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 I ،II ،IIIنظرة عامة على متطلبات بازل   -مقدمةأوالً: 

في  المركزیة  البنوك  دعم جھود  تأسیسھا على  منذ  المصرفیة  للرقابة  بازل  لجنة  دأبت 
وذلك من خالل وضع األطر والمعاییر التي تعزز من سالمة المراكز مختلف دول العالم،  

للبنوك المالي   المالیة  للنظام  الرئیس  المكون  إلى  ،  بإعتبارھا  الوصول  متطلبات بھدف 
المالي  واالستقرار  المصرفي  یساھم    األمان  للعمل بما  السلیمة  القواعد  إرساء  في 

قدرة البنوك على تحمل الصدمات   بازل بتعزیزفي ھذا السیاق، إھتمت معاییر    .المصرفي 
حیث ركزت متطلبات بازل على المالیة واإلقتصادیة التي من الممكن أن تتعرض لھا،  

ونوعاً،  تعزیز المالءة المالیة من خالل   وقد تحسین متطلبات رأس المال والسیولة كماً 
سالمة المراكز افظة على  في المحجاء االھتمام بالمالءة المالیة لما لھا من أھمیة كبیرة  

وتعتبر كفایة رأس المال من أھم النسب المستخدمة لقیاس المالءة المالیة،   ،المالیة للبنوك
الخسائر مما ینعكس  ستیعابحیث تقیس ھذه النسبة قدرة البنوك على تحمل الصدمات وا

بات بازل وقد قامت اللجنة بإصدار متطلإیجاباً على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك،  
I    التي 1992بحیث تقوم البنوك التجاریة باإللتزام بتطبیقھا في نھایة عام    1988في عام ،

من   في المائة  8قل عن  ینسبة كفایة رأسمال للبنوك التجاریة ال  حد أدنى لتضمنت وضع  
األصول المرجحة بالمخاطر، إال أن المعیار بالرغم من إیجابیتھ (كونھ كان فرصة لتوحید 
معاییر الرقابة المصرفیة)، إال أنھ تعرض للعدید من اإلنتقادات أبرزھا إغفالھ لمخاطر 
األسلوب  وھو  المخاطر  لقیاس  واحد  أسلوب  وإعتماده على  التشغیل،  ومخاطر  السوق 

مقترح جدید إلطار نسبة كفایة رأس  إصدار    1999ى ذلك تم في عام  المعیاري. بناًء عل
التي   IIتم إصدار متطلبات بازل   2004في عام  ، وIالمال لتحل بدالً من متطلبات بازل  

المالإطار معدل    حتوي على ت أساسیة   ثالثتضمن وضع  و  لمتطلبات رأس  ، دعامات 
والدعامة الثانیة ھي عملیات التقییم الداخلي  الدعامة األولى ھي إطار كفایة رأس المال،  

المال  (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP)  لرأس 
أما   ،(Supervisory Review and Evaluation Process SREP)والمراجعة اإلشرافیة  

فقد أبقت   ،فیما یتعلق بالدعامة األولى الدعامة الثالثة فكانت إنضباط السوق (اإلفصاحات).  
المال  مستوى    على  رأس  كفایة  مستوى  نسبة  التعریف  8عند  على  وكذلك  المائة،   في 

توسیع نطاق قیاس المخاطر ولكن مع    ،والمساند لكل من رأس المال األساسي    الخاص
كما   السوق،  ومخاطر  التشغیلیة  المخاطر  من  كل  اإلئتمان،  مخاطر  جانب  إلى  لیشمل 

آلیة جدیدة إلحتساب   المعیار   بالعمیل وفق أوزان  بحیث ترتبطأوزان المخاطر  تضمن 
منلمخاطر   فئة  األصول  كل  المعیاریة فئات  المنھجیة  على  باإلعتماد  وذلك   ،

Standardized Approach SA)  (المخاطر لتقییم  الداخلیة   والمنھجیة 
Internal Rating Based-Approach IRB)(،   منھجی وضع  المعیار  تضمن  تین كما 

ثالثة و (المنھجیة المعیاریة والمنھجیة الداخلیة لتقییم المخاطر)    إلحتساب مخاطر التشغیل
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إلحتساب   السوقمنھجیات  األساسي،   مخاطر  المؤشر  ومنھجیة  المعیاریة،  (المنھجیة 
 . ومنھجیة القیاس المتقدم)

بعض   ت شمل،   II.5 لبات بازلطمت   2007بشكل مؤقت في عام    تفي ھذا اإلطار، صدر 
 التعدیالت بسبب أوجھ القصور المتعلقة بقیام البنوك بنقل المخاطر من المحفظة المصرفیة 

(Banking Book)    محفظة التوریق  (Trading Book)  المتاجرةإلى  عملیة  خالل   من 
(Securitization)،   رأس كفایة  بمتطلبات  یتعلق  فیما  التعدیالت  بعض  إجراء  تم  كذلك 

   .المال تأخذ في اإلعتبار تطور وتعقید نماذج أعمال البنوك

ً تبین أن عدد  ،2008في عام    خالل األزمة المالیة العالمیة األخیرة من البنوك لم تمتلك   ا
رؤوس أموال ذات نوعیة وجودة عالیة تكفي لمواجھة المخاطر، وقد أدى إفراط البنوك  

، تراجع مالءتھال تدریجي لرؤوس أموالھا وبالتالي  في الدیون داخل وخارج المیزانیة لتآك
وقد قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإجراء مجموعة من التعدیالت الجوھریة على 

من خالل إصدار إرشادات جدیدة بخصوص رأس المال والسیولة   Ⅱررات لجنة بازل  مق
)، تھدف إلى تعزیز قدرة ونوعیة رؤوس أموال البنوك الستیعاب الصدماتⅢ(بازل  

الخسائر بازل  )1(شكل    وإمتصاص  التعدیالت ضمن معیار  أھم  تتمثل   Ⅲ. ولعل من 
البنوك   احتفاظ  خالل  من  البنوك  لدى  األموال  رؤوس  وكمیة  نوعیة  وتحسین  بتعزیز 
برؤوس أموال بجودة ونوعیة عالیة تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة المخاطر واستیعاب  

المال  الخسائر رأس  لھوامش  معاییر  وكذلك وضع  الجودة ،  عالیة  األصول  من  تتكون 
نسبة رأس   ، ھذه الھوامش ھي:)2(شكل    تیعاب الخسائروالتي لھا قدرة عالیة على إس

وھامش رأس المال الخاص بالبنوك   (Conservative Capital Buffer)  المال التحفظي 
النظامیة   األھمیة  التقلبات    (G-SIBs & D-SIBs)ذات  لمواجھة  المال  رأس  وھامش 

. وقد ركز المعیار على إعادة تعریف رأس (Countercyclical Capital Buffer)  الدوریة
المال والتركیز على الجزء الذي یتصف بأعلى جودة والمسمى حقوق حملة األسھم العادیة 

)Tier1 Capital (،    وبموجب مقررات بازلⅢ  ، فإن رأس المال التنظیمي للبنوك یجب
كما تضمن المعیار وضع    في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر.  10.5أال یقل عن  

رفد مقیاس رأس المال بنسبة   بھدف  (Leverage Ratio)  حد أدنى لنسبة الرافعة المالیة 
المخاطر أوزان  تعتمد على  ال  نسبة   ضبط، وكذلك  بسیطة  زیادة  الناتجة عن  المخاطر 

 . (Containing leverage) ي الرفع المال
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شكل(1): متطلبات كفایة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل II وIII (بدون ھوامش رأس المال).  

  .المصدر: لجنة بازل للرقابة المصرفية 

 III) حسب متطلبات بازل CET1(األسهم العادية مكونات رأس المال األعلى جودة ): 2شكل (

  

المصدر: لجنة بازل للرقابة المصرفية 

CET1 
4.5% 

CCyB 
0‐2.5% 
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ألول مرة  متطلبات سیولة    IIIكما وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بموجب بازل  
ن  اذلالو  ،معیار نسبة تغطیة السیولة ومعیار نسبة صافي التمویل المستقر   من خالل إعتماد

نسبة تغطیة السیولة یعززان من قدرة القطاع المصرفي على إدارة سیولتھ، حیث تقیس  
قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتھا قصیرة األجل وتساوي األصول عالیة الجودة مقسومة 
ً على التدفقات النقدیة الخارجة (المتوقعة) تحت األوضاع الضاغطة خالل الثالثین یوم  ا

التمویل  المقبلة. أما معیار نسبة صافي التمویل المستقر فیھدف إلى التأكد والتحقق من أن  
ویمكن  المطلوب،  المستقر  التمویل  ومقابلة  لمواجھة  یكفي  البنك  لدى  المتاح  المستقر 

المتاح   المستقر  التمویل  التمویل    )Available Stable Funding(تعریف  بأنھ مصادر 
على جانبي حقوق الملكیة والمطلوبات لكل بنك التي تأخذ صفة االستقرار، وذلك باإلستناد  

ترجیحیة لمعامالت التمویل المستقر المتاحة لھا والتي یحددھا المعیار   إلى تطبیق نسب
في ضوء أھمیة وطبیعة بنود ھذه المصادر ودرجة استقرارھا، حیث تتراوح نسب معامل 

في   0في المائة (األكثر استقراراً) إلى    100التمویل المستقر المتاح التي یتم تطبیقھا من 
صافي التمویل المطلوب فیُعرف بموجب ھذا المعیار بأنھ   المائة (األقل استقراراً)، أما 

استخدامات مصادر التمویل على جانبي األصول داخل المیزانیة وخارجھا، والتي یجب  
أن یواجھھا أو یقابلھا تمویل مستقر استناداً إلى تطبیق نسب ترجیحیة لمعامالت التمویل 

 .ي المائةف 100إلى  0المستقر المطلوب لھا والتي تتراوح من  

 (باستثناء التعدیالت التي سیتم التطرق لھا الحقاً)    ): التطور التاریخي لمتطلبات بازل3( شكل

 المصدر: لجنة بازل للرقابة المصرفیة    
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  IIIالتعديالت المتعلقة بمتطلبات بازل  ثانياً: 
ية بشكل يواكب رقاب للمعايير الواصلت لجنة بازل للرقابة المصرفية مراجعتها المستمرة 

القطاع   متانة  من  ويعزز  المصرفي،  بالنظام  المحيطة  والظروف  المستجدات  كافة 
اللجنة قامت  بما ينعكس إيجاباً على قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، حيث   والمصرفي  

بازل   معيار  على  التعديالت  من  عدد  بهدف  IIIبإجراء  وذلك  من  معالجة  ،  نقاط عدد 
 فقد ،  ئتمانمخاطر اإل  مواجهةرأس المال الالزم لمتطلبات    بآلية إحتساب  المتعلقةالضعف  

وصول لل  ة المعيارية ومنهجية التقييم الداخلي، وذلكالمنهجيمن  لكل  معدل  وضع إطار  تم  
قامت اللجنة بإلغاء بعض أساليب التقييم   ، كمالى أساليب قياس أكثر حساسية للمخاطرإ

 لبنوك.لعلى النماذج الداخلية  لتقليل اإلعتمادالداخلية 

 الرأسمالية لمواجهة المتطلبات لقياس    جديدة  قامت اللجنة بإصدار طريقةفي هذا السياق،  
التشغيلية من المخاطر  بدالً  حلت  التي  المعيارية،  المنهجية  بموجب  وذلك    المنهجيات   ، 

  . وذلك بهدف تبسيط قياس المخاطر التشغيلية،  IIIفي إطار متطلبات بازل  األربعة الواردة  

إمتصاص على    (G-SIBs)  وفي إطار سعيها لتعزيز قدرة البنوك ذات األهمية النظامية
بإ  الصدمات، المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  للـرافعـة قامت  إضــافية  دعامة  ستــحداث 

المـالية   الرافعــة  نسبـة  إلى  تضاف  البنوكالمـالية  التعديالت ،  لهذه  بعض  إضافة  مع 
  .بهذه النسبةبعض التعرضات الخاصة  الخاصة بقياس 

آخر،   جانب  بقامت  من  القياس  اللجنة  أسلوب  رأس استبعاد  لحساب    الداخلي 
المقابلة  المال لألطراف  االئتماني  التقييم  تعديل  مخاطر  لمقابلة    الالزم 

 (Credit Valuation Adjustment CVA)  المنهجية  ، واستبداله بأسلوبين أخرين هما
  . (Standardized Approach) والمنهجية المعيارية Basic Indicator)( األساسية

التي تستخدم   بالمخاطرعلى األصول المرجحة    Output floor)(  أدنى وضع حد  أخيراً، تم  
وذلك بهدف الحد من استفادة البنوك من تحقيق وفر في متطلبات  ،التقييم الداخلي منهجية

  .بالمنهجية المعياريةرأس المال مقارنةً 

النحوعلى    IIIالمتعلقة بمتطلبات بازل  إستعراض أبرز التعديالت    يهدف هذا الدليل إلى
  التالي: 

:إطار مخاطر اإلئتمان .1
 . (Standardized Approach for Credit Risk)  لمخاطر اإلئتمان   ة المعياري   ية المنهج   . أ 

 Internal Rating-Based Approach for Credit)لمخاطر اإلئتمان  منهجية التقييم الداخلي   . ب 
Risk) . 
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 : (Market Risk) مخاطر السوقالمنھجیات المعدلة إلحتساب  .2
 . إلحتساب مخاطر السوق ةالمعیاری یةالمنھج .أ

 . (Internal Model Approach)نموذج الداخلي لمخاطر السوق ال منھجیة .ب 

 . إطار مخاطر التشغیل .3

 . )Leverage Ratio Frameworkالرافعة المالیة ( .4

5. ) المقابلة  لألطراف  االئتماني  التقییم  تعدیل   Credit Valuationمخاطر 
Adjustment CVA( . 

