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 دور المراجعة الداخلية فى إدارة مخاطر السيولة بالبنوك التجارية 
 3فى إطار مقررات بازل 

 
 أوال: اإلطار العام للدراسة 

 
 : دراسةمشكلة ال -1

وتعد جزءا من جهد مستمر للجنة بازل للرقابة  2010عام  3صدرت مقررات بازل      
وتعتمد على وثيقة االتفاقية الدولية لقياس رأس المال ومعايير رأس المال  (1)المصرفية

بأنها مجموعة شاملة من  3. وتعرف بازل 2004( والتى أقرت عام 2مقررات بازل )
التدابير اإلصالحية التى وضعتها لجنة بازل بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفى على 

األزمات المالية واالقتصادية وتحسين إدارة البنوك وإدارة  استيعاب الصدمات الناتجة عن 
المخاطر، وتعزيز الجودة واالتساق والشفافية فى عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال 

إلى أن يتم تطبيقها  2013بالبنوك ، ويتم تطبيقها فى البنوك تدريجيا من بداية يناير 
 (.BCBS, December 2010) 2019بشكل كامل فى يناير 

 

مجموعة من اإلصدارات تناولت أمورا أساسية مثل مبادئ  3وتضمنت مقررات بازل      
( ، ومبادئ BCBS, 2008اإلدارة السليمة لمخاطر السيولة واإلشراف عليها )
( ، وإطار دولى BCBS, 2009الممارسات السليمة الختبارات تحمل الضغوط واإلشراف )

نسبتى تغطية السيولة وصافى التمويل المستقر لقياس مخاطر السيولة وما تضمنه من 
(BCBS, April 2010). 
 

ونظرا ألن مخاطر السيولة مثلت أحد التهديدات الرئيسة الستمرار المعامالت المالية      
، فقد أوجب ذلك إعادة التركيز على السيولة   2008عام  خالل األزمة المالية العالمية

ائر التنظيمية، من خالل تقييم مخاطر السيولة بشكل فى الصناعة المصرفية بواسطة الدو 
السيولة لمواجهة مخاطر تحمل المستمر واالستفادة من النتائج المستخلصة من اختبارات 

 (.Tabak, et al.,2012, P.15بشكل متكامل مع المخاطر الرئيسة األخرى )
 

بإجراء اختبارات  2011ولقد ألزم البنك المركزى المصرى البنوك العامة فى أبريل      
، وذلك  (2)كأداة رئيسة إلدارة المخاطر المصرفية (Stress testing)تحمل الضغوط 
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مع التقنيات المختلفة لتقييم  هدف تعامل البنوك ب بشكل دورى على محافظ قروضها ،
االنكشافات فى ظل األوضاع وظروف العمل الصعبة ، من خالل قدرتها على مواجهة 

قياس أثر مثل هذه االنكشافات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك وبصفة خاصة 
ضمان سالمة واستقرار وفاعلية الجهاز ، ل (3)األثر على مدى كفاية رأس المال والربحية

 (. 36-35 ، ص 2012عد ، ) سومواكبة أفضل الممارسات الدولية  المصرفى المصرى 
 

وتواجه الجهات الرقابية )البنوك المركزية( والبنوك تحديات متنوعة لاللتزام بتطبيق       
ومن بين هذه  ، 2019حتى يناير  2013تدريجيا بدءا من عام  3مقررات بازل 

 (:32-31، ص2014التحديات ما يلى ) البنك المركزى المصرى، 
زيادة تكلفة رأس المال وتكلفة السيولة مع ارتفاع األصول المرجحة بأوزان المخاطر  -1

 مما سيؤثر سلبا على هوامش الربح عبر جميع القطاعات.
مع عدم قدرة البنوك   3قد تعانى اقتصاديات الدول النامية من تطبيق مقررات بازل  -2

 (. 2013من المشاركة والمساهمة فى تمويل التنمية األساسية لبلدانها )صالح، 
التحول إلى قطاعات أقل مخاطرة في المحفظة، مع عدد أقل من عمليات التوريق،  -3

انكماش فى التوظيف بمحفظة المتاجرة، وانخفاض األنشطة مثل المشتقات واتفاقيات 
 ويل األوراق المالية.  إعادة الشراء وتم

 

لبنوك ، وذلك فى إطار ما ورد بالمبادئ  اولقد تعاظم دور المراجع الداخلى فى      
، والتى  2012عام  المتصلة بوظيفة المراجعة الداخلية بالبنوك الصادرة عن لجنة بازل

 –، والتى تتضمن مجال إدارة المخاطر ىوسعت من نطاق أنشطة المراجعة الداخلية ف
فحص وتقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية وعمليات  -على سبيل المثال ال الحصر

