


 
 

 

 
 
 

 مصرف قطر المركزي
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 قائمة االختصارات
QCB مصرف قطر المركزي 

LTA ة المفصلةمنھجیة النظر 

MBA منھجیة النظام الداخلي األساسي للصندوق 

FBA رجعیةملمنھجیة الا 

CVA القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر 

CCR المقابل قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف 

RC تكلفة االستبدال 

CEM طریقة القیمة الحالیة لالنكشاف 

QAR الریال القطري 

EUR الیورو 

Lvg نسبة الرافعة المالیة 

RWA بالمخاطر المرجحة الموجودات 

FX  سعر الصرف األجنبي 

CET1 بالشریحة األولىللبنك  الرأس المال العادي 
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 القسم األول: المقدمة .۱
قة "متطلبات رأس المال الستثمارات البنوك في صنادیق االستثمار" (والمشار إلیھا الحقاً "بالتعلیمات") رالو توضح ھذه .۱

الصادرة عن مصرف قطر المركزي الطریقة الجدیدة الحتساب متطلبات رأس المال الستثمارات البنوك الوطنیة (التجاریة 
الصادرة عن لجنة بازل، ویجب ان  ۳تعلیمات بناًء على تعلیمات بازل واإلسالمیة) في صنادیق االستثمار. تم إعداد ھذه ال

الصادرة عن مصرف قطر المركزي لمتطلبات اإلصدار الثالث للجنة بازل فیما یتعلق بالدعامة  تقرأ مع التعلیمات التنفیذیة
 األولى الخاصة بنسبة كفایة رأس المال لجمیع البنوك الوطنیة التجاریة واإلسالمیة. 

في المؤسسات التجاریة كما ھو موضح في استثمارات البنوك في صنادیق االستثمار حالیاُ معاملة االستثمارات تتم معاملة  .۲
التعلیمات التنفیذیة للدعامة من  ۱۳۳التعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى للبنوك الوطنیة التجاریة والفقرة من  ۱۰۸الفقرة 

الصادرة عن مصرف قطر المركزي. تم إعداد ھذه التعلیمات بھدف توضیح الطریقة الحتساب األولى للبنوك اإلسالمیة 
متطلبات رأس المال المتعلقة باستثمارات البنوك في صنادیق االستثمار وحث البنوك على تحدیث طریقة احتساب متطلبات 

یعكس مستوى المخاطر في استثمارات  رأس المال بما یتالءم مع درجة المخاطر التي تخضع لھا ھذه االستثمارات وما
 الصنادیق والرافعة المالیة لھذه الصنادیق.    

 توضح األقسام التالیة العناصر الرئیسیة المتعلقة باحتساب متطلبات رأس المال الستثمارات البنوك في صنادیق االستثمار: .۳

 القسم الثاني: نطاق التطبیق  .أ

  أس المالمتطلبات رمنھجیات احتساب القسم الثالث:  .ب

 القسم الرابع: تعدیالت الرافعة المالیة .ت

 

 نطاق التطبیق .۲
وتنطبق  .المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظتنطبق ھذه التعلیمات على استثمارات البنوك في جمیع صنادیق االستثمار  .٤

في الخارج وعلى فروعھ في قطر و جمیع البنوك الوطنیة التجاریة واإلسالمیة على مستوى البنك ھذه التعلیمات على
 مستوى المجموعة (البنك وفروعھ وشركاتھ التابعة داخل وخارج قطر).
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 حتساب متطلبات رأس المال منھجیات ا .۳
ج في المنھجیات المتبعة الحتساب متطلبات رأس المال الستثمارات البنوك في صنادیق تدرّ تتضمن ھذه التعلیمات  .٥

 االستثمار: 

ھذه تُعتبر ): LTAوالمشار إلیھا الحقاً ( look through approach المفصلة ةمنھجیة النظرالمنھجیة األولى:  .أ
 LTAالمنھجیة األكثر تفصیالً ویتوجب استیفاء جمیع الشروط الستخدامھا. ینبغي على البنوك التي تتبع منھجیة 

 استخدام أوزان المخاطر لالنكشافات التابعة لصندوق االستثمار كما لو كانت ھذه االنكشافات تابعة للبنك مباشرة.

والمشار إلیھا الحقاً ( mandate based approach منھجیة النظام الداخلي األساسي للصندوقالمنھجیة الثانیة:  .ب
MBA ویمكن اتباع ھذه  االستثماراتالتي تخضع لھا المخاطر لحساسیةإضافیة  طبقة): تؤمن ھذه المنھجیة

ي على البنوك التي تتبع منھجیة . ینبغLTAاستیفاء جمیع الشروط العتماد منھجیة المنھجیة حین ال یستطیع البنك 
MBA  استخدام أوزان المخاطر على أساس الحدود المنصوص علیھا في النظام الداخلي األساسي للصندوق أو

 في القوانین التي تحكم إنشاء الصندوق الصادرة عن الجھات الرسمیة المختصة.

): یتوجب على البنوك FBAوالمشار إلیھا الحقاً ( fall back approach رجعیةمالمنھجیة الثالثة: المنھجیة ال .ت
.  MBA أو LTAاعتماد ھذه المنھجیة عند عجز البنك عن استیفاء الشروط التي تمكنھ من اعتماد أي من منھجیتي 

الستثمارات البنك في صندوق % ۱۲٥۰باستخدام وزن مخاطر  FBAینبغي على البنوك التي تتبع منھجیة 
 االستثمار.

وذلك على  .ستثماراالرأس المال الستثمار البنك في صندوق عند تحدید متطلبات أكثر من منھجیة یُسمح للبنوك استخدام  .٦
اعتماد كاملة وتفصیلیة تسمح لھ بتوافر بیانات  مثالً شرط أن یستوفي البنك جمیع الشروط المحددة لكل منھجیة على حدة (

اتباع ب تجبرهاقتصار المعلومات المتوافرة لدیھ لبنود أخرى في حین  الصندوق بعض البنود فيمخاطر لترجیح  LTAمنھجیة 
 ). البنود تلك لترجیح مخاطر MBAمنھجیة 

 في مخاطر المدیونیة تأثیرمستوى  یعكسلعلى الرافعة المالیة  عدیالتمبدأ التتتضمن ھذه التعلیمات باإلضافة الى ذلك،  .۷
بالمخاطر المرجحة  موجوداتالمعدل  صویببتوتقوم مع تجمیع الصندوق الرافعة المالیة  على التعدیالت تتماشى. الصندوق
 . مع الرافعة المالیةللصندوق 

 LTA ة المفصلةمنھجیة النظر ۳٫۱
من البنك استخدام أوزان المخاطر لالنكشافات التابعة لصندوق االستثمار كما لو كانت ھذه  LTAتتطلب منھجیة  .۸

 واألكثر حساسیةً للمخاطر. ھذه المنھجیة األكثر تفصیالً تُعتبر  االنكشافات تابعة للبنك مباشرة.

 عند استیفاء الشروط التالیة:  LTAیُسمح للبنك اعتماد منھجیة  .۹

النكشافات التابعة لصندوق االستثمار. وذلك یُعتبر مقبوالً ا وبشكل دوري عن لدى البنك توافر معلومات كافیة .أ
للصندوق متماثلة مع دوریة البیانات المالیة للبنك أو متسمة بدوریة فقط ان كانت دوریة البیانات المالیة التابعة 

لبنك احتساب جمیع أوزان المخاطر لالنكشافات ا خولعلى البیانات أن تكون تفصیلیة بشكل مناسب یھذا وأعلى. 
 في الصندوق.  

 مستقلة بشكل ربع سنوي. ینبغي ان تكون ھذه البیانات مصادق علیھا من قبل جھة خارجیة .ب

ة مدقق) ۱المالیة  البیانات، ینبغي أن تكون ۲٥بالنسبة لصنادیق االستثمار داخل قطر والمؤسسة وفقاً لقانون  •
مصادق علیھا من مؤسس ب)  بشكل سنوي أو مراجعة بشكل ربع سنوي من مراقب حسابات الصندوق،

 . الصندوق وأمین االستثمار

ھذه البیانات مصادق علیھا من قبل جھة خارجیة  تكونقطر، ینبغي ان بالنسبة لصنادیق االستثمار خارج  •
 ۱أو المدیر للصندوق حسب ما ھو معمول بھ. الوصيّ الكیان أو  حافظ األمینمستقلة تتمثل بال

 

                                                                        
 ان التدقیق الخارجي غیر مطلوب لصنادیق االستثمار خارج قطر ۱
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طریقة احتساب متطلبات رأس المال لمثاالً توضیحیاً  ۱ الملحق رقم(یتضمن المخاطر المرجحة ب موجوداتالعملیة احتساب 
 )االستثماراتلھذه 

على البنك احتساب المبالغ المرجحة بالمخاطر لالنكشافات التابعة لصندوق االستثمار كما لو كانت  LTAعند اتباع منھجیة  .۱۰
 ھذه االنكشافات تابعة للبنك مباشرة.

، المشتقات المالیة)تابعة للعقود في أي الموجودات الانكشافات ( نشاطات الصندوق في المشتقات المالیة أنھ ینتج عن حالفي  .۱۱
(أي  على البنك معاملة كل من االنكشاف التابع للصندوق واالنكشاف الناتج عن نشاطات الصندوق في المشتقات المالیة

ً  تابعة للعقود في المشتقات المالیة)ال الموجودات  التنفیذیة للدعامة األولى.للتعلیمات  وفقا

لعقود المشتقات المالیة التابعة للصندوق معاملة مختلفة عن تلك  (CVA) لمخاطرسوف یتم معاملة القیمة االئتمانیة المعدلة با .۱۲
المدرجة في التعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى. على البنوك احتساب القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر عبر ضرب مبلغ 

قبل تطبیق وزن المخاطر المحدد للطرف وذلك  ۱٫٥بعامل  (CCR)انكشافات قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل 
 ۲المقابل

CCR = (RC + Add on)  

 حیث أن 

RC  تكلفة االستبدال = ً  ذات القیمة الموجبة المشتقات ألسعار السوق لجمیع عقود محتسبة وفقا

Add on  =وفق وذلك بمعامل التحویلتسابھ عبر ضرب القیمة اإلسمیة مبلغ یتم اح ً طریقة القیمة الحالیة لالنكشاف ل ا
(CEM) 

من قبل جھة خارجیة الحتساب المبالغ المرجحة بالمخاطر لالنكشافات التابعة  تقدیرات معتمدةك االعتماد على ویُسمح للبن .۱۳
یتعین على البنك معاملة عند عدم توافر البیانات المالیة للبنك للقیام بھذه الحسبة بنفسھ. وذلك  خارج قطر االستثمارادیق لصن

تقدیرات العتماد على تخولھ ا المركزي من المصرفعدم ممانعة ھذه الحاالت على حدة حیث یتوجب علیھ الحصول على 
 من أوزان المخاطر التي سیتم احتسابھا ۱٫۲في ھذه الحالة، على أوزان المخاطر أن تكون أعلى بعامل  الخارجیة. اتالجھ ھذه

نھجیة النظام الداخلي م۳كانت ھذه االنكشافات تابعة للبنك مباشرة. إذامن قبل البنك لالنكشافات التابعة لصندوق االستثمار 
 MBAاألساسي للصندوق 

استیفاء الشروط التي تمكنھ عن البنك  عجزطریقة الحتساب متطلبات رأس المال عندما یتؤمن  MBAان المنھجیة الثانیة  .۱٤
 . LTAمن اعتماد منھجیة 

في النظام الداخلي األساسي للصندوق أو في القوانین البنوك استخدام المعلومات المتوفرة  بإمكانیةعند اعتماد ھذه المنھجیة،  .۱٥
 التي تحكم إنشاء الصندوق الصادرة عن الجھات الرسمیة المختصة.

ً  الملحق رقم (یتضمن المرجحة بالمخاطر  موجوداتعملیة احتساب ال طریقة احتساب متطلبات رأس المال ل مثاالً توضیحیا
 )لھذه االستثمارات

 بنود التالیة: المرجحة بالمخاطر من خالل جمع ال موجوداتیتم احتساب مجموع ال .۱٦

 في صندوق االستثمار)  موجوداتنكشافات داخل المیزانیة (الاال .أ

لحدود وفقاً ل بأجمعھا المخاطر لھذه االنكشافات على أساس ان المحفظات التابعة لھا مستثمرةیتم تعیین أوزان  •
تطلبات التي تستوجب أعلى م موجوداتبال في النظام الداخلي األساسي للصندوق. أوالً القصوى المحددة 

 ً  .أقل التي تستوجب متطلبات رأس مال موجوداتبال رأس المال ومن ثم تدریجیا

وزن مخاطر لالنكشاف الواحد، یتعین على البنك استخدام أقصى ال لتحدید ماحتمن كان ھناك أكثر  حال في •
٤وزن مخاطر لھذا االنكشاف

F3P  

                                                                        
) ۱ الحاالت ھذه تتضمن. احتساب القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطریتوجب  ال حیث الحاالت في ۱٫٥ عامل استخدام البنوك على عینیت ال  ۲

 القیمة انكشافات أن باإلقرار المركزي قطر مصرف یقوم حیث الحالة باستثناء المالیة األوراق تمویل عملیات) ۲ مركزي مقابل طرف مع العملیات
 .مادیة المالیة األوراق تمویل عملیات عن الناتجة لمخاطربا المعدلة االئتمانیة

ً  %۲۰بوزن مخاطر على سبیل المثال، یخضع أي انكشاف  ۳ ) عند االعتماد على %۲۰*  ۱٬۲( %۲٤لوزن مخاطر  معیاريلألسلوب ال وفقا
  الجھة الخارجیة.تقدیرات 

 على یجب، االئتماني تصنیفھا على قیود ةیأل وغیر خاضعة شركات عن صادرة تجاریة سندات في البنك ستثماراتبالنسبة ال المثال، سبیل على  ٤
 لھذه االستثمارات. % ۱٥۰ مخاطر وزن تعیین البنك
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وزن مخاطر وفقاً للتعلیمات  حملعقود المشتقات المالیة أو االنكشافات خارج المیزانیة التي تل التابعة نكشافاتاال .ب
تعیین وزن مخاطر للقیمة اإلسمیة لعقود المشتقات المالیة أو االنكشافات خارج یتم  األولى. التنفیذیة للدعامة

غیر في الحالة حیث القیمة االسمیة لعقود المشتقات المالیة  المیزانیة وفقاً للتعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى.
المحددة في النظام الداخلي األساسي  كاملةال االسمیة تقدیر القیمة عبر استخدام القیمةمعروفة للبنك، بإمكان البنك 

 للصندوق.

لعقود المشتقات   (CVA)القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطرو (CCR)قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل  .ت
ً وفق (CCR)یتم احتساب قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل المالیة التابعة للصندوق.  القیمة الحالیة طریقة ل ا

في الحالة حیث تكلفة .(add-on) ومعامل التحویل RCالتي تتضمن تكلفة االستبدال  (CEM)لالنكشاف 
عبر  (CCR)قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل مبلغ انكشافات االستبدال غیر معروفة للبنك، یتم احتساب 

غیر معروف للبنك، یتم  معامل التحویلفي الحالة حیث القیمة اإلسمیة كبدیل لتكلفة االستبدال. على عتماد اال
من التعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى للبنوك  ۱۲۰% (كما ورد في الفقرة ۱٥ معامل تحویلاستخدام أقصى 

سوف یتم معاملة القیمة ).نوك اإلسالمیةالتعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى للبمن  ۱٤٤والفقرة الوطنیة التجاریة 
لعقود المشتقات المالیة التابعة للصندوق معاملة مختلفة عن تلك المدرجة في  (CVA)االئتمانیة المعدلة بالمخاطر

التعلیمات التنفیذیة للدعامة األولى. على البنوك احتساب القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر عبر ضرب مبلغ 
قبل تطبیق وزن المخاطر المحدد وذلك  ۱٫٥بعامل  (CCR)ة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل انكشافات قیم

 .٥للطرف المقابل

 (FBA)رجعیة ممنھجیة الال ۳٫۳
 LTAیتوجب على البنوك اعتماد ھذه المنھجیة عند عجز البنك عن استیفاء الشروط التي تمكنھ من اعتماد أي من منھجیتي  .۱۷

الستثمارات البنك في صندوق % ۱۲٥۰باستخدام وزن مخاطر  FBA.  ینبغي على البنوك التي تتبع منھجیة MBAأو 
 االستثمار.