 . )(Securitisation Frameworkإطار التسنید أو التوریق  .6

متطلبات رأس  الخاصة بالجدیدة  ترتیبات  ال الحد األدنى لألصول المرجحة بالمخاطر، و .7
 . المال

 إطار مخاطر اإلئتمان  .أ

 تسعى المراجعة التي أجرتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى تحسین كما سبق ذكره،  
، وذلك لمعالجة نقاط الضعف في طریقة  ةالمعیاری  یةالمخاطر في المنھجالدقة وحساسیة  

للمنھجیة  وضع إطار جدید    تم  ، حیثإحتساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر اإلئتمان
تطویر أسالیب كما تم    .، وذلك للوصول إلى أسالیب قیاس أكثر حساسیة للمخاطرالمعیاریة

، حیث قامت اللجنة بإلغاء بعض أسالیب  )Internal Rating Approach(التقییم الداخلي  
سنستعرض   التقییم الداخلیة بھدف الحد من إعتماد البنوك التجاریة على نماذجھا الداخلیة.

 التي تمت على المنھجیة المعیاریة ومنھجیة التقییم الداخلي. فیما یلي أبرز التعدیالت

  Standardised Approach)( لمخاطر اإلئتمان ةالمعیاری یةالمنھج .1

 :تضمنت أبرز التعدیالت التي تمت على ھذه المنھجیة ما یلي 

 Standardised) نئتمالتقییم مخاطر اإل   ةالمعیاری  یةالمنھج   تحسین  :التعرض للبنوك -
Credit Risk Assessment SCRA) الحقاً). ا(سیتم التطرق لھ 

للشركات - الحجموضع    :التعرض  والمتوسطة  الصغیرة  للمؤسسات  مخاطر   أوزان 
(Small and Medium Enterprises SMEs) ،  اإل ة ستثماریوالشركات 

 المصنفة. 

القرض إلى قیمة ستختلف أوزان المخاطر بناًء على نسبة    :التعرض للعقارات السكنیة -
 %. 35لتحل محل الترجیح الثابت البالغ    ،(Loan to Value LTV)العقار المرھون  
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(التجزئة):التعرض   - أنواع   وضعتم    لقطاع األفراد  بین  للتمییز  أكثر تفصیالً  جدول 
 لقطاع األفراد.  اتمختلفة من التعرض

قیمة القرض إلى قیمة العقار   نسبةمعتمد على  إدخال نھج    :التعرض للعقارات التجاریة -
 . %100 البالغالترجیح الثابت  یحل بدالً عنل المرھون

ستبدال  إسیتم    :وحقوق الملكیة  Subordinated Debts)(  مساندةالتعرض للدیون ال -
  مساندةلدیون الل  %150  لیصبح  %250أو    %100  البالغوزن المخاطر الثابت الحالي  

و أدوات  و المال،  التي    %100رأس  الوطنیةلألسھم  البورصات  في  ،  المدرجة 
لجمیع تعرضات حقوق الملكیة    %250و،  لألسھم المضاربة غیر المدرجة  %400و

 .األخرى

تطبیق معامل تحویل    تمسی  :  (Off-Balance Sheet)التعرض لبنود خارج المیزانیة -
ترتیب تعاقدي تم تقدیمھ    المرتبطة بأي  إللتزاماتل  %  100  بنسبة  (CCF)إئتماني  

و البنك  قبل  علیھمن  اإل بھدف  العمیل    وافق  ھذا   ،ئتمانتمدید  األصول.  شراء  أو 
مع   علیھا    %50و  %20بالمقارنة  التعاقدیة  سابقاً  المنصوص  التي  للترتیبات 

كما سیتم تطبیق  أكثر من عام على التوالي.  التي إستحقاقھا  عام واحد ولغایة  إستحقاقتھا  
لتزامات التي یمكن إلغاؤھا  لإلوذلك  %0% بدالً من 10 تحویل إئتماني بنسبةمعامل 

دون قید أو شرط في أي وقت من قبل البنك دون إشعار مسبق، أو التي تنص على  
 اإللغاء التلقائي بسبب تدھور الجدارة االئتمانیة للمقترض. 

 : لغایات تطبیق المنھجیة المعیاریة التالیة اإلضافاتكما تم إجراء 

أوزان مخاطر جدیدة للتعرض المصنف وغیر  تم وضع    :التعرض للسندات المغطاة -
 . المصنف

المش - لتمویل  المادیة    اریعالتعرض  وضع  :والسلعواألصول  المخاطر    تم  أوزان 
فرعیة یتم تقدیم ثالث فئات بحیث و  ،الشركات العامةبحیث تتبع للتعرضات المصنفة  

 . من اإلقراض المتخصص

كیفیة معالجة تعرضات البنوك لعدد من ، سنستعرض فیما یلي اإلطارفي ھذا 
 القطاعات: 

  :التعرض للبنوك 
ً في حال كان نھج التصنیف مسموح - بالنسبة    :Rating approach is permitted)(  بھ  ا

من   المصنفة  تعدیلس  ،-BBBإلى    BBBو  -Aإلى    +Aللتعرضات  األوزان   یتم 
سوف وكذلك     % على التوالي.50% إلى  100%، ومن  30% إلى  50من    الترجیحیة
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لتقییم مخاطر   ةالمعیاری  یةتستند أوزان المخاطر للتعرضات غیر المصنفة إلى المنھج
 . (سیتم التطرق لھا الحقاً) )SCRA(االئتمان 

 AAA التصنیف الخارجي 
to 
AA - 

A+ to 
A - 

BBB+ 
to 
BBB - 

Bb+ 
to B- 

Below 
B- 

 %150 %100 %50 %30 %20 وزن المخاطر 
وزن المخاطر (التعرضات قصیرة 

 األجل)
20% 20% 20% 50% 150% 

في حال كان نھج التصنیف غیر مسموح بھ، وفي حاالت التعرض غیر المصنف الذي  -
سیتم استبدال وزن المخاطر الثابت الحالي البالغ  :  یُسمح فیھ بإستخدام نھج التصنیف

و   50% المدى)  قصیر  التعرض  بثالثة    %20(باستثناء  المدى)  قصیر  (التعرض 
، قد  )(SCRA یةمنھج  من  ) (Aبالنسبة إلى الفئة  .لدرجتھااً  أوزان مخاطر مختلفة وفقً 

، بشرط أن یكون لدى البنك المقابل  %30تحصل التعرضات على وزن مخاطر بنسبة  
  شریحة ونسبة الرافعة المالیة من ال  ،%14تلبي أو تتجاوز    (CET1)أسھم عادیة  نسبة  

 . %5تلبي أو تتجاوز  (Tier 1)األولى 
 A B C تصنیف الطرف المقابل 
 %150 %75 %40 وزن المخاطر األساسي

 %150 %50 %20 وزن المخاطر (التعرضات قصیرة األجل)

   :التعرض لقطاع الشركات 

ً في حال كان نھج التصنیف مسموح - تم تقدیم نھج أكثر دقة لتقسیم أوزان المخاطر    :بھ  ا
 BBB % للتصنیفات75%، و  100بنسبة   -BB إلى  + BBB للتصنیفات اإلئتمانیة

للتصنیفات 100نسبة  ، و-BBB  إلى    + بالنسبة   % BB +  إلى  BB  ،  تحدید سیتم 
 . SCRAالمعالجة المرجحة بالمخاطر للتعرضات غیر المصنفة باستخدام منھج  

المصنف الذي في حال كان نھج التصنیف غیر مسموح بھ، وفي حاالت التعرض غیر   -
بالنسبة للشركات العامة، یمكن تطبیق وزن مخاطر    :یُسمح فیھ بإستخدام نھج التصنیف

للتعرض للشركات "ذات التصنیف االستثماري"، مقارنةً بوزن مخاطر  %65بنسبة 

 AAA التصنیف الخارجي 
to 

AA- 

A+ to 
A- 

BBB+ 
to 

BBB 

Bb+ 
to B- 

Below 
B- 

غیر  
 مصنف

 %100 %150 %100 %75 %50 %20 وزن المخاطر 
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بنسبة   ً سابق  %100ثابت  تُعّرف  ا المصرفیة.  للرقابة  بازل  "درجة االستثمار"   لجنة 
على أنھا شركة تتمتع بالقدرة الكافیة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة في الوقت المناسب،  
في   السلبیة  التغیرات  في مواجھة  قویة  أنھا  بذلك على  القیام  قدرتھا على  تقییم  ویتم 

 .األعمالالدورة االقتصادیة وظروف 
 أخرى    التصنیف اإلستثماري SCRAالتصنیف حسب منھج 
Non-SMEs 65% 100% 

SMEs 85% 

 التنظیمیة التجزئة  (محفظة  األفراد  لقطاع  المعاییر    ؛التعرض  مع  المنسجمة  أي 
 : )أو السلطة الرقابیة المحددة من قبل البنك المركزي

إحتمالیة  فیما یخص  منفصلة  تقییمات  إلى  التجزئة  لتعرضات  المخاطر  أوزان  استندت 
) التعثر  PDالتعثر  بإفتراض  الخسارة  ونسبة   (LGD) أوزان لتحدید  كمدخالت   (
التعرض لقطاع كما     المخاطر. بین أنواع مختلفة من  للتمییز  تقدیم جدول أكثر دقة  تم 
 التجزئة. 

