمعياري للمخاطر االئتمانية للطرف المقابل (

12 
 

 :عمليات تمويل األوراق المالية
لذي يشمل لقد قامت اللجنة بإجراء مراجعة لألسلوب المعياري لمخاطر االئتمان وا )34

SFT12F)مراجعة لألسلوب الشامل لقياس تعرضات تمويل األوراق المالية (

إن  .13
–اللجنة تتوقع أن تكون المراجعة المقبلة لألسلوب الشامل ونسب االقتطاع الرقابية 

ستكون مالئمة ألغراض التعرضات  – أو مايعادلها في طريقة النموذج الغير داخلية
على المصارف استخدام األسلوب الشامل مع نسب وفي هذه الحالة فإن  ،الكبيرة

 االقتطاع الرقابية.

                                                 
 مخصصات محددة وتعديالت على القيمة.صافي   11
متاح على  ،االسلوب المعياري لقياس المخاطر االئتمانية لتعرضات الطرف المقابل ،2014أذار  ،BCBSانظر   12

 . http://www.bis.org/publ/bcbs279.htmالرابط 
 151ويليه الفقرة  147نسب االقتطاع الرقابية المعيارية تم توضيحها في الفقرة رقم االسلوب الشامل الحالي و  13

 .IIعلى التوالي من اطار بازل  153و

http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm
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ل مراجعة األسلوب المعياري قبل الموعد النهائي لتطبيق مِ كإن توقعات اللجنة أن تُ 
تأخير فإنه سيتم السماح للمصارف  ثووفي حال حد ،إطار التعرضات الكبيرة

تطلبات رأس المال على باستخدام الطريقة التي يستخدمونها حالياً في احتساب م
 أساس المخاطر لمواجهة تعرضات تمويل األوراق المالية.

 
 :المحفظة المصرفية "التقليدية" التزامات خارج الميزانية

ألغراض إطار التعرضات الكبيرة فإنه سيتم تحويل بنود خارج الميزانية إلى  )35
م تحديدها في ) والتي تCCFsتعرضات ائتمانية من خالل استخدام معامالت تحويل (

األسلوب المعياري لمخاطر االئتمان لتحديد متطلبات رأس المال على أساس 
 ).في المائة 10وبحد أدنى ( ،المخاطر

 
 تقنيات مخففات مخاطر االئتمان المؤهلة .ج 

 
إن تقنيات مخففات المخاطر المؤهلة ألغراض التعرضات الكبيرة هي التي تلبي  )36

13Fمولةلة لالعتراف بالحماية االئتمانية غير المُ المتطلبات الدنيا والمعايير المؤه

14 
والضمانات المالية التي تكفي كضمان مالي مؤهل وفقا لألسلوب المعياري 

 ألغراض متطلبات رأس المال على أساس المخاطر.
 

وطبقاً لما  (IRB)األشكال األخرى للضمانات وفقاً ألسلوب طريقة التصنيف الداخلية  )37
العقارات السكنية  ،(الذمم المدينةII من نص بازل  )289ورد في الفقرة رقم (

وغيرها من الضمانات) غير مؤهلة لتخفيض قيم التعرض ألغراض  ،والتجارية
 اإلطار الرقابي على التعرضات الكبيرة.

 

                                                 
مولة تشير مجتمعة إلى معالجة الكفاالت والمشتقات االئتمانية التي تم توضيحها في القسم الحماية االئتمانية غير المُ  14

 .IIمخففات مخاطر االئتمان) من إطار بازل  -يالثاني، الجزء د (األسلوب المعيار



 

 18 

خفف��ات مخ��اطر االئتم��ان المؤهل��ة ل��دى يج��ب عل��ى المص��رف أن يعت��رف بتقني��ات مُ  )38
م ه�ذه التقني�ات ف�ي احتس�اب متطلب�ات رأس احتساب قيم التعرضات كلّما قام باس�تخدا

المال على أساس المخاطر وعلى أن تستوفي شروط االعتراف في إطار التعرضات 
 الكبيرة.

 
 :كيفية معالجة عدم تطابق تواريخ االستحقاق في مخففات مخاطر االئتمان

14Fوفقا لألحكام المنصوص عليها في إطار رأس المال على أساس المخاطر )39

فإنه يتم  ،15
متطابق��ة ف��ي ت��اريخ االس��تحقاق ف��ي ح��ال ك��ان ت��اريخ الالعت��راف بالتحوط��ات غي��ر ا

االس��تحقاق األص��لي للتح��وط يس��اوي أو يزي��د ع��ن س��نة وت��اريخ االس��تحقاق المتبق��ي 
 أشهر. 3للتحوط  ال يقل عن 

 
في حال كان هناك ع�دم تط�ابق ف�ي ت�اريخ االس�تحقاق فيم�ا يتعل�ق  بمخفف�ات مخ�اطر  )40

الكف�االت ومش�تقات االئتم�ان)  ،تق�اص ف�ي بن�ود داخ�ل الميزاني�ةال ،االئتمان (الضمان
ف�إن التع�ديالت عل�ى  ،المعترف بها ضمن متطلبات رأس المال على أساس المخ�اطر

الحماي��ة االئتماني��ة ألغ��راض احتس��اب ق��يم التعرض��ات الكبي��رة ي��تم تحدي��ده باس��تخدام 
15Fلمخاطرنفس األسلوب المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال على أساس ا

16. 
 

 :التقاص في بنود داخل الميزانية
عن��دما يك��ون المص��رف ُمل��َزم قانوني��اً بعم��ل ترتيب��ات التق��اص المتعلق��ة ب��القروض  )41

فان��ه يمكن��ه احتس��اب ق��يم التعرض��ات ألغ��راض التعرض��ات الكبي��رة وفق��اً  ،والودائ��ع
أي عل���ى أس���اس  ،س���تخدمة ألغ���راض متطلب���ات رأس الم���اللطريق���ة االحتس���اب المُ 

ة التعرضات االئتماني�ة م�ع مراع�اة الش�روط ال�واردة ف�ي أس�لوب التق�اص صافي قيم
16Fفي بنود داخل الميزانية في متطلبات رأس المال على أساس المخاطر

17. 
                                                 

 .II) من إطار بازل 204) و(143نظر الفقرة رقم (أ 15
 .II) من إطار بازل 204) و(202أنظر الفقرة رقم (  16
 .II) من إطار بازل 188) و(139أنظر الفقرة رقم (  17
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 :خففات مخاطر االئتمان المعترف بها لتخفيض قيمة التعرض األصليتقنيات مُ  .د 
 

ص�لي بقيم�ة على المصارف أن تقوم بتخفيض قيمة التعرض تجاه الطرف المقاب�ل األ )42
 ،خففات االئتمان المؤهلة المعترف بها ألغراض رأس الم�ال عل�ى أس�اس المخ�اطرمُ 

 -وفيما يلي قيم مخففات االئتمان المعترف بها:
 

 قيمة الجزء المضمون في حالة الحماية االئتمانية غير الممولة. -
 

رف بها قيمة جزء المطالبة المضمون بالقيمة السوقية للضمانات المالية المعت -
عندما يستخدم المصرف األسلوب المعياري البسيط في متطلبات رأس المال 

 على أساس المخاطر.
 

قيمة الضمان الذي تم تعديله بعد تطبيق نسب االقتطاع المطلوبة في حالة  -
علماً بأن نسب  ،الضمانات المالية عندما يستخدم المصرف األسلوب الشامل

ة الضمانات يجب أن تكون نسب االقتطاع االقتطاع المستخدمة لتخفيض قيم
17Fالرقابية المستخدمة وفقا لألسلوب الشامل

وال يجب استخدام نسب االقتطاع  18
 وفقاً لألسلوب الداخلي.

 
 :االعتراف بتعرضات مزّودي مخففات مخاطر االئتمان هـ.

 

ف��ي ح��ال قي��ام المص��رف بتخف��يض قيم��ة التع��رض للط��رف المقاب��ل األص��لي بقيم��ة  )43
ائتم�ان مؤه�ل فإن�ه يج�ب عل�ى المص�رف االعت�راف ب�التعرض تج�اه  مخفف مخاطر

مزّود مخفف مخ�اطر االئتم�ان وب�نفس القيم�ة المخفّض�ة م�ن قيم�ة التع�رض للط�رف 
 ).57المقابل األصلي (عدا الحاالت المذكورة في الفقرة 

                                                 
 .II) من إطار بازل 153) و(151قم (إن نسب االقتطاع الرقابية المستخدمة حالياً تم توضيحها في الفقرة ر  18
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 :احتساب قيمة التعرض في مراكز محفظة المتاجرة .ه 
 

للط��رف المقاب��ل الواح��د تظه��ر ف��ي  عل��ى المص��رف أن يق��وم بإض��افة أي تعرض��ات )44
ت��اجرة إل��ى ب��اقي تعرض��اته األخ��رى ف��ي المحفظ��ة المص��رفية ألغ��راض محفظ��ة المُ 

 احتساب مجموع تعرضاته.
 

