
 ٢٥٠تعميم إلى المصارف رقم                                                                 لجنة الرقابة على المصارف

  
  
  
  
  

  ٢٣/٥/٢٠٠٦بيروت، في   
  

  ٢٥٠تعميم رقم 
  

   العاملة في لبنان والمؤسسات الماليةموّجه إلى المصارف
  وإلى مفوضي المراقبة لديها

  
  

  .إدارة مخاطر الفوائد في المصارف والمؤسسات المالية : الموضوع
  

  
  يموضوع تعمـيم مصرف لبنان أساس ١٥/١٢/٢٠٠٠ تاریخ ٧٧٣٧ رقم تطبـيقًا للـقرار

 موضوع تعميم ٢١/٢/٢٠٠١ تاریخ ٧٧٧٦ المتعلق بالرقابة الداخلية لدى المصارف، والقرار رقم ٧٧رقم 
   المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشارآة،٨١مصرف لبنان أساسي رقم 

  
 حول أسس إدارة ٣٠/٦/٢٠٠٤ تاریخ ٢٤٢وعطفًا على تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 

  اطر في المصارف والمؤسسات المالية،المخ
  

  :ُیطلب من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقّيد بما یلي 
  
  السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر الفائدة  : ًال و أ
  

المؤسسات المالية أن ترسم وتطّبق سياسة فّعالة إلدارة المخاطر التي قد تنتج عن /على المصارف
المؤسسات المالية من /ن هذه السياسة المصارفیجب أن تمّك .در تقلب معدالت أسعار الفوائدمصا

قياس المخاطر الناجمة عن تقلب معدالت أسعار الفوائد ومتابعتها وضبط تأثيراتها، على المستوى 
اإلفرادي أو مستوى الوحدات المصرفية والمالية المرتبطة بها وفيما بينها ومع سائر أطراف 

  .لمجموعة المصرفية والمالية الواحدة، حيث ینطبقا
  

  :یجب أن تستند أسس إدارة مخاطر الفوائد على العناصر التالية 
  

والصالحيات المتعلقة بحصر مخاطر الفوائد المحتملة على األدوات  تحدید المسؤوليات -١
وضع نظام  والتي تستجد مستقبالً، والمؤسسة المالية/والنشاطات التي یتعاطى بها المصرف

 .للموافقات عند تجاوز السياسات المرسومة
  
  
  
  

  ٧ من ١
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عتماد نظام لقياس مخاطر تقلب معدالت أسعار الفوائد یسمح بحصر وقياس هذه المخاطر ا -٢
آما سيرد ذآره الحقا آحٍد أدنى، ووضع إجراءات متابعة هذه المخاطر، وتنفيذ تلك 

 .المؤسسة المالية/م أعمال المصرفاإلجراءات وتطویرها، وذلك بما یتناسب مع حج
  

 Gap(تطبيق نظام قياس مخاطر إعادة تسعير الفوائد وفقًا لطریقة تحليل الفجوة  -٣
Analysis( التي تعتمد مقاربة األرباح ،)Earnings Approach ( في قياس تأثير إعادة

 في تسعير الموجودات والمطلوبات على اإلیرادات، والتصریح عن النتائج آما هو مفصل
 . البند الثالث من هذا التعميم

 
المؤسسات المالية، في ضوء حجم نشاطاتها وتنّوعها / لمن یرغب من المصارفالسماح -٤

عتماد طرق قياس متقدمة، أآثر دقة وحساسية لتقلب معدالت أسعار اومستوى تعقيداتها، 
 .اس مخاطر إعادة التسعير المذآور فيما تقّدمـالفوائد، إضافًة إلى نظام قي

  
المؤسسات المالية التي تعتمد إحدى طرق القياس المتقدمة أن تصرح عنها /على المصارف

إلى لجنة الرقابة على المصارف بالتزامن مع التصریح عن نتائج طریقة تحليل الفجوة، على 
.أن تتضمن هذه التصاریح شرحًا مفصًال للطرق المستعملة والفرضيات المعتمدة

  
طر الفوائد آلية إلطالع مجلس اإلدارة والمسؤولين في اإلدارة العليا  إدارة مخاأنظمةتضمين  -٥

التنفيذیة واللجان المعنّية على آافة التطورات المتعلقة بها والنتائج المتأتية عن قياسها، 
وتعدیل أنظمة الرقابة الداخلية لتشمل تحدید مهمات الرقابة الدوریة المستقلة على عمل 