 محفظة التجزئة التنظیمیة 
 (non-revolving) 

 محفظة التجزئة التنظیمیة
Revolving) ( 

 أخرى 

 Revolvers متعاملون
 %100 %75 %45 %75 وزن المخاطر 

 التعرض لقطاع العقارات السكنیة : 

%، ستختلف أوزان  35مخاطر البالغ  التم إتباع نھج أكثر حساسیة للمخاطر بدالً من وزن  
). وذلك إعتماداً على LTVالمخاطر بناًء على نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون (

العقارات   التدفقات نوع  على  جوھري  بشكل  تعتمد  المدفوعات  كانت  إذا  وما  السكنیة، 
النقدیة التي یدرھا العقار (العقارات السكنیة المدرة للدخل)، یمكن للمؤسسة المالیة تحدید  

 منھج التعامل مع القرض السكني أو نھج تقسیم القرض بأوزان مخاطر مختلفة. 
LTV   أقل من

50 % 
50% -
60 % 

60% -
70 % 

70% -
80 % 

80% -
90 % 

أكبر من  
100 % 

ال ینطبق  
  علیھا
 المعیار 

General Residential Real Estate (RRE) 
وزن المخاطر وفقاً  

 Wholeلمنھج  
loan 

approach 

وزن  % 70 % 50 % 40 % 30 % 25 % 20
مخاطر  

األطراف  
 المقابلة
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وزن المخاطر وفقاً  
 Loanلمنھج  

Splitting 
approach 

 
 
20 % 
 

 
 

 %) 55األطراف المقابلة (الحد الفاصل ھو  وزن مخاطر 
 
 

Income producing residential real estate (IPRRE)  العقارات المدرة للدخل 
وزن المخاطر وفقاً  

 Whole لمنھج
loan 

approach 

30 % 35 % 45 % 60 % 75 % 105 % 150 % 

 التعرض لقطاع العقارات التجاریة : 

الجدید،   المعیار  إستخدام  بموجب  للمخاطرسیتم  حساسیة  أكثر  ونھج  من سیحل  ،  بدالً 
 . %100 البالغوزن المخاطر الثابت الحالي  إستخدام

General (RRE) 
وزن المخاطر  
وفقاً لمنھج  

Whole loan 
approach 

LTV   أقل من أو یساوي
60 % 

LTV أكبر من  
60 % 

ال ینطبق علیھا  
 المعیار 

% أو وزن  60القیمة األقل (
 مخاطر الطرف المقابل) 

 

 وزن مخاطر الطرف المقابل 

وزن المخاطر  
  وفقاً لمنھج
Loan 

Splitting 
approach 

LTV   أقل
من أو  
تساوي  

55 % 

LTV   أكبر من
55 % 

 ال ینطبق علیھا المعیار 

 وزن الطرف المقابل  % 20
Income producing residential real estate (IPRRE)  العقارات المدرة للدخل 

وزن المخاطر  
وفقاً لمنھج   

Loan 
Splitting 
approach 

LTV   أقل
من أو  
تساوي  

60 % 

LTV   أكبر من
% وأقل من  60

أو تساوي  
80 % 

LTV  
أكبر من  

80 % 

 ال ینطبق علیھا المعیار 

70 % 90 % 110 % 150 % 
األراضي واإلنشاءات والبناء  شراءالتعرض ل  

القرض الممنوحة  
الشركة/  إلى 

مركبات لغایات  
البناء واإلنشاء  

(SPV) 

150 % 

قروض لغایات  
شراء األراضي  
 واإلنشاء والبناء 

100 % 
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  والسلع  واألصول المادیة اریعلتمویل المشالتعرض : 

 :لھ المعاییر التالیة، فإن التعرض لإلقراض المتخصص  وفقاً للجنة بازل للرقابة المصرفیة

األصول المادیة    تعریفات تمویل المشاریع أو تمویل  إنما یندرج تحتعلق بالعقار ویت ال   -
 . )السلع(البضائع  أو تمویل

لیس لدیھا (أو  و  ،لتمویل و/أو تشغیل األصول المادیةاً  منشأة تم إنشاؤھا خصیصیُمنح ل -
قدرة مستقلة    امن األصول أو األنشطة المادیة األخرى. ومن ثم، فإن لدیھ)  القلیللدیھا  

تلقاه من  تي  تالدخل ال  كونھا تعتمد علىعلى سداد االلتزامات،    أو شبھ معدومة  معدومة
تمویلھ یتم  الذي  بمعنى أناألصل (األصول)  للسداد مستمد من    ،  الرئیسي  المصدر 

 .الدخل الناتج عن األصول

اإل  - شروط  (األصول)  تمنح  األصل  على  السیطرة  من  كبیرة  درجة  للمقرض  لتزام 
 والدخل الذي یحققھ. 

  مسموح بھالتصنیف االئتماني لإلصدارفي حال كان  
 AAA التصنیف الخارجي 

to 
AA- 

A+ to 
A- 

BBB+ 
to BBB 

Bb+ 
to B- 

Below 
B- 

غیر  
 مصنف 

 % 100 % 150 % 100 % 75 % 50 % 20 وزن المخاطر 
Rating approach is not permitted and unrated exposure where rating 

approach is permitted 
 األصول المادیة والسلع تمویل  تمویل المشاریع التعرض بإستثناء العقارات

 % 130التشغیل: مرحلة ما قبل  وزن المخاطر 
 % 100مرحلة التشغیل: 

مرحلة التشغیل (بجودة عالیة):  
80 % 

100 % 

الداخلي .1 التقییم  مخاطر   منھجیة   Internal Rating-Basedاإلئتمان  لقیاس 
Approach) :( 

قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإجراء التعدیالت التالیة لمنھجیة التقییم الداخلي لقیاس  
 اإلئتمان: مخاطر 

 : (Internal ratings-based approach IRB)الداخلي لدى البنك  قییمالت منھجیة -

إعادة معایرة - أو  تعدیالت  إدخال  الدنیا  تم  التعثر    الحدود  إحتمالیة   (PD)فیما یخص 
األساسیة  ب   المتعلقة الطریقة  المتقدمة    Foundation-IRB)(منھجیتي  والطریقة 

(Advanced-IRB) . 
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وكذلك التعرض    )(LGDنسبة الخسارة بإفتراض التعثر  وضع حدود دنیا فیما یخص  تم   -
 . )(F-IRB منھجیة فیما یخص (EAD)اإلئتماني عند التعثر 

 فیما یخص منھجیة  )(LGDنسبة الخسارة بإفتراض التعثر  تم إدخال تعدیالت على   -
 F-IRB)(. 

 القطاع 

Recalibration of PD 
floors for F-IRB & A-
IRB approaches. 

Introduction of LGDs and EAD 
floors for the A-IRB approach for 
corporate and retail exposures. 

الخسارة بإفتراض التعثر   ) (PDإحتمالیة التعثر 
(LGD) 

التعرض  
اإلئتماني  
عند التعثر  
(EAD) 

بعد تطبیق   قبل المعیار 
المعیار  
 الجدید 

غیر  
المغطاة  
 بضمان 

 المغطاة بضمان 

 الشركات 

إن إحتمالیة 
یجب  PDالتعثر 

أن تكون أكبر  
من إحتمالیة 

التعثر لمدة عام  
واحد والمرتبطة  
بدرجة التصنیف  

الداخلي  
للمقترض، أو 

0.03 .% 

0.05 % 25 % 

تختلف حسب  
 نوع الضمان: 

 
الضمانات   - 

 المالیة: صفر. 
ذمم مدینة:    - 

10 .% 
ضمات   - 

 %. 10عقاریة: 
ضمانات   - 

عینیة أخرى:  
15 .% 

یخضع 
الحد األدنى  

 لمجموع: 
)1  (

التعرض 
في  

المیزانیة 
 العمومیة و  

)2 (50  %
من 

التعرض 
لبنود 

خارج  
المیزانیة 
العمومیة 
باستخدام 

عامل 
تحویل  

اإلئتمان  
المعمول بھ  

)CCF  (
في المنھج 
 المعیاري.

 تصنیف األفراد: 
 العقارات.  -
العمالء المؤھلون  -

(Transactors) . 
العمالء المؤھلون  -

(Revolvers) . 
 أخرى.  -
 

إحتمالیة إن 
التعثر یجب أن 
تكون أكبر من  
إحتمالیة التعثر 
لمدة عام واحد  

والمرتبطة  
بدرجة التصنیف  

الداخلي  
للمقترض على 
مستوى محفظة  

التجزئة أو  
0.03 .% 

 
0.05 % 
0.05 % 
0.10 % 
0.05 % 

 
N/A 

50 % 
50 % 
30 % 

 
5 % 

N/A 
N/A 

تختلف حسب  
 نوع الضمان: 

الضمانات   - 
 المالیة: صفر. 

ذمم مدینة:    - 
10 .% 

ضمات   - 
 %. 10عقاریة: 

ضمانات عینیة 
 %. 15أخرى: 
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یخص   - فیما  األساسیة  الطریقة  على  تمت  التي  للتعدیالت  بالنسبة  الخسارة  أما  نسبة 
 ، فقد كانت كما ھو موضح بالجدول أدناه: )(LGDفتراض التعثر اب

 LGDs before LGDs after نوع الضمانات 
 %0 %0 ضمانات مالیة مؤھلة 

 %20 %35 مدینة مؤھلةذمم 
 %20 %35 ضمانات عقاریة مؤھلة

ضمانات عینیة (مادیة) أخرى 
 مؤھلة

40% 25% 

 N/A N/A ضمانات غیر مؤھلة

أنھ   إلى  اإلشارة  تجدر  معاملكذلك  تعدیل  التعثر  تم  بإفتراض  الخسارة   (LGD) نسبة 
من   المالیة  غیر  للشركات  المضمونة  غیر  بالنسبة   .%40إلى    %45للتعرضات   أما 

نسبة الخسارة بإفتراض المضمونة بضمانات غیر مالیة، یتم تقلیل تعرضات    للتعرضات
 طبقة على الضمانات. المُ  اإلقتطاعاتوزیادة ، (LGD)التعثر  

ً المطبق حالی  1.06  البالغ  Scaling factor)(  إزالة عامل القیاس  في نفس السیاق، تم على   ا
  لجنة بازل للرقابة المصرفیة أزال التعدیل الذي أجرتھ  كما  األصول المرجحة بالمخاطر،  

 لبعض التعرضات. منھجیة التقییم الداخلي 

 بعد تطبیق المعیار  قبل تطبیق المعیار  التعرض 
  المتوسطة والكبیرة المنشآت  

الموحدة   عائداتھا  (التي 
 ملیون دوالر)  500تتجاوز 

 A-IRBمنھجیة 
 F-IRBمنھجیة 

 المنھجیة المعیاریة 

 F-IRBمنھجیة 
 المنھجیة المعیاریة 

المالیة  والمؤسسات  البنوك 
 األخرى

 A-IRBمنھجیة 
 F-IRBمنھجیة 

 المنھجیة المعیاریة 

 F-IRBمنھجیة 
 المنھجیة المعیاریة 

 A-IRBمنھجیة  األسھم
 F-IRBمنھجیة 

 المنھج المعیاري 

اإلقراض  شركات 
 المتخصص

 A-IRB منھجیة
 F-IRB منھجیة

 المنھجیة المعیاریة 
Slotting (تخضع للمراجعة) 

 

 
 ال تغییرات 
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 مخاطر السوقإطار  .ب

لمساعدة البنوك    مخاطر السوق، وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إرشادات ل   بالنسبة 
بناًء على سیولة األدوات والقدرة    المحفظة البنكیة ومحفظة المتاجرة في تصنیف األدوات في  

 تم إدخال إرشادات تصنیف إضافیة.  ، كما على تقییمھا على أساس یومي 

 :في حال كانت محفظة المتاجرةیجب تضمین األداة في محفظة المتاجرة:   .1

 ). (Trading portfolioالمتاجرة في محفظة  ةموجود  -

 ضمن وحدة المتاجرة. تدار  -

 محفظة المتاجرة. أو مركز حقوق ملكیة في  األجل صافي ائتمان قصیر ناتجة عن -

 :من التزامات االكتتاب والمستخدمة لألغراض التالیة  ناتجة -
 إعادة البیع على المدى القصیر. 
  ستفادة من تحركات األسعار قصیرة المدىاإل. 
 أرباح المراجحة Arbitrage) .( 
  مخاطر التحوط . 

 :في حال كانتضمن المحفظة البنكیة األدوات البنكیة: تُصنف  المحفظة .2
 . مدرجةأسھم غیر  -
 لحفظ األوراق المالیة.أداة مخصصة  -

 .عقاریة (حیازات)  ممتلكات -

 . ئتمان أفراد وشركات صغیرة ومتوسطةإ  -

 .استثمارات أسھم في الصندوق -

 .المذكورة أعاله كأصل واتاألدإحدى تحتوي على  مشتقات  -

 . أداة تحوط -

ومحفظة   فیما  .3 البنكیة  المحفظة  بین  األدوات  بنقل  الخاصة  التعدیالت  یخص 
 : ، فھي على النحو اآلتيالمتاجرة

یجب أن یحسب البنك إجمالي   ،ال یسمح باستفادة رأس المال من إعادة التخصیص -
  ه ) قبل التبدیل وبعد المحفظة المصرفیة ومحفظة المتاجرةرأس المال (عبر    متطلبات
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وسیُ مباشرةً  البنك  ،  على  الفرق  متطلباتفرض  خالل  المال    من  لرأس  إضافیة 
 .ایتم اإلفصاح عنھ(الدعامة األولى) 

تأخذ   - أن  النقل  یجب  العلیا،  عملیة  اإلدارة  تكون  موافقة  مع بحیث  ومتوافقة  موثقة 
 ً  .السیاسات واإلجراءات التي یتم تحدیثھا سنویا

بناء على الوثائق المؤیدة المقدمة من البنك   البنك المركزيمن قبل    أن یتم إعتمادھا -
 التجاري. 