  معاملة صندوق االستثمار المستثمر في صندوق استثمار آخر طریقة ۳٫٤
بإمكانیة لو كان البنك مستثمراً في صندوق وجزء من ھذا الصندوق مستثمر في صندوق استثمار آخر (صندوق ب)،  .۱۸

(أي استثمار الصندوق أ الثاني البنك اعتماد أي من الثالث منھجیات الحتساب أوزان المخاطر لالستثمار في الصندوق 
ات. ولو كان جزء من الصندوق منھجیھذه الاستیفاء الشروط التي تمكنھ من اعتماد وذلك على شرط  في الصندوق ب)

دوق ج (أي أن جزء من الصندوق أ مستثمر في صندوق ب وجزء من ب مستثمراً أیضاً في صندوق استثمار آخر صن
شرط أن ھذه المنھجیة اعتُمدت على  LTA) یُسمح للبنك اعتماد منھجیة وما بعده صندوق جصندوق ب مستثمر في 

ً  (أي الصندوق الذي سبق). عند احتساب أوزان المخاطر لالستثمار في الصندوق ب أیضاً  لذلك، یتوجب على البنك  خالفا
 . FBAاعتماد منھجیة 

 

 

 تعدیالت الرافعة المالیة .٤
 الملكیة حقوقالصندوق على اجمالي  موجوداتإجمالي نسبة لصندوق االستثمار على انھا  (Lvg) الرافعة المالیة یتم تعریف .۱۹

 فقط.  MBA و LTAصندوق. یتم تطبیق تعدیالت الرافعة المالیة عند اعتماد منھجیتي الفي 

منھجیة ل اما بالنسبة .لصندوق االستثمارلدى البنك بیانات كافیة الحتساب نسبة الرافعة المالیة یكون  LTAعند اعتماد منھجیة  .۲۰
MBA على البنك استخدام النسبة األقصى للرافعة المالیة المحددة في النظام الداخلي األساسي للصندوق أو في القوانین التي ،

 ق الصادرة عن الجھات الرسمیة المختصة.تحكم إنشاء الصندو

                                                                        
) ۱ الحاالت ھذه تتضمن. احتساب القیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطریتوجب  ال حیث الحاالت في ۱٫٥ عامل استخدام البنوك على عینیت ال  ٥

 القیمة انكشافات أن باإلقرار المركزي قطر مصرف یقوم حیث الحالة باستثناء المالیة األوراق تمویل عملیات) ۲ مركزي مقابل طرف مع العملیات
 .مادیة المالیة األوراق تمویل عملیات عن الناتجة بالمخاطر المعدلة االئتمانیة
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رأس المال الستثمارات البنوك في صنادیق االستثمار، على البنك تطبیق تعدیالت الرافعة المالیة على عند احتساب متطلبات  .۲۱
طریقة احتساب لمثاالً توضیحیاً  ۳الملحق رقم (یتضمن % ۱۲٥۰ قصىبحد أالمرجحة بالمخاطر للصندوق  موجوداتمعدل ال

 متطلبات رأس المال لھذه االستثمارات)

  بالمخاطر للصندوق على النحو التالي:المرجحة  موجوداتعلى البنك احتساب ال .۲۲

RWAinvestment = AvgRWfund ∗ Lvg ∗ Equity Investment 

 حیث أن 

 RWAinvestment =الستثمار البنك في الصندوقبالمخاطر المرجحة  موجوداتال 

RWAfund  =بالمخاطر المرجحة  موجوداتال ً  .MBA أو LTAلمنھجیة  النكشافات الصندوق محتسبة وفقا

 AvgRWfund  = موجوداتالنكشافات الصندوق محتسب على أساس قسمة البالمخاطر المرجحة  موجوداتالمعدل 
نسبة  المالیة وھيالرافعة =  Lvgفي صندوق االستثمار موجوداتالنكشافات الصندوق على إجمالي البالمخاطر المرجحة 

 الملكیة في صندوق االستثمار حقوقالصندوق على اجمالي  الموجوداتإجمالي 

Equity investment = الملكیة في صندوق االستثمار حقوقاجمالي ضرب  على أساس ةحقوق الملكیة محتسب اتاستثمار 
 لبنك من اجمالي األسھما نسبةب
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 LTAباالعتماد على منھجیة  بالمخاطر المرجحة موجوداتالالحتساب مثال توضیحي  :۱الملحق رقم 

 یتمتع بالخصائص التالیة:صندوق استثمار  :۱مثال رقم 

 من إجمالي أسھم صندوق االستثمار %۲۰ نسبة البنك •

 لصندوق االستثمار:  العمومیة المیزانیة •

 االستثمار لصندوق العمومیة المیزانیة ر.ق
 

۱۰ 
۳۰ 
٤۰ 

 
 

٥ 
 
 

۷٥ 

  الموجودات
 النقد

  ة قطرسندات حكوم
 )-A+ to A(مصنفة  بالیورو مقومة حكومیة سندات

 
 لتزامات اال

  دفعالأوراق 
 

 حقوق الملكیة 
 األسھم

 
من مخاطر ریال القطري والیورو) كأداة للتحوط لل( اآلجلة العملة عقودیقوم صندوق االستثمار باالعتماد على  •

 ھذهر.ق).  ٤۰(أي أن القیمة االسمیة لھذه العقود تساوي  العملة األجنبیةانكشاف  قیمة كامللالعملة األجنبیة 
 ۲٥وقیمتھا السوقیة الحالیة تساوي  Aتتم مع بنك مصنف  )سنة ونصف األجل المتبقي( األجلمتوسطة  العقود
 ر.ق. 

 ۱٬۰۷=  ۸۰  ÷۷٥=  (Lvg)نسبة الرافعة المالیة لصندوق االستثمار  •

 

 المرجحة بالمخاطر موجوداتعملیة احتساب ال

) وفقاً ٤۰+ ۳۰+  ۱۰لایر قطري ( ۸۰ سوف یتم احتساب أوزان المخاطر لالنكشافات داخل المیزانیة البالغ قیمتھا •
 : األولى للدعامة التنفیذیة التعلیماتلألوزان المحددة في 

o  وزن مخاطر صفر% –النقد 

o  صفر%-سندات حكومة قطر 

o بالیورو (مصنفة  مقومةال حكومیةال سنداتالA+ to A-( - ۲۰مخاطر  وزن% 

 . (CVA)والقیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر  (CCR)احتساب قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل سوف یتم  •

o ٥سنة ونصف) یساوي لعقود العملة األجنبیة اآلجلة المتوسطة األجل ( التحویل معاملن إ% . 

o خاطر لبنك مصنف ن وزن المإA ٥۰% 

o = RWACCR )۲۱۳٬٥=  %٥۰) * %٥ر.ق *  ٤۰ر.ق +  ٥   

o  ٤۰٬٥=  ۱٬٥) * %٥ر.ق *  ٤۰ر.ق +  ۲٥(االئتمانیة المعدلة بالمخاطر تساوي إن القیمة  
 

= 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄 ∗ 𝐋𝐋𝐈𝐈𝐋𝐋 ∗ 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄  

=  Equity Investment ∗ Lvg ∗
 RWACVA + RWACCR + RWAbonds + RWAcash

Total Assetsfund
 

 ر.ق ۱۲٬٤ = )۷٥*%۲۰*( ۱٬۰۷*     ر.ق  ٤۰٬٥ر.ق +  ۱۳٬٥ )+%۲۰ر.ق * ٤۰+ (ر.ق* صفر%) ۳۰ر.ق* صفر%) + ( ۱۰(

 ر.ق  ۸۰    
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 حیث أن 

RWAinvestment =الستثمار البنك في الصندوقالمخاطر المرجحة ب موجوداتال 

AvgRWfund  =المرجحة  الموجوداتقسمة النكشافات الصندوق محتسب على أساس بالمخاطر المرجحة  الموجودات معدل
 في صندوق االستثمار الموجوداتالنكشافات الصندوق على إجمالي بالمخاطر 

 RWAcash = دالمرجحة بالمخاطر للنق الموجودات  

RWAbonds = المرجحة بالمخاطر للسندات الحكومیة الموجودات 

RWACCR = لقیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل المرجحة بالمخاطر الموجودات RWACVA = المرجحة  الموجودات
 للقیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر بالمخاطر

 Total assetsfund = الصندوق موجوداتإجمالي 

Lvg  = الصندوق على اجمالي حقوق الملكیة في صندوق االستثمار موجوداتإجمالي نسبة 

Equity investment  =اجمالي حقوق الملكیة في صندوق االستثمارضرب محتسب على أساس  الملكیة حقوق استثمار 
 نسبة البنك من اجمالي األسھمب
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 یتمتع بالخصائص التالیة:صندوق استثمار  :۲مثال رقم 

 من إجمالي أسھم صندوق االستثمار %۲۰نسبة البنك  •

 لصندوق االستثمار:  العمومیة المیزانیة •

 االستثمار لصندوق العمومیة المیزانیة ر.ق
 

۱۰ 
۲۰ 
۲٥ 
۱۰ 
۱٥ 

 
 

٥ 
 
 

۷٥ 

 موجوداتال
 النقد

  ة قطرسندات حكوم
 )-A+ to A(مصنفة  بالیورو مقومة حكومیة سندات

 ) -A+ to Aسندات تجاریة (مصنفة 
 مدرجة  –أسھم في شركات تجاریة 

 
 لتزامات اال

 Notes Payable دفعالأوراق 
 

 حقوق الملكیة 
 األسھم

 
لریال القطري والیورو) كأداة للتحوط من مخاطر ل( اآلجلة العملة عقودیقوم صندوق االستثمار باالعتماد على  •

متوسطة  العقود ھذهر.ق).  ۲٥العملة األجنبیة لكامل قیمة االنكشاف (أي أن القیمة االسمیة لھذه العقود تساوي 
 ر.ق.  ۱٥وقیمتھا السوقیة الحالیة تساوي  Aتتم مع بنك مصنف  )سنة ونصفاألجل المتبقي ( األجل

 ۱٬۰۷=  ۸۰  ÷۷٥=  (Lvg)نسبة الرافعة المالیة لصندوق االستثمار  •

 

 المرجحة بالمخاطر موجوداتعملیة احتساب ال

 لایر قطري ۸۰سوف یتم احتساب أوزان المخاطر لالنكشافات داخل المیزانیة البالغ قیمتھا  •
 : األولى للدعامة التنفیذیة التعلیماتلألوزان المحددة في  ) وفقاً ۱۰+۱٥+۱۰+۲۰+۲٥( 

o  وزن مخاطر صفر% –النقد 

o  صفر%-سندات حكومة قطر 

o بالیورو (مصنفة  مقومةال حكومیةال سنداتالA+ to A-( -۲۰مخاطر  وزن% 

o مصنفة التجاریة  سنداتال)A+ to A-( -٥۰مخاطر  وزن%  

o  ۱۰۰مخاطر  وزن –األسھم في الشركات التجاریة المدرجة%  

 . (CVA)والقیمة االئتمانیة المعدلة بالمخاطر  (CCR)احتساب قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل سوف یتم  •

o  ٥سنة ونصف) یساوي لعقود العملة األجنبیة اآلجلة المتوسطة األجل ( معامل التحویلإن% . 

o  إن وزن المخاطر لبنك مصنفA ٥۰% 

o = RWACCR )۱۸٬۱=  %٥۰) * %٥ر.ق *  ۲٥ر.ق +  ٥   

o  ۲٤٬۳=  ۱٬٥) * %٥ر.ق *  ۲٥ر.ق +  ۱٥(االئتمانیة المعدلة بالمخاطر تساوي إن القیمة  
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= 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄 ∗ 𝐋𝐋𝐈𝐈𝐋𝐋 ∗ 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄  

=  Equity Investment ∗ Lvg ∗
 RWACVA + RWACCR + RWAEquity + RWAbonds + RWAcash

Total Assetsfund
 

 )۹٥*%۲۰*( ۱٬۰۷*       ۲٤٬۳+  ۸٬۱ +)%۱۰۰* ۱٥()+ %٥۰* ۱۰( )+%۲۰* ۲٥+ (* صفر%) ۲۰* صفر%) + ( ۱۰(
            ۸۰    

 ر.ق ۱۱٬٥ =
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 MBAباالعتماد على منھجیة  بالمخاطر المرجحة موجوداتال: مثال توضیحي الحتساب ۲ الملحق رقم

 یتمتع بالخصائص التالیة: ۱مثال رقم  ۱ي تم عرضھ في الملحق ذستثمار الاالصندوق  :۱مثال رقم 

واالستثمار في  %۱۰للصندوق االستثمار في النقد بنسبة  سمحذُكر في النظام الداخلي األساسي للصندوق أنھ یُ  •
بنسبة  بالیورو مقومةواالستثمار في سندات حكومیة  %٤۰السندات الحكومیة الصادرة عن دولة قطر بنسبة 

٥۰% 

باإلضافة الى امكانیة الصندوق بالتعامل بالنقد واالستثمار في السندات الحكومیة، یسمح النظام الداخلي األساسي  •
لریال القطري والیورو) كأداة للتحوط من مخاطر العملة األجنبیة لكامل ل( اآلجلة العملة عقودللصندوق باستخدام 

 ر.ق).  ٥۰تساوي  قیمة االنكشاف (أي أن القیمة االسمیة لھذه العقود

  ۱٫۰٥للرافعة المالیة ھي  قصوىذُكر في النظام الداخلي األساسي للصندوق أن النسبة ال •

 ر.ق  ۱۹بقیمة  من إجمالي أسھم صندوق االستثمار %۲۰نسبة البنك  •

 

 المرجحة بالمخاطر عملیة احتساب الموجودات

لالستثمارات المسموحة في نظامھ الداخلي والتي  قصوىیفترض البنك ان الصندوق یتعامل بالحدود الیجب أن  •
 للدعامة التنفیذیة التعلیماتیتوجب على أساسھا احتساب وزن مخاطر لكل أصل وذلك وفقاً لألوزان المحددة في 

 .األولى

o  وزن مخاطر صفر% –النقد 

o  صفر%-سندات حكومة قطر 

o یتم استخدام أقصى وزن للمخاطر علماً بعدم  %۱٥۰مخاطر  وزن-بالیورو مقومةال حكومیةال سنداتال)
 النظام الداخلي للصندوق)في  للسندات تصنیف االئتمانيالعلى  قیود ةأیوجود 

للتحوط من مخاطر العملة ر.ق) وذلك  ٥۰ان الصندوق یتعامل بالحد األقصى لمراكز المشتقات المالیة (بقیمة إسمیة  •
والقیمة االئتمانیة  (CCR)سوف یتم احتساب قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل األجنبیة لكامل قیمة االنكشاف. 