 :نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة
إن التعرضات التي سيتم أخ�ذها بع�ين االعتب�ار ف�ي ه�ذا الج�زء ه�ي الت�ي تتواف�ق م�ع  )45

ز المتعلق���ة بتعث���ر الط���رف المقاب���ل الواح���د للتعرض���ات ف���ي محفظ���ة مخ���اطر الترك���
وعلي��ه ف��إن المراك��ز ف��ي األدوات المالي��ة مث��ل الس��ندات  ،)8ت��اجرة (أنظ��ر الفق��رة المُ 

ف�ي ح�ين أن  ،وحقوق الملكية يجب أن يتم تقييدها بوضع ح�د أقص�ى للتع�رض الكبي�ر
 التركزات في البضائع والعمالت ال تحتاج لوضع حدود لها.

 
 :احتساب قيمة التعرض في مراكز محفظة المتاجرة

يج��ب أن ي��تم احتس��اب قيم��ة التعرض��ات ألدوات ال��دين العادي��ة وحق��وق الملكي��ة وفق��اً  )46
 للقيمة المحاسبية لها (أي القيمة السوقية ألدوات الدين المشابهة).

 
ية يج�ب العقود اآلجلة والمشتقات االئتمان ،المستقبليات ،األدوات مثل عقود المبادالت )47

18Fأن يتم تحويلها لمراك�ز وفق�اً لمتطلب�ات رأس الم�ال عل�ى أس�اس المخ�اطر

إن ه�ذه  ،19
وي���تم األخ���ذ بع���ين االعتب���ار فق���ط  ،األدوات يج���ب تحليله���ا إل���ى مكوناته���ا الفرعي���ة

المكونات الفرعية التي تنتج عنها حركات تُمثّل تعرضات ضمن نط�اق تطبي�ق إط�ار 
19Fالتعرضات الكبيرة.

20 
                                                 

 ).x-xii) (718انظر الفقرة رقم (  19
ومركز قصير األجل في  xعلى سبيل المثال يتم تحليله إلى مركز طويل األجل في السهم  xالعقد المستقبلي في سهم   20

فائدة فيجب تحليله إلى  التعرض لسعر فائدة خالي من المخاطر في العملة الممولة منها، أو عقد مبادلة نموذجي لسعر
 مركز طويل األجل لسعر فائدة ثابت ومركز قصير األجل لسعر فائدة معّوم أو بالعكس.
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ف�إن قيم�ة التع�رض لمال�ك ه�ذه  ،ات االئتمانية التي تمثل حماية مباع�ةفي حالة المشتق )48
األداة هي المبلغ المستحق في حال تم تفعيل هذه األداة مطروح�اً منه�ا القيم�ة المطلق�ة 

20Fللحماي��ة االئتماني��ة

أّم��ا بخص��وص األوراق المرتبط��ة باالئتم��ان ف��إن ب��ائع الحماي��ة  .21
ص���در ه���ذه األوراق واألص���ل ك���ز مُ يحت���اج ألن يأخ���ذ بع���ين االعتب���ار ك���ل م���ن مر

المرجعي لهذه األوراق وذلك للمراكز الت�ي ت�م التح�ّوط له�ا بمش�تقات ائتماني�ة (انظ�ر 
 ).56و 53الفقرة 

 
إن قياس قيم التعرضات للخيارات وفقاً لهذا اإلطار يختلف عن قياس قيم التعرض�ات  )49

ج��ب أن إن قيم��ة التع��رض ي ،ألغ��راض متطلب��ات رأس الم��ال عل��ى أس��اس المخ��اطر
تك��ون عل��ى أس��اس التغي��رات ف��ي أس��عار الخي��ارات الت��ي ق��د تن��تج ع��ن تعث��ر األداة 
األساسية. إن قيمة التعرض لخيار حق شراء طويل األجل ستكون القيم�ة الس�وقية ل�ه 

ح�دد للخي�ار مطروح�اً من�ه وقيمة التعرض لخيار حق بيع قصير األجل هو الس�عر المُ 
 القيمة السوقية. 

 
الشراء قصير األجل وخيار حق البيع طويل األجل فإن تعثر في حالة خيار حق 

مما  ،األداة األساسية يؤدي إلى حصول أرباح (تعرض سلبي) بدالً من الخسارة
يؤدي في الحالة األولى إلى تعرض بقيمة الخيار السوقية بينما في الحالة األخيرة 

 حدد للخيار مطروحاً منه القيمة السوقية له.يساوي السعر المُ 
 

في جميع الحاالت فإن المراكز الناتجة عن ذلك يتم تجميعها مع التعرضات األخرى 
 وبعد التجميع يتم تعديل صافي التعرضات السلبية لتصبح صفر.

 
                                                 

في حال كانت القيمة السوقية للمشتقة االئتمانية موجبة من وجهة نظر بائع الحماية، فإنه في مثل هذه الحالة يجب   21
( المخاطر االئتمانية لألطراف المقابلة، انظر الفقرة رقم  إضافتها إلى تعرض بائع الحماية تجاه مشتري الحماية

) من هذا اإلطار). مثل هذا الوضع قد يحدث في حال كانت القيمة السوقية لها قد تم االتفاق عليها ولكن األقساط 33(
 الدورية المدفوعة لم تتجاوز القيمة السوقية المطلقة للحماية االئتمانية.
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إن قيم التعرضات في عمليات االستثمارات التي يقوم بها المصرف (أي مراكز  )50
يجب أن يتم احتسابها صناديق التحوط أو صناديق االستثمار)  ،التوريق ،المؤشرات

 .بنفس الطريقة لألدوات المشابهة في المحفظة المصرفية (البند رابعاً/د)
 

حدد يينها لهذا الهيكل المُ حدد ممكن تعومن هنا فإن القيمة المستثمر بها في هيكل مُ 
تجاه األطراف المقابلة المرتبطة  -تعريفها بالطرف المقابل المستقل تم-نفسه 

 72وفقا للمبادئ المذكورة في الفقرة  ،أو العميل غير المعروف ،باألصول األساسية
 .76إلى 

 
 :التقاص بين المراكز طويلة األجل والقصيرة األجل في محفظة المتاجرة .و 

 
 :التقاص بين المراكز الطويلة والمراكز القصيرة في نفس اإلصدار

نفس  يمكن للمصارف عمل تقاص بين المراكز طويلة األجل وقصيرة األجل في )51
 ،اإلصدار (يُعّرف اإلصداران على أنهما نفس اإلصدار في حال كان الُمصدر

على البنوك األخذ  ،وبالتالي ،وتاريخ االستحقاق جميعها متماثلة) ،العملة ،الكوبون
حدد ألغراض احتساب تعرضات بعين االعتبار صافي المركز في اإلصدار المُ 

 المصرف تجاه طرف مقابل محدد.
 

 :المراكز الطويلة والمراكز القصيرة في إصدارات مختلفة التقاص بين
يمكن عمل تقاص لمراكز إصدارات مختلفة لنفس الطرف المقابل فقط عندما يكون  )52

أو عندما تكون  ،المركز قصير األجل له أولوية في السداد عن المركز طويل األجل
 هذه المراكز لها نفس األولوية في السداد.

 
فإنه يتم  ،مراكز التي تم التحوط لها من خالل مشتقات ائتمانيةوبشكل مشابه فإن لل )53

المركز الذي تم التحوط له وذلك لألصل الذي تم التحوط له و االعتراف بهذا التحوط
) أعاله (المركز قصير األجل له 52وفقا لألحكام المنصوص عليها في الفقرة رقم (

 ألجل).أولوية في السداد أو بضمانة مساوية للمركز طويل ا
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األوراق المالي�ة فإن�ه يمك�ن  ،ألغراض تحديد األولوية النسبية في السداد بين المراك�ز )54
الق�رض  ،وضع تصنيف وفقا لألولوية ف�ي الس�داد (عل�ى س�بيل المث�ال حق�وق الملكي�ة

 القروض الرئيسية). ،ساندالمُ 
 

ق��اً بالنس��بة للمص��ارف الت��ي تج��د هن��اك عبئ��اً كبي��راً ف��ي تص��نيف األوراق المالي��ة وف )55
فإنه من الممكن أن ال تقوم باالعتراف ب�أي تق�اص ب�ين المراك�ز  ،لألولوية في السداد

الطويل��ة والقص��يرة األج��ل ف��ي اإلص��دارات المختلف��ة ل��دى احتس��اب قيم��ة التعرض��ات 
 لنفس الطرف المقابل.

 
باإلض��افة إل��ى ذل��ك وف��ي حال��ة المراك��ز الت��ي ت��م التح��وط له��ا باس��تخدام المش��تقات  )56

ن أي تخف��يض عل��ى تعرض��ات الط��رف المقاب��ل األص��لي س��تتوافق م��ع االئتماني��ة ف��إ
وذل��ك بإتب��اع المب��ادئ الم��ذكورة ف��ي  ،تعرض��ات جدي��دة لم��زّود الحماي��ة االئتماني��ة

 .57ما عدا الحالة المذكورة في الفقرة  43األسلوب االستبدالي المذكور في الفقرة 
 

) ويك��ون ُمص��در CDSعن��دما تك��ون الحماي��ة االئتماني��ة عل��ى ش��كل ش��هادات إي��داع ( )57
ش��هادة اإلي��داع ليس��ت مؤسس��ات مالي��ة ف��إن المبل��غ ال��ذي ي��تم تعيين��ه لم��زّود الحماي��ة 
االئتمانية هو ليس المبلغ الذي يتم طرحه من قيمة التعرض للطرف المقاب�ل األص�لي 

(SA-CCR) ـمن ذلك يتم احتساب قيمة التعرض وفقا ل ولكن بدالً  21F

22. 
 