إدارة المخاطر والحوكمة للبنك بالكامل فى سياق كل من المخاطر الحالية والمحتملة فى 
تقبل، وتقييم مدى كفاية نظم وعمليات إدارة المخاطر وما تتضمنه من اختبارات المس

تحمل الضغوط لتحديد وقياس وتقييم ورقابة ومطابقة والتقرير عن جميع المخاطر الناتجة 
، وفحص األنظمة والعمليات المصرفية لقياس ومراقبة أوضاع السيولة  عن أنشطة البنك

هذا . بيئة الخارجية والحد األدنى للمتطلبات التنظيميةفيما يتعلق بصورة المخاطر وال
باإلضافة إلى اهتمام لجنة بازل بالعالقة بين المراجعة الداخلية والسلطات اإلشرافية، ومن 

 :(BCBS,June2012)بين جوانب االهتمام ما يلى
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يجب على السلطات اإلشرافية أن تكون على اتصال منتظم مع المراجعين الداخليين  -1
البنك لكى يتم: مناقشة مجاالت الخطر التى تم تحديدها بواسطة الطرفين ، وفهم ب

مقاييس تخفيف المخاطر المستخدمة بواسطة البنك ، ومتابعة مدى استجابة البنك لنقاط 
الضعف المحددة . كما ينبغى على السلطات اإلشرافية أن تتلقى دوريا أو بناًء على 

ات المراجعة الداخلية فى هذا الشأن ، وكذلك اإلجراءات طلبها تقارير بأهم نتائج وتوصي 
 التصحيحية المتخذة أو التى ستتخذ استجابة لنقاط الضعف التى تم تحديدها . 

ينبغى للسلطات اإلشرافية عقد اجتماعات دورية مع المراجعين الداخليين للبنك   -2
عات واالتصاالت األخرى لمناقشة نتائجها وتوصياتها ، ويجب أن تكون وتيرة هذه االجتما

بين الطرفين متناسبة مع حجم البنك وطبيعة ومخاطر عملياته وتعقيد تنظيمه . كما يجب 
على السلطات اإلشرافيـــــــــــة الحصول على فهم للظروف التى أدت إلى االختالف أو 

فة ما االنحراف عن خطة المراجعة الداخلية ، ومناقشة خطة المراجعة للسنة المقبلة لمعر 
إذا كانت أكثر حساسية وتغطى المناطق المعرضة للخطر بشكل مناسب . باإلضافة إلى 
ضرورة مناقشة الطرفين لقدرة وظيفة المراجعة الداخلية على مراجعة وظائف إدارة  

 المخاطر الرئيسة وكفاية رأس المال والسيولة .
 

وإلزامه  3مقررات بازل المركزى المصرى بتزام البنك اللعلى ما تقدم ، ونظرا  وبناءً      
معايير نوعية وكمية لقياس للبنوك المصرية بتطبيق تلك المقررات وما تتضمنه من 

تبدو  هفإن، لمواجهة مشاكل السيولة اختبارات تحمل الضغوطمخاطر السيولة وإجراء 
ومراجعة  فى كيفية قيام إدارة المراجعة الداخلية بفحص دراسة الحاليةالمشكلة الرئيسة لل

لقياس مخاطر الكمية النوعية و المبادئ الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والمعايير 
 ومن ثم يثير الباحث التساؤالت التالية: .السيولة

للتحقق من  إدارة المراجعة الداخليةمارسها تما هى مجاالت الفحص التى يمكن أن  -1
فيما يتعلق بمخاطر  3واردة بمقررات بازلبالمعايير النوعية والكمية الدارة المخاطر إالتزام 

 .؟السيولة 
وهل يمكن إلدارة المراجعة الداخلية تقديم تأكيدات بشأن كفاءة وفعالية اختبارات  -2

ات تحمل الضغوط المتعلقة بمخاطر السيولة بما تتضمنه من سيناريوهات وافتراض
 محتملة؟.

وما هو موقف إدارة المراجعة الداخلية من المواقف السياسية واالقتصادية السلبية  -3
 ؟.والتى قد تؤثر بشكل سلبى على السيولة بالبنوك التجارية العامة
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 : دراسةأهداف ال -2
 تشمل أهداف الدراسة ما يلى:     

فى  السيولة عمليات إدارة مخاطروالكمية لالمعايير النوعية مبادئ و لدراسة تحليلية ل -1
 . 3إطار مقررات بازل 

المبادئ والمعايير فكرى لدور المراجعة الداخلية فى فحص وتقييم الطار اإلعرض  -2
 . 3مقررات بازل اختبارات تحمل الضغوط فى إطار النوعية والكمية و 

 

 : دراسةأهمية ال -3
أهمية خاصة فى ظل الظروف واألوضاع االقتصادية والسياسية الحالية التى   للدراسة     