 . (CVA)المعدلة بالمخاطر 

o  وذلك ألن  %۷٬٥یساوي الذي لعقود العملة األجنبیة اآلجلة  األقصى معامل التحویلسوف یتم استخدام
 العقود غیر معروف للبنك  استحقاق تاریخ

o  تكلفة االستبدال غیر وذلك ألن  كبدیل لتكلفة االستبدال ر.ق ٥۰أي  كاملةال اعتماد القیمة اإلسمیةسوف یتم
 معروفة للبنك

o  علماً بعدم وجود  %۱٥۰طرف مقابل والذي یساوي كلبنك محدد  وزن مخاطر یتم استخدام أقصىسوف
 . النظام الداخلي للصندوقفي للطرف المقابل االئتماني تصنیف العلى  قیود ةأی

o = RWACCR )٥۰  + ۸۰٬٦=  %۱٥۰) * %۷٬٥ر.ق *  ٥۰ر.ق    

o  ۸۰٬٦=  ۱٬٥) * %۷٬٥ر.ق *  ٥۰ر.ق +  ٥۰(االئتمانیة المعدلة بالمخاطر تساوي إن القیمة  

 
= 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄 ∗ 𝐋𝐋𝐈𝐈𝐋𝐋 ∗ 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄  

=  Equity Investment ∗ Lvg ∗
 RWACVA + RWACCR + RWAbonds + RWAcash

Total Assetsfund
 

 ر.ق ٤۷٬۲٥ = ۱۹* ۱٬۰٥*ر.ق       ۸۰٬٦ر.ق +  ۸۰٬٦)+ %۱٥۰ر.ق * ٥۰+ (ر.ق* صفر%) ٤۰ر.ق* صفر%) + ( ۱۰(
  ر.ق  ۱۰۰        

 
  



 بازل للجنة الثالث اإلصدار لمتطلبات التنفیذیة للتعلیمات ملحق 

۱٤ 
 

 یتمتع بالخصائص التالیة: ۲مثال رقم  ۱ستثمار الذي تم عرضھ في الملحق االصندوق  :۲مثال رقم 

واالستثمار في  %۱۰ذُكر في النظام الداخلي األساسي للصندوق أنھ یُسمح للصندوق االستثمار في النقد بنسبة  •
بنسبة  بالیورو مقومةواالستثمار في سندات حكومیة  %۲۰السندات الحكومیة الصادرة عن دولة قطر بنسبة 

 . %۲۰وأسھم بنسبة  %۲۰بنسبة وسندات تجاریة  ۳۰%

باإلضافة الى امكانیة الصندوق بالتعامل بالنقد واالستثمار في السندات الحكومیة، یسمح النظام الداخلي األساسي  •
لریال القطري والیورو) كأداة للتحوط من مخاطر العملة األجنبیة لكامل ل( اآلجلة العملة عقودللصندوق باستخدام 

 ر.ق).  ۳۰قیمة االنكشاف (أي أن القیمة االسمیة لھذه العقود تساوي 

  ۱٫۰٥ذُكر في النظام الداخلي األساسي للصندوق أن النسبة األقصى للرافعة المالیة ھي  •

 ر.ق  ۱۹بقیمة  من إجمالي أسھم صندوق االستثمار %۲۰نسبة البنك  •

 

 المرجحة بالمخاطر موجوداتعملیة احتساب ال

لالستثمارات المسموحة في نظامھ الداخلي والتي  قصوىیجب أن یفترض البنك ان الصندوق یتعامل بالحدود ال •
 للدعامة التنفیذیة التعلیماتیتوجب على أساسھا احتساب وزن مخاطر لكل أصل وذلك وفقاً لألوزان المحددة في 

 .األولى

o  وزن مخاطر صفر% –النقد 

o  صفر%-سندات حكومة قطر 

o یتم استخدام أقصى وزن للمخاطر علماً بعدم  %۱٥۰مخاطر  وزن-بالیورو مقومةال حكومیةال سنداتال)
 النظام الداخلي للصندوق)في  للسندات تصنیف االئتمانيالعلى  قیود ةأیوجود 

o  قیود ةأی(یتم استخدام أقصى وزن للمخاطر علماً بعدم وجود  %۱٥۰مخاطر  وزن-السندات التجاریة 
 النظام الداخلي للصندوق)في  للسندات تصنیف االئتمانيالعلى 

o  لألسھم غیر المدرجة)  (یتم استخدام أقصى وزن للمخاطر %۱٥۰مخاطر  وزن-األسھم 

ر.ق) وذلك للتحوط من مخاطر العملة  ۳۰مة إسمیة ان الصندوق یتعامل بالحد األقصى لمراكز المشتقات المالیة (بقی •
والقیمة االئتمانیة  (CCR)سوف یتم احتساب قیمة المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل األجنبیة لكامل قیمة االنكشاف. 

 . (CVA)المعدلة بالمخاطر 

o  وذلك ألن  %۷٬٥یساوي األقصى لعقود العملة األجنبیة اآلجلة الذي  معامل التحویلسوف یتم استخدام
 العقود غیر معروف للبنك  استحقاق تاریخ

o  تكلفة االستبدال وذلك ألن  كبدیل لتكلفة االستبدال ر.ق ۳۰القصوى أي  اعتماد القیمة اإلسمیةسوف یتم
 غیر معروفة للبنك

o  علماً بعدم وجود  %۱٥۰وزن مخاطر محدد لبنك كطرف مقابل والذي یساوي  یتم استخدام أقصىسوف
 . النظام الداخلي للصندوقفي للطرف المقابل االئتماني تصنیف العلى  قیود ةأی

o = RWACCR )۳۰  + ٤۸٬٤=  %۱٥۰) * %۷٬٥ر.ق *  ۳۰ر.ق    

o  ٤۸٬٤=  ۱٬٥) * %۷٬٥ر.ق *  ۳۰ر.ق +  ۳۰(االئتمانیة المعدلة بالمخاطر تساوي إن القیمة 
  



 بازل للجنة الثالث اإلصدار لمتطلبات التنفیذیة للتعلیمات ملحق 

۱٥ 
 

= 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄 ∗ 𝐋𝐋𝐈𝐈𝐋𝐋 ∗ 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄  

=  Equity Investment ∗ Lvg ∗
 RWACVA + RWACCR + RWAbonds + RWAcash

Total Assetsfund
 

 ۱۹*  ۱٬۰٥*       ٤۸٬٤+ ٤۸٬٤ +)%۱٥۰* ۲۰()+ %۱٥۰* ۲۰( )+%۱٥۰* ۳۰+ (* صفر%) ۲۰* صفر%) + ( ۱۰(
            ۸۰    

 ر.ق ٤۰٬۳٥ =

  



 بازل للجنة الثالث اإلصدار لمتطلبات التنفیذیة للتعلیمات ملحق 

۱٦ 
 

 لتعدیالت الرافعة المالیة: مثال توضیحي ۳الملحق رقم 

 لایر قطري یتمتع بالخصائص التالیة: ۱۰۰بقیمة  موجوداتذو اجمالي صندوق استثمار 

 یتعامل بأدوات دین تجاریة  •

 )٥÷  ۱۰۰( ۲۰تساوي مالیة الرافعة الونسبة  ۹٥والدیون  ٥مستوى المدیونیة عالي حیث قیمة األسھم  •

: ۱سیناریو 
 یتعامل بأدوات دین تجاریة ذات تصنیف ائتماني منخفض استثمار صندوق ر.ق

 
۱۰ 

۰۲ 
۳۰ 
٤۰ 

  الموجودات
 النقد

 )-A+ to A(مصنفة  تجاریةسندات 
 )-BBB+ to BB(مصنفة  تجاریةسندات 
 )-BB دون (مصنفة تجاریةسندات 

 

 المرجحة بالمخاطر موجوداتعملیة احتساب ال
= 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟  ۱۰۱٥۰*ر.ق٤۰+  %۱۰۰*ر.ق۳۰+  %٥۰*ر.ق۲۰*صفر% + ر.ق%  

 ر.ق۱۰۰      

= 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 ۱۰۰%  
 

للصندوق ینتج عن ذلك وزن  المرجحة بالمخاطر موجوداتعلى معدل ال ۲۰البالغة  تطبیق تعدیالت الرافعة المالیةعند 
لوزن  %۱۲٥۰بحد أعلى تم تحدید سقف  قد لھذا الصندوق الذي یتمتع بمدیونیة عالیة انما %۲۰۰۰مخاطر یساوي 

 المخاطر المحتسب بعد تطبیق التعدیالت. 
 

: ۲سیناریو 
 یتعامل بأدوات دین تجاریة ذات تصنیف ائتماني عالي استثمار صندوق ر.ق

 
٥ 

۷٥ 
۲۰ 

  موجوداتال
 النقد

 )-AAA to AA(مصنفة  تجاریةسندات 
 )-A+ to A(مصنفة  تجاریةسندات 

 

 المرجحة بالمخاطر عملیة احتساب الموجودات

= 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 ٥۰*ر.ق۲۰+  %۲۰*ر.ق۷٥*صفر% + ر.ق ٥%  
 ر.ق ۱۰۰     

= 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 ۲٥%  

للصندوق ینتج عن ذلك وزن  المرجحة بالمخاطر موجوداتعلى معدل ال ۲۰البالغة  تطبیق تعدیالت الرافعة المالیةعند 
 لھذا الصندوق.  %٥۰۰مخاطر یساوي 

تعتمد على مستوى المخاطر  %۱۲٥۰ السرعة التي یبلغ فیھا وزن مخاطر الصندوق السقف المحدد تُظھر ھذه األمثلة ان
للصندوق). فإن صندوق  بالمخاطر المرجحة موجوداتالفي الصندوق (كما ھو مبین في مبالغ معدل  موجوداتالتابعة لل

 %۱۲٥۰المحدد للصندوق) یصل الى السقف  المرجحة بالمخاطر موجوداتمعدل ال %۱۰۰بمستوى مخاطر عالي (
 موجوداتمعدل ال %۲٥في حین أن صندوق بمستوى مخاطر منخفض ( x۱۲٬٥بسرعة أكبر مع نسبة رافعة مالیة 

 . x٥۰مع نسبة رافعة مالیة للصندوق) یصل الى ھذا السقف  المرجحة بالمخاطر



 بازل للجنة الثالث اإلصدار لمتطلبات التنفیذیة للتعلیمات ملحق 

۱۷ 
 

 مع االستقطاعات للمؤسسات المالیة بالمخاطر المرجحة موجوداتالالحتساب : مثال توضیحي ٤الملحق رقم 

 الخصائص التالیة: ب یتمتعصندوق استثمار 

 ر.ق ۱۰۰ بقیمةمن اجمالي أسھم صندوق االستثمار  %۲۰نسبة البنك  •

 لصندوق االستثمار:  العمومیة المیزانیة •

 االستثمار لصندوق العمومیة المیزانیة ر.ق
 

۲۰ 
٥۰ 
۷٥ 

۱٥۰ 
۲۳۰ 

 
 

۲٥ 
 
 

٥۰۰ 

 موجوداتال
 النقد

 AAA toلمؤسسة المالیة أ (مصنفة ل الرأس المال العاديأدوات  استثمار في
AA-( 

 AAA toب (مصنفة  لمؤسسة المالیةل الرأس المال العادي أدوات استثمار في
AA-( 

 )AAA(مصنفة حكومیة سندات 
 )A(مصنفة  حكومیةسندات 

 
 لتزاماتاال

  دفعالأوراق 
 

 حقوق الملكیة 
 األسھم

 ق.ر ۱۰۰۰ = (CET1)بالشریحة األولى  لبنكل رأس المال العاديال •

 للمؤسسة المالیة أ والمؤسسة المالیة بلمصدر على شكل أسھم عادیة ا% من رأس المال ۱۰یمتلك البنك أقل من  •

 ۱۲٥اجمالي االستثمارات في حقوق ملكیة المؤسسات المالیة =  •

 ۱۰ * %۱۰۰۰  =۱۰۰=  (CET1)بالشریحة األولى للبنك  رأس المال العاديالمن  %۱۰الحد  •

 

 المرجحة بالمخاطر موجوداتعملیة احتساب ال

 ۲٥=  (CET1)بالشریحة األولى للبنك  رأس المال العاديال% من ۱۰التجاوز عن نسبة  •

 المرجحة موجوداتال احتسابوال یتوجب علیھ من رأس مال البنك  ھدا المبلغ یتوجب على البنك استقطاع
 لھذا المبلغ.  بالمخاطر

  ۱۰۰ = ۲٥ – ۱۲٥رأس المال المتبقي بعد االستقطاع =  •

كما  یةتناسبطریقة مارات ویتم احتساب أوزان المخاطر بعلى االستثیتم توزیع رأس المال المتبقي بعد االستقطاع 
 یلي: 

o المؤسسة المالیة أ: نسبة االستثمار من اجمالي االستثمارات في حقوق ملكیة المؤسسات المالیة 
 ٤۰=  ۱۰۰% * ٤۰) * رأس المال المتبقي بعد االستقطاع = ۱۲٥÷  ٥۰( 

o المؤسسة المالیة ب: نسبة االستثمار من اجمالي االستثمارات في حقوق ملكیة المؤسسات المالیة 
 ٦۰=  ۱۰۰% * ٦۰) * رأس المال المتبقي بعد االستقطاع = ۱۲٥÷  ۷٥( 

 للدعامة التنفیذیة التعلیماتوفقاً لألوزان المحددة في سوف یتم احتساب أوزان المخاطر لالنكشافات داخل المیزانیة  •
 : األولى

o  وزن مخاطر صفر% –النقد 

o مصنفةال( حكومیةال سنداتال AAA( –  صفر%وزن مخاطر 



 بازل للجنة الثالث اإلصدار لمتطلبات التنفیذیة للتعلیمات ملحق 

۱۸ 
 

o مصنفةال( حكومیةال سنداتال A( –  ۲۰وزن مخاطر% 

o ۱۰۰مخاطر وزن  –في حقوق الملكیة في المؤسسة المالیة  ة المدرجةمالیاالستثمارات ال% 

𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄 ∗ 𝐋𝐋𝐈𝐈𝐋𝐋 ∗ 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 = 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐄𝐄  
 

=  
RWAbonds +  RWAequity inv + RWAcash

Total Assetsfund
= 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐋𝐋𝐀𝐀𝐀𝐀𝐟𝐟𝐄𝐄𝐈𝐈𝐟𝐟 

 

   ٪۲۹٫۲ =  %)۲۳۰۲۰صفر%*۱٥۰+()%۱۰۰*ر.ق٦۰()+%۱۰۰*ر.ق٤۰(+صفر%)*ر.ق۲۰(
  ر.ق ٥۰۰ 
 

Lvg  =٥۲٥ ÷ ٥۰۰=  ۱٫۰٥     

 Equity investment  =۱۰۰- ۲٥=  ۷٥٦ P 

  RWAinvestment  = ۲۹٫۲٪  *۱٫۰٥  *۷٥  =۲۲٫۹ 

 

 

 

 

 
 

                                                                        
بدالً  ۷٥یصبح  المخاطر أوزان حتسابوالمبلغ المتبقي ال األولى بالشریحة للبنك العادي المال الرأس منر.ق  ۲٥یتوجب على البنك خصم مبلغ  ٦

   ۱۰۰من 



 
 

 

 
 
 

 مصرف قطر المركزي

للمراكز  العائد/أسعار الفائدةمخاطر  بشأن إدارة التنفیذیة التعلیمات
 (السجل المصرفي) المتاجرة أغراض لغیر بھاالمحتفظ 

رشادات تطبیق الدعامة الثانیة لمقررات لجنة بازل لكفایة رأس إ ضمن
 ۲۰۱٦في من مصرف قطر المركزي الصادرة  (ICAAP)المال 

 
 

 



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 

۲ 
 

 المحتویات
 

42T42قائمة االختصاراتT ........................................................................................................... ۳ 

42T :ً42المقدمةأوالT .................................................................................................................. ٤ 
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 قائمة االختصارات 

 IRRBB المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة أسعار مخاطر

 PRRBB المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز العائد أسعار مخاطر

 ICAAP عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال

 الفوائد إیرادات صافي
 صافي الدخل من العائد (بالنسبة للبنوك اإلسالمیة)

NII 

 EVE القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة 

 QCB مصرف قطر المركزي

 LIBOR لندن في البنوك بین القروض على العائد/الفائدة سعر

 CSRBB المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز االئتماني الھامش مخاطر

 ALCO لجنة الموجودات وااللتزامات 

 DSIB ذات التأثیر الھام على النظام المالي البنوك

 MIS نظم إدارة المعلومات 

 NMD الودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق

 CET1 بالشریحة األولىالرأس المال العادي 

 QAR الریال القطري

 CF التدفق النقدي

 DF معامل الخصم

 CPR سدادھا  نسبة الدفعات المعجل

 TDRR نسبة السحب المبكر على الودائع ألجل

 AT1 بالشریحة األولى رأس المال اإلضافيال
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 المقدمةأوالً: 

 أسعار مخاطر لمقابلة المطلوب المال رأس متطلباتالمنھجیات المحدثة الحتساب  تصف قةرالوفي ھذه  التعلیمات )۱
ً ملحقھذه التعلیمات  وتُعتبر .المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز العائد/الفائدة ان المعتمدة حالیاً ویجب  رشاداتإلل ا

في التعمیم رقم  الواردة )ICAAP( المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیقارشادات قرأ مع تُ 
۱۹/۲۰۱٦ . 

  التعلیمات الغرض من ثانیاً: 

التعدیالت ھو إدخال  المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیقإن الغرض األساسي من تحدیث إرشادات  )۲
 تتضمن ھذه التعدیالت:المتبع من قبل مصرف قطر المركزي.  الثانیة الدعامةإطار على الجدیدة 

 على الفائدة/العائدفي أسعار  حركاتلتاالحتساب تأثیر  (standardized approach)تعریف أسلوب معیاري  .أ
 Net Interest∆) (بالنسبة للبنوك اإلسالمیة) صافي الدخل من العائد /الفوائد إیرادات صافيالغیر في 

Income) البنك مة االقتصادیة لحقوق ملكیة القیالتغیر في و(∆Economic Value of Equity)  ًوفقا
 للسیناریوھات المحددة في ھذه التعلیمات. 

 للمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة الفائدة/العائدأسعار توجیھات إضافیة على عملیة إدارة مخاطر  .ب
وعملیات احتساب متطلبات رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر لإلفصاح العام عن نتائج محدثة  تومتطلبا
 . الفائدة/العائدأسعار 

 التطبیق  نطاقثالثاً: 

واإلسالمیة على مستوى المجموعة (البنك وفروعھ  التقلیدیة تنطبق ھذه التعلیمات على جمیع البنوك الوطنیة التجاریة )۳
  وشركاتھ التابعة داخل وخارج قطر).

تقریر من تاریخ موافاة مصرف قطر المركزي ب اعتباراً  التقید بالتعلیمات الواردة في ھذه الورقةیجب على البنوك  )٤
ICAAP  كل عام. وینبغي على البنوك استخدام النموذج المرفق رقم مركز في نھایة سبتمبر من وفقاً للفي دیسمبر والشامل

 السنوي.  ICAAPمع تقریر  ۲

على الفور  المصرفوإخطار تقییم مخاطر أسعار الفائدة/العائد وفقاً لھذه التعلیمات بشكل دائم خالل السنة البنوك على  یجب )٥
 . في حالة وجود أي تأثیر ھام على نسبة كفایة رأس المال

 للمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة  الفائدة/العائدخاطر أسعار رابعاً: المفاھیم العامة لم

 المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدمصادر مخاطر أسعار 

 : بما یلي المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدمصادر مخاطر تتلخص  )٦

لألدوات المالیة ذات  الفائدة/العائد أسعار في لتحركاتا: ھي المخاطر الناشئة عن Gap riskمخاطر الفجوة  .أ
السائدة سواء كان ھذا  الفائدة/العائدتنشأ مخاطر الفجوة بناًء على التغیر في ھیكل أسعار اآلجال غیر المماثلة. 

 عائد. ال/فائدةالتغیر نتیجة تحركات متوازیة أو غیر متوازیة لمنحنى ال

ن معائد ثابت فائدة/بطویل األجل ب (تمویل) قرض منحعند قیام البنك ب: نتیجة تحركات متوازیةمخاطر  •
على  الفائدة/العائد ، قد یتعرض البنك النخفاض في الدخل عند ارتفاع سعرقصیرة األجل یعةود خالل

على  الدفع مستحقال الفائدة/العائد في حین أنثابتة  (التمویل) دفقات النقدیة للقرضذلك ألن الت تم. یالودیعة
 استحقاق الودیعة.  بعدأعلى  كونیسالحالیة  یعةالبدیلة للود دیعةالو

سنوات لسند حكومي  ۱۰القیمة االقتصادیة لمركز طویل األجل بمدة : نتیجة تحركات غیر متوازیةمخاطر  •
حاد نتیجة انحدار سنوات یمكن أن ینخفض بشكل  ٥أقصر أجالً لسند حكومي لمدة م التحوط لھ بمركز ت

 العائد). لمنحنى الفائدة/المتوازیة  تحركاتقیام البنك بالتحوط من مخاطر الالعائد (بالرغم من منحنى الفائدة/
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ً basis riskمخاطر األساس  .ب لمؤشرات  : ھي المخاطر الناشئة عن األدوات المالیة التي یتم إعادة تسعیرھا وفقا
في التدفقات النقدیة اختالف في مقدار التغیر  ینشأ، الفائدة/العائدمختلفة. عند تغیر أسعار  عائد/فائدة أسعار

 وااللتزامات والبنود خارج المیزانیة ذات اآلجال المماثلة أو تواریخ إعادة تسعیر مماثلة موجوداتواألرباح لل
. على سبیل المثال، قد یكون المعتمدةمؤشرات لنتیجة عدم وجود ارتباط كامل بین التغیر في أسعار الفائدة/العائد ل

على القروض بین البنوك العائد مؤشر أسعار الفائدة/تم تسعیره باالعتماد على  عقاري (تمویل) قرضلدى البنك 
 QCBسعر مصرف قطر المركزي تعتمد على ودائع  ن خاللم یقوم بتمویلھ ذيوال LIBORفي سوق لندن 

rate . العائد في سوق لندن مركزي ویبقى مؤشر أسعار الفائدة/مصرف قطر الفي السیناریو حیث یرتفع سعر
صافي الدخل من  /الفوائد إیرادات صافي. یتأثر لدى البنك كل من الربحیة والقیمة االقتصادیةكما ھو، یتأثر 

 العقاري (التمویل) من القرض من خالل اختالف مقدار التغیر في األرباح (بالنسبة للبنوك اإلسالمیة) العائد
لتدفقات القیمة االقتصادیة من خالل تغیرات ا فیما تتأثر .التي یعاد تسعیرھا التمویل أدواتعلى والمدفوعات 

 النقدیة المستقبلیة لھذه األدوات.

عن عملیات المشتقات  الصریحة الخیاراتھي المخاطر الناشئة عن  :optionality riskمخاطر الخیارات  .ت
على  حیث بإمكانیة البنك أو عمالئھ التأثیروالتزامات البنك و الخیارات الضمنیة الموجودة في موجودات المالیة أ

   وحجم التدفقات النقدیة للمراكز المالیة. وقت

للمراكز المحتفظ بھا لغیر  الفائدة/العائدلمخاطر أسعار  بالنسبةالتي یجب على البنوك اتباعھا بادئ اً: المخامس
 (IRRBB/ PRRBB)أغراض المتاجرة 

 ویجب البنوك لدى أھمیة ذات المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعار مخاطر تعتبر :المبدأ األول )۷
 للمراكز Credit spread االئتماني الھامش مخاطر وتقییم متابعة الى باإلضافة. فیھا والتحكم ومتابعتھا وقیاسھا تحدیدھا،
 .المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ

 أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعار مخاطرالبنك على درایة بكافة العناصر المرتبطة بیجب أن یكون 
العام  اإلطارللمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة مع  الفائدة/العائدتتوافق إدارة مخاطر أسعار ویجب ان  المتاجرة

. باإلضافة الى ذلك یجب اعتماد إلدارة المخاطر بالبنك وان تتماشى مع خطة العمل واألنشطة والموازنات المخطط لھا
 منھجیات إدارة المخاطر وأسالیب التحوط قبل أن تدخل حیز التطبیق. 

لتي یتعامل فیھا واألنشطة التي للمنتجات ا الفائدة/العائد أسعار مخاطرالمرتبطة بیجب ان یقوم البنك بتحدید العناصر 
ھذا ویجب ان تخضع المنتجات الجدیدة یزاولھا والتأكد من خضوع تلك المنتجات واألنشطة إلجراءات وضوابط كافیة. 

 أسعارلمراجعة دقیقة قبل البدء في التعامل بھا وذلك للتأكد من الدرایة الكافیة بخصائص مخاطر  المزمع طرحھا
 المصاحبة لتلك األدوات.  الفائدة/العائد

للمراكز المحتفظ بھا  الفائدة/العائدإدارة مخاطر أسعار الرقابة على قع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤولیة ی المبدأ الثاني: )۸
إدارة مخاطر أسعار وتتولى . (risk appetite) لغیر أغراض المتاجرة وتحدید إطار المستوى المقبول لتلك المخاطر

إطار . یجب ان یكون لدى البنوك ALCOوااللتزامات  موجوداتلجنة ال من خالل في البنك تنفیذیةاإلدارة ال الفائدة/العائد
 .مالئم یتضمن مراجعات مستقلة دوریة وتقییم لكفایة النظم لدى البنك الفائدة/العائدمخاطر أسعار  ةإلدار

 دور مجلس اإلدارة 

 لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدمخاطر أسعار یتعین على مجلس اإلدارة أن یكون على درایة بطبیعة ومستوى 
باإلضافة الى التأكد من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحدیدھا وقیاسھا ومتابعتھا والتحكم فیھا بما یتماشى مع  المتاجرة أغراض

 االستراتیجیات والسیاسات المعتمدة من قبل المجلس في ھذا الشأن. 

 مخاطر أسعارسنوي على األقل) بشأن مستوى واتجاه  ربعیجب إخطار مجلس اإلدارة بصفة منتظمة (على أساس 
 في التوقیت المناسب. الالزمة  تبالبنك التخاذ اإلجراءا المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائد

مخاطر یجب أن یتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة الكافیة لإللمام والتعقیب على التقاریر المعروضة علیھم بشأن 
 . المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدأسعار 
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 : تيیجب على مجلس اإلدارة اعتماد كل من اآل

متضمنة توضیح  المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدمخاطر أسعار حدود مالئمة ل •
والتأكد من االلتزام بتلك الحدود وكذا الموافقات الالزمة حال حدوث أیة استثناءات  اتخاذھا لإلجراءات الواجب

 .بصفة مستمرة

 .المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدمخاطر أسعار أسالیب ونظم ومعاییر كافیة لقیاس  •

واختبارات التحمل واالفتراضات  الفائدة/العائدوتحدیث السیناریوھات الخاصة بصدمات أسعار إجراءات تقییم  •
 . المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدمخاطر أسعار األساسیة المستخدمة في عملیة تحلیل 

 أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدمخاطر أسعار نظم شاملة للتقاریر والمراجعة فیما یتعلق ب •
 .المتاجرة

 نظم فعالة للرقابة الداخلیة وإلدارة نظم المعلومات  •

لمخاطر أسعار  فصل تام بین المھام والمسؤولیات المتعلقة بالعناصر الرئیسیةوجود یتعین على مجلس اإلدارة التأكد من 
ل في المصالح لتفادي حصول تضارب محتم ھذه المخاطر وذلكالمتمثلة في تحدید وقیاس ومتابعة والتحكم في  الفائدة/العائد

 . اتخاذ مراكز بالبنكمن صمیم عملھا باالستقاللیة التامة عن الوظائف التي  ھذه المھام ان تتسم یجبو

لفھم  الالزمة لدیھم اإلمكانیات والمھاراتالتنفیذیة  موظفي اإلدارةالتأكد من أن  مسؤولیة اإلدارة مجلس عاتق على یقع
 لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدأسعار ووجود موارد كافیة مكرسة إلدارة مخاطر  الفائدة/العائدمخاطر أسعار 

 .المتاجرة أغراض

 وااللتزامات موجوداتال لجنة

مخاطر إدارة ب المرتبطة الرئیسیة تالموجودات وااللتزامات تشمل ممثلین من اإلدارایتعین على البنك التأكد من أن لجنة 
إلدارة أعمال الوحدات التي من صمیم عملھا اتخاذ مراكز بالبنك وأن یكون لدیھم السلطات المطلوبة  الفائدة/العائدأسعار 

 ھذا والتأكد من توافر قنوات اتصال مالئمة لنقل توجیھات اللجنة الى اإلدارات المعنیة. وادارتھا. 

أن و أسعار الفائدة/العائدمخاطر لمناقشة  (بشكل شھري على األقل) بشكل منتظماللجنة  انعقاد یتعین على البنك التأكد من
 بشكل ربع سنوي للرئیس التنفیذي متضمنة توصیات لمجلس إدارة البنك.بھذا الشأن برفع تقاریرھا تقوم 

 الدوریةالرقابة 

من  المتاجرة أغراض لغیر للمراكز المحتفظ بھا الفائدة/العائدأسعار مخاطر مراجعة دوریة لعملیة إدارة یجب أن یتم اجراء 
وإبالغ مصرف قطر  اإلدارة المدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي للبنك على أن یتم رفع تقاریرھم لمجلسخالل 

 المركزي بأي مالحظات ذات شأن أو تأثیر جوھري. 

 تالي: طاق المراجعة النیجب أن یتضمن 

i. م الموظفین بالسیاسات واإلجراءات والسقوف المعتمدة من اإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارة وتعلیمات التزا
 مصرف قطر المركزي 

ii.  أیة تغیرات جوھریة من شأنھا أن تؤثر على فعالیة الضوابط الموضوعة (متضمنة التغیرات التي تطرأ على
 د) ظروف السوق، األفراد، النظم االلكترونیة، وھیكل الحدو

iii. عتمدةإجراءات تصعیدیة مالئمة عند تجاوز أي من الحدود الم اتخاذ 

 القیمة من كل على تأثیرھا درجة ضوء في الفائدة/العائد أسعار لمخاطر المقبول المستوى تحدید یتم ان یجب المبدأ الثالث: )۹
 أسعار مخاطر مراكز على الحفاظ تستھدف حدود تطبیق البنك على ویتعین. البنك وربحیة الملكیة لحقوق االقتصادیة

 . البنك من المقبول المخاطر مستوى مع یتماشى بما الفائدة/العائد
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 السلطاتھذا اإلطار مجلس اإلدارة على أن یتضمن قبل للبنك واعتماده من  لمخاطرا مستوى إطار تحدیدیجب ان یتم 
وكذلك  المخاطر ھذه من للحد المعتمدة األدوات یحددویجب  .الفائدة/العائد أسعار مخاطر بإدارة الخاصة والمسؤولیات
 .المقبولة التحوط استراتیجیات

بصفة  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدالسیاسات الخاصة بمخاطر أسعار یجب ان یتم مراجعة 
 األمر.  بتطل إذادوریة (على األقل سنویاً) وتعدیلھا 

 حدود المخاطر

مع األسلوب الذي  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدأسعار یجب أن تتماشى حدود مخاطر  •
ینتھجھ البنك لقیاس ھذه المخاطر لدیھ. ھذا ویجب أن تكون مالئمة لطبیعة وحجم ودرجة تعقد النشاط وكفایة رأس 

 الیة إدارة المخاطر لدى البنك. عالمال ومدى ف

(متضمنة استراتیجیات التحوط) للتأكد من  تقییم أیة مقترحات بشأن استخدام أدوات أو استراتیجیات جدیدةیجب  •
لتحدید المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات أو األنشطة الجدیدة وإلدارتھا بفعالیة، والتحقق توافر الموارد الالزمة 

 من أن األنشطة المقترحة تتماشى مع مستوى المخاطر المقبول لدى البنك. 

ن م دةمعتیتعین توافر نظم تتیح إمكانیة التحقق من أن المراكز التي تتجاوز أو من المحتمل أن تتجاوز الحدود الم •
 ویتم تصعیدھا من دون تأخیر.  تنفیذیةقبل مجلس اإلدارة تتلقى عنایة فوریة من اإلدارة ال

على نتائج كل  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدیجب أن یعتمد قیاس مخاطر أسعار المبدأ الرابع:  )۱۰
والسیناریوھات  الفائدة/العائدمن القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة والربحیة التي تقوم على عدد مالئم من صدمات أسعار 

  الخاصة باختبارات التحمل.