 المالية تشمل: لغاية هذه الفقرة فإن المؤسسات
 

المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم وتشمل المؤسسة األم وأي شركات تابعة  -
وبحيث يخضع أي كيان قانوني أساسي ضمن المستوى الموحد إلشراف  ،لها

                                                 
األسلوب المعياري لقياس مخاطر تعرضات االئتمان، متاح على الرابط  ،2014آذار  ،BCBSانظر  22

org/publ/bcbs279.htmhttp://www.bis. . 

http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs279.htm
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وليس  -سلطة رقابية تطبق متطلبات احترازية وفقاً لمعايير عالمية وهذا يتضمن
الوسطاء الماليين/البائعين  ،حترازيشركات التأمين الخاضعة لتنظيم ا -حصراً 

 صناديق االدخار وتجار العموالت اآلجلة. ،المصارف ،في األسواق المالية
 
المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم وتشمل الكيانات القانونية التي يكون  -

التأجير  ،بيع الديون ،اإلقراض ،نشاط عملها الرئيسي إدارة األصول المالية
 ،الرعاية المالية ،االستثمارات ،التوريق ،فير تعزيز االئتمانتو ،التمويلي

وغيرها من نشاطات الخدمات المالية التي  ،تداول الملكيات ،خدمات الوسيط
 حددتها السلطة الرقابية.

 
التقاص في المراكز القصيرة األجل في محفظة المتاجرة مقابل المراكز الطويلة األجل في 

 :المحفظة المصرفية
 تاجرة.سمح بالتقاص بين المحفظة المصرفية ومحفظة المُ ال يُ  )58

 
 :صافي المراكز القصيرة بعد التقاص

عندما تكون نتيجة التقاص هو صافي المرك�ز قص�ير األج�ل م�ع ط�رف مقاب�ل واح�د  )59
فإن التعرض ال يحتاج ألخذه بعين االعتب�ار كتع�رض ألغ�راض التعرض�ات الكبي�رة 

 ).45(انظر الفقرة 
 

 أنواع محددة من التعرضات رابعاً: معالجة
 

 ،إن هذا الجزء من الورقة يغطي التعرضات التي تحتاج إل�ى طريق�ة معالج�ة مختلف�ة )60
وأي أنواع أخرى من التعرضات غير مدرجة في ه�ذا الج�زء تك�ون خاض�عة لح�دود 

 التعرضات الكبيرة.
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 :لحكومات) والكيانات المرتبطة بهاالتعرضات تجاه الجهات السيادية (ا .أ 
 

) فإن تعرضات المصارف تجاه الحكومات ومصارفها 13رنا في الفقرة رقم (كما ذك )61
ه��ذا االس��تثناء يُطبّ��ق أيض��اً عل��ى  ،س��تثنى م��ن ح��دود التعرض��ات الكبي��رةالمركزي��ة مُ 

مؤسس��ات القط��اع الع��ام الت��ي تُعتب��ر م��ن ض��من الحكوم��ة وفق��اً لمتطلب��ات رأس الم��ال 
ن التعرض��ات ي��تم كفالت��ه أو وأيض��اً ي��تم اس��تثناء أي ج��زء م�� ،عل��ى أس��اس المخ��اطر

ض��مانته ب��أدوات مالي��ة ص��ادرة ع��ن الحكوم��ة م��ن نط��اق تطبي��ق إط��ار التعرض��ات 
 الكبيرة إلى حد االعتراف باستيفاء معايير األهلية لتخفيف مخاطر االئتمان.

 
عندما يكون هناك كيانان أو أكثر خارج نطاق استثناء الحكوم�ة ولك�ن يُس�يطر عليه�ا  )62

ادية لكيان يقع ضمن نط�اق اس�تثناء الحكوم�ة المعّرف�ة ف�ي الفق�رة أو لديها تبعية اقتص
ف��إن ه��ذه الكيان��ات ال تعتب��ر  ،) وخالف��ا ل��ذلك ليس��ت مرتبط��ة ببعض��ها ال��بعض61(

 مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة (عمال بالبند ثانياً/هـ).
 

س�لطة أعاله فإن على المص�رف أن يق�وم بتزوي�د ال 15لكن كما هو مذكور في الفقرة  )63
الرقابية بتعرضاته تجاه الحكومة المستثناة من حدود التعرضات الكبي�رة الت�ي ينطب�ق 

 ).14عليها معايير تعريف التعرض الكبير (انظر الفقرة 
 

باإلضافة إلى ذلك ف�إن عل�ى المص�رف ال�ذي لدي�ه تع�رض لكي�ان مس�تثنى م�ن ح�دود  )64
عت�رف ب�التعرض الخ�اص التعرضات الكبيرة وقد تم التحوط ل�ه بمش�تقة ائتماني�ة أن ي

 57و 43ة كم��ا ت��م التوض��يح ف��ي الفق��رة ب��الطرف المقاب��ل م��زّود الحماي��ة االئتماني��
 ستثنى من حدود التعرضات الكبيرة.وبغض النظر عن حقيقة أن التعرض األصلي مُ 
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 :تعرضات ما بين المصارف .ب 
 

ي�ة لتجنب اإلرباك في المدفوعات وعملي�ات التس�ويات ف�إن تعرض�ات العملي�ات اليوم )65
م��ا ب��ين المص��ارف غي��ر خاض��عة إلط��ار التعرض��ات الكبي��رة وال ي��تم تزوي��د الس��لطة 

 الرقابية بتقارير حول ذلك ألغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة.
 

في الظ�روف الض�اغطة تس�تطيع الس�لطة الرقابي�ة قب�ول تج�اوز الح�د الم�ذكور الحق�اً  )66
 ارف.بين المصارف بهدف ضمان االستقرار في سوق ما بين المص

 
فإن اللجن�ة س�تعمل عل�ى المزي�د  ،بخصوص التعرضات األخرى فيما بين المصارف )67

م��ن المراقب��ة به��دف ض��مان ع��دم وج��ود عواق��ب وخيم��ة ال يمك��ن تجنبه��ا ل��دى تنفي��ذ 
حدد من التعرضات م�ا ب�ين وقد نكون بحاجة لمعالجة خاصة لمدى مُ  ،السياسة النقدية

 المصارف.
 

على هذا اإلطار سيتم االنتهاء منه بحلول عام إن فترة المراقبة وأي تعديالت 
2016. 

 
 :السندات المغطاة .ج 

 
السندات المغطاة هي السندات الصادرة عن المصرف أو مؤسسة رهن عقاري وه�ي  )68

ص��ممة خصيص��اً لحماي��ة خاض��عة بموج��ب الق��انون إلش��راف س��لطة رقابي��ة عام��ة مُ 
 حاملي هذه السندات.

 
سندات يجب استثمارها وفقا للقانون في ة من إصدار هذه الُمحققال وائدإن الع

األصول التي تكون طوال فترة صالحية السندات قادرة على تغطية المطالبات 
المتعلقة بهذه السندات والتي في حال تعثر ُمصدر هذه السندات تكون األولوية في 

 استخدام هذه العائدات لتسديد أصل الدين والفوائد المترتبة عليه.
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يمكن أن يتم  70طاة التي ينطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة إن السندات المغ )69
من القيمة االسمية لعقد  في المائة 20تحديد قيمة تعرض لها ال تقل عن ما نسبته 

 السندات المغطاة للمصرف.
 

يجب تحديد قيمة التعرض لها  ،ألنواع األخرى من السندات المغطاةأما بالنسبة ل
الطرف  القيمة االسمية لعقد السندات المغطاة للمصرف. من في المائة 100بنسبة 

 المقابل الذي سيتم تحديد قيمة التعرض له هو المصرف الُمصدر لهذه السندات.
 

فإنه يجب أن  في المائة 100ليكون السند مؤهل لتحديد قيمة تعرض اقل من نسبة  )70
 نطبق عليه الشروط التالية:ت

 
 .68ي الفقرة رقم يجب أن ينطبق عليه التعريف العام ف -

 
 يجب أن تتكون مجموعة األصول األساسية حصراً مما يلي: -

 
المطالبات على/أو المكفولة من الحكومة أو مصارفها المركزية أو القطاع  •

 العام أو مصارف التنمية متعددة األطراف.
 