 .س ومراقبة مخاطر الفوائد، ومهمات تقييم فعالية هذه األنظمةالمسؤولين عن إدارة وقيا
  
  بنية إدارة مخاطر الفائدة  : انيًا ـث
  

دعى          /على مجلس إدارة المصرف    ة إدارة الموجودات     المؤسسة المالية أن ینشىء لجنة خاصة ت لجن
ات دی )ALCO( والمطلوب ى م ة إضافًة إل ا التنفيذی ي اإلدارة العلي سؤولين ف ن م ة م اطر،  مؤلف ر المخ

على أن تشمل مهامها، إضافًة إلى إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومصادر التسدید وغيرها،              
  :القيام باإلجراءات التالية فيما یتعلق بإدارة مخاطر الفوائد 

رسم اإلطار العام لسياسة إدارة مخاطر الفوائد والتأآد من أن نظام قياس مخاطر تقلب معدالت  -
المؤسسة المالية، ووضع أنظمة /د یعكس الحجم الفعلي لهذه المخاطر في المصرفأسعار الفوائ

لتحدید أنواع العمليات المسموح بتنفيذها واألدوات المالية التي یمكن أن تشملها وتحدید 
المؤسسة المالية أن /السقوف العائدة لها بما یتناسب مع حجم المخاطر التي یمكن للمصرف

 .لتزام باإلجراءات المحددةالنفيذ هذه السياسة وایتحملها، والسهر على ت
  
  
  
  
  
  

  ٧ من ٢
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تنفيذ ) Treasury Department(المؤسسة المالية /تفویض مدیریة الخزینة في المصرف -

سياسات االستثمار والتوظيف بشكل یومي، مع التقّيد بالسقوف المقترحة من قبل لجنة إدارة 
 من مجلس اإلدارة، على أن تكون هذه المدیریة الموجودات والمطلوبات والموافق عليها

المؤسسة المالية الخاصة وعن تنفيذ السياسات المتعلقة /مسؤولة عن إدارة محفظة المصرف
بالمراآز القصيرة والطویلة األجل، وإعداد تقاریر حول مخاطر الفوائد التي یتعّرض لها 

  .ات والمطلوباتالمؤسسة المالية ورفعها إلى لجنة إدارة الموجود/المصرف
  

المؤسسة المالية، من بينها مدیریة الخزینة ومدیریة إدارة / في المصرفأطرافمشارآة عدة  -
المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي باإلضافة إلى مفوضي المراقبة، في مراجعة نظام قياس إدارة 

  . مخاطر الفوائد، على أن تتم الموافقة عليه وعلى آل تعدیل الحق له من قبل مجلس اإلدارة
  
  ر إعادة تسعير الفائدة بطريقة تحليل الفجوةقياس مخاط  : الثًا ـث

  
  : في قياس مخاطر تقلبات أسعار الفائدة لـ األرباحطريقة تعتمد 

 ).GAP Calculation(احتساب الفجوة على أساس إعادة التسعير  -١
 ).GAP Analysis(تحليل الفجوة  -٢
 ).Risk Measurement(قياس مخاطر تقلب معدالت أسعار الفوائد الناجمة عن الفجوة  -٣

  
  :)Gap Calculation(احتساب الفجوة على أساس إعادة التسعير  -١

 
  :یتّم احتساب الفجوة من خالل إعداد نموذج لكل عملة على حدة وذلك عبر 

  
بين البنود المعّرضة لتقلب أسعار الفوائد ) في الميزانية وخارج الميزانية(التمييز  -

 ).١بحسب النموذج رقم (والبنود غير المعّرضة لها 
  
) Banking Book(المؤسسة المالية /التمييز في بنود الميزانية بين محفظة المصرف -

التي تشمل األدوات المالية المصنفة بالقيمة ) Trading Book(وبين محفظة المتاجرة 
 Financial Assets designated at Fair Value(العادلة مقابل األرباح والخسائر 

through Profit or Loss (لتي تتضمن أیضًا تلك المشتراة للمتاجرة وا)Financial 
Assets Held for Trading( ) ١بحسب النموذج رقم.( 

 
زانية المعّرضة لتقلب أسعار الفوائد ـلوبات وبنود خارج الميـتوزیع الموجودات والمط -

بحسب النموذج رقم ( حسب تواریخ إعادة التسعير) Time Bands(على خانات زمنية 
٢.( 

  
  
  
  