 أسالیب القیاس القائمة على أساس القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة والربحیة 

 لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدأسعار مخاطر یجب على البنك تحدید كافة المصادر الرئیسیة التي قد ینشأ عنھا 
 الفائدة/العائدأخذ أثر صدمات أسعار إلى  ةباإلضافلھا.  ةوتقییم أثر تغیرات السوق على األنشطة الرئیسی المتاجرة أغراض

 على قدرتھ في االستمرار في نشاطھ بشكل طبیعي.  تأثیراللحقوق الملكیة والربحیة، ومن ثم  على القیمة االقتصادیة

 واختبارات التحمل  الفائدة/العائدصدمات أسعار  تسیناریوھا

على كل من القیمة االقتصادیة  الفائدة/العائدأثر السیناریوھات المختلفة الخاصة بتغییرات أسعار على البنك احتساب یجب 
 لحقوق الملكیة والربحیة استناداً الى: 

i.  الداخلي لكفایة رأس معدة من جانب البنك في إطار عملیة التقییم  الفائدة/العائدسیناریوھات داخلیة لصدمات أسعار
 المال تعكس ھیكل مخاطر البنك 

ii. التاریخیة أو االفتراضیة والتي قد  الفائدة/العائدسعار سیناریوھات اختبارات التحمل أخذاً في االعتبار اتجاھات أ
 العادیة الفائدة/العائدتكون أكثر صرامة من سیناریوھات صدمات أسعار 

iii. ٥۹الى  )٥٦المذكورة في الفقرات  الفائدة/العائد أسعار صدمات سیناریوھات(. 

iv.  یقوم مصرف قطر المركزي بفرضھا على البنك الفائدة/العائد أسعار صدماتأیة سیناریوھات 

 اختبارات التحمل 

لدى البنك  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدأسعار مخاطر یجب ان یتوافق إطار اختبارات التحمل ل
 أنشطة البنك والھیكل الكلي للمخاطر لدیھ. مع طبیعة وحجم ومدى تعقد 

جب ان تكون السیناریوھات ذات نطاق واسع یسمح بتحدید مخاطر الفجوة المتوازیة وغیر المتوازیة ومخاطر األساس ی
 . ومخاطر الخیارات
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 :یجب أن یتضمن إطار اختبارات التحمل

i.  أھداف محددة بشكل واضح 

ii.  سیناریوھات مصممة وفقاً ألعمال والمخاطر لدیھ 

iii.  افتراضات موثقة بشكل جید وآلیات فعالة إلجراء االختبارات 

البنك تتسم بعدم استمراریة عمل  سیناریوھات تطبیق DSIBsذات التأثیر الھام على النظام المالي  البنوكیتعین على 
ووفقاً لإلطار الوارد في اإلرشادات التفصیلیة  الفائدة/العائدألسعار  اختبارات التحملمن  عددةمجموعة متلوفقاً  مصممة

الي الصادرة عن مصرف قطر ذات التأثیر الھام على النظام الملخطة رأس المال لجمیع البنوك والخطة العالجیة للبنوك 
 . ۸٤/۲۰۱٤ رقم تعمیمالالمركزي في 

یتعین على البنك اإللمام الكامل باالفتراضات السلوكیة واالفتراضات القائم علیھا النماذج المستخدمة في المبدأ الخامس:  )۱۱
ویجب أن تكون ھذه االفتراضات مالئمة من . المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدقیاس مخاطر أسعار 

االفتراضات متوافقة مع استراتیجیات العمل لدى البنك ویتم  حیث المفھوم وأن تكون موثقة، كما یجب أن تكون تلك
 اختبارھا بدقة.

 أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدأسعار مخاطر تتأثر القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة والربحیة كمقیاس ل
 بعدد من االفتراضات المستخدمة لغرض القیاس الكمي للمخاطر وبالتحدید اآلتي:  المتاجرة

i.  (الصریحة والضمنیة) من قبل البنك أو عمالئھ تحت  الفائدة/العائدالتوقعات الخاصة بتفعیل خیارات أسعار
 اختبارات تحمل محددة وسیناریوھات  فائدة أسعار صدمات

ii.  المدفوعة الناشئة عن الودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق  الفائدة/العائدمعالجة أرصدة وتدفقات 

iii.  القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیةمعالجة حقوق الملكیة لدى البنك عند احتساب 

iv.  التي قد ینشأ عنھا  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظاآلثار الناتجة عن المعالجات المحاسبیة للمراكز المالیة
  الفائدة/العائدمخاطر أسعار 

وضع تصور  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائدعند قیاس مخاطر أسعار  یجب على البنك
نتیجة  لتلك األداة وافتراضات بشأن تواریخ االستحقاق أو إعادة التسعیر لكل أداة مالیة وكیف قد تختلف عن اآلجل التعاقدي

 المرتبط بھا.  ممارسة حق الخیار

 المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدأن تستند نظم ونماذج قیاس مخاطر أسعار  یجبالمبدأ السادس:  )۱۲
 یجب أن تكون النماذج على بیانات كاملة ودقیقة وأن تكون موثقة وتخضع الختبارات للتحقق من دقة وسالمة عملیة القیاس.

وذلك من خالل  قبل اعتمادھاوتحكمھا إجراءات للتحقق من النماذج شاملة  الفائدة/العائدالمستخدمة في قیاس مخاطر أسعار 
 .تصمیم وتطویر النماذجعن عملیة  وحدة مراجعة مستقلة

 آلیات القیاس ودقة البیانات المستخدمة

أمر  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدأسعار تعتبر الدقة والتوقیت المناسب لعملیة قیاس مخاطر 
ھا بفعالیة. ھذا ویجب أن تكون آلیات البنك قادرة على تحدید المصادر الرئیسیة المسببة فیضروري إلدارة المخاطر والتحكم 

. ویتم تحدید األسلوب المالئم للقیاس وفقاً لخطوط المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدأسعار لمخاطر 
 األعمال القائمة مع خصائص المخاطر المتعلقة بنشاط البنك. 

أن یستخدم آلیات متنوعة ومتعددة إدارة المخاطر أال یعتمد على أسلوب قیاس واحد وإنما یجب یتعین على البنك ألغراض 
ل من القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة وربحیة البنك، كومدى تأثیرھا على  الفائدة/العائدمخاطر أسعار اس لتقدیر حجم للقی

الى أسالیب قیاس  محاكاة ثابتة باستخدام المحافظ الحالیةعلى أن تتدرج من أسالیب قیاس بسیطة مبنیة على أسالیب 
 دینامیكیة أكثر تعقیداً. 
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 نماذج القیاسالرقابة على 

 المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدأسعار مخاطر یجب أن یكون إطار مراجعة وتقییم نماذج قیاس 
 . موثق بشكل مناسب في سیاسة یتم مراجعتھا بشكل دوري واعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة

وتحدد الجھة المسؤولة عن تطویر وتطبیق واستخدام  تنفیذیةیجب ان تتضمن السیاسة المسؤولیات الخاصة باإلدارة ال
 النماذج. 

 العوامل التالیة على األقل: مراجعة وتقییم نماذج القیاس یجب أن یحدد إطار 

i.  سالمة المنھجیات القائمة علیھا نماذج القیاس تقییم مدى 

ii.  المتابعة الدوریة للنماذج 

iii.  الودائع والسداد المعجل  استقرارالمثال مدى  لالمعاییر الداخلیة (على سبینتائج التحلیل المبنیة على عملیة اختبار
 والسحب المبكر على الودائع ألجل وتسعیر األدوات المالیة وغیرھا)للقروض (التمویل) 

على أن الداخلي  ي قیاس المخاطر من خالل إدارة التدقیقیجب أن یتم اجراء مراجعة لفعالیة وسالمة النماذج المستخدمة ف
  بشكل نھائي.  ICAAPدوري خالل السنة وعقب إعداد تقریر تتم ھذه المراجعة بشكل 

یجب اإلقرار بصفة منتظمة عن نتائج القیاس واستراتیجیات التحوط المتبعة لمجلس اإلدارة على أن یتم المبدأ السابع:  )۱۳
 .اإلقرار على أساس مجمع ولكل عملة على حدة

بصفة منتظمة على  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدیجب عرض التقاریر الخاصة بمخاطر أسعار 
 ومراجعتھا بشكل دوري.  مجلس اإلدارة

 یجب ان تتضمن التقاریر المعدة للعرض على مجلس اإلدارة العناصر التالیة كحد أدنى: 

i.  قات وااللتزامات والتدف موجوداتاإلیضاحات الكافیة إللقاء الضوء على مكونات الالمراكز المجمعة لدى البنك مع
 تؤثر على مستوى واتجاه المخاطر.النقدیة واالستراتیجیات التي 

ii. عتمدة وتعلیمات مصرف قطر المركزي مدى االلتزام بالسیاسات والحدود الم  

iii.  التي لیس لھا تاریخ استحقاق، السداد المعجل على االفتراضات الرئیسیة لنماذج القیاس مثل خصائص الودائع
 لعائد الثابت، ... الخ. الفائدة/اذات (التمویل)  القروض

iv.  نتائج اختبارات التحمل متضمنة تقییم مدى حساسیة االفتراضات والمعاییر الرئیسیة المستخدمة في ھذا الشأن 

v. بھا المحتفظللمراكز  الفائدة/العائدطر أسعار عملیات المراجعة التي تمت للسیاسات واإلجراءات الخاصة بمخا 
 خارجي. ومراقب الحسابات ال ة نظم القیاس شاملة أیة مالحظات للمدقق الداخليومدى كفای المتاجرة أغراض لغیر

 المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ الفائدة/العائدبمراكز أسعار عن المعلومات الخاصة العام یجب اإلفصاح المبدأ الثامن:  )۱٤
  وكذا أسالیب قیاسھا والتحكم فیھا بصفة منتظمة.

یجب اإلفصاح عن النتائج الخاصة بالقیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة والربحیة في ضوء سیناریوھات صدمات أسعار 
. یتعین اإلفصاح عن ھذه المعلومات من )٥۹الى  )٥٦في الفقرات  المركزي مصرف قطرالمفروضة من  الفائدة/العائد

 الوارد في ھذه التعلیمات.  ۲خالل الملحق رقم 

 : في السوق ما یلي عالقةحتى یتسنى لألطراف ذات الیجب أن یتم اإلفصاح بشكل مفصل عن الجانب النوعي 

i. الفائدة/العائدنتیجة التغیرات في أسعار  البنك متابعة حساسیة ربحیة وحقوق ملكیة  
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ii.  االفتراضات الرئیسیة القائم علیھا نظام القیاس المتبع من البنك وفقاً لنظم إدارة المعلوماتفھم 

iii. لدى البنك وكیفیة إدارتھا الفائدة/العائدبمخاطر أسعار ام عاإللمام ال 
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 لمصرف قطر المركزي التقییم االشرافي عملیة 

لدى  للمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة الفائدة/العائدبمراجعة مخاطر أسعار سوف یقوم مصرف قطر المركزي  )۱٥
 للبنك. المستقبلي على األداء المالي  المحتمل ومدى تأثیرھا ھذه المخاطرلمقابلة یھا دلكفایة رأس المال  تقییمالبنوك و

للمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة  الفائدة/العائدإذا أسفرت عملیة مراجعة مصرف قطر المركزي لمخاطر أسعار  )۱٦
ر وبما یتعدى عن مخاطر مرتفعة نسبةً إلى الربحیة أو القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة أو عدم كفایة إدارة تلك المخاط

مصرف قطر  طلبأو أقل من ذلك حسب تقدیر المصرف، سی Tier 1 capital من رأس المال األولى ریحةشالمن  %۱٥
  التالیة: التصحیحیة أو أكثر من اإلجراءات إجراء اتخاذ من البنوك المتجاوزة المركزي

  للمراكز المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة الفائدة/العائدتخفیض حجم مخاطر أسعار  •

 زیادة قاعدة رأس المال  •

 على معاییر المخاطر الداخلیة المعتمدة من قبل البنك  قیودوضع  •

 طار العام إلدارة المخاطر بالبنك  تحسین اإل •

المحتفظ بھا لغیر للمراكز  الفائدة/العائدأسعار لمخاطر قد یقوم مصرف قطر المركزي بإلزام البنك برفع تقاریر إضافیة 
  أغراض المتاجرة.
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 العائد/الفائدة أسعار مخاطر لمقابلة المطلوب المال رأس متطلباتمنھجیة احتساب سادساً: 

كما ھو وارد  العائد/الفائدة أسعار مخاطر لمقابلة للدعامة الثانیة المطلوب المال رأس متطلباتیتوجب على البنوك احتساب  )۱۷
. یقع على عاتق البنوك مسؤولیة ۱رئیسیة لدى البنك ةلكل عملة أجنبی المال رأس متطلباتفي ما یلي. على البنوك احتساب 

 المحتفظللمراكز  العائد/ةیتوافر لدیھم والتأكد من كفایتھ لمقابلة مخاطر أسعار الفائد تقییم مستوى رأس المال الذي یجب أن
 . المتاجرة أغراض لغیر بھا

لكیة على كل من ربحیة البنك والقیمة االقتصادیة لحقوق الم العائد/الفائدةالتحركات في أسعار  أثریتوجب على البنوك قیاس  )۱۸
یجب على البنوك االحتفاظ بمتطلبات رأس مال وفقاً للمتطلبات  .)٥۹الى  )٥٦وفقاً للسیناریوھات الواردة في الفقرات 

بمتطلبات لدى البنوك خیار االحتفاظ لقیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة. االمحتسبة وفقاً لألسلوب المعیاري الموضح لمنھجیة 
مال المحتسبة وفقاً لھذه المنھجیة ان متطلبات رأس الكما تم احتسابھا وفقاً لمنھجیة الربحیة وذلك في الحالة حیث  رأس المال

 أعلى من تلك المحتسبة وفقاً للقیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة. 

على أساس التدفقات النقدیة العائد /الفائدةأسعار للتغیرات في حساسیة الذات  كافة المراكزیتوجب على البنوك إدراج  )۱۹
 :المتوقعة منھا

من  قطاعھااستموجودات التي لم یتم التي تتضمن الالعائد /الفائدةللتغیرات في أسعار حساسیة الذات  موجوداتال .أ
 غیر موجوداتالثابتة مثل العقارات وال موجوداتوتستبعد ال CET1 لشریحة األولىباالرأس المال العادي 

 وحقوق الملكیة.  ملموسةال

الرأس المال العادي ن وتستبعد تلك التي تكوّ (متضمنة الودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق) االلتزامات  .ب
  ۳بازل  وفقاً لمقررات CET1لشریحة األولى با

 البنود خارج المیزانیة  .ت

 على النحو اآلتي:  المتوقعة لتدفقات النقدیةایتم تعریف  )۲۰

 (مثالً على مدار األجل المحدد بالعقد) الدینأصل  أقساطالتدفقات النقدیة المتوقعة من  .أ

كل من إعادة تسعیر أصل الدین، تتم إعادة التسعیر في أقرب تاریخ یُسمح فیھ لالتدفقات النقدیة المتوقعة عند  .ب
عائد فائدة/على أدوات مالیة ذات  العائد/الفائدةأو حین یتغیر سعر  العائد/الفائدةسعر  طرف البنك أو العمیل بتغییر

 متغیر تلقائیاً إثر تغیر في مؤشر خارجي.

إعادة تسعیره، الذي لم یتم تسدیده أو  الدینعلى جزء من أصل  العائد/سداد الفائدةالتدفقات النقدیة المتوقعة من  .ت
تاریخ االستحقاق المحدد بالعقد وفقاً ل العائد/لفائدةل (spread components)عناصر الھامش یجب ادراج 

 ) الدینإذا تمت إعادة تسعیر أصل  عن النظر بغض(

  (بالنسبة للبنوك اإلسالمیة) العائد من الدخل صافي/الفوائد إیرادات صافيمنھجیة احتساب التغیر في 

من (متضمنة الھوامش التجاریة واي عناصر أخرى للھامش) توقعة ینبغي على البنوك إدراج جمیع التدفقات النقدیة الم )۲۱
أسعار للتغیرات في حساسیة الذات جرة الغیر أغراض المتالموجودات وااللتزامات والبنود خارج المیزانیة المحتفظ بھا 

 .العائد/الفائدة

 ∆)NII( بالنسبة للبنوك اإلسالمیة العائد من الدخل صافي /الفوائد إیرادات صافيینبغي على البنوك احتساب التغیر في  )۲۲
یتم استبدال أي تدفقات نقدیة یتم استحقاقھا أو إعادة تسعیرھا بتدفقات نقدیة مماثلة لھا (من حیث القیمة س أنھعبر افتراض 

 ) العائد /الفائدةوتاریخ إعادة التسعیر وعناصر ھامش سعر 

 أدناه) وبالنحو التالي:  ۱لجدول ل اً حسب الفترات الزمنیة المالئمة (وفق كافة المراكزینبغي على البنوك ادراج  )۲۳

                                                                        
لغیر أغراض  االلتزاماتالموجودات أو  إجمالي من أكثر أو %٥ نسبة العملة تلكب االلتزاماتالموجودات أو  تشكلالعمالت الرئیسیة حیث  ۱

 المتاجرة



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۱۳ 
 

أو االلتزامات، یتم االدراج في الفترات الزمنیة المختلفة على أساس  موجوداتالعائد الثابت للالفائدة/في حالة  .أ
 الفترة المتبقیة حتى تاریخ االستحقاق

نیة المختلفة على أساس أو االلتزامات، یتم االدراج في الفترات الزم موجوداتالعائد المتغیر للالفائدة/في حالة   .ب
 الفترة المتبقیة حتى تاریخ إعادة التسعیر 

 یتم ادراج المشتقات المالیة على أساس تاریخ إعادة التسعیر المحدد في العقد .ت

على أساس االفتراضات المعتمدة من لیس لھا تاریخ استحقاق (مثل الودائع تحت الطلب) البنود التي یتم ادراج  .ث
 العائد من الدخل صافي/الفوائد إیرادات صافيالتغیر في معاملة ھذه البنود عند احتساب  قد تختلفقبل البنك. 