بشكل علني.عنھا   فصاحتم اإل أن ی -

محفظة المتاجرة إلى المحفظة البنكیة.  عتراف برأس المال للتحویل الداخلي من اإل  -

متطلبات محددة لمعالجة تحویالت    لجنة بازل للرقابة المصرفیةومع ذلك، حددت   -
 على النحو التالي: ،المحفظة البنكیة إلى محفظة المتاجرةالمخاطر من 

   إحتساب ائتمان    اتالتعرضیتم  البنكیةلمخاطر  تحویل    المحفظة  باستخدام 
الُمستخدم في محفظة المتاجرة.  (Internal Risk Transfer)  المخاطر الداخلي 

   إحتساب في لمخاطر    اتالتعرضیتم  الفائدة  البنكیة  أسعار  باستخدام    المحفظة 
الُمستخدم في محفظة    (Internal Risk Transfer)  تحویل المخاطر الداخلي 

 المتاجرة. 

 باستخدام   المحفظة المصرفیةر حقوق الملكیة في  مخاطلتعرضات  یتم إحتساب ال
 محفظة المتاجرة الخاصة بھ.من خالل    السوقأداة تحوط الشراء من 

 إلحتساب مخاطر السوق  ةالمعدل ةالمعیاری  یةالمنھج .4
 ً المستندة ، تعتمد الطریقة  إلحتساب مخاطر السوق  ةالمستخدم  ةالمعیاری  یةللمنھج  وفقا

حساسیاتإ ع  (Sensitivities Based Method)المخاطر    لى   المخاطر   واملعلى 
نحناء اإل مخاطر  و  (Vega risk)فیجا  مخاطر  و،  (Delta risk)دلتا  مخاطر  واستخدام  

(Curvature risk)  ،  المال    متطلباتإن للمنھجیةرأس  مجموع   عیاریةالم  وفقاً   ھي 
المال    متطلبات المخاطر رأس  حساسیات  إلى   التعثر مخاطر    متطلبات و  المستندة 

 .Residual Add-on)(ومتطلبات أخرى 

للمنھجیةلمواجھة مخاطر السوق  رأس المال    متطلبات  رأس   متطلبات مجموع  عیاریة =  الم   وفقاً 
 Residual)+ متطلبات أخرى (  التعثرمخاطر    + متطلبات  المستندة إلى حساسیات المخاطرالمال  

Add-on.....)...1(
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 ): 1توضیح عناصر المعادلة رقم (سیتم فیما یلي 

) المعادلة  في  األول  المخاطر   -)1المكون  حساسیات  إلى  المستندة  الطریقة 
Sensitivities Based Method)(:   یُبین الجدول التالي خطوات إحتساب ھذا البند من

تصنیفھ ضمن  ومن ثم  )، حیث یتم إبتداًء إحتساب مستوى عامل الخطر،  1المعادلة رقم (
. مجموعات، وأخیراً إحتساب متطلبات رأس المال
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 (Sensitivities Based Method) ت المخاطرحساسيا مستندة إلى الطريقة ال
  تصنيف

ىلإ ةادألا
  فئة

رطاخملا
لماوعو
ر طخلا

  )دلتا التنظيمية
  لعوامل مخاطر
  المتاجرة للبنك

 محفظةحساسيات 
  علىديعتم

 مقياس للمخاطر(
 لتادمخاطر 

  +

  )لتادمماثلة لمخاطر 
 في صيغة تجميع

 امه كمدخالتدالستخ
 الخطر الكبيرة
 ملاالحساسيات لعو

  علىدمخاطر يعتم
 مقياس(  مخاطر فيجا

متطلبات رأس المال)م احتساب أسوأ خسارة في صدمة صعودية وهبوطية حيث يت ط لكل عامل خطر يتضمن على سيناريوهين للضغد يعتمرمقياس مخاط(  مخاطر اإلنحناء  +
  

ةوطخلا
 األولى:
 مستوى

 عامل
  ر طخلا

  بهاالخاص ر الخطعامل  إلى واتداألجميع 
 عبرالمرجحة الحساسية صافي   إحتسابيتم 

 :(k)

𝑊𝑆 𝑅𝑊 𝑆  

 (k):   خطرالمخاطر االنحناء لعامل  لباتمتط يتم إحتساب

𝐶𝑉𝑅  min
𝑉 𝑋

𝑉 𝑋

𝑉 𝑋 𝑅𝑊 . 𝑆

𝑉 𝑋 𝑅𝑊 . 𝑆

ةوطخلا
 الثانية:

 التصنيف
 وفق

  مجموعات

 ةرجح مالالحساسيات   كلاخل دالمجمعة 
  مجموعة:

𝐾 𝑊𝑆 𝜌 𝑊𝑆 𝑊𝑆  

  :اخل كل مجموعةد بتعرضات مخاطر اإلنحناء لباتإحتساب متطيتم 

𝐾 max 0, 𝐶𝑉𝑅 , 0 𝜌 𝐶𝑉𝑅 𝐶𝑉𝑅 𝐶𝑉𝑅 , 𝐶𝑉𝑅  

ةوطخلا
 الثالثة:

  تصنيف
 مستوى

  ر طاخملا

   :مخاطر
 فئةلكل   المال رأس متطلبات إجماليإحتساب 

Delta (Respectively Vega)= 
∑ 𝐾 ∑ ∑ 𝛾 𝑆 𝑆  

   ضمن مجموعات: فئة من فئات المخاطر لكلمخاطر االنحناء قيمة  تجميع  يتم

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾𝑏
2

𝑏

𝛾 𝑆 𝑆 𝜓 𝑆 , 𝑆  
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 . k: أداة معرضة لمخاطر االنحناء المرتبطة بعامل الخطر iعلماً أن: 

 . k: المستوى الحالي لمخاطر  

 . kللمستوى الحالي من الخطر  i: سعر األداة    

: تشیر إلى سعر  و      
 بعد أن تتحول (بسبب صدمة ھبوطیة أو تصاعدیة).  iاألداة 

 .  i لألداة k وزن المخاطرة لعامل خطر االنحناء: 

فیما یتعلق بعامل خطر دلتا الذي یتوافق مع عامل    i: حساسیة دلتا (أو فیجا) لألداة  
 .  kخطر االنحناء 

تحتوي    cو  b  المجموعتین  إذا كان حساسیة كل من  0تأخذ القیمة  : تأخذ  
 بخالف ذلك.  1على إشارات سالبة و

. cو b: اإلرتباط بین المجموعتین 

في   یتم تحدید متطلبات رأس الماللمجموعة تصنیف معینة،    متطلبات رأس المال  :
التصاعدي،    المجموعة السیناریو  بموجب  المال  رأس  متطلبات  أكبر  أنھا  على 

اختیار   أن  بالذكر  والجدیر  الھبوطي.  السیناریو  بموجب  المال  رأس  ومتطلبات 
سیناریوھات عبر  نفسھ  ھو  بالضرورة  لیس  والھبوطیة  الصعودیة  السیناریوھات 

 . IIIفي معیار بازل  االرتباطات العالیة والمتوسطة والمنخفضة المحددة

: یمثل اإلرتباط المحدد ضمن نفس المجموعة (الفئة)، حیث یجب تجمیع التعرض  
 .لمخاطر االنحناء داخل كل مجموعة باستخدام االرتباط المحدد 

 – Default Risk Charge)متطلبات مخاطر التعثر    -) 1المكون الثاني في المعادلة ( 
Non Securitisations):    التخلف حالة  نتقال إلى  مخاطر اإل مقیاس مخاطرة یقیس  وھو

حسابات مستقلة لرسوم   ثالثألداة ما باستخدام  )  (Jump-to-default JTDعن السداد  
أن متطلبات، وكما ھو مبین أدناهرأس المال المخاطر تختلف عن   ا النوع منھذ  ، علماً 

التعثر عن  لدى  مخاطر  المقابل  القیام  الطرف  التجاریةد  والتي  باألعمال  رسملتھا  ،  تتم 
 : بموجب مخاطر االئتمان ولیس مخاطر السوق

  لى حالة التعثر إ إلنتقال مخاطر ا(Gross JTD):

وھي كما یلي:  (JTD) المراكز طویلة األجل مخاطر -

JTD (long) = max (LGD x face value + P&L, 0) 
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أن   تمثل  P&Lعلماً  السوقیة:  األسعار  على  اعتماداً  المراكز   Marked to)  تقییم 
Market).أي القیمة السوقیة مطروحاً منھا القیمة اإلسمیة ، 

 :وھي كما یلي  (JTD) األجل قصیرةالمراكز  مخاطر -
JTD (short) = min (LGD x face value + P&L, 0) 

-  ) واحدة    JTD)مخاطر  سنة  عن  مدتھا  تقل  التي  االستحقاق  حاالت  لجمیع 
أنھ  وتحوطاتھا یتم قیاسھا بجزء من السنة.   ال یتم تطبیق أي مقیاس على علماً 

)JTD(  .للتعرضات لمدة عام واحد أو أكثر 

 على النحو التالي:  (WtS)في ھذا السیاق، یتم إحتساب مخاطر التحوط 

WtS=  

   صافي مخاطر اإلنتقال إلى حالة التعثر(Net JTD)  :  یتم إحتساب قواعد التقاص وفق
قد یؤدي التعرض القصیر في األسھم إلى تعویض التعرض الطویل في   أطر معینة،

التعرض الطویل في األسھم. السند، لكن التعرض القصیر في السند ال یمكن أن یعوض  
 ومن ثم یتم إحتساب مخاطر التحوط للمراكز قصیرة وطویلة األجل. 

  متطلبات إحتساب مخاطر التخلف عن السداد(DRC): مخاطر التحوط بعد إحتساب
التعثر ( إلى  اإلنتقال  یمكن    JTD)ومخاطر  بالمخاطر،  متطلبات  إحتسابالمرجحة 
 النحو التالي:رأس المال لكل مجموعة على 

وھو مقیاس    ):Residual Add-on(متطلبات أخرى    -)1الثالث في المعادلة (  المكون
المكونات السابقة، وقد وضعت لجنة لتقاط المخاطر المتبقیة التي ال تغطیھا  یھدف إلى إ

(من األمثلة على ھذه:   بازل للرقابة المصرفیة المعاییر التالیة لتحدید المخاطر المتبقیة
 :المخاطر األخالقیة، ومخاطر اإلرتباط)

 مخاطر فیجا (ب  المتعلقة  رأس المال  متطلبات األدوات الخاضعة لVega risk (
ومع مدفوعات ال    محفظة المتاجرة) في  Curvature riskومخاطر اإلنحناء (
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مثالي كمزیج خطي محدود من خیارات أو تكرارھا بشكل  كتابتھا  الشراء،    یمكن 
،والسلعألسھم،  كل من امع سعر أساسي واحد ل )(Vanilla options  ما یُعرف بـ  وھو

أو سعر  (Credit Default Swaps) الدیون، ومقایضات سداد والسندات،  والصرف
 . الفائدة

   المتاجرةاألدوات التي تندرج تحت تعریف محفظة )CTP باستثناء تلك األدوات ،(
ضمن  المعترف بھا في إطار مخاطر السوق باعتبارھا تحوطات مؤھلة للمخاطر 

 . محفظة المتاجرة
مجموع القیمة االسمیة اإلجمالیة لألدوات ذات  =    )Residual Add-on(  المتطلبات المتبقیة

 . وزن المخاطر مضروباً فيالمخاطر المتبقیة 

  = المخاطر  وزن  األصول    %1حیث  ذات  اإلعتیادیةلألدوات  غیر  األساسیة 
)(Exotic underlying  دوات األخرى. لأل %0.1و 

Internal Model Approach نموذج الداخلي لمخاطر السوقالمنھجیة المعدلة لل  .5

منھجیة النموذج الداخلي لمخاطر السوق فیما یخص   من أبرز التعدیالت التي تمت على 
 FRTB)  (Fundamental review of the tradingالمراجعة األساسیة لمحفظة المتاجرة  

book :ما یلي 

  وحدة متاجرة تعریف)Trading Desk( :