فرصة مالئمة للبنوك إلدارة رؤوس أموالها  3تمر بها مصر، حيث تتيح مقررات بازل 
إجراء اختبارات القياس الدورى لمخاطر السيولة و والمخاطر بشكل أكثر كفاءة من خالل 

للمراجعة  المخاطر واختبارات التحمل دارةإوإخضاع عمليات المرتبطة بها التحمل 
 ، بما يسهم فى خفض حاالت إخفاق البنوك. الداخلية

قد نالت أهمية كبيرة من إدارة المخاطر المصرفية أهمية نظرا ألن  دراسةللن كما أ     
كافة اللجان والهيئات والمجالس المعنية بالجهاز المصرفى على المستوى الدولى  ِقَبل

واإلقليمى والمحلى ، وفى نفس الوقت نالت وظيفة المراجعة الداخلية بالبنوك اهتماما 
لجنة بازل للرقابة المصرفية وخاصة فى مجال إدارة المخاطر المصرفية  ِقَبلمناسبا من 

 . ومتابعة اختبارات تحمل الضغوط
عد بمثابة دعوة فكرية مفتوحة للمنظمات ت هافى عموم دراسةهذا باإلضافة إلى أن ال     

ار جنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد المراجعين الداخليين الدولى إلصدار معيلالدولية ك
يتناول  ،اختبارات تحمل الضغوط بالبنوكعمليات إدارة المخاطر المصرفية و لمراجعة 

لعمليات إدارة  إرشادات حاكمة للمراجعين الداخليين بشأن إجراءات المراجعة الداخلية 
فى إطار نطاق المراجعة الموسع الوارد بمبادئ لجنة بازل لوظيفة المراجعة المخاطر 
 بالبنوك.الداخلية 

 : دراسةخطة ال -4
 :كما يلى تم تقسيم بقية ورقة العمل دراسةلتحقيق أهداف ال     

 .مخاطر السيولةدارة اإلطار العام إلــــا : ــــــــنيثا
 إدارة مخاطر السيولة.لألنشطة المتصلة ب: المراجعة الداخلية  ـــاـــــــــثالث

 . توصياتالنتائج و الــا : ـرابعــــــ



5 
 

 

 

 

 

 

 

 ا: اإلطار العام إلدارة مخاطر السيولة نيثا
 

تعرف مخاطر السيولة بأنها الخسائر المحتملة الناتجة عن تكبد خسائر تكاليف      
  إضافية ناتجة عن إخفاق البنك عن الوفاء بالتزاماته أو عدم القدرة على تمويل  تمويل

الرقابة الداخلية فى )البنك المركزى المصرى، متطلبات التوسعات االستثمارية فى األصول 
، وتنقسم مخاطر السيولة إلى األنواع الرئيسة التالية)البنك (3، ص 2011 ،البنوك

 :(BCBS, April 2010 ، 4، ص  2011يولة، المركزى المصرى، مخاطر الس
مخاطر السيولة التمويلية: وهى مخاطر حالية أو مستقبلية ناشئة عن عدم قدرة  -1

 البنك على الوفاء بالتزاماته/االلتزامات عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة.
مخاطر السيولة السوقية: وتنشأ عندما يتعذر على البنك بيع أو رهن أحد أصوله  -2

 وفقا لسعر السوق السائد نتيجة لعدم إمكانية تسييلها بالسوق.
مخاطر السيولة العرضية: وتنشأ عن االستخدام المفاجئ لبعض الحدود االئتمانية   -3

 العمالء. الممنوحة لألطراف المقابلة أو السحب المفاجئ لودائع
والعرض األتى بعد يوضح مبادئ اإلدارة السليمة لمخاطر السيولة، والمعايير النوعية      

والكمية المستخدمة في إدارة المخاطر، وطبيعة اختبارات تحمل الضغوط كأداة إلدارة  
 المخاطر المصرفية.

 

 مبادئ اإلدارة السليمة لمخاطر السيولة:  -1
 مخاطر السيولةلالسليمة  اإلدارة للرقابة المصرفية مبادئتناولت لجنة بازل      

   :(BCBS, 2008)من الجوانب التالية واإلشراف عليها
المبدأ األساسى إلدارة مخاطر السيولة والذى يتضمن مسئولية البنك عن اإلدارة   -1

السليمة لمخاطر السيولة وحتمية قيامه بوضع إطار قوى إلدارة مخاطر السيولة بما 
يضمن المحافظة على سيولة كافية فى شكل أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة ، 

وط بما فى ذلك تلك التى تنطوى على الخسارة وذلك لتحمل مجموعة من األحداث والضغ
لكل من مصادر التمويل المضمونة وغير  (Impairment)أو االنخفاض أو االضمحالل 