لسقوف ا لنفس ولكن سوف تخضع التغیر في القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیةمقارنة بالمعاملة عند احتساب 
للودائع  االستحقاق أجل معدلف لووالسق استحقاق تاریخ لھا لیس التيلنسبة الودائع األساسیة من إجمالي الودائع 

 . احتساب التغیر في القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیةالمحددة في منھجیة  األساسیة

 ة سنةدلم زمنیةال اتفترال: جدول تواریخ االستحقاق متضمن ۱الجدول   

9-12 months 
 أشھر ۹-۱۲

(0.875Y) 

6-9 months 
 أشھر ۹-٦

(0.625Y) 

3-6 months 
 أشھر ٦-۳

(0.375Y) 

1-3 months 
 أشھر ۱-۳

(0.1667Y) 

0-1 months 
 أشھر ۱-صفر 

(0.0417Y) 

Overnight 
 لیلة واحدة

(0.0028Y) 

 وااللتزامات في كل فترة زمنیة موجوداتال مراكز مقاصة بین إجراءیتم احتساب صافي المركز لكل فترة زمنیة من خالل  )۲٤

نقطة أساس لعملة  ۲۰۰اتباع سیناریو الرتفاع وانخفاض متساوي ومتوازي لمنحنى الفائدة/العائد بمقدار ینبغي على البنوك  )۲٥
 شھر.  ۱۲صافي المركز في كل فترة زمنیة لمدة الریال القطري. یتم تطبیق ھذا السیناریو على 

لكل   (c) متساوي ومتوازي لكل عملةالخالي من المخاطر المتسمة بارتفاع وانخفاض  العائد/الفائدةإن الصدمات على سعر  )۲٦
 كالتالي:  ردت الفترات الزمنیة

∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐 

المتساویة والمتوازیة للعمالت غیر الریال القطري وفقاً لحجم الصدمات العائد /لفائدةاالصدمات على سعر  طبقسوف تُ  )۲۷
 أدناه:الواردة في الجدول (نقطة أساس) 

البیزو  العملة
 األرجنتیني

الدوالر 
 األسترالي

الریال 
الفرنك  الدوالر الكندي البرازیلي

 السویسري
 الیوان
 الیورو الصیني

 السیناریو
 المتوازي

٤۰۰ ۳۰۰ ٤۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲٥۰ ۲۰۰ 

        

 الجنیھ العملة
 االسترلیني

دوالر ھونج 
 كونج

الروبیة 
 االندونیسي

الروبیة 
 الین الیاباني الھندیة 

الوون 
الكوري 
 الجنوبي

 البیزو المكسیكي

السیناریو 
 المتوازي

۲٥۰ ۲۰۰ ٤۰۰ ٤۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ٤۰۰ 

         

الروبل  العملة
 الروسي

الریال 
 السعودي

الكرونا 
 السویدي

 الدوالر
 السنغافوري

اللیرة 
 التركیة

الدوالر 
 األمیركي

الراند 
الجنوب 
 أفریقي

الجنیھ 
 المصري

السیناریو 
 المتوازي

٤۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱٥۰ ٤۰۰ ۲۰۰ ٤۰۰ ٤۰۰ 



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۱٤ 
 

 على ربحیة البنك الناتج عن صدمات ثر النھائيیتم إجراء عملیة جمع لصافي المركز لكل الفترات الزمنیة للوصول إلى األ )۲۸
 ). ارتفاع وانخفاض متساوي ومتوازي( العائد/الفائدةسعر 

) بالطریقة العائد/الفائدة أي االرتفاع واالنخفاض المتساوي والمتوازي لسعرالصدمات (كل من الناتج عن  ثریتم قیاس األ )۲۹
 التالیة: 

 

 

 حیث

NII  =بالنسبة للبنوك اإلسالمیة صافي الدخل من العائد /الفوائد إیرادات صافي 

R  = العائدالفائدة/نحنى مارتفاع وانخفاض المتسمة بالصدمات 

CF  التدفقات النقدیة المرجحة في كل فترة زمنیة =k  الحساسیة للتغیرات في أسعار ذات  موجوداتلمركز ا(أي صافي
 العائد)/الفائدة

kt منتصف =) midpoint(  كل فترة زمنیةk 

T  =شھر) ۱۲ر (ثلقیاس األ الزمني المدى 

DF  معامل الخصم =)discount factor(  المنطبق على الزمنt والذي یتم  ۲الخالي من المخاطر العائد/الفائدةسعر وفقاً ل
 احتسابھ كالتالي: 

 

 حیث 

R�  الخالي من المخاطر = السعر(risk free rate)  للزمنt 

فة العمالت لكل سیناریو على حدة بینما یتم تجاھل األرباح یتم جمع الخسائر المحتملة (التأثیر السلبي على الربحیة) لكا )۳۰
 المحتملة (التأثیر اإلیجابي على الربحیة) لكافة العمالت. 

القیمة االقتصادیة لحقوق ملكیة البنك ھي أعلى للتغیر في إن قیمة رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار الفائدة/العائد  )۳۱
 قیمة خسائر مجمعة لھذه السیناریوھات. 

 صافي في التغیر احتساب منھجیةي یُظھر النتائج وفقاً لذال ۲مصرف قطر المركزي بالملحق رقم  موافاةینبغي على البنوك  )۳۲
 الواردة أعاله.  العائد من الدخل صافي /الفوائد إیرادات

  

                                                                        
لعقود  اآلمن العائد/الفائدةمنحنى الصفریة. یُعتبر  )كوبونال( ذات القسیمة للسند المخاطر من الخالي السعرمعامل الخصم على أساس یتم احتساب  ۲

 مثال مقبول لمنحنى الفائدة/العائد الذي یمكن اعتماده.  (secured interest rate/profit rate swap)مبادلة الفائدة/العائد 

∆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  ∆𝑅𝑅. � 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑘𝑘). (𝑡𝑡𝑘𝑘 .𝐷𝐷𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘) − 𝑇𝑇.𝐷𝐷𝐶𝐶(𝑇𝑇))
𝑘𝑘:𝑡𝑡𝑘𝑘<𝑇𝑇

 

𝐷𝐷𝐶𝐶(𝑡𝑡) =  𝑒𝑒(−𝑅𝑅�(𝑡𝑡).𝑡𝑡)  



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۱٥ 
 

  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةمنھجیة احتساب التغیر في 

ینبغي على البنوك إدراج جمیع التدفقات النقدیة المتوقعة من الموجودات وااللتزامات والبنود خارج المیزانیة المحتفظ بھا  )۳۳
اإلعالن عن إذا تم إدراج أو . ینبغي على البنوك العائد/الفائدةلغیر أغراض المتاجرة ذات الحساسیة للتغیرات في أسعار 

 استبعاد الھوامش التجاریة واي عناصر أخرى للھامش.

 لغیر بھا المحتفظعند احتساب مخاطر أسعار الفائدة/العائد للمراكز حقوق الملكیة التابعة للبنك  بعادینبغي على البنوك است )۳٤
 .المتاجرة أغراض

ال یتم استبدال التدفقات النقدیة التي أنھ عبر افتراض  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةینبغي على البنوك احتساب التغیر في  )۳٥
 تم استحقاقھا بتدفقات نقدیة جدیدة. 

 من خالل اتباع الخطوات التالیة:  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةیتوجب على البنوك احتساب التغیر في  )۳٦

ذات الحساسیة للتغیرات في أسعار المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة المراكز  تصنیف: یتم ۱الخطوة  •
للتوحید  قابلیةاألقل  ،amenable to standardizationللتوحید  قابلةمراكز في الفئات التالیة:  العائد/الفائدة

less amenable والغیر قابلة للتوحیدnot amenable  . 

ذات الحساسیة للتغیرات في أسعار المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة إدراج كافة المراكز : یتم۲الخطوة  •
 منتصفالفترات الزمنیة التاسعة عشر أو حسب على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة منھا  العائد/الفائدة

(midpoint)  منھا وفقكل فترة زمنیة ً التدفقات النقدیة في  إلدراج التفصیلیة طریقةاللقد تم ذكر أدناه.  ۲لجدول ل ا
 .)۳۷الفقرة 

لكل عملة على حده وفقاً للسیناریوھات  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمة في التغیر: تتم عملیة احتساب ۳الخطوة  •
  .)٥۹الى  )٥٦الفقرات  السیناریوھات الستة في ذكر. لقد تم العائد/الفائدةلتحركات في أسعار الستة ل

أو  (الصریحة العائدالفائدة/ للتغیرات في قیمة خیارات سعرتحویل ال: تتم عملیة احتساب معامل ٤الخطوة  •
معاملة  . لقد تم ذكر طریقةالملكیة لحقوق االقتصادیة القیمة في التغیرإلى قیمة  الضمنیة منھا) ویتم إضافتھا

  . )٦۱الى  )٦۰في الفقرات  العائد /الفائدةیارات سعر خ

المعیاري بأخذ القیم وفقاً لألسلوب  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةالتغیر في : تتم عملیة احتساب ٥الخطوة  •
أخذ القیمة الموجبة األعلى لھذه من ثم على حده و تالموجبة للخسائر المحتملة لكل سیناریو من الستة سیناریوھا

 . الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةالسیناریوھات على أنھا القیمة النھائیة للتغیر في 

لكل عملة حسب المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة حسب الفترات الزمنیة المالئمة  ینبغي على البنوك ادراج كافة المراكز  )۳۷
 للتوحید: قابلیتھاأدناه ووفقاً لمستوى  ۲كل فترة زمنیة كما ھو وارد في الجدول  (midpoint) الفترات الزمنیة أو منتصف

 فترة زمنیة   ۱۹: جدول تواریخ االستحقاق متضمن ۲الجدول   

1.5-2 years 
 سنوات ۲ – ۱٬٥

(1.75Y) 

1-1.5 years 
 سنوات  ۱-۱٬٥

(1.25Y) 

9-12 months 
 أشھر ۹-۱۲

(0.875Y) 

6-9 months 
 أشھر ۹-٦

(0.625Y) 

3-6 months 
 أشھر ٦-۳

(0.375Y) 

1-3 months 
 أشھر ۱-۳

(0.1667Y) 

0-1 months 
 أشھر ۱-صفر 

(0.0417Y) 

Overnight 
 لیلة واحدة

(0.0028Y) 

   
6-7 years  

 سنوات ۷-٦
(6.5Y) 

5-6 years  
 سنوات ٦-٥

(5.5Y) 

4-5 years  
 سنوات ٥-٤

(4.5Y) 

3-4 years  
  سنوات ٤-۳

(3.5Y) 

2-3 years  
  سنوات ۲-۳

(2.5Y) 

  

Over 20 years 
ن یأكثر من عشر

 سنة
(25Y) 

15-20 years 
 سنوات ۲۰ -۱٥

(17.5Y) 

10-15 years 
 سنوات ۱۰-۱٥

(12.5Y) 

9-10 years 
 سنوات ۹-۱۰

(9.5Y) 

8-9 years 
  سنوات ۸-۹

(8.5Y) 

7-8 years 
 سنوات ۷-۸

(7.5Y) 
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 :قابلة للتوحیدالالمراكز  •

o  الثابتة: ینم عن ھذه المراكز تدفقات نقدیة مؤكدة وفقاً لتواریخ االستحقاق الفائدة/العائد المراكز ذات
المستحقة من  األجزاءو العائد/مستحقات الفائدةاألقساط المتضمنة المحددة في العقد. یجب إدراج جمیع 

االستحقاق المحددة في المتبقیة حتى تواریخ الزمنیة  اتفي منتصف الفترالدین الدوریة أو النھائیة أصل 
 العقد.

o المتغیر: ینم عن ھذه المراكز تدفقات نقدیة ال یمكن ترجیحھا بعد تاریخ إعادة  العائد/المراكز ذات الفائدة
في  )parالقیمة الحالیة لھا إلى القیمة التعادلیة (یُعاد ضبط التسعیر ویمكن للبنك فقط ترجیح أنھ سوف 

حسب وادراجھا قبل تاریخ إعادة التسعیر  ستحقّاتیجب معاملتھا على أنھا سلسلة م لذلك .ھذا التاریخ
الرصید ادراج من ثم یجب و .القادمحتى تاریخ إعادة التسعیر تواریخ استحقاقھا المحددة في العقد 

 حتى تاریخالمتبقیة تدفق نقدي بقیمة افتراضیة تعادلیة في منتصف الفترة الزمنیة المتبقي على أساس 
 إعادة التسعیر. 

o  المشترى أو المباع) عند الضمنیة: على البنك تجاھل الخیار (العائد /الفائدةسعر المراكز ذات خیارات
خیارات مع تم فصلھا التي  الضمنیة . یتم معاملة الخیارات۳ادراج التدفقات النقدیة في الفترات الزمنیة

 الصریحة.العائد الفائدة/سعر 

 : (less amenable to standardization)للتوحید  قابلیةالمراكز األقل  •

o  ٤المشترى والمباعة باإلضافة إلى الخیارات الضمنیة الصریحةالعائد /الفائدةسعر خیارات  استبعادیتم 
االدراج في الفترات الزمنیة وتتم معاملتھا  عملیة والتزامات البنك) منموجودات عن (التي تم فصلھا 

 .)٦۱الى  )٦۰ في الفقراتوفقاً لما ورد 

 : (not amenable to standardization)قابلة للتوحید غیر المراكز ال •

o  للسداد المعجل،  الخاضعةالثابت  العائد/ذات الفائدةالودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق، القروض ھي
 .)٥۰الى  )۳۸في الفقرات والودائع ألجل الخاضعة للسحب المبكر وتتم معاملتھا وفقاً لما ورد 

 استحقاق تاریخ لھا لیس التي الودائع

لھذا یتم تصنیف الودائع و تاریخ استحقاق وفقاً لطبیعة الودیعة والمودع ینبغي على البنوك تصنیف الودائع التي لیس لھا )۳۸
 الغرض إلى فئتین:

 الفئة األولى (األكثر استقراراً) وتتضمن:  •

o   أیاً كان حجمھا األفراد ودائع 

o  مالیین لایر قطري  ٤كل منھا عن  ودائعودائع الشركات الصغیرة فقط التي ال یزید إجمالي 

 باقي أنواع الودائع  تتضمن(األقل استقراراً) والفئة الثانیة  •

                                                                        
سقف محدد على أساس أو أداة دین بفائدة/عائد ببسقف محدد ال یجب أن تقل عنھ الفائدة/العائد  عائد متغیر/فائدةعلى سبیل المثال، یتم ادراج قرض ب ۳

 في الفترة عدم وجود ھذا السقف. أي انھ یتم افتراض أنھ تمت إعادة تسعیر المبلغ كامالً في تاریخ إعادة التسعیر ویتم إدراج الرصید المتبقي كامالً 
عائد /فائدةالتي صدرت عن بنك ب (callable bonds)الزمنیة المالئمة. باإلضافة إلى ذلك، إن السندات التي تُعطي لُمصدرھا الحق في استرجاعھا 

 بغض النظر عن خیار استرجاعھا.  العقد في محدد استحقاقثابت تعامل على أساس أنھ تم استحقاقھا بحسب أطول تاریخ 
. یتم تتجاوزهأو بسقف محدد ضمني ال یجب أن تقل عنھ الفائدة  متغیر عائد/فائدةالعقاریة بھي القروض  الضمنیة الخیاراتمثال عن أداة تتمتع ب ٤

بغض النظر عن الخیار الضمني الذي تتم  القادم التسعیر إعادة تاریخعائد ثابت حتى /فائدةإدراج التدفقات النقدیة على أساس أنھا تابعة لقرض ب
 .معاملتھ معاملة الخیار الصریح
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 ودائع ذات معامالت منتظمة  على أنھا ینبغي على البنوك تصنیف ودائع الفئة األولى •
(transactional account)  ذات معامالت غیر منتظمةوودائع (non-transactional account).  إن الودائع

تُعتبر بینما . عائد/فائدةبدون  حسابات الودائعالراتب أو حسابات ب ذات المعامالت المنتظمة ھي الودائع الخاصة
 .ذات معامالت غیر منتظمةودائع بخالف ذلك  خرىاألودائع ال

باحتمالیة عالیة، واألجزاء  السحب علیھاالتي ال یتم  (stable deposits) مستقرةینبغي على البنوك التمییز بین األجزاء ال )۳۹
ً  استحقاق تاریخ لھا لیس التيمن الودائع  (non-stable deposits) مستقرةغیر ال كافیة لدراسة سلوك لنماذج تحلیلیة  وفقا

إذا لم تتوافر . أخرى مالئمة وأي بیانات للعشر سنوات السابقة تغیر حجم ھذه الودائعومتضمنة بیانات تاریخیة لالمودعین 
 سنوات على األقل).  ٥بیانات لعشر سنوات لدى البنك، یسمح لھ باالعتماد على بیانات تاریخیة ألقل من عشر سنوات (

التي من غیر المحتمل إعادة  مستقرةعلى أنھا الودائع ال (core deposits)ینبغي على البنوك تحدید الودائع األساسیة  )٤۰
 . ودائع غیر أساسیة واعتبار أي ودائع أخرى على أنھا الفائدة/العائدتسعیرھا حتى تحت تغیرات كبیرة في سعر 

معدل الودائع األساسیة عبر اتباع الخطوتین أعاله لكل فئة من الودائع وتجمیع النتائج للوصول إلى  قدیرینبغي على البنوك ت )٤۱
 أدناه.  ۳المحددة في الجدول  لسقوفلألساسیة الخاضعة حجم الودائع ا

ھذا ینبغي على البنوك إدراج الودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق حسب الفترة الزمنیة أو منتصف الفترة الزمنیة المناسبة.  )٤۲
الزمنیة األولى أو على البنوك افتراض أن الودائع غیر األساسیة ھي ودائع للیلة واحدة وإدراجھا ضمن الفترة ویجب 

 منتصف الفترة الزمنیة األولى.