. (Head Trader) رئیسي  مقر وحدةیجب أن یكون لل -
 .إستراتیجیة عمل محددة وموثقة -
 .ھیكل واضح إلدارة المخاطر  -
. مقترح من البنوك ومعتمد من قبل المشرفینأن یكون  -

الجدید،   المعیار  على  بموجب  الموافقة  الداخلي  منھجیة  یتم  وحدة النموذج  قبل  من 
مستوى   (desk-level)المتاجرة   على  الحالیة  الموافقة  عملیة  من  بدالً 

كما(bank-wide)  البنك البنوك  ،  على  متطلبات  یجب  المال  إحتساب   الموحدة   رأس 
 (The standardized Capital Charge)    متاجرة،لكل اإل   وحدة  سیكون  حتسابحیث 

.لمنھجیة النموذج الداخلي بمثابة مؤشر على رأس المال االحتیاطي إذا فشل اختبار األھلیة  

یخص   فیما  النموذجأما  على  للموافقة  الكمي  التحقق  النحو   معاییر  على  فھي  الداخلي، 
 التالي: 
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لتقییم وھي    :P&L  )(P&L Attribution Testingإختبار إسناد   طریقة اختبار 
التي   المتوقعةقوة نماذج إدارة المخاطر في البنوك من خالل مقارنة األرباح والخسائر  

، أما التعدیالت التي تمت  تنبأت بھا نماذج إدارة المخاطر مع األرباح والخسائر الفعلیة
 فھي كما یلي:

المإن   - غیر  الیومي  والخسارة  الربح  (أومتوسط   المفسر) غیر    توقع 
) (unexplained توقعةالم االنحراف المعیاري لألرباح والخسائر الیومیة    مقسوماً على

 %. 10إلى +  %10 –یجب أال یتجاوز  

الإن   - غیر  الیومیة  والخسائر  األرباح  بین  الفروق  والخسائر    متوقعةنسبة  واألرباح 
 %. 20یجب أال تتجاوز  متوقعةالیومیة ال

ً شھری   نبغي إحتساب النسب أعالهی - واجھت واإلبالغ عنھا قبل نھایة الشھر التالي. إذا    ا
یتم السابقة، فیجب أن  اً  شھر  12انتھاكات أو أكثر في غضون الـ    أربع  وحدة المتاجرة

ً وفقإضافة متطلبات رأس مال   للمنھج المعیاري.  ا

یُعتبر ھذا اإلختبار أداة تكمیلیة لتقییم نسبة األرباح    :(Back Testing)اإلختبار العكسي  
أما  الداخلي.  النموذج  منھجیة  إستخدام  لدى  المتاجرة  وحدة  أھلیة  تحدید  عند  والخسائر 
التغییرات التي طرأت على ھذا اإلختبار بموجب المعیار الجدید فیتمثل بعدد اإلستثناءات 

Permitted exceptions)  (  ثقة مستوى  و 97.5عند  واجف%.  %99  وحدة أي    تھ إذا 
ً شھر  12في آخر   %97.5استثناًء عند    30أو   % 99استثناًء عند    12أكثر من   متاجرة ، ا
 المنھج المعیاري. باستخدام   الوحداتجمیع لوضع متطلبات كفایة رأس مال فیجب 

: التجاریة  البنوك  في عوامل الخطر الجوھریة  مزید من التوضیحات المتعلقة بإضافة   -
حیث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإدراج المزید من التوضیحات حول كیفیة  

بموجب التعدیالت الجدیدة  ،  )(Material risk factors  الخطر الجوھري  عوامل  قیاس
 :یتم إحتسابھا على النحو التالي فإن متطلبات رأس المال لمواجھة مخاطر السوق 
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  إحتساب المخاطر: .1.5

  عوامل الخطر
  الجوهري 

  للنمذجة ةغير قابلفي حال كانت   ) (Modellableقابلة للنمذجة في حال كانت 
 . "ألسعار "الحقيقية أكثر تحديداً ل تعريف -
  .المشاهداتة كافية من عينليجب أن يكون ألسعار المتاحة ل إن إجراء أي إختبار -

 .المنتجات غير السائلة -
  الضغط بشكل حصيف.سيناريو وضع  -
ل - الزمني  بين األفق  زمنية  فترة  أكبر  هو  لسيولة 

و  مشاهدتين للسعر  سيولة لل  الزمني  فقاألمتتاليتين 
  .المخصص لعامل المخاطرة

  . ال يوجد تأثير ارتباط أو تنويع -

تقييم المخاطر  
  الجوهرية 

على تُحسب يومياً  معادلة العجز المتوقع  :  (Expected Shortfall)النقص المتوقع  
 . (One tailed) ٪97.5أساس مستوى ثقة 

𝐼𝐼𝐼𝐼 � ��𝐼𝐼𝐼𝐼��𝑃𝑃��� � � �𝐼𝐼𝐼𝐼��𝑃𝑃� ��
���

〈�𝐿𝐿𝐿𝐿� � 𝐿𝐿𝐿𝐿���

𝑇𝑇
〉�

�

 

النقص   إحتسابمخاطر السيولة وتحديدها عند مستوى المخاطر. يجب    إلتقاطحيث يتم  
أيام   10سيولة من النقص المتوقع في أفق السيولة األساسي لمدة  لل  زمني  المتوقع ألفق

 حسب المقياس التالي: 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  األفق الزمني باأليام   (j)فئة عامل الخطر 
 )𝐿𝐿𝐿𝐿�( 

1  10  
2  20  
3  40  
4  60  
5  120  

باستخدام سيناريو   إحتساب متطلبات رأس المال يتم   -
معايرته    ضاغط يتم  معايرةالذي  طريقة   بنفس 

المتوقع   طريقة  المستخدمة    (ES)النقص  في 
 النمذجة. 

ثقة  - حد  إلى  معايرتها  يتم  التي  الخسارة  تنطبق 
الشديد على عامل   الضغطخالل فترة من    97.5%

 .خطر معين
 

وفقاً   - تتم  التنظيمي  المال  رأس  متطلبات  إحتساب 
 للمعادلة التالية: 

���� �∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼����
��

��� �

∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼����
�
���  

  حيث: 
L    غير القابلة اإلئتمان الجزئية  عوامل مخاطر  تمثل

  بينها. والتي يمكن تجميعها بدون ارتباطات ذجةللنم
K  غير القابلة للنمذجة.المؤهلة   عوامل الخطرتمثل  
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  ): Stress Capitalإضافة رأس المال خالل الظروف الضاغطة ( 
 اً شهر  12  ضاغطة خالل  أشد فترة  إستناداً إلى  ES)( النقص المتوقع  معايرةيتم   -

 .المدى الزمني في فترة التقييمعلى 
م - إستخدام  مباشر  يةنهجيتم  عوامل ة"غير  من  مخفضة  مجموعة  باستخدام   "

وتوسيع نطاقها بنسبة العجز الحالي المتوقع باستخدام مجموعة كاملة من   ،الخطر
 .)ESF, C) إلى مقياس العجز المتوقع الحالي (ESF, Cعوامل الخطر (

𝐸𝐸𝐸𝐸 � 𝐸𝐸𝐸𝐸���
𝐸𝐸𝐸𝐸���

𝐸𝐸𝐸𝐸���
� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�𝑐𝑐� 

  علماً أن:
IM������������)�������∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�𝐼𝐼���

���  

على المتوسط  (IMCC) ذجةرأس المال لعوامل الخطر القابلة للنم  متطلباتتستند  
 .العجز المتوقع المقيدة وغير المقيدة متطلباتالمرجح ل

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸����  متطلبات ل   تمثل  المال  مواجهة رأس 
القابلةاالئتمان    مخاطر وذلك  للنمذجة،  الجزئية غير 

الخطر  (i)لكل خطر   مع  (L) من عوامل  المجمعة 
  .ارتباطات صفرية

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸����     متطلبات لسيناريو تمثل  المال  رأس 
  مذجة. غير القابلة للن (j)للمخاطر   الضغط
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) AC(  بوحدات المتاجرة المعتمدةالمرتبطة  في ضوء ما تقدم، فإن متطلبات رأس المال  
السابقة المقاسة بواسطة   عمل یوم  60ومتوسط مرجح للـ    شاھدةالحد األقصى آلخر متساوي  

 ). cm(  1.5عامل مضاعف  

 

 :Default Risk Charge)( متطلبات مخاطر التعثر .2.5

حیث  ،  (VaR)  باستخدام نموذج القیمة المعرضة للمخاطر مخاطر التعثر    یجب قیاس -
ً أسبوعی  حتسابیجب إجراء اإل  ومستوى    (One tail)وبناًء على أفق مدتھ عام واحد    ا

 %.  99.9ثقة 

 ل:تضمین جمیع المراكز الخاضعة إلطار عمل مخاطر السوق، على سبیل المثا -
  ة.التعرض السیادي ومراكز حقوق الملكیة ومراكز الدیون المتعثر 

ھي   - السداد  عن  التخلف  مخاطر  لنموذج  المال  رأس  بین  متطلبات  األكبر  القیمة 
 القیمتین التالیتین: 

  أسبوع 12على مدى الـ  التعثرنموذج مخاطر  القیم في متوسط ً  ة. السابق ا
 و

   مخاطر التعثر. نموذج  في  قیمةأحدث 

 %. 0.03إلى حد أدنى قدره  (PD) إحتمالیة التعثرتخضع  -

مخاطر   - یخص  اإل فیما  حاالت  تأثیر  بین  تعكس  ، التعثررتباطات  أن  جمیع    یجب 
ال ً وأیض  ،جوھریةالمخاطر  الخطیة   ا غیر  المادیة  التأثیرات  على  التعرف  یجب 

   .للخیارات
السوق مخاطر  لمواجھة  المال  متطلبات رأس  فإن مجموع  تقدم،  ما  حسب    في ضوء 

 تصبح كما یلي:  )Internal Model Approach(  منھجیة النموذج الداخلي 

متطلبات رأس المال المرتبطة بوحدات =  مخاطر السوق حسب منھجیة النموذج الداخلي  
مجموع )+ Default Risk Chargeمتطلبات مخاطر التعثر (+ ) CAالمتاجرة المعتمدة (

المخاطر حساسیات  إلى  المستندة  المال  رأس  المنھج في    (المستخدمة  متطلبات 
 ) 2).....( المعیاري
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 التشغیلإطار مخاطر  .ج

لم   متطلبات   لقیاس  ةجدید   منھجیة  تم إصدار المال  التشغیل تحت   واجھةرأس  مخاطر 
المعیاریة  مسمى    (New Standardised Measurement Approach SMA)المنھجیة 

السابق. اإلطار  ضمن  الواردة  األربعة  األسالیب  محل  السیاق،   لیحل  ھذا   في 
الجدیدة   المنھجیة  األعمال تعتمد  مؤشر  (مكون  البنك  دخل   على 

BIC  Business Indicator Component(   الخسارة (مضاعف  التاریخیة  والخسائر 
أن المخاطر التشغیلیة   ھذه المنھجیة   فترض ت.  )Internal Loss Multiplier ILM  الداخلیة
مخاطر من إحتماالت حدوث    یزید تكبد خسائر  إن    ، وكذلكمع دخل البنكطردیاً  تزداد  

، ووفقاً تشغیل في المستقبل إذا كان البنك یعاني من خسائر مخاطر تشغیلیة تاریخیة أعلى
لھذه المنھجیة الجدیدة یتم إحتساب متطلبات رأس المال لمواجھة مخاطر التشغیل على 

 النحو التالي: 

مضاعف (    α  X)(معامل مؤشر األعمال    Xمتطلبات مخاطر التشغیل= (مؤشر األعمال)  
 (3)............. ..............)...............................الخسارة الداخلیة

: یتكون ھذا المؤشر من حاصل ضرب مؤشرین فرعیین،  (BIC)مكون مؤشر األعمال   .أ
على النحو   )(Marginal BI Coefficientوھما مؤشر األعمال ومعامل مؤشر األعمال  

 التالي: 

 : حیث توضح المعادلة التالیة مكونات ھذا المؤشر الفرعي:(BI)مؤشر األعمال   .1
BI=ILDC+SC+FC……………………(4) 

الموزعة الفوائد  تمثل    (ILDC)حیث   واألرباح  التمویلي  التأجیر   وإیرادات 
Interest, Leases and Dividend Component)،(    تمثل حین  الخدمات    (SC)في 

Service Component)(  أما  ،(FC)    المالي المكون  . (Financial Component)فتمثل 
جمیع القیم ھي متوسطات آخر ثالثة ویتم إحتساب المكونات المذكورة كما یلي، علماً أن  

 : سنوات
ILDC=min( ; 2.25% *

SC= max( ; ( ;

 

FC= + …(7) 
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، یتم ضرب  BIC): لغایات إحتساب مكون مؤشر األعمال (α)معامل مؤشر األعمال (  .2
). تزداد قیمة المعامل مع إزدیاد قیمة في المعامل الخاص بھ (  BI)(   المؤشر  قیمة

)(BI    .بالنسبة للبنوك في المجموعة على سبیل المثال،  كما ھو موضح في الجدول أدناه
ملیار یورو) فإن مكون مؤشر األعمال    1أقل من أو یساوي    BIاألولى (أي مع قیمة  

)(BIC   یساوي(%12 X BI). 