المطالبات المضمونة برهن على عقارات سكنية والتي لها وزن مخاطر  •
األسلوب المعياري (II أو أقل وفقاً لمعيار بازل  في المائة 35نسبته 

في  80وتكون نسبة القرض إلى قيمة العقار حوالي  )،لمخاطر االئتمان
 أو اقل. المائة
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 100المطالبات المضمونة بعقارات تجارية والتي لها وزن مخاطر نسبته  •
األسلوب المعياري لمخاطر ( II أو أقل وفقا لمعيار بازل في المائة

 أو اقل. في المائة 60ونسبة القرض إلى قيمة العقار حوالي  )،تماناالئ
 

إن القيمة االسمية لمجموعة األصول التي تم تحديدها للسندات المغطاة من قبل  -
 كحد أدنى. في المائة 10الُمصدر يجب أن تزيد عن قيمتها الحالية بنسبة 

 
ض هي  نفسها ليس من الضروري أن تكون قيمة مجموعة األصول لهذه األغرا

ومع ذلك إذا كان اإلطار التشريعي لم يتعهد بمتطلب  ،المطلوبة في اإلطار التشريعي
المشار إليها أعاله كحد أدنى فان المصرف الُمصدر يحتاج  في المائة 10نسبة الـ 

ن مجموعة األصول المستخدمة لتغطية أنتظم بلإلفصاح العام وعلى أساس مُ 
 بحد أدنى من ناحية عملية. في المائة 10السندات تستوفي نسبة الـ 

 
فإن متطلبات إضافية من  70باإلضافة إلى األصول األساسية المذكورة في الفقرة 

ضمنها استبدال أصول ( نقد أو أصول سائلة قصيرة األجل أو االحتفاظ بأصول 
من األصول األساسية لتعزيز مجموعة الغطاء وذلك ألغراض  مضمونة بدالً 
تقات أدخلت ضمن المجموعة ألغراض التحوط من المخاطر الناشئة اإلدارة) ومش

 في برنامج السندات المغطاة.
 

بهدف احتساب الحد األعلى المطلوب لنسبة تمويل قيمة العقارات السكنية والتجارية  )71
فإنه يجب استخدام المتطلبات التشغيلية المدرجة  ،أعاله 70المشار إليها في الفقرة 

والمتعلقة بالقيمة السوقية للضمان وعدد مرات  IIن إطار بازل ) م509في الفقرة (
 إعادة تقييمه.

 
عند بداية إصدار السندات المغطاة  70يجب أن تنطبق الشروط المذكورة في الفقرة 

 وتبقى حتى تاريخ استحقاقها.
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 :وهياكل أخرى ،أدوات التوريق ،صناديق االستثمار المشترك .د 
 

ان هيكل عتبار احتساب التعرضات حتى لو كيجب أن يأخذ المصرف بعين اال )72
وهذا يعني أنه حتى لو أن المصرف  ،التعرضاتالتعرض يقع بين المصرف و

شار إليها بأصول يستثمر في هياكل من خالل كيان لديه تعرضات تجاه أصول (يُ 
يجب على المصارف تحديد قيمة التعرض أي القيمة المستثمر بها في  ،أساسية)

مثل هذه  ،أطراف مقابلة محددة تتبع األسلوب الموضح أدناه هيكل محدد تجاه
 توريق وهياكل أخرى من األصول األساسية. ،الهياكل تتضمن صناديق

 
 :تحديد الطرف المقابل ذو العالقة الذي يجب أخذه بعين االعتبار

من الممكن أن يقوم المصرف بتحديد التعرض على الهيكل نفسه وليس على  )73
إذا استطاع المصرف إثبات  -عرف بالطرف المقابل المستقل وهذا ما يُ  -المصرف 

من  في المائة 0.25إن قيمة تعرض المصرف لكل أصل أساسي على حدا يقل عن 
إن هذه التعرضات في  مع األخذ بعين االعتبار ،قاعدة رأس المال المؤهل للمصرف

األصول األساسية ناتجة عن االستثمار في الهيكل نفسه واستخدام قيمة التعرضات 
7922Fو 78المحتسبة وفقا لما ورد في الفقرة 

في هذه الحالة ال يُطلب من المصرف  .23
 النظر في تفاصيل الهيكل لمعرفة األصول األساسية.

 
فة هذه األصول األساسية عندما على المصرف أن ينظر إلى تفاصيل الهيكل لمعر )74

من قاعدة رأس  في المائة 0.25يكون قيمة التعرض لكل منها يساوي أو يزيد عن 
ماله المؤهل. في هذه الحالة فإنه يجب معرفة الطرف المقابل المرتبط باألصل 
األساسي وبالتالي فان تعرضاته الكامنة يمكن إضافتها ألي تعرضات مباشرة أو 

 س الطرف المقابل.غير مباشرة لنف

                                                 
اقل بحكم التعريف, فإن هذا يتطلب اختبار يجب اجتيازه بنجاح لتحديد كافة استثمارات المصرف في هيكل إذا كانت    23

 في المائة من قاعدة رأسماله المؤهل. 0.25من 
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من قاعدة  في المائة 0.25قيمة تعرضات المصرف لألصول األساسية التي تقل عن 

رأس المال المؤهل للمصرف يمكن تحديدها للهيكل نفسه (أي جزئيا يمكن النظر 
 إلى تفاصيل األصول).

 إذا لم يستطع المصرف تعريف األصول األساسية للهيكل فيجب عمل اآلتي: )75
 

من  في المائة 0.25 مجموع قيمة تعرضات المصرف ال تتجاوزعندما تكون  -
قاعدة رأس المال المؤهل فإن على المصرف أن يقوم بتحديد قيمة تعرض 

 استثماراته للهيكل نفسه.
 

وعلى  ،خالفاً لذلك فإنه يجب تحديد مجموع قيمة التعرض لعميل غير معروف -
كأنها طرف مقابل المعروفة  المصرف أن يقوم بتجميع جميع تعرضاته غير

 (العميل غير المعروف) و يجب إن يتم تطبيق حد التعرضات الكبيرة عليه.واحد 
 

مطل�وب وفق�اً لم�ا ورد ف�ي الفق�رة ) غير LTAعندما يكون أسلوب النظرة التفصيلية ( )76
راً عل��ى توض��يح أن اعتب��ارات غي��ر أن��ه يج��ب عل��ى المص��رف أن يك��ون ق��اد ،73

ير عل��ى ه��ذا الق��رار ف��ي ح��ال ت��م اس��تخدام أس��لوب المض��اربة التنظيمي��ة ل��يس له��ا ت��أث
مثال عل�ى ذل�ك ب�أن المص�رف ال يتحاي�ل عل�ى ح�د التع�رض  ،النظرة التفصيلية أم ال

الكبير م�ن خ�الل االس�تثمار ف�ي ع�دد م�ن الحرك�ات الفردي�ة الغي�ر مادي�ة ف�ي أص�ول 
 أساسية متماثلة.

 
 :ل األساسيةيمة تعرض المصرف لألصوق –احتساب تعرضات األصول األساسية 
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) ف��إن تع��رض LTAإذا ك��ان المص��رف ال يق��وم بتطبي��ق أس��لوب النظ��رة التفص��يلية ( )77
 هيكل يجب أن يكون بالقيمة االسمية الستثماره في الهيكل.لالمصرف ل

 
 :)CIUأي هيكل يتم تصنيف جميع المستثمرين فيه بالتساوي (مثل 

فانه يتم  ،فقرات أعاله) مطلوب وفقاً للLTAعندما يكون أسلوب النظرة التفصيلية ( )78
تحديد قيمة التعرض للطرف المقابل بشكل يساوي حصة المصرف النسبية في 

وهكذا فإنه عندما يكون  ،الهيكل مضروبة في قيمة األصل األساسي في الهيكل
أصل قيمة كل  20من الهيكل المستثمر به عدد  في المائة 1المصرف يملك حصة 

التعرض تجاه الطرف  .لكل طرف مقابل تعرض 0.05يجب تحديد  5واحد منها 
المقابل يجب أن يتم إضافته ألي تعرضات مباشرة أو غير مباشرة لنفس الطرف 

 المقابل.
 

أي هيكل مع مستويات مختلفة من أولويات السداد على مستوى المستثمرين (مثل أدوات 
 :التوريق)

ة أع�اله ف�إن قيم�ة للفق�ر ) مطل�وب وفق�اً LTAعندما يكون أس�لوب النظ�رة التفص�يلية ( )79
ض�من الهيك�ل عل�ى افت�راض  ىدرف مقاب�ل تُق�اس لك�ل ش�ريحة عل�ى ِح�التعرض لط

 التوزيع التناسبي للخسائر بين المستثمرين في كل شريحة.
 

 الحتساب قيمة التعرض ألصل أساسي فانه يجب على المصرف ما يلي:
 
من قبل المصرف  أوالً: األخذ بعين االعتبار القيمة األقل للشريحة المستثمر بها -

 والقيمة االسمية لكل أصل أساسي على حدا ضمن محفظة األصول األساسية.
 

ثانياً: احتساب نسبة الحصة النسبية الستثمار المصرف في الشريحة إلى القيمة  -
 المحددة في الخطوة األولى أعاله.



 

 32 

 
 :تعريف المخاطر اإلضافية

مخ�اطر إض�افية كامن�ة ف�ي  يجب على المصرف تحديد الطرف الثالث الذي قد يش�كل )80
 الهيكل نفسه الذي يستثمر به المصرف بدال من األصل األساسي.