  ٧ من ٣
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في آل خانة زمنية، عن طریق تنزیل مجموع ) Periodic GAP(احتساب الفجوة  -
 .)٢بحسب النموذج رقم (المطلوبات من مجموع الموجودات وبنود خارج الميزانية 

 
في آل خانة زمنية من خالل ) Cumulative GAP(احتساب الفجوة المتراآمة  -

بحسب النموذج رقم (ات الخانات التي تسبقها وة آل خانة، مضافًا إليها فجوـاحتساب فج
٢.(  

  
  :)Gap Analysis(تحليل الفجوة  -٢

 
  :یتّم تحليل الفجوة على الشكل التالي 

  
، فإن ذلك یؤدي إلى تدنٍّ في اإلیرادات عند ارتفاع معدالت فجوة سلبيةفي حال ظهور  -

للموجودات في نفس ، )بما فيها بنود خارج الميزانية(الفوائد في حال تجاوز المطلوبات 
 .الخانة الزمنية

  
، فإن ذلك یؤدي إلى تدنٍّ في اإلیرادات عند انخفاض فجوة إیجابيةفي حال ظهور  -

، للمطلوبات )بما فيها بنود خارج الميزانية(معدالت الفوائد في حال تجاوز الموجودات 
  .في نفس الخانة الزمنية

  
   :)Risk Measurement(عن الفجوة قياس مخاطر تقلب معدالت أسعار الفوائد الناجمة  -٣

 
حتساب التغيير في صافي أرباح اإن قياس مخاطر تقلب معدالت أسعار الفوائد یتّم من خالل 

عتبرت أن تقلب معدالت أسعار اونظرًا لكون لجنة بازل قد . الفوائد عند تقلب هذه المعدالت
في أغلب الحاالت، لذلك یجب تقلبًا معقوًال ) Basis Points( نقطة أساس ٢٠٠الفوائد بواقع 

في آل ) Earning at Risk" (األرباح المعّرضة لتقلب معدالت أسعار الفائدة"احتساب 
:خانة زمنية وفقًا للصيغة التالية 

  
 )Earning at Risk(األرباح المعّرضة لمخاطر تقلب معدالت أسعار الفوائد 

= 
  %٢×  زمنية لكل خانة  معدل الفترة ال×  الفجوة المتراآمة في آل خانة  

  
  حتساب األموال الخاصةا   : رابعًا

  
إن نظام قياس مخاطر الفوائد موضوع هذا التعميم ال یتطلب تخصيص أموال خاصة لمواجهة هذه 

حتساب حجم األموال الخاصة الواجب تخصيصها لمواجهة مخاطر السوق، االمخاطر، وسيكون 
موضوع تعميم خاص سيصدر الحقًا للبدء بتطبيقه في ومن ضمنها مخاطر تقلبات أسعار الفوائد، 

 موضوع تعميم ١/٤/٢٠٠٦ تاریخ ٩٣٠٢، بحسب ما نص عليه القرار رقم ٢٠٠٦نهایة عام 
. الدولية حول آفایة رأس المال٢تفاقية بازل ا المتعلق بتطبيق ١٠٤مصرف لبنان األساسي رقم 

  
  ٧ من ٤
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  لى المصارفالتصاريح إلى لجنة الرقابة ع : خامسًا 
  

، ٣٠/٩/٢٠٠٦ إلى لجنة الرقابة على المصارف وفقًا لوضعية ٢التصریح عن النموذج رقم  -١
 . یومًا من هذا التاریخ١٥على أن یتّم تسليمه خالل مهلة 

 
 اعتبارًا من وضعية ٢ عن النموذج رقم  إلى لجنة الرقابة على المصارفشهريًاالتصريح  -٢

 . یومًا عن الشهر الذي یسبق١٥الل مهلة ، على أن یتّم تسليمه خ٣١/١٢/٢٠٠٦
  

على المصارف والمؤسسات المالية تزوید مدیریة المعلوماتية  أعاله،) ٢(و) ١(تطبيقًا للبندین  -٣
 المرفق، والموضوع ٢في لجنة الرقابة على المصارف بوضعية الفجوة وفقًا للنموذج رقم 

 :لك للعمالت التالية توفرها لهم اللجنة، وذ) Diskette(على اسطوانة ممغنطة 
  ليرة لبنانية -
 دوالر أميرآي -
 یورو -
 ین یاباني -
  عمالت أخرى مقّومة بالليرة اللبنانية -

  
  رئيس لجنة الرقابة على المصارف

  
  