لتوزیع التدفقات النقدیة لكل فئة من الودائع األساسیة على الفترات الزمنیة المناسبة  محددة عملیة طویرینبغي على البنوك ت )٤۳
 أدناه. ۲لمعدل أجل االستحقاق لكل فئة كما ھو وارد في الجدول  المحدد السقفوصوالً إلى 

 لكل فئة من الودائع االستحقاق أجل معدلللودائع األساسیة و فوسقال: ۳الجدول 

نسبة الودائع األساسیة من ل المحددالسقف  
 تاریخ لھا لیس التيإجمالي الودائع 

 (%) استحقاق

 االستحقاق أجل معدلالمحدد لالسقف 
 للودائع األساسیة (بعدد السنوات) 

 ٥ ۹۰ منتظمة معامالت ذات فئة األولىودائع ال

غیر  معامالت ذاتالفئة األولى ودائع 
 منتظمة

۷۰ ٤٫٥ 

 ٤ ٥۰ الفئة الثانیةودائع 

التدفقات النقدیة  لتوقعبالنسبة للبنوك التي لیس لدیھا بیانات تاریخیة كافیة لدراسة سلوك المودعین والتي ال تتمتع بإمكانیة  )٤٤
أن تلك الودائع ھي ودائع للیلة واحدة وإدراجھا ضمن الفترة  اعتبارعلیھا جب یلودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاق، ل

 الزمنیة األولى.
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 ۳۸ لعمالء الفئة األولى من الودائع األكثر استقراراً وفقاً للتعریف بالفقرة الودائع ألجل الخاضعة لمخاطر السحب المبكر
 ٥من ھذه التعلیمات

وفقاً للفترات (أو منتصف لھا وإدراج التدفقات النقدیة  ثابتبفائدة/عائد من الممكن معاملة الودائع ألجل على أنھا التزامات  )٤٥
حتى تواریخ استحقاقھا المحددة في العقد عند اقتناع مصرف قطر المركزي باستیفاء الشروط المتبقیة الفترات الزمنیة) 

 التالیة: 

 سحب الودیعة بحق قانوني للمودع ا تمتعال ی •

عدم استحقاق الخسارة الناتجة عن  كل من كافیة لتعویض مالیةھذه الودائع غرامة لینتج عن السحب المبكر  •
 التكلفة االقتصادیة لفسخ العقد. أیضاً بین تاریخ السحب وتاریخ االستحقاق المحدد في العقد و العائد/الفائدة

خیار سحب الودیعة وعلى البنك اعتبار ھذه الودائع بالمودع  یتمتعإذا لم یتم استیفاء أي من الشروط المذكورة أعاله،  )٤٦
ً ( من الفئة الثانیةلعمیل خاضعة لمخاطر السحب المبكر. إذا كان لدى البنك ودیعة ألجل  ال  )۳۸ بالفقرة للتعریف وفقا

 ھ یتم معاملةأنة األقل ربحاً للبنك (أي قتستوفي ھذه الشروط، على البنك افتراض أن العمیل سینفذ دوماً خیار السحب بالطری
 ).معاملة الخیارات الصریحة الودیعة على ھذهالخیار 

 baseline في األوضاع العادیة على الودائع ألجلالمتوقع ینبغي على البنوك تحدید النسبة األساسیة للسحب المبكر  )٤۷
term deposit redemption rate  (𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒐𝒐.𝒄𝒄

𝒑𝒑 تتضمن ودائع ألجل حیث أن ھذه المحفظة  pلكل محفظة   (
یجب والفترات الزمنیة.  يالتدفقات النقدیة ف ادراجھذه النسبة عند على  عتماداال. على البنوك cمتجانسة صادرة بالعملة 

 إدراج الودائع ألجل المتوقع سحبھا باكراً في الفترة الزمنیة األولى (لیلة واحدة) أو منتصف الفترة الزمنیة األولى. 

 تضرب مرتبطة بسیناریوھا تفي معامالالمشار إلیھا أعاله للسحب المبكر ضرب النسب األساسیة  ینبغي على البنوك )٤۸
 الضرب ھذه توضح تمعامال أنوذلك الحتساب نسبة السحب المبكر لكل سیناریو. و العائد/التحركات في أسعار الفائدة

 .السحب المبكر في تنفیذ خیار المودعین احتمالیة تغیر سلوك

  لكل سیناریو من خالل المعادلة التالیة: لسحب المبكر على الودائع ألجل انسبة  یتم احتساب )٤۹

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝 = min(1,  𝑢𝑢𝑖𝑖 .𝑇𝑇𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑜𝑜,𝑐𝑐

𝑝𝑝 ) 

 حیث 

  TDRRo,c
p =العادیة األوضاع في ألجل الودائع على المتوقع المبكر للسحب األساسیة النسبة 

   𝑢𝑢𝑖𝑖 = ٥ وارد في الجدول وكما ھمعامل الضرب المرتبط بالسیناریوھات 

  

                                                                        
فئة األولى. في حال كان ھناك خیارات لعمالء الفئة الثانیة وھذه ال عمالءإن الطریقة الواردة في ھذا القسم تُطّبق فقط على الخیارات الضمنیة ل ٥

 قابلیة األقل المراكز( الصریحة العائد/ الفائدة سعر خیاراتالخیارات قد تغیر نمط التدفقات النقدیة، على البنوك تضمین ھذه الخیارات في فئة 
 ).للتوحید
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 حسب كل سیناریو  ألجل الودائع على المبكر لسحبا نسبة: ٥الجدول 

 𝐮𝐮𝐢𝐢 معامل الضرب السیناریو (i)رقم السیناریو 

 ارتفاع متوازي ومتساوي  ۱
Parallel up ۱٫۲ 

 انخفاض متوازي ومتساوي ۲
Parallel down ۰٫۸ 

 وارتفاع األسعار الطویلة األجلانخفاض األسعار القصیرة األجل  ۳
Steepener ۰٫۸ 

 األسعار القصیرة األجل وانخفاض األسعار الطویلة األجل ارتفاع ٤
Flattener ۱٫۲ 

 ارتفاع األسعار القصیرة األجل فقط  ٥
Short rates up ۱٫۲ 

 انخفاض األسعار القصیرة األجل فقط  ٦
Short rates down ۰٫۸ 

 : كل سیناریو بالطریقة التالیة حسبلودائع ألجل المتوقع سحبھا باكراً ل النقدیةیتم احتساب التدفقات  )٥۰

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝 (1) = 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑜𝑜,𝑐𝑐

𝑝𝑝  .  𝑇𝑇𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝

 

 حیث

TDo,c
p  المتبقي من الودائع ألجل في المحفظة = الرصیدp
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للتعریف الوارد في تعلیمات مصرف قروض بفائدة ثابتة/عائد ثابت خاضعة لمخاطر السداد المعجل لعمالء التجزئة وفقاً 
  ٦قطر المركزي لنسبة كفایة رأس المال

ینبغي على البنوك اعتماد المنھجیة الواردة أدناه لتحدید التدفقات النقدیة للقروض بافتراض أنھ ال یتم فرض تكلفة إضافیة  )٥۱
 للدفعات المعجل سدادھا على المقترض أو عندما یتم فرضھا فقط للدفعات المعجل سدادھا التي تتجاوز حد معین. 

 فعات القروض المتوقع تعجیل سدادھا في األوضاع العادیة ینبغي على البنوك تحدید النسبة األساسیة لد )٥۲
 baseline conditional prepayments rate  (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻𝒐𝒐.𝒄𝒄

𝒑𝒑 حیث أن المحفظة تتضمن قروض  pلكل محفظة   (
 العائد./ألسعار الفائدة ي السائدلھیكل الزمنوفقاً ل cمتجانسة خاضعة للسداد المعجل وصادرة بالعملة 

التحركات في  تالبنوك ضرب النسب األساسیة المشار إلیھا أعاله في معامالت ضرب مرتبطة بسیناریوھاینبغي على  )٥۳
أسعار الفائدة/العائد وذلك الحتساب نسبة الدفعات المعجل سدادھا لكل سیناریو. إن معامالت الضرب ھذه توضح احتمالیة 

 تغیر سلوك المقترضین في تنفیذ خیار السداد المعجل. 

 حتساب نسبة الدفعات المعجل سدادھا لكل سیناریو من خالل المعادلة التالیة: یتم ا  )٥٤

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝 = min(1, 𝛾𝛾𝑖𝑖 .𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑜𝑜,𝑐𝑐

𝑝𝑝 ) 

 حیث 

  CPRo,c
p =العادیة األوضاع في سدادھا تعجیل المتوقع القروض لدفعات األساسیة النسبة 

  γi = ٤معامل الضرب المرتبط بالسیناریوھات كما ھو وارد في الجدول  

 
 حسب كل سیناریو  الدفعات المعجل سدادھا نسبة: ٤الجدول 

 γi معامل الضرب السیناریو (i)رقم السیناریو 

 ارتفاع متوازي ومتساوي  ۱
Parallel up ۰٫۸  

 انخفاض متوازي ومتساوي ۲
Parallel down ۱٫۲ 

 األسعار القصیرة األجل وارتفاع األسعار الطویلة األجلانخفاض  ۳
Steepener ۰٫۸  

 األسعار القصیرة األجل وانخفاض األسعار الطویلة األجل ارتفاع ٤
Flattener 

۱٫۲ 

 ارتفاع األسعار القصیرة األجل فقط  ٥
Short rates up 

۰٫۸  

 انخفاض األسعار القصیرة األجل فقط  ٦
Short rates down 

۱٫۲ 

 

                                                                        
. في حال كان ھناك خیارات لعمالء غیر عمالء التجزئة وھذه التجزئة عمالءیارات الضمنیة لإن الطریقة الواردة في ھذا القسم تُطّبق فقط على الخ ٦

 قابلیة األقل المراكز( الصریحةالعائد /الفائدة سعر خیاراتالخیارات قد تغیر نمط التدفقات النقدیة، على البنوك تضمین ھذه الخیارات في فئة 
 ).للتوحید



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۲۱ 
 

إلى دفعات ثابتة متضمنة أثر السداد المعجل  ثابتعائد /فائدةمن الممكن فصل الدفعات المعجل سدادھا على القروض ب )٥٥
 : ۷معدلة غیرودفعات معجل سدادھا 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝 (𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑆𝑆 (𝑘𝑘) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑐𝑐

𝑝𝑝  .𝑁𝑁𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑝𝑝  (𝑘𝑘 − 1)   

 حیث

CFi,cS (𝑘𝑘)  الدفعات الثابتة للفائدة/العائد وألصل القرض = 

Ni,c
p  (k−  k-1= القیمة االفتراضیة للرصید المتبقي من أصل القرض في القترة الزمنیة  (1

  

                                                                        
 المقترض على تكلفة إضافیة فرضك الدفعات المعجل سدادھا (أو أجزاء منھا) التي ال یتم تل المعدلة غیر لدفعاتیُعنى با ۷



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۲۲ 
 

 العائدللتحركات في أسعار الفائدة/سیناریوھات 

لمحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة للمراكز ا العائد/الفائدة وفقاً لألسلوب المعیاري، یتعین على البنوك تقییم مخاطر أسعار )٥٦
 بحسب السیناریوھات المحددة: 

 نطاق التطبیق   وصف السیناریو السیناریو

 ارتفاع متوازي ومتساوي 
Parallel up 

 األسعار القصیرة األجل واألسعار الطویلة األجل ارتفاع
 ارتفاع متوازي ومتساوي  -

الربحیة والقیمة االقتصادیة 
 لحقوق الملكیة

 انخفاض متوازي ومتساوي
Parallel down 

األسعار القصیرة األجل واألسعار الطویلة  انخفاض
 انخفاض متوازي ومتساوي - األجل

الربحیة والقیمة االقتصادیة 
 لحقوق الملكیة

انخفاض األسعار القصیرة األجل 
وارتفاع األسعار طویلة األجل 

Steepener 

انخفاض األسعار القصیرة األجل وارتفاع األسعار 
یؤثر العائد /الفائدة أسعار ھیكلفي تغیر  -الطویلة األجل 

 على كل من األسعار الطویلة األجل والقصیرة األجل  

القیمة االقتصادیة لحقوق 
 الملكیة

األسعار القصیرة األجل  ارتفاع
وانخفاض األسعار الطویلة األجل 

Flattener 

قصیرة األجل وانخفاض األسعار الاألسعار  ارتفاع
العائد یؤثر /الفائدة أسعار ھیكلتغیر في  -الطویلة األجل 

 على كل من األسعار الطویلة األجل والقصیرة األجل  

القیمة االقتصادیة لحقوق 
 الملكیة

 ارتفاع األسعار القصیرة األجل فقط 
Short rates up 

التغیر حیث  –ارتفاع األسعار القصیرة األجل فقط 
 منتصف الفترة الزمنیة األقصرفي یأتي  قصىاأل

القیمة االقتصادیة لحقوق 
 الملكیة

 انخفاض األسعار القصیرة األجل فقط 
Short rates down 

حیث التغیر  –انخفاض األسعار القصیرة األجل فقط 
 األقصرمنتصف الفترة الزمنیة في األقصى یأتي 

القیمة االقتصادیة لحقوق 
 الملكیة

 من خالل المعادالت التالیة:  لكل عملة الخالي من المخاطر الفائدة/العائد یتعین على البنوك تطبیق الصدمات على سعر  )٥۷

 فترات الزمنیة: لكل ال cعملة لكل  ومتساوي متوازي أو انخفاض ارتفاع •

∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐  

من خالل معامل نحو الصفر ھذه الصدمة  تتناقص. c لكل عملةاألسعار القصیرة األجل في  أو انخفاض ارتفاع •
 ۸.العائد/الفائدة أسعارفي الفترة الزمنیة األطول في ھیكل  وذلك، =4xحیث  𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡(𝑡𝑡𝑘𝑘)الضرب 

∆𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐  . 𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) 

 حیث 

𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑥𝑥  

 : c لكل عملة Steepenerانخفاض األسعار القصیرة األجل وارتفاع األسعار طویلة األجل  •

∆𝑅𝑅𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  −0.65 .  �∆𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)� +  0.9 . �∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)�  

 حیث 

∆𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐  .𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐  .  𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑥𝑥  

                                                                        
𝑒𝑒في المعادلة  xإن قیمة  ۸

−𝑡𝑡𝑘𝑘
x  .تتحكم بمستوى استنزاف الصدمة  



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۲۳ 
 

∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐  . 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐  . (1 −   𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑥𝑥 ) 

 

 : c لكل عملة Flattener األجل الطویلة األسعار وانخفاض األجل القصیرة األسعار ارتفاع  •

∆𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  +0.8 .  �∆𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)� − 0.6 . �∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)�  