مثل هذا الطرف الثالث قد يُشكل عامل مخاطرة ألكثر من هيكل يستثمر به 
 ،مدير التمويل ،المصرف ومثال على األدوار التي يمثلها الطرف الثالث المنشئ

 نية.وُمزّود الحماية االئتما ،مزّود السيولة
 

 إن تحديد عامل الخطر اإلضافي له تأثيران: )81
 

أول تأثير هو أن المصارف يجب أن تقوم بربط استثماراتها في هؤالء الهياكل  -
 بعامل خطر مشترك لتشكيل مجموعة مرتبطة من األطراف المقابلة.

 
عليه فإن ور يتم اعتباره كطرف مقابل مستقل في مثل هذه الحاالت فإن المدي

ارات المصرف في كل التمويالت التي يتم إدارتها من قبل هذا مجموع استثم
المدير تكون خاضعة لحد التعرض الكبير وتكون قيمة التعرض هي القيمة 

 اإلجمالية لمختلف االستثمارات.
 

 ،ولكن في حاالت مختلفة فإن هوية المدير قد ال تتضمن عامل خطر إضافي
الذي يحكم تنظيم صناديق معينة على سبيل المثال إذا كان اإلطار القانوني 

يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي 
 يتحفظ على أصول الصندوق.
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هيكلة فإن ُمزّود السيولة أو كفيل البرامج قصيرة في حالة المنتجات المالية المُ 
ألدوات القنوات وا -ABCP-(األصول المضمونة بأوراق تجارية األجل 

) قد تُعتبر كعامل خطر إضافي (تكون قيمة  -SIVs-االستثمارية المهيكلة
وبالمثل في االتفاقيات المركبة فإن مزّودي  ،القيمة المستثمر بها) هي التعرض

الحماية (بائعي الحماية االئتمانية عن طريق شهادات اإليداع/الكفاالت) ممكن 
مع هياكل مختلفة مرتبطة  أن يكونوا مصدر لخطر إضافي و عامل مشترك

فإن قيمة التعرض تتوافق مع قيمة النسبة  ،ببعضها البعض (في هذه الحالة
 المئوية للمحفظة األساسية).

 
التأثير الثاني هو أن المصارف ممكن أن تضيف استثماراتها في مجموعة من  -

شكل عامل خطر مشترك لتعرضات أخرى الهياكل مرتبطة مع طرف ثالث يُ 
 ل قرض) لهذا الطرف الثالث.لديها (مث
 

هذه التعرضات لمثل هذه الهياكل ألي تعرضات أخرى تجاه  ةيجب إضاف
آخذين باالعتبار السمات  ىث فانه يجب دراسة كل حالة على حدطرف ثال

 المحددة للهيكل ودور الطرف الثالث.
 

في المثال الذي استعرضناه بخصوص مدير الصندوق فإن إضافة التعرضات 
ال تكون ضرورية ألن السلوك االحتيالي المحتمل قد ال يؤثر بالضرورة  قد معاً 

 على سداد القرض.
 

قد يختلف تقييم مدى ارتفاع المخاطر الكامنة إلى قيمة االستثمار في الهياكل في 
على سبيل المثال في حال مزّود الحماية االئتمانية  ،حال تعثر الطرف الثالث

ف الذي يستثمر في هيكل معين هو تعثر فإن مصدر الخطر اإلضافي للمصر
مزّود الحماية االئتمانية. على المصرف أن يضيف قيمة استثماره في الهيكل 



 

 34 

ه إلى قيمة التعرضات المباشرة لمزّود الحماية االئتمانية الن كل من هذ
حال تعثر مزّود الحماية االئتمانية (تجاهل التعرضات قد تتبلور كخسائر في 

ن التعرضات قد يقود إلى وضع غير مرغوب فيه من مخاطر غطى مالجزء المُ 
 .)مان أو مزّود الحماية االئتمانيةالتركز العالية لتعرضات مصدر الض

من الممكن تصور أن المصرف قد يأخذ بعين االعتبار وجود أكثر من طرف ثالث  )82
 على المصرف تحديد التعرضفي هذه الحالة  ،يزيد من المخاطر اإلضافية المحتملة

 .ىدل ذات عالقة بكل طرف ثالث على حِ ن االستثمار في هياكعالناتج 
 

لتحديد المخاطر الهيكلية الكامنة في الهيكل بدالً من  77الشرط الوارد في الفقرة  )83
المخاطر الناجمة عن التعرضات األصلية  هو مستقل عن كل ما يَخلُص إليه التقييم 

 العام للمخاطر اإلضافية.
 

 :طراف الوسيطةالتعرضات لأل هـ.
 

مدى مالئمة وضع حد أقصى في ة بازل للرقابة المصرفية بالنظر ستقوم لجن )84
وذلك  QCCPs(23F24لتعرضات المصرف تجاه األطراف الوسيطة المركزية المؤهلة (

في غضون ذلك فإن االفتراض هو أن  ،2016بعد فترة مراقبة تنتهي في عام 
) المرتبط QCCPsزية المؤهلة (تعرضات المصارف تجاه األطراف الوسيطة المرك

 بنشاطات التقاص هي معفاة من حدود التعرضات الكبيرة.
 

                                                 
) ألغراض التعرضات الكبيرة هو نفسه المستخدم ألغراض متطلبات رأس المال على أساس QCCPإن تعريف ال (   24

) هو كيان مرخص له للعمل كطرف وسيط مركزي QCCPالمخاطر, إن الطرف الوسيط المركزي المؤهل (
تأكيد إعفاء), ومسموح لها عن طريق هيئة رقابية مالئمة للعمل على هذا النحو  (يتضمن رخصة ممنوحة عن طريق

) ضمن CCPفيما يتعلق في المنتجات المعروضة. إن هذا يخضع لنفس األحكام والرقابة االحترازية التي تخضع لها (
ى أساس مستمر ووفقا ) علCCPنطاق السلطة الرقابية ذات العالقة, وأشارت بشكل عام إلى انه يتم تطبيقه على (

 ) للبنية التحتية لألسواق المالية.CPSS-IOSCOللمبادئ والتشريعات المتوافقة مع مبادئ (
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على المصارف ان تقوم بقياس هذه التعرضات كمجموع  ،)non-QCCPsفي حالة ( )85
وتعرضات عدم التقاص  87كل من تعرضات التقاص الموضحة في الفقرة 

في  25عام ما نسبته وبحيث ال يتجاوز حد التعرض ال ،89الموضحة في الفقرة 
 من قاعدة رأس المال المؤهل. المائة

 
ال تنطبق المفاهيم المتعلقة بالمجموعة المرتبطة من األطراف المقابلة الموض�حة ف�ي  )86

 ) المرتبط�ة تحدي�داً CCPsعل�ى مض�مون التعرض�ات تج�اه ( 28ال�ى 19الفقرات رقم 
 بنشاطات التقاص.

 
 :احتساب التعرضات المرتبطة بنشاطات التقاص

ن أ) المرتبط�ة بنش�اطات التق�اص وCCPعلى المص�رف أن يح�دد التعرض�ات تج�اه ( )87
التعرض��ات المرتبط��ة بنش��اطات التق��اص ت��م إدراجه��ا  ،ه��ذه التعرض��ات يجم��ع مع��اً 

 بالجدول أدناه مع قيمة التعرض الواجب استخدامها:
 

 
 تعرضات المتاجرة

قيمة التعرض لتعرضات المتاجرة يجب احتسابها باستخدام 
طار القياس المستخدمة في األجزاء األخرى من هذا اإل طرق

 -SA مثال على ذلك استخدامألنواع محددة من التعرضات (
CCR  تعرضات المشتقات)ل 

24Fقيمة التعرض هي صفر الهامش المبدئي المنفصل

25 

 الهامش المبدئي غير المنفصل
قيمة التعرض هي القيمة االسمية للهامش المبدئي الذي تم 

 تحديده

                                                 
بمعنى أنه منفصل عن حسابات  ،)CCP) قد تم تحديده وليس له عالقة بإفالس الـ (IMعندما يكون الهامش المبدئي (   25

هذا المبلغ ال يمكن خسارته من  ،حفظ عليه من قبل طرف ثالثمثل الهامش المبدئي الذي تم الت ،) الخاصةCCPالـ (
) الذي تم تحديده من المصرف يمكن IMوبالتالي فإن الهامش المبدئي ( ،) للتعثرCCPالمصرف إذا تعرض الـ (

 استثناؤه من حد التعرض الكبير.
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25Fالقيمة االسمية للمساهمة الممولة مساهمات الصناديق االعتيادية الممولة

26 

مساهمات الصناديق االعتيادية غير 
 الممولة

 قيمة التعرض هي صفر

26Fقيمة التعرض هي القيمة االسمية حصص الملكية

27 

 

فيم��ا يتعل��ق بالتعرض��ات الت��ي تخض��ع لخ��دمات المقاص��ة (المص��رف يك��ون كعض��و  )88

عل�ى المص�رف أن يح�دد تعرض�ات ك�ل ط�رف  ،عض�و المقاص�ة)مقاصة أو كعميل ل

مقاب��ل م��ن خ��الل تطبي��ق األحك��ام المنص��وص عليه��ا ف��ي متطلب��ات رأس الم��ال عل��ى 

27Fأساس المخاطر

28. 
 