 المضمونة.
حوكمة إدارة مخاطر السيولة من خالل قيام اإلدارة العليا بوضع استراتيجيات   -2

وضمان احتفاظ البنك وسياسات وإجراءات إلدارة مخاطر السيولة وفقا لتحمل المخاطر ، 
جع باستمرار المعلومات الخاصة بتطورات ا، وعلى اإلدارة العليا أن تر بسيولة كافية
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ويقع على عاتق مجلس  .لمجلس اإلدارة بشكل دورى  فى البنك والتقرير عنهاالسيولة 
اإلدارة مهمة المراجعة والموافقة على االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة  
السيولة سنويا على األقل ، وكذلك ضمان قيام اإلدارة العليا بإدارة مخاطر السيولة 

 بفعالية.
متابعة و لتحديد وقياس وجود عمليات سليمة  :قياس وإدارة مخاطر السيولة من خالل -3

البنك  (Exposures)ورقابة مخاطر السيولة ، والمتابعة والرقابة الفعالة لتعرضات 
لمخاطر السيولة واحتياجات التمويل فى إطار القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية 

للتمويل بما يحقق فعالية التنويع فى  إستراتيجيةلتبادل احتياجات السيولة ، ووضع 
) Liquidity (4)السيولة مصادر وآجال التمويل حتى ال يتعرض البنك لمخاطر تركز

concentration risk) .  
 

باإلضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية لمجموعة متنوعة من      
مصادر التمويل قصيرة وطويلة األجل وسيناريوهات التحمل على نطاق السوق لتحديد 
مصادر التوتر المحتملة فى السيولة واستخدام نتائج اختبارات التحمل لتعديل استراتيجيات  

 Effective)مراكز السيولة وتطوير خطط طوارئ فعالة وسياسات إدارة مخاطر السيولة و 
contingency plans)  وحتمية احتفاظ البنك بمجموعة من األصول السائلة عالية ،

 (Unencumbered)وغير مرهونة  (High quality liquid assets)الجودة 
من خالل مجموعة من سيناريوهات تحمل الصدمة  (Cushion)لمواجهة أو امتصاص 

يولة المفترضة والتى قد تتضمن خسارة أو اضمحالل بعض مصادر التمويل الس
 المضمونة وغير المضمونة.

 

 المعايير النوعية والكمية إلدارة مخاطر السيولة: -2
أن يتوافر لدى البنك نظام حوكمة وانضباط أكد البنك المركزى المصرى على ضرورة      

من خالل نظام رقابة داخلية فعال  مخاطر فعالة ورقابة مخاطر حصيفة مؤسسى وإدارة
خالل من  وذلك بهدف إدارة والتحكم فى مخاطر السيولة بشكل كاف ،لمخاطر السيولة

تمثل المعايير النوعية لإلدارة والتحكم في مخاطر  والتى، مجموعة من المبادئ الرقابية
 (:10-7ص  ،2011 ،مخاطر السيولة)البنك المركزى المصرى،  السيولة، وتشمل

، على أن تكون هذه السياسات سياسات وإجراءات كافية إلدارة مخاطر السيولة -1
موثقة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وترتبط بكل من: الهيكل التنظيمى إلدارة المخاطر، 
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إجراءات تحديد السيولة المطلوبة، آلية تقييم المخاطر، اإلطار العام لحدود المخاطر، 
 وصف لنظام المعلومات والتقارير، ووصف لخطة الطوارئ التمويلية.

أن تقوم بمراقبة  حيث يجب على اإلدارة العليا ،ف اإلدارة العليا ومجلس اإلدارةإشرا -2
يضمن  بمامخاطر السيولة بشكل يومى، وأن تتأكد من وجود نظام رقابة داخلية كاف 

تقيم على األقل سنويا وبشكل مستقل بواسطة المراجعة  التىنزاهة عملية إدارة المخاطر 
 الداخلية. 

لس اإلدارة بالتأكد من وجود استراتيجية وسياسات خاصة بالسيولة،  كما يقوم مج     
 وكذا تحديد لمستوى مخاطر السيولة المقبول بهدف إدارة تلك المخاطر بشكل فعال.

ترتبط بتحديد المصادر  نظم قياس مخاطر السيولة وما تتضمنه من إجراءات وأساليب -3
 التي ينشأ عنها مخاطر السيولة، وقياس ومتابعة والتحكم في المخاطر. 