  وليد علم الدین
  
  

   :  مرفقات
  .ملحق أرقام الفرز اآللي : ١ رقم نموذج -
  .مخاطر تقلب أسعار الفوائد-بيان تحليل الفجوة : ٢نموذج رقم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ٧ من ٥



تعميم إلى المصارف رقم ٢٥٠ لجنة الرقابة على المصارف

البنود المعرضة لتقلب الفائدةالبنود غير المعرضة لتقلب الفائدة

أ)
-١[ 15100 ] + [ 15570 ]

-٢[ 14041 ][ 14010 ]

-٣[ 12844 ][ 12831 ]

-٤[ 15280 ][ 15200 ] - [ 15280 ]

ب)
-٥10100 + 11000

-٦

٦-١10210 + 10280 + 10410 +10480 + 10510 + 10580 + 10680 + 10710 + 10768 + 14210 + 14280 + 14310 + 14380 + 12908 
+ 13010 + 13080

10200 - 10210 - 10280 + 10400 - 10410 - 10480 - 10490 + 10500 - 10510 - 10580 - 10590 - 32420 + 10600 - 10680 + 
10700 - 10710 -10768 - 10770 - 32430 + 14200 - 14210 - 14280 - 14290 - 32450 + 14300 - 14310 - 14380 - 14390 - 

32460 + 12900 - 12908 + 13000 - 13010 - 13080

٦-٢10490 + 10590 + 32420 + 10770 + 32430 + 14290 + 32450 + 14390 + 32460

-٧16100 + 16280 + 1630816200 - 16280 + 16300 - 16308

-٨15100 - [ 15100 ] + 16600

-٩14040 - [ 14041 ]14010 - [ 14010 ] + 14020 + 14025 + 14030 + 14050

-١٠12840 - [ 12844 ]12800 - [ 12831 ] - 12840

-١١15280 - [ 15280 ] + 1648015200 - [ 15200 ] - 15280 + [ 15280 ] + 16400 - 16480

-١٢
١٢-١11200

١٢-٢

 - 11600 + 17190 - 17100 + 11590 - 11580 -  11500 + 11480 -  11400 + 11380 - 11300 + 32440 - 14190 - 14180 - 1163014100 +  11580 + 11480 + 11380 + 14180الحسابات العادیة١٢-٢-١
11630 - 32410

32410 + 18130 + 18120 + 18110 + 11700 + 17190 + 11590 + 14190 + 32440الحسابات دون العادیة١٢-٢-٢

-١٣17200 + 11800 + 12000 + 12100 + 15500 - [ 15570 ] + 12300 + 16700 + 12500 + 12600 + 12700

ج)

21240[ 23900 ] + [ 23590 ]د)

هـ)

-١٤20180 + 24501 + 20210 + 20280 + 20310 + 20380 + 20480 + 20510 + 20580 + 23710 + 23780 + 23810 + 23880  + 
23010 + 23080 + 23110 + 23180

20100 - 20180 + 24500 - 24501 + 20200 - 20210 - 20280 + 20300 - 20310 - 20380 + 20400 - 20480 + 20500 - 20510 - 
20580 + 23700 - 23710 - 23780 + 23800 - 23810 - 23880 + 23000 - 23010 - 23080 + 23100 - 23110 - 23180 + 24100

-١٥23310 + 23380 + 20810 + 20895 + 20911 + 20920 + 20930 + 20980 + 21300 - 21310 + 2131223300 - 23310 - 23380 + 20800 - 20810 - 20895 + 24300 + 20900 - 20911 - 20920 - 20930 - 20980 + 21310 - 21312

-١٦2323023200 - 23230

-١٧24200

-١٨21000 + 21100 + 21200 - 21240  + 23500 - [ 23590 ] + 23900 - [ 23900 ] + 21500 + 21600

-١٩21730 + 2183021700 - 21730 + 21800 - 21830 + 23600

-٢٠21900 + 22000 + 22100 + 22200 + 22400

-٢١22300

و)

األموال الخاصة
حساب األعباء واإلیرادات

مجموع المطلوبات (د+هـ)

شهادات اإلیداع
قروض من الغير
مطلوبات أخرى

سندات دین والدیون المرؤوسة

الودائع 

موجودات أخرى
مجموع الموجودات (أ + ب)

المطـلوبـات
حسابات المتاجرة 

الحسابات المصرفية

األرقام الواردة بين مزدوجين  [ ]  تشمل فقط قيمة األدوات المالية المصنفة على أساس "القيمة العادلة مقابل األرباح والخسائر" ومن ضمنها تلك "المشتراة للمتاجرة" (تدرج ضمن فئات حسابات المتاجرة) - راجع الفقرة ١ من البند الثالث من التعمم - وبالتالي فهي ال تشمل قيمة األدوات المالية المصنفة "متوفرة للبيع".