 :التعرضات األخرى
 

األن�واع األخ��رى م��ن التعرض�ات غي��ر المرتبط��ة بش��كل مباش�ر م��ع خ��دمات التق��اص  )89

مات االئتم����ان وخ����دمات خ����د ،مث����ل خ����دمات التموي����ل CCPالم����زّودة م����ن قب����ل 

يج�ب قياس�ها وفق�ا للمب�ادئ ال�واردة ف�ي البن�دين ثالث�اً ورابع�اً م�ن ه�ذا  ،الكفاالت...الخ

تض��اف ه��ذه التعرض��ات لبعض��ها  ،ومث��ل أي ن��وع م��ن األط��راف المقابل��ة ،اإلط��ار

 البعض وتخضع لحد التعرضات الكبيرة.
 

 
                                                 

) QCCPsى مراجعة إذا تم تطبيقها على (إن قيمة التعرض لمساهمات الصناديق االعتيادية المعاد تمويلها قد تحتاج إل   26
 ).non-QCCPSوليس فقط الـ (

إذا تم طرح حقوق الملكية من مستوى رأس المال الذي على أساسه يتم احتساب حد التعرض الكبير فإن مثل هذه   27
 ).CCPالتعرضات يجب استبعادها من تعريف التعرض تجاه الـ (

المعيار  –المال لتعرضات المصرف تجاه األطراف المقابلة الوسيطة متطلبات رأس  ،2014نيسان  ،BCBSنظر ا  28
  http://www.bis.org/pulb/bcbs282.pdf.متاح على الرابط  ،النهائي

http://www.bis.org/pulb/bcbs282.pdf
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 المهمة في النظام الماليخامساً: قواعد التعرضات الكبيرة تجاه المصارف العالمية 
          )G-SIB( 

 

) آخ��ر ق��د ت��م G-SIB) تج��اه (G-SIBإن الح��د األقص��ى المس��موح ب��ه لتع��رض ال��ـ ( )90

إن  ،م�ن قاع�دة رأس الم�ال المؤه�ل (الش�ريحة األول�ى) ف�ي المائ�ة 15تحديدها بنسبة 

س�نويا  ) المحددة من قبل لجنة بازل ويتم نشر قائم�ة به�اG-SIB'sالـ ( الحد يُطبق على

FSB28Fمن قبل 

29. 
 

) مع في المائة 15( ـ) فانه يجب أن يطبق نسبة الG-SIBعندما يصبح المصرف (
وهي نفس الفترة المطلوبة للمصرف  ،شهر من ذلك 12) في غضون G-SIB'sالـ (

29F) لتلبية متطلبات امتصاص الخسائر الكبرى.G-SIBالذي يصبح (

30 
 

ير أكثر تشدداً كسائر المع�ايير الت�ي ت�م للدول األعضاء حرية االختيار في وضع معاي )91

بشكل خاص فان االهتمام بالعدوى بين المص�ارف ه�و ال�ذي ق�اد  ،إقرارها من اللجنة

 ،م��ن حي��ث المب��دأ ،)G-SIB'sتش��دد نس��بياً للتعرض��ات ب��ين ال��ـ (اللجن��ة القت��راح ح��د مُ 

 ).D-SIBsوعلى مستوى النطاق الرقابي للـ (
 

 عات تُطبق حدود أكثر شدة للتعرضات بينولذلك تُشّجع اللجنة وجود تشري
نفس المنطق  ).G-SIB's( ـ) وتعرضات المصارف الصغرى تجاه الD-SIB'sالـ ( 

يجب أن يتم استخدامه لتطبيق حدود متشددة أكثر للتعرضات تجاه المؤسسات المالية 
                                                 

ومتطلبات امتصاص الخسائر المصارف العالمية المهمة في النظام المالي, منهجية التقييم المحّدثة  ،BCBSانظر   29
 .http://www.bis.org/pulb/bcbs255.pdfمتاح على الرابط  ،2013الكبرى, تموز 

منهجية التقييم المحّدثة ومتطلبات  ،المصارف العالمية المهمة في النظام المالي ،BCBS) في 58ظر الفقرة رقم (ان  30
 .2013تموز  ،نص المبادئ ،امتصاص الخسائر الكبرى

http://www.bis.org/pulb/bcbs255.pdf
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) وممكن أن يتم النظر بهذه الحدود من قبل اللجنة في (G-SIFIsغير المصرفية 
 تقبل.المس
 

) ق��د ت��م تحدي��دها باس��تخدام بيان��ات متعلق��ة G-SIB'sإن تقي��يم األهمي��ة النظامي��ة ل��ـ ( )92

بالمجموعة على المستوى الموحد وتماشياً مع ذلك فان متطلبات إض�افية المتص�اص 

ولك��ن وتوافق��اً م��ع  ،الخس��ائر س��وف ي��تم تطبيقه��ا عل��ى المس��توى الموح��د للمجموع��ة

) ف�ان ف�رض ح�د متش�دد G-SIB'sائر ل�دى ال�ـ (المتطلبات اإلضافية المتصاص الخس�

) عل�ى المس�توى الموح��د أم�ر غي�ر مس�تبعد م�ن قب��ل G-SIB'sأكث�ر للتعرض�ات ب�ين (

 الس���لطات الرقابي���ة المش���رفة عل���ى الش���ركات التابع���ة للمجموع���ة الت���ي ت���م تحدي���دها

) ليتم تطبيق الحد على الكي�ان الق�انوني بش�كل منف�رد أو عل�ى المس�توى G-SIB'sكـ ( 

عل�ى  ف�ي المائ�ة 15أي لف�رض ح�د ال�ـ  ،موحد ضمن نطاق السلطة الرقابية المعني�ةال

) األخ��رى (الكي��ان الق��انوني المنف��رد أو G-SIB'sتعرض�ات الش��ركة التابع��ة تج��اه ال��ـ (

 المستوى الموحد ضمن نطاق السلطة الرقابية المعنية).
 

 تاريخ التطبيق والفترة االنتقالية :سادساً 
 

لجوانب المتعلقة باإلطار الرقابي على التعرض�ات الكبي�رة بش�كل يجب تطبيق جميع ا )93

وعل���ى المص��ارف تع���ديل تعرض���اتها بحي��ث تلت���زم بح���د  1/1/2019كام��ل بحل���ول 

التعرضات الكبيرة بذلك التاريخ ومنذ ذلك الت�اريخ ل�ن ي�تم ترتي�ب أي حق�وق مكتس�بة 

 للتعرضات القائمة.
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م��ن المص��ارف بتزوي��دها بالتق��ارير م��ن الممك��ن أن تق��وم الس��لطة الرقابي��ة بالطل��ب  )94

الخاصة بالتعرضات الكبيرة وفقاً لمقترح�ات اللجن�ة ف�ي الفت�رة الت�ي تمت�د حت�ى بداي�ة 

وذلك لمساعدة المص�ارف عل�ى التحض�ير والتع�رف عل�ى أي ح�االت ق�د  2019عام 

يجد المصرف صعوبة فيه�ا ل�دى االنتق�ال إل�ى األحك�ام الجدي�دة المتعلق�ة بالتعرض�ات 

 الكبيرة.
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 تحليل مقارن لتجارب الدول العربية
 

 ردني البنك المركزي األأ. 
 
وجاري العمل على تطوير  ،هناك تعليمات خاصة بالحدود القصوى لتركز االئتمان فقط −

هذه التعليمات لتعكس االطار الرقابي لقياس ومراقبة التعرضات الكبيرة الصادرة عن 
 .2014بريل/ألجنة بازل للرقابة المصرفية 

 
 .م تطبيق حدود التركز على أساس فردييت −

 
للتركز بالبنك يجب  ن الحدود القصوىإتعليمات البنك المركزي االردني فوفقاً لقواعد و −

 .ضعاف القاعدة الرأسمالية أ 8اال تتعدى 
 .يتم االعتماد على أوزان مخاطر للتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة −
 
 35عمالء ال تزيد عن  10تسهيالت االئتمانية ألكبر جنبية: الفيما يتعلق بفروع البنوك األ −

 70وال تزيد عن  ،من اجمالي التسهيالت المنتظمة وذلك بالنسبة للبنوك المحلية في المائة
 .وذلك بالنسبة لفروع البنوك االجنبية في المائة

 
 مصرف البحرين المركزيب. 

 
حدود التركز كنسبة من هناك توجيهات صارمة لتطبيق  "Credit Risk Module"وفقاً  −

 .3رأس المال وفقاً للتعريف الوارد في بازل 
 

 .جمعيتم تطبيق حدود التركز على أساس مُ  −
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ولكن ال يوجد اختالف عند  ،هناك قواعد خاصة لحدود التركز خارج المجموعات البنكية −
 .تطبيق حدود التركز لدى الدول

 
 .حكوميةهناك بعض االستثناءات عن حدود التركز للشركات ال −

 
و أواالطراف المرتبطة والتي تساوي  كافة التسهيالت للعميل الواحد: مفهوم حدود التركز

كما يوجد حدود للتركز في  ،جمع للبنكمن اجمالي رأس المال المُ  في المائة 10تزيد عن 
 .االستثمارات

 
 المركزي السودانبنك ج. 