بحيث يتضمن على األقل حدود لفجوات  ،نظام وضع الحدود لمخاطر السيولة -4
التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للفترات الزمنية المختلفة وحدود لتركز مصادر التمويل 

 فى أسواق معينة.
تساعد فى عملية تحديد وإدارة العوامل المتعلقة  والتى مؤشرات اإلنذار المبكر -5

، وتمثل تلك المؤشرات الضوء األحمر عند زيادة حجم مخاطر السيولة أو بمخاطر السيولة
زيادة االحتياجات التمويلية للبنك أو أية اتجاهات عكسية تتطلب من البنك إيجاد وسائل 

 .لتخفيف مخاطر السيولة
وتتضمن االستراتيجية التى يتبعها البنك فى حالة تعرضه  خطة الطوارئ التمويلية -6

لتراجع مفاجئ وطارئ فى مستوى السيولة لديه، ويتعين أن يتم اختبار خطة الطوارئ 
 وتحديثها بصفة دورية للتأكد من فعاليتها.

 

الرقابية  المعنية بالمراجعة 2من مقررات بازل  (5)وفى سبيل االلتزام بالدعامة الثانية     
وأهمية عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس  (Supervisory review)اإلشرافية  أو

 BCBS, April)لقياس مخاطر السيولة ، تناول اإلطار الدولى (ICAAP)المال 
من المقاييس الكمية لمخاطر السيولة والتى تشكل المعايير المعتمدة  نياثن (2010

 Liquidity)رسميا للمؤسسات المصرفية الناشطة دوليا وهما نسبة تغطية السيولة 
coverage ratio-LCR)  ونسبة صافى التمويل المستقر(Net stable funding 

ratio-NSFR). 
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احتفاظ البنك بمستوى كاف من األصول  انضمإلى  (6)وتهدف نسبة تغطية السيولة     
ات السيولة احتياجة تلبيوالتى يمكن تحويلها إلى نقدية لعالية الجودة غير المرهونة و 

محدد من ِقَبل بموجب سيناريو حاد لتحمل السيولة ن يوما وثالثلديه لفترة زمنية مدتها 
 : (BCBS, April 2010) كما يلى تغطية السيولة حدد نسبةوت المشرفين.

 
 

    
ضمان تمويل مستقر على نحو إلى  (7)ا تهدف نسبة صافى التمويل المستقرمبين     

مطول يواجه البنك ظل سيناريو ضاغط و  ىمستمر وقابل للبقاء خالل سنة واحدة ف
وتقيس هذه النسبة قيمة مصادر األموال  .(31، ص2011المصرى،  ى)المعهد المصرف

، مقارنة بالتوظيفات فى األصول واحتماالت وجود مطالبات األجل للبنكلمتاحة طويلة ا
كما صافى التمويل المستقر وتحدد نسبة  ة عن االلتزامات خارج الميزانية .تمويلية ناتج

  :(BCBS, April 2010)يلى 
 

 
 

     

 اختبارات التحمل كأداة إلدارة مخاطر السيولة: -3
التى ينبغى على  المصرفية اختبارات التحمل أداة هامة من أدوات إدارة المخاطرتعد      
الداخلية للمخاطر كما هو مطلوب وفقا للدعامة  اك االستعانة بها كجزء من إدارتهو البن 

 اختبارات تحمل Initio ( 2012,P.1)عرفت  حيث ، 2 الثانية من مقررات بازل
ة التى تمكن المؤسسات المالية من تقييم مرونتها أو ـــــــــــالفنيا األساليب ــــبأنه الضغوط

قدرتها على تحمل الصدمات السلبية الكبيرة فى مواجهة التقلبات الشديدة أو الحجز على 
إسقاط للحالة المالية  اعلى أنه تحملال اتويمكن النظر إلى اختبار  األموال وفاء للديون ،

أو االقتصادية للبنك فى ظل مجموعة من الظروف المعاكسة التى قد تكون شديدة نتيجة 
فترات زمنية مع نتائج أو عواقب عدة ل خطر متعددة على مدى ـــــــــلعامل أو لعوام

تد ألشهر أو سنوات يمكن أن تم (Sever Consequences)ة ـــــــــــــــقاسي
(IAA,2013). 
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 اتأصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مبادئ الممارسات السليمة الختبار ولقد      
ولقد شملت المبادئ الخاصة بالبنوك خمسة عشر  ، (BCBS,2009)التحمل واإلشراف 

ستة مبادئ ، وتم عرض بينما احتوت المبادئ الخاصة بالسلطات اإلشرافية على مبدأ 
لضغوط وإدماجها فى استخدام اختبارات تحمل ا مبادئ البنوك فى مجموعات رئيسة وهى:

اختبارات التحمل ، و منهجيات اختبارات التحمل واختيار السيناريوهاتحوكمة المخاطر، 
 اطر وانتقال المخاطر.لمخاطر ومنتجات محددة لتخفيف المخ

ولقد تضمنت هذه المبادئ عدة مفاهيم أساسية مثل منهجيات االختبار      
 ) والسيناريوهات المفترضة والصدمات وعوامل الخطر . حيث تتنوع المنهجيات

Methodologies )  لتتراوح  وتختلف درجة تعقيدهاتحمل ال التى تعتمد عليها اختبارات
 Complex stress)بين اختبارات الحساسية البسيطة واختبارات تحمل معقدة أو مركبة  

tests)  والتى تهدف إلى تقييم تحمل االقتصاد الكلى لصدمات قاسية أو عنيفة
(Severe)  وأثر ذلك على قياسات مثل العوائد ورأس المال االقتصادى

(BCBS,2009, P.3). 
 