 حیث

∆𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐  .𝑆𝑆𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑐𝑐  .  𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑥𝑥  

∆𝑅𝑅𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐  . 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) =  ± 𝑅𝑅�𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙,𝑐𝑐  . (1 −   𝑒𝑒
−𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑥𝑥 ) 

 

 :  ۹للعمالت المختلفة كما یليالفائدة/العائد الخالي من المخاطر  على سعر(نقطة أساس) یتم تطبیق الصدمات  )٥۸

الریال  العملة
 القطري

البیزو 
 األرجنتیني

الدوالر 
 األسترالي

الریال 
 البرازیلي

الدوالر 
 الكندي

الفرنك 
 السویسري

 الیوان
 الیورو الصیني

السیناریو 
 المتوازي
parallel 

۲۰۰ ٤۰۰ ۳۰۰ ٤۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲٥۰ ۲۰۰ 

سیناریو 
القصیر 
 األجل 
Short 

۳۰۰ ٥۰۰ ٤٥۰ ٥۰۰ ۳۰۰ ۱٥۰ ۳۰۰ ۲٥۰ 

سیناریو 
الطویل 
 األجل 
Long 

۱٥۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۱٥۰ ۱۰۰ ۱٥۰ ۱۰۰ 

 الجنیھ العملة
 االسترلیني

دوالر ھونج 
 كونج

الروبیة 
 االندونیسي

الروبیة 
 الیابانيالین  الھندیة 

الوون 
الكوري 
 الجنوبي

البیزو 
  المكسیكي

السیناریو 
 المتوازي
parallel 

۲٥۰ ۲۰۰ ٤۰۰ ٤۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ٤۰۰  

سیناریو 
القصیر 
 األجل 
Short 

۳۰۰ ۲٥۰ ٥۰۰ ٥۰۰ ۱۰۰ ٤۰۰ ٥۰۰  

سیناریو 
الطویل 
 األجل 
Long 

۱٥۰ ۱۰۰ ۳٥۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰  

                                                                        
في الجدول أعاله، یتوجب على البنك اللجوء الى الصدمات المدرجة في إذا كان لدى البنك مخاطر سعر فائدة/عائد في عمالت رئیسیة غیر مدرجة  ۹

ملة، تعلیمات الجھة االشرافیة للبلد الذي أصدر ھذه العملة. وفي حال ال تتواجد أي تعلیمات صادرة عن الجھة االشرافیة عن الصدمات لھذه الع
 ممانعة من مصرف قطر المركزي. الحصول على عدم شرطیتوجب على البنك اعتماد الصدمات للریال القطري 



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۲٤ 
 

الروبل  العملة
 الروسي

الریال 
 السعودي

الكرونا 
 السویدي

 الدوالر
الدوالر  اللیرة التركیة السنغافوري

 األمیركي

الراند 
الجنوب 
 أفریقي

الجنیھ 
 المصري

السیناریو 
 المتوازي
parallel 

٤۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱٥۰ ٤۰۰ ۲۰۰ ٤۰۰ ٤۰۰ 

سیناریو 
القصیر 
 األجل 
Short 

٥۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ٥۰۰ ۳۰۰ ٥۰۰ ٥۰۰ 

سیناریو 
الطویل 
 األجل 
Long 

۳۰۰ ۱٥۰ ۱٥۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ۱٥۰ ۳۰۰ ۳۰۰ 

 لتغیر سعر بعد تطبیق الصدمات الستةالعائد /الفائدةلسعر  )نقطة أساس -۲۰۰ وھو(حد أدنى على البنوك االلتزام بال )٥۹
 .العائد/الفائدة

  



 (ICAAP) المال رأس لكفایة بازل لجنة لمقررات الثانیة الدعامة تطبیق إلرشادات ملحق 
 

۲٥ 
 

  الفائدة/العائدخیارات سعر 

 . ۱۰الفائدة/العائد (الصریحة أو الضمنیة منھا) خیارات سعرللتغیرات في قیمة  معامل تحویلینبغي على البنوك احتساب  )٦۰

 تتم عملیة االحتساب من خالل المعادلة التالیة:  )٦۱

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐 =  �∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜
𝑠𝑠𝑐𝑐

𝑜𝑜=1

−  �∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑞𝑞

𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑞𝑞=1

 

 حیث 

۱( 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐 الفائدة/العائدسعر خیارات معامل التحویل كمقیاس لمخاطر  وھ 

۲( ∑ ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑜𝑜
𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑜𝑜=1   مباع ھو التغیر في قیمة كل خیارo بالعملة c  ولكل سیناریوi  

وفق  c(باالعتماد على المنحنى الجدید للعملة  ۱۱یتم احتساب ھذا المبلغ على أساس قیمة الخیار لحامل الخیار
الخیار المباع بالنسبة ) ناقص قیمة %۲٥بنسبة  volatilityوبافتراض ارتفاع تقدیري لدرجة التقلب  iالسیناریو 

 . valuation dateفي تاریخ التقییم  cلحامل الخیار وفق المنحنى للعملة 

۳( ∑ ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑞𝑞=1  مشترى ھو التغیر في قیمة كل خیارq  بالعملةc  وفق كل سیناریوi 

مدمجة  العائد/والھیكل الحالي ألسعار الفائدة iیتم احتساب ھذا المبلغ على أساس تغیر قیمة الخیار بین السیناریو 
 %۲٥بنسبة  volatilityبارتفاع تقدیري لدرجة التقلب 

٤( 𝑛𝑛𝑐𝑐  بالعملة عدد الخیارات المباعةc 

٥( 𝑚𝑚𝑐𝑐  بالعملة عدد الخیارات المشترىc 

  

                                                                        
ة في یتم تطبیق الطریقة المذكورة على الخیارات المباعة. لدى البنك الخیار بإدراج جمیع الخیارات المشترى أو ادراج فقط الخیارات المستخدم  ۱۰

ي القیمة السوقیة المنعكسة في الرأس المال بالنسبة للخیارات المشترى التي تم استبعادھا، على البنك زیادة اي تغیرات فالمباعة.  الخیاراتتحوط 
 KAO العائد/الفائدة سعر خیارات مخاطر مقیاسأو إجمالي رأس المال) على  CET1 ،AT1للنسب الرقابیة (

 یجب الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي على المنھجیة المتبعة في تقدیر التغیر في قیمة الخیار  ۱۱
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۲٦ 
 

 وفقاً لألسلوب المعیاري القیمة االقتصادیة لحقوق ملكیة البنك عملیة قیاس 

یتم عمل مقاصة بین وبعد ادراج جمیع التدفقات النقدیة في الفترات الزمنیة أو منتصف الفترات الزمنیة المناسبة،  )٦۲
 في كل من الفترات الزمنیة أو منتصفھا.  (فائض أو عجز) مركزالللوصول الى صافي وااللتزامات  الموجودات

 كالتالي:  iوفق السیناریو  على حدة لكل عملة البنكقیاس القیمة االقتصادیة لحقوق ملكیة ینبغي على البنوك  )٦۳

 باالعتماد على الفترات الزمنیة 

∆𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑐𝑐 = �𝐶𝐶𝐶𝐶0,𝑐𝑐(𝑘𝑘)
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

.𝐷𝐷𝐶𝐶0,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) −�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐(𝑘𝑘)
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

.𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐  

 

 باالعتماد على منتصف الفترات الزمنیة 

∆𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑐𝑐 = �𝐶𝐶𝐶𝐶0,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

.𝐷𝐷𝐶𝐶0,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) −�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘)
𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

.𝐷𝐷𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑐𝑐(𝑡𝑡𝑘𝑘) + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑐𝑐 

 حیث 

۱( CF  زمنیةالفترة الھو التدفق النقدي في كل فترة زمنیة / منتصف  

۲( tk ھو منتصف الفترة الزمنیة k 

۳( DF  ھو معامل الخصمdiscount factor  والي یتم احتسابھ الخاص بكل فترة ً الخالي من  العائد/الفائدةلسعر  وفقا
 : ۱۲المخاطر

𝐷𝐷𝐶𝐶(𝑡𝑡𝑘𝑘) = 𝑒𝑒(−𝑅𝑅�(𝑡𝑡𝑘𝑘).𝑡𝑡𝑘𝑘) 

 tkفي الزمن  الخالي من المخاطرالعائد /الفائدة سعرھو  �Rحیث 

٤( KAOi,c  الفائدة/العائدسعر خیارات معامل التحویل كمقیاس لمخاطر ھو 

لكافة بینما یتم تجاھل األرباح المحتملة  لكل سیناریو على حدة لكافة العمالت 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐢𝐢,𝐜𝐜∆یتم جمع الخسائر المحتملة  )٦٤
 العمالت.

العائد على القیمة االقتصادیة لحقوق ملكیة البنك ھي أعلى قیمة الفائدة/إن قیمة رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار  )٦٥
 . خسائر لھذه السیناریوھات

البنك وفقاً العائد على القیمة االقتصادیة لحقوق ملكیة الفائدة/ینبغي على البنوك عرض نتائج عملیة احتساب مخاطر أسعار  )٦٦
 . ۲لملحق رقم امن خالل للمنھجیة الواردة أعاله وذلك 

                                                                        
لعقود  اآلمن العائد/الفائدةمنحنى الصفریة. یُعتبر  )كوبونال( ذات القسیمة للسند المخاطر من الخالي السعرمعامل الخصم على أساس یتم احتساب  ۱۲

 مثال مقبول لمنحنى الفائدة/العائد الذي یمكن اعتماده. (secured interest rate/profit rate swap)مبادلة الفائدة/العائد 
 سعرفي التدفقات النقدیة، یتوجب علیھ احتساب معامل الخصم وفق  للھامش أخرى عناصر واي التجاریة الھوامشضمین في حال قام البنك بت

 للھامش خرىاأل عناصرالو التجاریة الھوامشمتضمن  المخاطر من الخالي العائد/الفائدة
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۲۷ 
 

 العام الكمیة والنوعیة  اإلفصاح متطلبات - ۲الملحق 
 كمیةالبیانات ال المحتوى:

 سنویاً كما في نھایة السنة المالیة  دوریة اإلفصاح:

 : ثابت غیر قابل للتغییر شكل النموذج

 أسعارمخاطر تغیرات ھامة في مستوى بشأن أھمیة المبالغ التي تم اإلفصاح عنھا وأي  االیضاحاتالمرفقة:  یضاحاتاال
  مقارنة بفترة اإلفصاح السابقة الفائدة/العائد

التغیر في القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة  ألف لایر قطري 
(∆EVE) 

 (NII∆)التغیر في ربحیة البنك 
 

 T T-1 T T-1 الفترة الزمنیة

 ارتفاع متوازي ومتساوي 
Parallel up 

    

انخفاض متوازي 
 ومتساوي

Parallel down 

    

انخفاض األسعار 
القصیرة األجل وارتفاع 

األسعار طویلة األجل 
Steepener 

    

األسعار القصیرة  ارتفاع
األجل وانخفاض األسعار 

الطویلة األجل 
Flattener 

    

ارتفاع األسعار القصیرة 
 األجل فقط 

Short rates up 

    

انخفاض األسعار 
 القصیرة األجل فقط 

Short rates down 

    

     القیمة القصوى 

 T T-1 الزمنیة فترةال

 من األولى ریحةشال
 Tier الرأسمالیة القاعدة

1 capital 

  

 التعاریف
 یتوجب على البنك اإلفصاح عما یلي لكل سیناریو من السیناریوھات المحددة وذلك للفترة الزمنیة الحالیة والفترة السابقة: 

تواریخ االستحقاق الفعلیة وفقاً لحسابات البنك الداخلیة وباالعتماد على  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةالتغیر في  •
المذكور في ھذه  المعیاريووفقاً لنتائج األسلوب  تبدالھا بأي استحقاقات مفترضةللموجودات وااللتزامات من دون اس

 التعلیمات
شھراً مقارنة بالتقدیرات الداخلیة للبنك وذلك باالعتماد على أنھ سیتم  ۱۲التغیر في ربحیة البنك المتوقعة على مدى  •

 فوریة  ةصدمعلى عتماد االبتدفقات نقدیة مماثلة لھا واستبدال أي تدفقات نقدیة سوف یتم استحقاقھا أو إعادة تسعیرھا 
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 أسعار مخاطربوصف ألھداف إدارة المخاطر والسیاسات المتعلقة ب قطر المركزي تزوید مصرف الغرض من الملحق:
 .المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد

 مستندة على البیانات في تاریخ التقریر. كمیةنوعیة. البیانات الالكمیة والبیانات ال المحتوى:

 سنویاً  دوریة اإلفصاح:

 شكل النموذج: قابل للتغییر 

 اإلفصاح النوعي 

لغرض قیاس ومراقبة  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعارلكیفیة تعریف البنك لمخاطر  وصف أ
 المخاطر 

على  .المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعارمخاطر البنك إلدارة وتخفیف  توصف الستراتیجیا ب
ً والربحیة  الملكیة لحقوق االقتصادیة القیمةمراقبة سبیل المثال:  لحدود المعتمدة، أسالیب التحوط، تطبیق اختبارات ل وفقا

البنك  ، ممارساتALCOوااللتزامات  موجوداتومسؤولیات لجنة ال ، دورمراجعة المستقلةالدور تحلیل النتائج، التحمل، 
   .إجراء تحدیثات بالوقت المناسب استجابة الى أحوال السوق المتغیرةالنماذج،  سالمةللتأكد من فعالیة و

ووصف لإلجراءات المحددة لتخفیف  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعارمخاطر  قیاسدوریة  ج
 الحساسیة نحو ھذه المخاطر. 

المعتمدة من قبل البنك لتقدیر التغیر في القیمة االقتصادیة  الفائدة/العائد سعاراختبارات التحمل ألوصف للصدمات و د
 والربحیة. 

الذي یتم اعتماده داخلیاً لغیر غرض اإلفصاح  EVEالقائمة في نظم البنك (أي معیار  ساسیةاألاالفتراضات  ما تكونعند ه
، یتوجب على البنك توثیق ھذه الجدول أعالهومثالً للتقییم الداخلي لكفایة رأس المال) مختلفة عن االفتراضات المحددة في 

اث المنشورة، االفتراضات وتحدید تأثیرھا وتوضیح األساس المنطقي العتمادھا (على سبیل المثال البیانات التاریخیة، األبح
 وتحالیل إدارة البنك) اتقرار

المعاملة و المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز الفائدة/العائد أسعارألسالیب التحوط من مخاطر  مختصر وصف و
  المحاسبیة لھا 

في القیمة االقتصادیة وصف مختصر لالفتراضات األساسیة القائمة في نماذج البنك والمعتمد علیھا في احتساب التغیر  ز
 . یتضمن ھذا الوصف: الجدول أعالهوالربحیة في 

الھوامش التجاریة واي عناصر أخرى للھامش في التدفقات النقدیة أو في القیمة االقتصادیة، إذا تم تضمین للتغیر  •
 عند احتساب معامل الخصم

(متضمنة أي خصائص لمنتج معین قد تاریخ استحقاق  امعدل تاریخ إعادة التسعیر للودائع التي لیس لھكیفیة تحدید  •
 یؤثر على تقییم النمط السلوكي إلعادة تسعیر ھذه الودائع) 

العمالء وتقدیر نسبة السحب المبكر على  (تمویل) لقروض سدادھا المنھجیة المعتمدة لتقدیر نسبة الدفعات المعجل •
 الودائع ألجل وأي افتراضات أخرى مھمة 

) ذات تأثیر ارى (متضمنة تلك االفتراضات لألدوات ذات خیارات سلوكیة والتي قد تم استثناءھأي افتراضات أخ •
 مرفقة بتوضیح لسبب أھمیتھا الجدول أعالهقیمة التغیر في القیمة االقتصادیة أو الربحیة كما في مھم على 

 الفائدة/العائد أسعاربشأن تفسیر أھمیة وحساسیة معاییر مخاطر أي بیانات أخرى یود البنك اإلفصاح عنھا یاري) تخا(بند  ح
 أسعارمخاطر التي تم اإلفصاح عنھا و/أو تفسیر أي تغیرات ھامة في مستوى  المتاجرة أغراض لغیر بھا المحتفظ للمراكز

  السابقةاإلفصاح مقارنة بفترة  الفائدة/العائد

 اإلفصاح الكمي

 للودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاقمعدل تاریخ إعادة التسعیر  ۱

 تاریخ إعادة تسعیر للودائع التي لیس لھا تاریخ استحقاقأطول  ۲
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