 
كزي السوداني بوضع حدود للتركز للعميل وفقا للقانون والتعليمات الرقابية يقوم البنك المر

طبق مؤشرات التقييم على أساس فردي وعلى أساس كما تُ  ،الواحد واالطراف المرتبطة به
 .جمعمُ 
 

 تعريف التعرضات الكبيرة:
المباشرة والغير مباشرة) للعميل الواحد واالطراف المرتبطة يشمل كافة التسهيالت ( .1

 .أسمال البنك واالحتياطاتمن ر في المائة 50والتي ال تتعدى 
جمالي رأسمال إال تتعدى أكافة التسهيالت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة والتي يجب  .2

 .يهما أقلأفي المائة من محفظة التمويل  10البنك واالحتياطات او 
 

من رأسمال  في المائة 30الحدود القصوى لالستثمارات في الشركات التابعة  −
ان تكون الحدود القصوى لالستثمارات في الشركة  على ،البنك واالحتياطات

 من رأس المال واالحتياطات. في المائة 10الواحدة التابعة 
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 .من اجمالي المحفظة في المائة 30الحدود القصوى للتمويل من خالل المرابحة  −
 
   .من اسهم البنك في المائة 15ال يجوز ألي شخص أن يتملك ما يزيد عن  −

 
فاة بنك السودان المركزي (قطاع الرقابة على البنوك) بتقارير تقوم البنوك بموا −

عمالء غير منتظمين  10عميل وأكبر  25شهرية تعكس العوائد الخاصة بأكبر 
 لوضعهم تحت المالحظة من قبل الرقابة.

 
 سلطة النقد الفلسطينيةد. 

 
ي عند منح وفقا للقانون والتعليمات يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الفلسطين −

ه حتى الدرجة الثانية لى أي من أقاربإو أمانية للعميل واالطراف المرتبطة تسهيالت ائت
 .من اجمالي القاعدة الرأسمالية في المائة 10و تزيد عن أ يوالتي تساو

 .جمعيتم تطبيق مؤشرات التقييم على أساس فردى ومُ  −
 

 اف المرتبطة به لكافة البنوكو االطرأى لمنح تسهيالت ائتمانية للعميل الحدود القصو −
 .من القاعدة الرأسمالية في المائة 25( المحلية واالجنبية) ال تتعدى 

 
 ضعاف من القاعدة الرأسمالية.أ 4ات عن يجب اال يزيد اجمالي التركز −

 
   حدود التركز لدى الدول:

 ) AAAاو   Aللدول ذات تقييم ( في المائة 35 −
 ) -BBBاو  -Aللدول ذات تقييم ( في المائة 20 −

 .من اجمالي التسهيالت لدى أي دولة في المائة 40على اال تزيد عن 
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 حدود التركز لدى البنوك و المؤسسات المالية داخل حدود الدولة:

 ) AAAاو   Aللبنوك ذات التقييم ( في المائة 25 −
 )-BBBاو  -Aللبنوك ذات تقييم ( في المائة 15 −

للمؤسسات التي ليس لديها تصنيف  المائةفي  7ال تزيد حدود التركز عن أعلى 
 .كحد اقصى من اجمالي التسهيالت في المائة 15ائتماني و

 
 هناك معالجات خاصة للحدود القصوى للتركز:

 من إجمالي التسهيالت. في المائة 20اال تزيد التسهيالت في القطاع الواحد عن  −
 .جمالي التسهيالتمن إ في المائة 5اال تزيد عمليات السحب على المكشوف عن  −
 .من إجمالي التسهيالت في المائة  30عن  اال تزيد عمليات الجاري المدين −
جمالي إفي المائة من  30اال تزيد التسهيالت الممنوحة لشراء ادوات مالية عن  −

 القاعدة الرأسمالية.
 

 مصرف قطر المركزي. تجربة هـ
 
ابية للبنوك لمواجهة وفقا للقانون يقوم مصرف قطر المركزي بوضع تعليمات رق −

و العمليات مع البنوك الخارجية وذلك بهدف التحقق من أالمخاطر سواء للعمليات الداخلية 
 .سالمة المراكز المالية للبنوك والحفاظ على حقوق المودعين والمساهمين

 
قام مصرف قطر المركزي بوضع حدود للبنوك للتحوط للمخاطر التي تواجه البنوك مثل  −

الئتمان ومخاطر السيولة والسوق وحتى يمكن للبنوك وضع استراتيجية التركز في ا
 .لألعمال بما يتفق مع هذه الحدود ووفقاً للمخاطر المقبولة من مصرف قطر المركزي
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جمع على مستوى المجموعة المصرفية والشركات وتطبق هذه التعليمات وفقاً لألساس المُ  −
ارج وعلى المعامالت بين البنوك والشركات التابعة لها وفروع البنوك في الداخل والخ

 جمع. كما تطبق مؤشرات التقييم على أساس فردي وعلى أساس مُ  ،التابعة
 

ت��م وض��ع تعري��ف للعمي��ل الواح��د والمجموع��ات المرتبط��ة س��واء كان��ت المجموع��ة المرتبط��ة: 
ة و لش�ركة ه�و أح�د ش�ركاءها او ش�ركة مملوك�أت ممنوحة للعميل بص�فته الشخص�ية التسهيال

م��ن رأس��مالها ويش��ارك ف��ي  ف��ي المائ��ة 30و للش��ركات الت��ي يمتل��ك العمي��ل أبالكام��ل للعمي��ل 
 إدارتها.

 
تم وض�ع ح�دود للتس�هيالت حدود المخاطر االئتمانية لألطراف المرتبطة ومجموعات البنوك: 

 .االئتمانية التي بحصل عليها االطراف المرتبطة من المجموعة البنكية الواحدة
ال تتج�اوز التس�هيالت االئتماني�ة لعض�و  ت االئتماني�ة ألعض�اء مجل�س االدارة:حدود التس�هيال

 .من رأس المال واالحتياطيات في المائة 7مجلس االدارة أو من يمثله وعائلته عن 
 

تش�مل كاف�ة التس�هيالت المباش�رة وغي�ر المباش�رة وعق�ود اس�عار  تعريف التعرض�ات الكبي�رة:
 .الفائدة وعقود العمالت

 
 القصوى للتركزات االئتمانية: الحدود

 
 .من رأسمال واحتياطيات البنك في المائة 20للعميل الواحد  −
 .من رأسمال واحتياطيات البنك في المائة 10للمساهمين الدائنين  −
 .في المائة  25للعميل الواحد تسهيالت واستثمارات  −
 .في المائة 25للشركات التابعة تسهيالت واستثمارات  −
 مليون ريا ل قطري. 2يين للموظفين القطر −
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ي ليصل الف ريا ل قطري مع امكانية زيادة الحد االئتمان 400للموظفين االجانب  −
 .قصى معتمداً على مدى كفاية مكافئة نهاية الخدمةأالى مليون لایر قطري كحد 

 .بليون ريا ل قطري 3تزيد عن  للعميل الواحد واالطراف المرتبطة االّ  −
 
عند منح تسهيالت ائتمانية  مصرف قطر المركزي يجب الحصول على موافقة •

من إجمالي رأسمال البنك واالحتياطيات ويزيد تاريخ  في المائة 10تتعدى 
 .سنوات 10استحقاقها عن 

في  10التسهيالت االئتمانية للعميل الواحد واالطراف المرتبطة به التي تزيد عن  •
من  في المائة 600ى من رأسمال البنك واالحتياطيات يجب اال تتعد المائة

 .رأسمال البنك واالحتياطيات
 

م��ن رأس��مال البن��ك  ف��ي المائ��ة 150يج��ب اال يزي��د التموي��ل العق��اري ع��ن  التموي��ل العق��اري:
 .واالحتياطيات

 
 التمويل بضمان الراتب:

 مليون ريا ل  2حد أقصى  الموظفين القطريين  −
لزيادة الى مليون ويجوز ا ،ألف لایر 400حد اقصى  الموظفين غير القطريين −

 .ذا كانت مكافأة نهاية الخدمة تغطى هذا التجاوزإ
 

 حدود التركز لدى الدول:     

 تقييم البنوك
من رأس  في المائة 

 المال واالحتياطيات
 ( الشريحة االولى) 

  حدود مخاطر الدول

وفقاً  A3ال يقل التقييم عن 
 -Aأو (Moody's)  لتقييم

(S&P) 
لدول وزن مخاطر صفر ل 250

 المستوى االول للدول 2وفقاً لمفهوم بازل 
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ت��م وض��ع ح��دود قص��وى الس��تثمارات الش��ركات  ح��دود الترك��ز ب��ين البن��ك والش��ركات التابع��ة:

 الودائع او صورة من صور االستثمار وفقاً لما يلي: ،االئتمان ،التابعة في رأس المال
 

من  في المائة 25الموال المستثمرة في الشركة الواحدة التابعة عن ال تزيد نسبة اأ −
 .س المال واالحتياطياتأر

من  في المائة 40ال تزيد نسبة االموال المستثمرة في اجمالي الشركات التابعة عن أ −
 .س المال واالحتياطياتأر

 
 الحدود القصوى لالستثمارات كنسبة من رأس المال واالحتياطيات:

و أ Baa2 (M)على االقل 
BBB  (S&P) 100 

و أ في المائة 20وزن مخاطر 
وفقاً لمفهوم  في المائة 50

 2بازل 
 المستوى الثاني للدول

البنوك التي تقل عن تقييم 
المجموعة الثانية ومعيار 
كفاية راس المال لديها أقل 

 مطلوب.من الحد االدنى ال

في  50وزن مخاطر أكثر من  50
 المستوى الثالث للدول 2وفقاً لمفهوم بازل  المائة

 الوصف ود القصوىنسبة الحد

جمالي الحدود لكل من محفظة االوراق المالية (ادوات حقوق إ في المائة 25
 ملكية، ادوات دين وصكوك)

 جمالي الحدود القصوى لألوراق المالية خارج قطر إ في المائة 15

 
 

 في المائة 10
 في المائة 5

جمالي الحدود القصوى في االوراق المالية الغير مدرجة إ
 صة بالبور
 داخل قطر −
 خارج قطر −
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 البنك المركزي المصريو. 