البيئة الممكنة فى المستقبل ، سواء فى نقطة زمنية أو  وتشير السيناريوهات إلى     
والسيناريو الجيد هو التمثيل الكامل والمستمر  . (IAA,2013) على مدى فترة من الزمن

مل لكل أوجه التغير فى عوامل الخطر ذات الصلة شاألحداث السوق مع إمكانية الحصر ال
  .(Hua & Zhao, 2010) والناجمة عن الصدمات

 

الصدمات  ( Trigger )األحداث التى تفجر أو ُتحدث  بينما يقصد بالصدمات     
المالية والتى سوف تؤثر فى وقت الحق على النظام المالى أو مؤسسات محددة ، ويمكن 

افتراضية مستمدة من الخبرة المالية ، أو ، أو كون الصدمات حقيقية ألخبار عاجلةأن ت
 ,Hua & Zhao)كخلفية الختبارات تحمل الضغوط  ،مستمدة من األحداث التاريخية

، ات السياسية واالقتصادية المحلية، باإلضافة إلى صدمات أخرى مثل األزم (2010
بينما   والكوارث الشديدة المحلية كالفيضانات، وزعزعة استقرار النظام المالى والدولى.

المؤشرات التى من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على األسواق المالية  عوامل الخطر تمثل
التغير ، مثل مؤشرات االقتصاد الكلى كمعدل  (IAA,2013)المؤسسات المالية  أو

ومعدل  الناتج المحلى اإلجمالى ومعدل الفائدة وسعر الصرف األجنبىوى فى نمو نالس
 .ومعدل البطالة التضخم
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على وجود تحديات كبيرة تواجه القطاع المصرفى  Initio (2012)دراسة ولقد أكدت      
، ومن هذه التحديات؛ تحديد إطار للحوكمة الرشيدة  تحملال اختبارات حال استخدام 

والتنسيق بين خطوط األعمال وإدارات إدارة المخاطر ، مدى القدرة على تغيير االفتراضات  
الحقيقى لمعلمات االقتصاد نمو فى السوق األساسية الختبارات التحمل وفقا للتطور أو ال

ومدى إمكانية إعداد قاعدة بيانات موحدة ومميزة بواسطة البنك وتتضمن معلومات  ،الكلى
 كمية ونوعية مناسبة لتنفيذ السيناريوهات المحتملة.

األنظمة فحص فى  المراجعة الداخلية عرض دوروبناًء على ما تقدم ، تبدو أهمية      
 السيولة. وهذا ما يوضحه الجزء التالى. مخاطروالعمليات المصرفية لقياس ومراقبة 

 

 إدارة مخاطر السيولة لألنشطة المتصلة ب: المراجعة الداخلية ثالثا
       

موضوعى ، بغرض واستشارى مستقل و  ىتأكيدنشاط لمراجعة الداخلية بأنها تعرف ا     
. وتساعد المنشأة على إنجاز أهدافها  تحسين عملياتهاتطوير أو إضافة قيمة للمنشأة و 

إدارة المخاطر والرقابة عمليات بواسطة أساليب منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية 
 .(IIA, 2011)حوكمة الو 
 

والمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر تمثل مراجعة داخلية موجهة نحو المستقبل      
وتمثل التطور الطبيعى للمراجعة الداخلية التي كانت تهتم بتقييم األداء الماضى، وذلك في 
إطار التوجه نحو االستفادة من المراجعة الداخلية كأداة تسهم بفعالية في الحد من 

بنوك بصفة خاصة ي تتعرض لها منشآت األعمال بصفة عامة والاإلخفاقات الت
 (.391، ص 2008)عبدالفتاح، 

 

ك فى ولقد سبق أن أشار الباحث إلى اتساع نطاق أنشطة المراجعة الداخلية بالبنو      
والعرض اآلتى بعد يوضح نطاق تلك هذا الشأن،  إطار ما صدر عن لجنة بازل فى

أن تهتم بها إدارة المراجعة الداخلية عند الفحص والتقييم  األنشطة والمجاالت التى يجب
 المرتبطة بإدارة مخاطر السيولة. لعملياتل
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 أنشطة المراجعة الداخلية فى مجال إدارة المخاطر المصرفية: -1

اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية بدور المراجعة الداخلية فى مجال إدارة المخاطر      
من خالل تحديد نطاق أنشطة المراجعة الداخلية فى البنوك، وذلك على النحو 

 :(BCBS, June 2012)التالى
 فحص وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة -1

للبنك بالكامل ، فى سياق كل من المخاطر الحالية والمحتملة فى المستقبل. وإعداد خطة 
سنوية للمراجعة الداخلية ، وتستند الخطة على تقييم المخاطر النشطة أو القوية ، 

 استنادا على بعض المدخالت من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.
ة المخاطر وكفاية رأس المال التنظيمى القدرة على مراجعة المهام الرئيسة إلدار  -2

ومراقبة السيولة. مع فحص تنظيم وتفويض المهام لوظيفة إدارة المخاطر بما فى ذلك 
 مخاطر السوق واالئتمان والسيولة وسعر الفائدة والتشغيل والمخاطر القانونية.

ايا  تقييم رغبة البنك فى المخاطرة ، وزيادة حدة المخاطر ، والتقرير عن القض  -3
والقرارات التى اتخذتها وظيفة إدارة المخاطر. ومدى كفاية نظم وعمليات إدارة المخاطر 
لتحديد وقياس وتقييم ورقابة ومطابقة والتقرير عن جميع المخاطر الناتجة عن أنشطة 

 البنك. 
سالمة نظم المعلومات وإدارة المخاطر ، بما فى ذلك الدقة والموثوقية واكتمال  -4

البيانات المستخدمة. والموافقة والمحافظة على استمرار العمل بنماذج الخطر ، بما فى 
ذلك التحقق من االتساق والتوقيت واالستقالل والموثوقية فى مصادر البيانات المستخدمة 

 فى هذه النماذج.
فحص جميع األحكام والتدابير المصرفية الخاصة بتحديد وقياس رأس المال   -5

تقييم مدى كفاية رأس المال فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر ونسب الحد األدنى التنظيمى و 
 المقررة.

فحص عمليات إدارة المخاطر فيما يتعلق باختبارات تحمل الضغوط لمستويات رأس  -6
المال ، مع األخذ فى االعتبار وتيرة هذه الممارسات، والغرض منها، ومعقولية 

 ية ، والموثوقية فى العمليات المستخدمة.السيناريوهات واالفتراضات األساس
فحص األنظمة والعمليات المصرفية لقياس ومراقبة أوضاع السيولة فيما يتعلق  -7

 بصورة المخاطر والبيئة الخارجية والحد األدنى للمتطلبات التنظيمية.
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التقييم الدورى لفعالية معالجة المخاطر المصرفية ، والتحقق من تفاعل وظائف  -8
رير إلعدادها فى الوقت المناسب، وأن تتسم بالدقة والموثوقية ، وأن تكون التقارير التق 

 مناسبة لكل من اإلدارة الداخلية والمشرف )البنك المركزى(.
 

فى البنوك  فعالية وظيفة المراجعة الداخليةزيادة  ويتضح للباحث مما تقدم، أهمية     
 : (8)من خالل ما يلى

)أ( االستقالل والموضوعية: حيث يجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية للبنك مستقلة 
عن األنشطة التى تخضع للمراجعة، ولديها ما يكفى من مكانة وسلطة داخل البنك 

 لتمكين المراجعين الداخليين من تنفيذ مهامهم بموضوعية. 
للمراجعة الداخلية معتمد من  ويتحقق االستقالل والموضوعية من خالل وجود ميثاق     

والميثاق يجب أن يوضح مكانة وظيفة المراجعة الداخلية داخل البنك . مجلس اإلدارة
يسهم فى تمكين إدارة ، وأن القاتها مع وظائف الرقابة األخرى تها ومسؤولياتها وعاوسلط

، للنظر المراجعة الداخلية من أداء مهامها، واالتصال المباشر مع أى فرد من الموظفين
فى أى نشاط أو كيان للبنك، والوصول الكامل وغير المشروط إلى أي من السجالت 
والملفات والبيانات والخصائص المادية للبنك. ويشمل ذلك الوصول إلى نظم المعلومات 

 اإلدارية والسجالت ومحاضر جميع الهيئات االستشارية وصنع القرار.
 

)ب( الكفاءة المهنية والعناية المهنية الواجبة: فالكفاءة المهنية، بما فى ذلك المعرفة 
والخبرة لكل من المراجع الداخلى والمراجعين الداخليين بشكل جماعى، هو أمر أساسى 

 لفعالية وظيفة المراجعة الداخلية فى البنك. 
جمع وفهم المعلومات، لدراسة  كما أن الكفاءة المهنية تعتمد على قدرة المراجع عل     

مع  الكفاءة قترن توتقييم أدلة المراجعة والتواصل مع أصحاب المصلحة. وينبغى أن 
 المنهجيات واألدوات المناسبة والمعرفة الكافية لتقنيات المراجعة. 