 (BI)قیمة مؤشر األعمال  المجموعة 
 (بالملیار یورو) 

 BI)معامل مؤشر األعمال 
marginal coefficients) 

 )( 
 %12 1أقل من  1
2 1<BI≤30 15% 
 %18 30أكبر من  3

الخسارة   .ب  البنك   ؤثری ):  (Internal Loss Multiplier ILM  الداخلیةمضاعف    مرور 
  لمواجھة   رأس مال   إحتساب متطلبات التشغیلیة على    مخاطر الناجمة عن    ئرتجربة خسا ب

  یتم تعریف .  )ILM(  إحتساب مضاعف الخسارة الداخلیة المخاطر التشغیلیة من خالل
ضعف   15 (LC)  ئرالخساعلى النحو التالي، حیث یساوي مكون  )ILMالمضاعف (

 متوسط خسائر مخاطر التشغیل السنویة المتكبدة خالل السنوات العشر السابقة:

………(8) 

 

في ھذا اإلطار، یُمكن تقییم متطلبات رأس المال لمواجھة مخاطر التشغیل من خالل قیمة 
 المضاعف حسب ما ھو موضح بالجدول أدناه: 

 الداللة قیمة المضاعف الحالة 
LC<BIC ILM ≤ 1  بالتالي أقل،  تشغیلیة  مخاطر 

 متطلبات رأسمال أقل.
LC=BIC ILM=1   قیمة التشغیل تساوي  مخاطر 

 BICمكون مؤشر األعمال 
LC>BIC ILM ≥1   ،أعلى تشغیلیة  مخاطر 

أعلى.  رأسمال  ومتطلبات 
في   الخسائر  دمج  یتم  وھنا 

 اإلحتساب. منھجیة 
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 (Leverage Ratio Framework)الرافعة المالیة  .د

تتضمن التغییرات التي تم إجراؤھا على نسبة الرافعة المالیة تحسینات لمقیاس التعرض 
للجدیدة    دعامةوإدخال    للنسبة، المالیة  الرافعة  النظامیةنسبة  األھمیة  ذات  -G)(  لبنوك 
SIBs أصبحت على النحو التالي:، علماً أن نسبة الرافعة المالیة 

≥3%  + Leverage Ratio 

Buffer…(9) 

، نسبة الرافعة المالیةمقام  تحسینات على مقیاس التعرض لقیاس التعرض: تم إدخال   .1
المالیة  حیث   الرافعة  نسبة  تراكم  المعدلة  ستحد  المتمثلةمن  بالضغط   الضغوطات 

األصول  ھبوطي ال أسعار  المالیة  على  األزمات  من   ،في  للتخلص  البنوك  تندفع  حیث 
تقویة متطلبات رأس  ، وفي الوقت نفسھ تسعى إلى  الدیون في أوقات األزمات المالیة

رفد مقیاس رأس المال    افعة المالیة إلى نسبة الر  ھدفت و  المال القائمة على المخاطر.
ضبط زیادة الرفع المالي كما تھدف إلى  بنسبة بسیطة ال تعتمد على أوزان المخاطر،  

في القطاع المصرفي والمساعدة في تجنب البنوك لخفض الرفع المالي لدیھا الذي من 
المالي واالقتصادي. القطاع  آثار سلبیة على  لھ  أن یكون  التي   الممكن  التحسینات  أما 

 تمت على نسبة الرافعة المالیة فھي على النحو التالي: 

   للمشتقاتمعالجة یتم المالیة:    التعرض  المالیة،  الرافعة  لنسبة  التعرض  قیاس  لغرض 
مكونین طریق  عن  للمشتقات  التعرض  (  :تضمین  االستبدال  والمستقبل    )RCتكلفة 

 . Potential future)( المحتمل

 یة نھجمالتعرضات خارج المیزانیة العمومیة لضمان التوافق مع قیاسھا في ال  معالجة  
 ، وكما یلي: لمخاطر االئتمان عیاریةالم

في   (من غیر المشتقات المالیة)في المیزانیة العمومیة، یتم تضمین األصول   -
المحاسبیة   بقیمھا  المالیة  الرافعة  لنسبة  التعرض  ً مقیاس  منھا    مطروحا

بھا.مخصصات  ال المرتبطة  احتیاطیات   أما  المحددة  أو  العامة  المخصصات 
  60على النحو المحدد في الفقرة  فمن الممكن طرحھا خسائر القروض العامة 

 . IIIمن إطار عمل بازل 
التي لم یتم  بین الذمم المدینة النقدیة للمبیعات    إجراء تقاص یجب على البنوك   -

لألصول    التي لم یتم تسویتھا، وذلكوالذمم الدائنة النقدیة للمشتریات    تسویتھا
 . عتراف بھا بموجب اإلطار المحاسبي المطبقالمالیة التي قد یتم اإل
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   التعرضات تضمین  بالتوریقیجب  الرافعة   الخاصة  لنسبة  التعرض  مقیاس  في 
 .المالیة

   ممارسة القضائیة  للسلطات   فترات الفي    (National discretion)تقدیرھا  یجوز 
إلعفاء احتیاطیات البنك المركزي من    ، وذلكاالقتصاد الكلي   التي قد یمر بھا  اإلستثنائیة

ً مقیاس التعرض لنسبة الرافعة المالیة   إعادة معایرة الحد   بشكل مؤقت، على أن یتم الحقا
الرافعة المالیة بشكل متناسب لتعویض تأثیر استبعاد احتیاطیات  األدنى لمتطلبات نسبة  

عن تأثیر ھذا اإلعفاء على نسب    فصاحباإل   البنوك التجاریةالبنك المركزي، ومطالبة  
 الرافعة المالیة الخاصة بھم. 

  تھدف النظامیة:  األھمیة  ذات  البنوك  لدى  المالیة  الرافعة  نسبة  في  الجدیدة    الدعامة 
(الھام  من    الجدید  ش)الدعامة  التخفیف  إلى  المالیة  الرافعة    الخارجیة   التأثیراتلنسبة 

(Externalities)   عالمیاً    التي النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  عن  بما  و  (G-SIBs)تنشأ 
. یوضح  G-SIB)(  ھامش رأس المال المرجح للمخاطر المفروض على بنوكیتماشى مع  

 : (G-SIBs)لبنوك  إحتساب الدعامة اإلضافیة لنسبة الرافعة المالیةالجدول أدناه كیفیة 

تبلغ  أن  یجب  بالمخاطر  المرجحة  العادیة  األسھم  متطلبات 
األسھم  2019نھایة عام  بدًء من% 4.5

العادیة ذات  
الجودة 
 العالیة 

CET1 
البنوك ذات 

 األھمیة النظامیة 
G-SIBs 

 % 2.5یجب أن تبلغ نسبة ھامش رأس المال التحفظي 
)Capital Conservation Buffer ( 

النظامیة  األھمیة  ذات  للبنوك  المال  رأس  ھامش  متطلبات 
 )(ھامش رأس المال لمواجھة الخسائر المحتملة

(Higher Loss Absorbency HLA Requirement) 
لنسبة   األدنى  الحد  یبلغ  أن  الشریحة  یجب  من  المالیة  الرافعة 

الرافعة   %.3األولى 
% من متطلبات ھامش رأس المال لدى  50ھامش إضافي یبلغ   المالیة 

 البنوك ذات األھمیة النظامیة.

 أما عن كیفیة تطبیق معیار نسبة الرافعة المالیة فھي حسب ما ھو موضح في الجدول أدناه:
متطلبات ھامش راس المال   المجموعة 

(HLA)   من األسھم
 ) (CET1العادیة 

الدعامة اإلضافیة لنسبة 
 الرافعة المالیة

1 1% 0.50% 
2 1.5% 0.75% 
3 2% 1.00% 
4 2.5% 1.25% 
5 3% 1.50% 
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لھامش رأس المال التحفظي المطلوب إیفاؤه من األسھم  الحد األدنى  إن  على سبیل المثال،  
  1ومتطلبات نسبة الرافعة المالیة من المستوى  كنسبة مرجحة بالمخاطر   CET1)(  العادیة

 ً متطلبات رأسمالیة لمواجھة   ، یتطلب أن یكون لدیھفي المجموعة األولى   لبنك مھم نظامیا
 على التوالي. %3.5و %8ھي   الخسائر المحتملة تبلغ

ً لم یفِ   في حال نفس بأحد ھذه المتطلبات، فسیخضع ل  G-SIB)(   بنك مصنف مھم نظامیا
  نسبة مئویة من األرباح  من خالل إحتجازالتحفظي  متطلبات رأس المال    آلیة التعامل مع

 حسب ما ھو موضح أدناه: 

األسھم العادیة المطلوب تحقیقھا كنسبة 
 مرجحة بالمخاطر 

نسبة  الدعامة اإلضافیة للرافعة المالیة
اإلحتجاز من 

األرباح 
 السنویة

 %0 % 3.50أكبر من  % 8أكبر من 
7.125% 8.000% 3.500% 3.375% 40% 
6.250% 7.125% 3.250% 3.500% 60% 
5.375% 6.250% 3.125% 3.250% 80% 
4.500% 5.375% 3.000% 3.125% 100% 

(أي ھامش رأس   بكال الشرطین  G-SIBs)(  أخیراً في حال لم یِف البنك المصنف ضمن
المالیة  للرافعة  اإلضافیة  والدعامة  النظامیة  األھمیة  ذات  بالبنوك  الخاص  ، )المال 

 .لألرباح اإلحتجاز األشد فسیخضع لمتطلبات 

 (Credit Valuation Adjustment CVA)مخاطر تعدیل التقییم االئتماني لألطراف المقابلة   . ه 

المُ  اإلطار  اإل   عدلسیأخذ  لمخاطر    عتبارفي  التعرض  االئتماني "عنصر  التقییم  تعدیل 
المقابلة   سابق"  CVAلألطراف  تغطیتھا  تتم  لم  متسق  اً،التي  ً وسیكون  النھج   ا  مع 

المُ  السوق  مخاطر  عمل  إطار  في  علیھ  بازل قامت  حیث    .عدلالمنصوص   لجنة 
المصرفیة طریقةب   للرقابة  في  الضعف  نقاط  اإلئتمان معالجة  خالل   تقییم   من 

للمنھجی جدید  إطار  المعیاریة و  (Basic Approach B-CVA)األساسیة    تینوضع 
(Standardised Approach SA-CVA)   بھدف الوصول إلى طریقة قیاس أكثر حساسیة

 (Internal Model Approach)التقییم الداخلي    منھجیةللمخاطر، كما قامت اللجنة بإلغاء  
   للبنوك التجاریة. لتقلیل اإلعتماد على النماذج الداخلیة 
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األساسیة   .1 ت:  (B-CVA)المنھجیة  األساسیةتم  المنھجیة  وت لتبسیط    عدیل    قیید التطبیق 
مخاطر تعدیل التقییم ل  ة من المنھجیة األساسیةخفض"النسخة المالتحوط للمخاطر وفق  

عملیة إحتساب متطلبات رأس المال    " والتي تعتبر جزء مناالئتماني لألطراف المقابلة
الكاملة  حسب األساسیة    "النسخة  لألطراف  لللمنھجیة  االئتماني  التقییم  تعدیل  مخاطر 