 
ي يتيح لمجلس إدارته في ضوء اإلطار القانوني  للبنك المركزي والجهاز المصرفي الذ

وضع المؤشرات التي تساعد البنوك على تجنب التركز في توظيفاتها سواء في الداخل أو في 
 الخارج، نورد ما يلي:

 
 لسنة )88() من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 71تقضي المادة ( −

 ،فيها ضرورة لذلكبان لمجلس ادارة البنك المركزي، في الحاالت التي يرى  2003
تحديد نسبة االئتمان التي يقدمها البنك للعميل الواحد واالطراف المرتبطة به وفي جميع 

 .) من القاعدة الرأسمالية للبنكفي المائة 30جاوز هذه النسبة (تاالحوال يتعين أال ت
 

 البنك هيقدم ما تركز من الالئحة التنفيذية لقانون البنك المركزي بعدم )19(تقضي المادة  −

 القطاعات. أو األنشطة أو العمالء من عدد محدود لدى االئتمانية والتسهيالت التمويل من
 

 وفي ضوء ذلك فقد أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية بشأن التركز على النحو التالي:
 
عمالء ال يتوافر بشأنهم  فات البنك لدى العميل الواحد ـأن يكون الحد االقصى لتوظي −

 .من القاعدة الرأسمالية للبنك في المائة 20مرتبطين ـ عمالء 
 

في  25أن يكون الحد االقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد واالطراف المرتبطة به  −
 .من القاعدة الرأسمالية للبنك المائة

 في المائة 5
الحدود القصوى لالستثمارات في كيان واحد، والتي ال تتعدى 
اجمالي مخاطر التركز وفقاً لمصرف قطر المركزي للعميل 

 الواحد او الكيان المالي الواحد
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تكون توظيفات البنك لدى العميل الواحد في صورة اسهم وتسهيالت ائتمانية وأي أن  −

المقررة من القاعدة الرأسمالية  جاوز الحدود القصوىتالتمويل بما ال ي صورة من صور
 .في المائة 30وهي 

تم وضع حدود قصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد واالطراف المرتبطة من كبار 
 -االعتبارية على النحو التالي : الشخصياتالمساهمين من 

 
) بحيث ال يتجاوز اجمالي توظيفات ئةفي الما 5بالنسبة للشركات المساهمة (اكتتاب عام  −

 .من القاعدة الرأسمالية في المائة 10البنك لدى هذه الشركات 
 

) بحيث ال في المائة 2بالنسبة للشركات المساهمة (اكتتاب مغلق وشركات االشخاص  −
 .من القاعدة الرأسمالية في المائة 5يتجاوز توظيفات البنك لدى هذه الشركات 

 
قصى إلجمالي توظيفات البنك لدى العمالء غير المرتبطين والعمالء أن يكون الحد اال −

من القاعدة  في المائة 10ذوى االطراف المرتبطة الذين يزيد التوظيف لدى أي منهم عن 
 .الرأسمالية للبنك ثمانية أمثال هذه القاعدة

 
) يكتفي اعاترؤساء القط ،عضاء اللجان التنفيذيةأ ،(مديرو العموم بالنسبة لإلدارة العليا −

بالتمويل الذي يحصلون عليه وفقاً لما تقرره لوائح البنك من قروض للعاملين وتعامل 
 االطراف المرتبطة بهم على ذات االساس التي يتعامل بها البنك مع الغير.

 
و ضمان من أو تسهيالت ائتمانية أو مبالغ تحت الحساب أيحظر على البنك تقديم تمويل  −

لين في مجلس ادارة البنك مين من االشخاص الطبيعيين غير الممثَّ أي نوع لكبار المساه
 طرافهم المرتبطة. أو
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 .نواع البنوكأق قواعد الحدود القصوى على كافة يتم تطبي −

 
 

 االطار القانوني فيما يخص االستحواذ على رؤوس أموال البنوك 
 

) من رأس المائةفي  10ال يجوز ألى شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على ( −
إال بعد الحصول  ،صدر ألى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليهالمال المُ 

طبقا للضوابط  التي تحددها الالئحة التنفيذية  ،على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي
 .كل تصرف يخالف ذلك ويقع باطالً  ،لهذا القانون

 
من أقاربه حتى  يأا يملكه باإلضافة إلى يدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي م −

من  يوفى حساب ملكية الشخص االعتباري ما يملكه باإلضافة إلى أ ،الدرجة الرابعة
سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو  ،أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه

ذات شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية ل يأأو مع  ،اعتبارية شخصيات
ما يملكه  كما يدخل في الحساب مجموع  ،عتباريةاال الشخصياتاألشخاص الطبيعيين أو 

على ممارسة حقوقهم في الجمعية  تفاقايكون بينهم  اعتباريأكثر من شخص طبيعي أو 
 .العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أي منهما

 
 ركزمعالجات خاصة إلدارة مخاطر الت

 
جمالي محفظة إمن  في المائة 5على  ستحواذاالزيادة إجمالي التمويل ألغراض  ال يجوز −

واال يزيد حد تمويل العميل الواحد واالطراف المرتبطة عن  ،القروض للبنك عند المنح
 .من هذه النسبة االجمالية في المائة 20
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 .المحفظة من اجمالي في المائة 5اال يزيد اجمالي التمويل العقاري عن  −
 

 .في المائة 40المساهمات في الشركات غير المالية ال يزيد عن  −
ن كل أحيث  ،عدم اعتبار شركة القطاع العام القابضة والشركات التابعة لها عميالً واحداً  −

 .مستقالً ة من هذه الشركات تعد عميالً شرك
 
و مجموعة من أد (ال يجب ان يتجاوز الحد االقصى إلجمالي مديونية عميل التجزئة الواح −

 .مليون جنيه مصري 2االطراف المرتبطة) 
 

طراف المرتبطة) عن ال ينبغي أن يتجاوز اجمالي االئتمان الممنوح للعميل الواحد (األ −
 .من اجمالي محفظة التجزئة في المائة 0.2

 
 الحدود القصوى لتركز العمالت 

 
ين االصول وااللتزامات (ب في المائة 10و العجز في أي عملة أجاوز الفائض يتاال  −

 بالعملة االجنبية) 
 

 الخالصة والتوصيات  
 
س�تناداً ل�ذلك اة والتح�وط له�ا. همية قياس ومراقب�ة التعرض�ات الكبي�رأزمة المالية برزت األأ
وافي�اً  م ش�رحاً طار رقابي لقي�اس ومراقب�ة ه�ذه التعرض�ات ق�دّ إقدمت لجنة بازل على وضع أ

قدمت الورقة تعريفاً له�ذا االط�ار  جراءات معالجتها.إ، واواحتسابهلقواعد قياس التعرضات 
الرقابي، كما تضمنت عرضاً لتجارب عدد من المصارف المركزية العربية ف�ي وض�ع قواع�د 

ك وعل��ى ض��وء اهمي��ة بن��اًء عل��ى ذل��ام��ل م��ع مخ��اطر التعرض��ات الكبي��رة. ج��راءات للتعإو
العرب�ي، ف�ان اللجن�ة العربي�ة نسب التركزات في القطاع المصرفي  ارتفاعالموضوع في ظل 
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ج��راءات ل��ى تط��وير القواع��د واالإت��دعو المص��ارف المركزي��ة العربي��ة  للرقاب��ة المص��رفية
بما جاء في االطار الرقابي المشار اليه وباالس�تفادة م�ن  استرشاداللتعامل مع هذه المخاطر 

 .  تجارب الدول العربية التي تضمنتها الورقة
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اق العمل الصادرة عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية فريق العمل المنبثق عن اللجنة التالية يعد أور

 أسماءهم:

 

 من المصارف المركزية العربية:

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  أحمد القمزي 

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  عبدهللا المهيري 

 لبحرين المركزيمصرف ا  أحمد البسام 

 بنك الجزائر  رمضان إيدير 

 بنك الجزائر  مراد دحيم 
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