نموذج رقم ١ : ملحق أرقام الفرز اآللي

حسابات المتاجرة
األسهم والمشتقات المالية

المـوجـودات

 رقم الفرز اآللي

سندات الخزینة اللبنانية وغير اللبنانية
شهادات اإلیداع

تسليفات مستعملة  :

األوراق المالية لالستثمار
أسهم

سندات الخزینة اللبنانية وغير اللبنانية
شهادات اإلیداع

سندات دین
صافي القروض والتسليفات

٦ من ٧

األرقام الواردة بين مزدوجين  [ ]  تشمل فقط قيمة األدوات المالية المصنفة على أساس "القيمة العادلة مقابل األرباح والخسائر" ومن ضمنها تلك "المشتراة للمتاجرة" (تدرج ضمن فئات حسابات المتاجرة) - راجع الفقرة ١ من البند الثالث من التعمم - وبالتالي فهي ال تشمل قيمة األدوات المالية المصنفة "متوفرة للبيع".

سندات دین
الحسابات المصرفية

سندات محسومة

الصندوق
المصارف والمؤسسات المالية :

الحسابات العادیة 

الحسابات دون العادیة

المصارف والمؤسسات المالية



تعميم إلى المصارف رقم ٢٥٠ لجنة الرقابة على المصارف

رقم واسم المصرف/المؤسسة المالية : ___________________________
آما في ..../..../........

  العملة :

دون
الشهر

٣-١
أشهر

٦-٣
أشهر

١٢-٦
شهر

٢-١
سنة

٣-٢
سنة

٤-٣
سنة

٥-٤
سنة

٧-٥
أآثر من ١٠-٧ سنةسنة

١٠ سنوات
البنود غير المعرضة 

المجموعلتقلب الفائدة

أ)
-١
-٢
-٣
-٤

ب)
-٥
-٦

٦-١
٦-٢

-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢

١٢-١
١٢-٢

الحسابات العادیة١٢-٢-١
الحسابات غيرالعادیة١٢-٢-٢

-١٣
ج)

د)
هـ)

-١٤
-١٥
-١٦
-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠
-٢١

و)
ز)

-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

ح)
ط)
ي)
ك)

البريد اإللكتروني :رقم الهاتف المباشر :التوقيع :إسم المسؤول عن تحضير هذا البيان :

البريد اإللكتروني :رقم الهاتف المباشر :التوقيع :إسم المسؤول عن تحضير هذا البيان :

٧ من ٧

نموذج رقم ٢ : بيان تحليل الفجوة - مخاطر تقلب أسعار الفوائد

صافي إيرادات الفوائد المعرضة للمخاطر (معدل الفترة الزمنية * ٢% * ي)

المـوجـودات

المطـلوبـات

خـارج الميـزانية

أخرى
مجموع خارج الميزانية

الفجوة (ز+ح)
الفجوات المتراآمة

فائض (عجز) ما بين الموجودات والمطلوبات (ج-و)

عقود ألجل على أدوات فوائد
عمليات مقایضة على أدوات الفوائد

عمليات قطع ألجل

سندات دین والدیون المرؤوسة
األموال الخاصة

حساب األعباء واإلیرادات
مجموع المطلوبات (د+هـ)

الودائع 
شهادات اإلیداع
قروض من الغير
مطلوبات اخرى

مجموع الموجودات (أ+ب)

حسابات المتاجرة
الحسابات المصرفية

المصارف والمؤسسات المالية

صافي القروض والتسليفات
سندات محسومة

تسليفات مستعملة : 

موجودات أخرى

أسهم
سندات الخزینة اللبنانية وغير اللبنانية

شهادات اإلیداع
سندات دین

المصارف والمؤسسات المالية
الحسابات العادیة

الحسابات غيرالعادیة
األوراق المالية لالستثمار

شهادات اإلیداع
سندات دین
الحسابات المصرفية
الصندوق

حسابات المتاجرة
األسهم

سندات الخزینة اللبنانية وغير اللبنانية

(القيم بمالیين ل.ل. أو آالف العمالت األجنبية)
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