مخاطر تعدیل ل"، وأبرز ما تم تعدیلھ في النسخة المصغرة للمنھجیة األساسیة  المقابلة
 ما یلي: التقییم االئتماني لألطراف المقابلة

   الخاصیمكن الحسابات  األساسیةإجراء  بالمنھجیة  إما عن طریق    BA-CVA)(  ة 
  ، (Full version)  النسخة الكاملةأو     (Reduced version)خفضةالم  نسخةالتطبیق  
اختیار ما إذا   BA-CVA)(  المنھجیة األساسیةبموجب    تجاري  یمكن ألي بنكحیث  

الم  النسخة  تنفیذ  الكاملةكان سیتم  النسخة  ً وفق  خفضة أو  لتقدیره. ومع ذلك، یجب    ا
  (ولیس تطبیق)  حساب BA-CVA)( النسخة الكاملة على جمیع البنوك التي تستخدم

المال   رأس  متطلبات  من  المخفضة  ً نظر  BA-CVA)(النسخة  من ھا  ألن  ا جزء 
المال  متطلبات  حسابات   االعتراف   BA-CVA)(رأس  من  للحد  متحفظة  كوسیلة 
 ، مع األخذ في اإلعتبار ما یلي: بالتحوط

 ئتمان للطرف المقابل. تعترف النسخة الكاملة بتحوطات فروق اإل  -
الم - اإلصدار  اإل   خفضیزیل  في التحوط  ب  عترافعنصر  اإلصدار   الموجود 

مخاطر  لالمنھجیة األساسیة    لتبسیط تنفیذ  خفضالكامل. تم تصمیم اإلصدار الم
ً للبنوك األقل تعقید  BA-CVA)(  تعدیل التقییم االئتماني لألطراف المقابلة التي   ا

 . بخصوصھا حوطتال ت

   متطلبات رأس المال   إحتسابیتم    ، حیثاإلعتراف بالتحوط  خفضةالنسخة المتلغي
  النسخة المخفضة بموجب    CVA)(  تعدیل التقییم االئتماني لألطراف المقابلة  مخاطر

)reduced(K  األساسیة المنھجیة  أخذ    ضمن  یتم  (حیث  التالي  النحو    المجامیع على 
مخاطر تعدیل التقییم  متطلبات  األطراف المقابلة التي تقع في نطاق    بجمیع  الخاصة

 :)، حیثCVA  االئتماني لألطراف المقابلة

…(10) 

تقییم  متطلب  Stand-alone CVAc)(  تمثل - بتعدیل  المرتبطة  المال  رأس  ات 
 .الفروع   على أساس  (C)الذي سیحصل علیھ الطرف المقابل    CVA)(  اإلئتمان

- ) قیمة  یخص  فھي  ρفیما  اإلشرافي 50)  اإلرتباط  معلمة  وتُمثل   ،%
(Supervisory correlation parameter)،  ) أماρ2  وتمثل العالقة 25) فھي %
 بین ھوامش اإلئتمان ألي طرفین مقابلین.  
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 �𝑅𝑅𝑅𝑅)(  المرتبطة بالطرف المقابل   أما فيما يخص األوزان الترجيحية لألصول
  بازل.نفسها الموضحة بموجب إطار فهي 

   يخص فيما  تعترفأما  فهي  األساسية،  للمنهجية  الكاملة  فروق ب  النسخة  تحوطات 
البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة ، حيث يجب على  األسعار للطرف المقابل

األساسية بإحتسابأن    للمنهجية  ً أيض  reducedK  تقوم  ال  .ا ة  الكاملنسخة  بموجب 
تعديل التقييم االئتماني   متطلبات رأس المال لمخاطر  إحتساب، يتم  للمنهجية األساسية
 :على النحو التالي  )fullK( لألطراف المقابلة

𝐾𝐾���� � �. 𝐾𝐾������� � �� � ��. 𝐾𝐾������………(11) 

  : أن حيث

𝐾𝐾������=���∑ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻�� � �𝐻𝐻��
� � �� � ���∑ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻��� � ∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆���  

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻� �����. 𝑅𝑅𝑅𝑅�.𝐻𝐻�
��

���

. 𝐵𝐵���. 𝐷𝐷𝐷𝐷��� 

المقدار  ��  يمثل  ∑ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆� � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻�� � �𝐻𝐻��
النظامية مكونات  ال  إجمالي  �

المقابلةللمخاطر   لألطراف  اإلئتمان  تقييم  تعديل  والتحوطات  CVA(  الناشئة عن   ،(
واحد بطرف  ، (�𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻)  الحد  يمثلهاالتي    )The single-name hedges(  المرتبطة 

  .)�𝐻𝐻� ومؤشر التحوط

المقدار  ��  أما  � �2�∑ �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻𝑆𝑆�2 � ∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  ، إجمالي فيُمثل 
المقابلة  لألطراف  اإلئتمان  تقييم  تعديل  عن  الناشئة  للمخاطر  الجزئية   المكونات 

)CVA(، المرتبطة بطرف واحد والتحوطات (𝑆𝑆𝑆𝑆𝐻𝐻�).  

الثالث   الحد  يخص  ∑فيما  𝐻𝐻𝐻𝐻𝑆𝑆��الحد هذا  فيمثل  عمليات    ،  مكونات  إجمالي 
  . ئتمان األطراف المقابلةإهوامش ب غير المرتبطةالتحوط غير المباشرة 
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 : (SA-CVA)مخاطر تعدیل التقییم االئتماني لألطراف المقابلة لالمنھجیة المعیاریة  .2
   یتم احتساب متطلبات رأس المال)(SA-CVA    كمجموع متطلبات رأس المال

بأكملھا (بما في ذلك التحوطات   CVA)(المحسوبة لمحفظة  فیجا  لمخاطر دلتا و
یتم احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسیط لمتطلبات   المؤھلة).

المخاطر الستة التالیة: سعر الفائدة رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل ألنواع 
)IR(و  ، ) األجنبي  و )FXالصرف  المقابل،  الطرف  ائتمان  و ھوامش  ھوامش  ، 

التعرض) من  تزید  التي  االئتمان  ھوامش  (أي  المرجعیة  واألسھم، االئتمان   ،
أنھ سلع.  وال متطلبات   علماً  توجد  فیجا  ال  لمخاطر  یخص    رأسمال  مخاطر  فیما 

 المقابل.انتشار االئتمان للطرف 
   الیتم الحساسیات  على  بالمخاطرالحصول   )(و  )(  مرجحة 

كما    بضرب الحساسیات الصافیة في وزن المخاطر المقابل  kلكل عامل خطر  
 یلي: 

…………(12) 
 

                 :أن حیث        

 

  b)في كل مجموعة (   ) bK(رأس    متطلباتیجب تجمیع الحساسیات المرجحة في   -
 :على كل نوع من أنواع المخاطر klρومعلمات االرتباط   تنطبق المجموعات(

….(13) 

 

رأس المال على مستوى عبر المجموعات ضمن كل نوع   متطلباتتجمیع    یتم -
االرتباط   (معلمات  المخاطر  أنواع  أنواع ت  bcمن  من  نوع  كل  على  نطبق 

 وكما یلي:  المخاطر
……(14) 
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 جدیدة  أخرى:    تعدیالت أھلیة  معاییر  بوضع  المصرفیة  للرقابة  بازل  لجنة  قامت 
المرتبطة   التحوط  المقابلة  بلعملیات  لألطراف  االئتماني  التقییم  تعدیل  مخاطر 

(CVA)  األساسیة المنھجیة  من  لكل  وذلك   ،(BA-CVA)    والمعیاریة(SA-CVA) .
اللجنة بوضع حد    كذلك التي لدیھا حساب   (Threshold)قامت  البنوك  فیما یخص 
للمشتقات المالیة التي ال یتم تقاصھا مركزیاً    (على مستوى الفروع المحلیة)  مجمع

یساوي   أو  من  یورو  100أقل  تختار    ،ملیار  أن  یساوي  بإمكانھا  رأسمال  وضع 
 % من متطلبات رأس المال لمخاطر اإلئتمان للطرف المقابل. 100

   )(Securitisation Framework إطار التسنید أو التوریق .و

متطلبات رأس المال   حتسابالمنھجیات المنقحة إل   )التوریق التسنید (الخاص بطار  اإل یحدد  
 . المحفظة المصرفیةالتنظیمي لتعرضات التوریق التي تحتفظ بھا البنوك في 

بأنھا  معاییرال  تتمیز .1 للمقارنة   الجدیدة   Simple, Transparent)  بسیطة وشفافة وقابلة 
and Comparable STC)المعاییر مخاطر األصول والمخاطر الھیكلیة ھذه  تغطي  ، و

ومخاطر   االئتمانیة  الخدمات والمخاطر  التوریق   مزودي  المتطلبات  في  وكذلك   ،
 الرأسمالیة.

 
المخاطر اإلئتمانیة  المخاطر الھیكلیة  مخاطر األصول 

ومخاطر مزودي  
 الخدمات  

إحتساب 
المتطلبات  
 الرأسمالیة

 بیعة األصول.ط -
 أداء األصول التاریخي. -
 وضع المدفوعات. -
 إتساق اإلكتتاب.  -
 إختیار األصول ونقلھا.  -
 البیانات.   -
 

التدفقات النقدیة -
 . ستردادلإل
  موجودات عدم تطابق ال-

  حسب   مطلوباتوال
 . العملة ومعدالت الفائدة

 .أولویات الدفع -
التصویت    - حقوق 

 . والتنفیذ
الوثائق   - عن  اإلفصاح 

 .والمراجعة القانونیة
 .مواءمة المصالح -

  المسؤولیات-
 .ئتمانیة والتعاقدیةاإل
تجاه - الشفافیة 

 . المستثمرین

اإلئتمان  مخاطر 
التعرضات  من 

 األساسیة.

قد یتمتع بمتطلبات أقل لرأس ف،  (STC)معاییر المذكورة أعاله  ال بالنسبة للتوریق الذي یفي ب
المال التنظیمي باستخدام األسالیب الجدیدة. ومع ذلك، فإن تحدید النھج سیعتمد بشكل كبیر 

 إلى الوالیة القضائیة.  على كمیة البیانات المتاحة إضافةً 
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تم تبسیط األسالیب المتعددة في المنھجیات المعدلة للتعامل مع تعرضات التوریق:   .2
  منھجیة معاییر تحدید ال  دور  بحیث تنقلو،  (سیتم التطرق لھا الحقاً)  منھجیات   ثالث 

 عتماد على المعلومات المتاحة. البنك إلى اإل  من

 بالتوریق: لقیاس متطلبات رأس المال الخاصة  المنھجیات المستخدمة  .3

للتوریق    ةالقائم  منھجیةال .أ الداخلي  التصنیف   Securitisation Externalعلى 
Ratings-Based Approach SEC-ERBA)(:  لتشمل عامالً   المنھجیة  حیث تم تعدیل  

  (STC)مع معاییر    لعملیات التوریق المتوافقة  في المعلمة اإلشرافیة    0.5قدره  
 التي سبق أن تم التطرق لھا. 
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إنتھاء لنفس : نقطة  Dو   (Tranche attachment point)لفئة معینة  ط: نقطة رب Aحیث  
 .Tranche detachment point)( الفئة ویتم بعدھا اإلنتقال إلى فئة أخرى

القیمة للمعامل  فتُشیر    0.3  أما  األدنى  الحد  و  إلى   ،N   في للقروض  الفعلي  العدد  ھو 
المجمع والحساب   ،IRBK  المال    تمثل رأس  المجمعمتطلبات  األصول   للحساب  لجمیع 

بالتعرض    LGD، و(underlying pool)  المورقة نسبة لھو متوسط الخسارة المرجح 
 . أو الفئة ھو استحقاق الشریحة MT، والخسارة بإفتراض التعثر، وذلك للحساب المجمع

 أما متطلبات رأس المال لكل تعرض للتوریق فھي كما یلي:

 ……….(15) 

….(16) 

 علماً أن: 

 

SSFA: Simplified supervisory formula approach. 

KIRB: IRB capital requirements for the underlying pool of securitized assets. 

IRB: Internal ratings-based approach.  

بنسبة   تخضع لحد أدنى أوزان المخاطر المخصصة لتعرض التوریق  تجدر اإلشارة إلى أن  
ق أقل من أو یساوي ی تعرض للتورلدیھا    )Dنقطة إنتھاء فئة معینة (   كونت عندما    .15%

)(KIRB ،  فإن وزن المخاطر(RW) =  1250% . 

، فإن (KIRB)لدیھا تعرض أكبر من أو یساوي    (A)أما عندما تكون نقطة إبتداء فئة معینة   
 وزن المخاطر لذلك التعرض یصبح: 

لدیھا تعرض   (D)والنقطة    (KIRB)لدیھا تعرض أقل من    (A)أما في حال كان النقطة  
 فإن وزن المخاطر الذي یتم تطبیقھ على النحو التالي: (KIRB)أكبر من 

….(17) 
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الخارجیة    القائمة  ةالمنھجی . ب التصنیفات   SEC-External-ratings-based)على 
approach ERBA):  

للتصنیفات طویلة األجل   SEC-ERBA)( الخاصة بمنھجیة  ن المخاطراوزأتم تعدیل   -
الخاصة   التوریق  لعملیات  أقل  مخاطر  أوزان  لتوفیر  األجل  تحقق وقصیرة  التي 

 . (STC)معاییر

االئتماني  - التصنیف  حد  تعدیل  بنسبة    یتطلبالذي  -  (threshold)  تم  مخاطر  وزن 
 ".-CCCإلى أقل من " -األطول ستحقاقاتللشرائح الرئیسیة ذات اإل  1.250%

 :لألسباب التالیة یجب تعدیل أوزان المخاطر  -

 استحقاق الشریحة (MT)   لھ حد أدنى یبلغ سنة واحدة وحد أقصى یبلغ خمس
ً ویتم إضافة أوزان المخاطر خطی ،سنوات  . لالستحقاق بین سنة وخمس سنوات ا

   15تخضع لنسبة أقل من  ، ف(الشرائح غیر الرئیسیة)  مدى حجمفیما یخص %  
للشریحة،  من األدنى  المقابل    الحد  المخاطر  الكبیرةووزن  نفس    للشریحة  من 

 . )التصنیف واالستحقاق (وبنفس التوریق  

……….(18) 

تقییمات   الستخدام  التشغیلیة  المعاییر  استیفاء  البنوك  على  یجب  ذلك،  إلى  إضافة 
حدد المعیار النھائي أنھ یمكن استخدام   خرى. كمااالئتمان الخارجیة أو التصنیفات األ 

متطلبات  الالتقییم الداخلي إذا كان البنك قد حصل على الموافقة اإلشرافیة ویلبي    یةنھج م
سیتم استخدام التصنیفات الخارجیة المكافئة لمؤسسة تقییم  ة، علماً أنھ  المطلوب  یةالتشغیل 

 .لمثل ھذه الحاالت  (ECAI) االئتمان الخارجیة

 : (Securitisation Standardised Approach SEC-SA)لتوریق المعیاریة منھجیة ا . ج 

على  SEC-SA سیتم حساب وزن المخاطر المخصص لتعرض التوریق عند تطبیق 
 :النحو التالي 

 ،) أقل من أو یساوي  D)فئة التعرض للتوریق ( نقطة اإلنتھاء في    كونتعندما   -
 . %1250 وزن المخاطر لذلك التعرض یكون فإن

، فإن وزن مخاطر التعرض  )عندما یكون التعرض للتورق أكبر من أو یساوي   -
 =RW* 12.5 :یكون
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نقطة    و    قیمة  أقل من  A)(  نقطة اإلبتداء في فئة تعرض للتوریق  كونتعندما   -
 ، فإن وزن المخاطر المطبق ھو: أكبر من  )D(   اإلنتھاء لنفس فئة التعرض

…….(19) 

 علماً أن: 

            

 

 SEC SA)(  منھجیة التوریق المعیاریةفي    المعلمة اإلشرافیة    حدیدتم تفي ھذا اإلطار،  
التي   لتعرضات التوریق  1(مقابل    (STC)لتعرضات التوریق التي تحقق معاییر    0.5عند  

 ، وكما یلي:)STCال تحقق معاییر  

 

 

  

 

 

 رأس المال الخاصة بمتطلبات الجدیدة الترتیبات  .ز

السماح بین    بھدف  أفضل  الداخلي بمقارنة  النموذج  ومنھجیة  المعیاریة  وزیادة   المنھجیة 
وكذلك الحد من إستفادة البنوك من تحقیق    المرجحة بالمخاطر،  إحتساب األوزانمصداقیة  

المنھجیة  مع  مقارنةً  الداخلي  النموذج  منھجیة  تطبیق  عند  المال  رأس  متطلبات  في  وفر 
التي تستخدم    خضعست  المعیاریة، القیود  منھجیة البنوك  على   النموذج الداخلي إلى بعض 
ترتبط بعملیة إحتساب رأس المال المعدل وفقاً للمنھجیة بحیث    متطلبات رأس المالإحتساب  

 المعیاریة. 

 :أعلى من  بحیث تكونأصولھا المرجحة بالمخاطر  إحتسابب  سیسمح النھج الجدید للبنوك
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البنوك للنھج المعتمد من قبل  اً  (أ) إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفق 
 المركزیة.

بالمخاطر المحسوبة باستخدام    % 72.5(ب)   المنھجیة  من إجمالي األصول المرجحة 
ال یمكن أن یكون إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة أقل حیث    المعیاریة،

بالمخاطر    % 72.5من   المرجحة  األصول  خالل  امن  من  تحدیدھا  تم  المنھجیة لتي 
 وكما ھو موضح بالجدول التالي:   المعیاریة

 المنھجیة المعیاریة المستخدمة إلحتساب ما تم ذكره في الفقرة (ب) أعاله
 المنھجیة المعیاریة  مخاطر اإلئتمان 

سیتم ضرب التعرض للمشتقات، المحسوب   مخاطر إئتمان األطراف المقابلة 
، )SA-CCR(  المنھجیة المعیاریة  باستخدام

اإل مخاطر  وزن  ذ مع  الصلة،    وقتراض 
باستخدام   المعیاریةوالمحسوبة    المنھجیة 

 لمخاطر االئتمان. 
مخاطر تعدیل التقییم االئتماني لألطراف المقابلة  

(CVA) 
المؤشر  منھجیة  أو  المعیاریة  المنھجیة 

أو   رأس  100األساسي  متطلبات  من   %
للطرف   اإلئتمان  مخاطر  لمواجھة  المال 

 المقابل للبنك.
المعیاریة التوریق مخاطر  التوریق  المنھجیة أو    منھجیة 

الخارجیة التصنیفات  على  أو   القائمة 
 % من األصول المرجحة بالمخاطر.1250

المعیاریة مخاطر السوق  التوریق ،  المنھجیة  إلى  بالنسبة 
سیتم تحدید  محفظة المتاجرة،  المحتفظ بھ في  

 متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر التعثر
المعیاریة  بواسطة التوریق  أو    منھجیة 

الخارجیة  التصنیفات  على  القائمة   المنھجیة 
المرجحة  1250أو   األصول  من   %

 بالمخاطر.
 المنھجیة المعیاریة  المخاطر التشغیلیة
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یخص   فیما  وكذلك  أما  المعدلة  المعاییر  جمیع  لتطبیق  الزمني  اإلنتقال الجدول  ترتیبات 
 فستكون وفقاً للجدول التالي: لمرحلة تطبیق الحد األدنى من متطلبات رأس المال

 موعد التطبیق  المعیار 
  (G-SIBs)اإلطار المعدل للرافعة المالیة  

 
 

 2023ینایر  1

   لمخاطر اإلئتمانالمنھجیة المعیاریة المعدلة 
(Revised standardized approach for 
credit risk) 
اإلئتمان لمخاطر  المعدلة  الداخلي  التصنیف   منھجیة 

(Revised IRB framework) 
   اإلطار المعدل لمخاطر التشغیل

(Revised operational risk framework) 
مخاطر تعدیل التقییم االئتماني لألطراف  لاإلطار المعدل  

 (CVA)المقابلة 
 اإلطار المعدل لمخاطر السوق 

(Revised market risk framework ) 
% على األقل  75تلبیة  موعد التطبیق (Output Floor)الحدود الدنیا لمتطلبات رأس المال 

من األصول المرجحة  
بالمخاطر حسب  
 المنھجیة المعیاریة

 % 50 2023ینایر  1
 % 55 2024ینایر  1
 % 60 2025ینایر  1
 % 65 2026ینایر  1
 % 70 2027ینایر  1
  % 72.5 2028ینایر  1

وضع حد أقصى   للبنوك المركزیة، یجوز  (National Discretion)وفقًا للتقدیر الوطني  
إجمالي  في  بالمخاطر للزیادة  المرجحة  المرجحة  من  %25بنسبة   األصول  األصول 

التجاري،   البنك  لدى  البنوكبالمخاطر  تقوم  األدنى    التجاریة  حیث  الحد  لألصول بتعدیل 
إجمالي   یجب أن یكون  مع األخذ في اإلعتبار أنھ،  نتقالیةخالل الفترة اإل المرجحة بالمخاطر  

- %50( أكبر من    النموذج الداخلي   لمنھجیةاألصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقاً  
 من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام المنھجیة المعیاریة   %)  72.5

% 72.5خالل الفترة اإلنتقالیة للتطبیق، وبحیث یكون التطبیق الكامل للحد األدنى البالغ  
في شھر    من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام المنھجیة المعیاریة

 . 2028ایر ین
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 الخالصة والتوصیاتثالثاً: 

إ  قدمت دلیالً  التعدیالت  ستالورقة  یوضح  التجاریة  والبنوك  المركزیة  للبنوك  رشادیاً 
تعزیز متانة القطاع المصرفي ، التي تھدف إلى  IIIالمتعلقة بمتطلبات بازل  والتحسینات  

المحتملة،   والمخاطر  الصدمات  مواجھة  قدرتھ على  زیادة وتحسین  ضوء  في  خصوصاً 
بھ،  المحیطة  المستجدة  والمخاطر  الظروف  عن  عدا  البنوك،  لدى  األعمال  نماذج  تعقید 

 یوصي الدلیل بما یلي:

من البنوك، بھدف تھیئة البنوك    (QIS)قیام البنوك المركزیة بطلب دراسة أثر كمي   .1
 والوقوف على التحدیات المرتبطة بالتطبیق.  ھذه التعدیالتعلى تطبیق 

التباحث   .2 بھدف  المصارف  وإتحادات  المركزیة  البنوك  بین  التشاوریة  اللقاءات  عقد 
 والتشاور بخصوص الجوانب المرتبطة بتطبیق المعیار الجدید.

البنوك   .3 في  المالي  واإلستقرار  المصرفیة  الرقابة  إدارات  في  العاملین  قدرات  بناء 
 . IIIبازل التعدیالت المتعلقة بمتطلبات تطبیق المركزیة فیما یخص 

ال سیما  ،  بناء قدرات العاملین في البنوك التجاریة وتعزیز الوعي بأھمیة متطلبات بازل .4
 اإلدارة التنفیذیة، وإدارات المخاطر والتدقیق الداخلي واإلمتثال. 

5.  ) بالتوصیة  ورد  ما  اإلعتبار  في  المركزیة  )1أخذاً  البنوك  قیام  التعلیمات  ،  بإصدار 
 . بیق التعدیالتتط واإلرشادات الالزمة حول 

دراسة إمكانیة تطبیق متطلبات نسبة الرافعة المالیة المعدلة على البنوك ذات األھمیة   .6
، خصوصاً ما یتعلق بتوفیر دعامة إضافیة  (D-SIBs)النظامیة على المستوى المحلي 

 لرأس المال.  

بازل   .7 التحتیة الالزمة إلنجاح تطبیق متطلبات  البنیة  التي تمت    IIIتوفیر  والتعدیالت 
ودراسة مدى الحاجة    البیانات الالزمة لتطبیق المعیار الجدید  توفیربما في ذلك    علیھا،

 إلى ترقیة أو تعدیل أنظمة البنوك التجاریة الحالیة.

على الجوانب المحاسبیة ال سیما    III  التعدیالت المتعلقة بمتطلبات بازل دراسة تأثیرات   .8
 . (IFRS9) 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  بنوك اإلسالمیة.للدراسة تحدیات تطبیق المعیار الجدید على المتطلبات الرقابیة الحالیة   .9
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