أو  ويجب على المراجعين الداخليين بذل العناية والمهارات المتوقعة منهم والحصافة     
. والعناية المهنية الواجبة ال تعنى يةمعقولتتسم بال ( والكفاءة المهنيةprudent) الحكمة

( . ومع ذلك، فى حالة محدودية الكفاءة والخبرة فى مجال معين infallibilityالعصمة )
 يجب أن تتم المراجعة تحت إشراف أكثر المراجعين خبرة. 
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  : (LCR)فحص نسبة تغطية السيولة  -2
فحص مدى قدرة البنك على اتخاذ نهج  ينبغى على إدارة المراجعة الداخلية القيام ب      

اختبار التحمل بناء على نوع وشدة  (Assumptions)محافظ عند وضع افتراضات 
بفحص مدى مالءمة االفتراضات  يةالداخل ةالمراجعإدارة السيناريو ، وذلك من خالل قيام 

المستخدمة والتى قد تتضمن فيما يتعلق باختبارات تحمل مخاطر السيولة ما يلى : 
(BCBS,2008,P.26) 

توافر ، و  فى قيمة األصول السائلة (Erosion)السيولة فى سوق األصول وتآكل  -1
قة بين أسواق العال، و  مصادر التمويل من المؤسسات المالية المضمونة وغير المضمونة

 التمويل أو فعالية التنويع عبر مصادر التمويل.
،  (Contingent Claims)المطالبات الطارئة أو سحب الودائع ، و  مدد التمويل -2
توافر خطوط أو ، و  التدفقات النقدية الخارجة الناجمة عن أنشطة خارج الميزانيةو 

 .(Contingent lines)تحصينات طارئة 
المرتبطة بالمنتجات والمعامالت  (Liquidity drains)تدريجى للسيولة االستنزاف ال -3

 (Triggers)تأثير مشغالت ، و  (Complex products/transactions)المعقدة 
 تحويل العمالت األجنبية والوصول إلى أسواق الصرف األجنبى.، و التصنيف االئتمانى

والحدود مع األخذ بعين االعتبار القدرة على نقل السيولة عبر الكيانات والقطاعات  -4
،  نطاق القيود وعمليات اإلجبار من النواحى القانونية والتنظيمية والتشغيلية وعامل الوقت

 الحصول على تمويل من البنك المركزى.و 
اإلجراءات ، و  (Monetise assets)القدرة التشغيلية للبنك لتسييل األصول  -5

الوثائق الالزمة والخبرة التشغيلية واختبار تنفيذها مع مراعاة ، ومدى توافر العالجية للبنك
 تقديرات نمو الميزانية فى المستقبل.، و  أثر السمعة المحتملة عند تنفيذ هذه اإلجراءات

 

من خالل فحص  (LCR)االلتزام بنسبة تغطية السيولة  مدى التحقق منويتم      
على الجمع بين الوضع الطبيعى السيناريو المقترح لهذه النسبة والذى ينطوى 

(Idiosyncratic)    وصدمات واسعة فى السوق والتى تتضمن ما يلى(BCBS, April 
2010,P.6): 

استنفاد أو إعادة نسبة من ، و  فى التصنيف االئتمانى العام للبنك اكبير  اانخفاض -1
المؤسسات المالية فقدان القدرة على التمويل غير المضمون من ، و ودائع العمالء

 وتخفيضات من مصادر التمويل المحتملة المضمونة ألجل محدد.
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خسارة فى جميع معامالت التمويل المضمون قصير األجل باستثناء األصول السائلة  -2
الزيادة فى تقلبات السوق التى تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض ، و  عالية الجودة

 المستقبل.المحتمل لعقود المشتقات فى 
مسحوبات غير متوقعة على جميع ودائع االئتمان القائمة غير المستخدمة  -3

الحاجة المستمرة لتمويل نمو الميزانية المرتكز على التزامات غير ، و وتسهيالت السيولة
 تعاقدية لتخفيف مخاطر السمعة.

آن واحد ويتم التحقق من أن السيناريو يفترض حدوث جميع الصدمات السابقة فى      
 يوم. 30للتحقق من مدى وجود سيولة كافية للصمود ألكثر من 

 

كما يتم فحص مدى مالءمة الخصائص الواجب استيفائها في أصول البنك حتى يتم      
البنك   االعتداد بها كأصول سائلة عالية الجودة، وتتضمن هذه الخصائص ما يلى )

 (: BCBS, April 2010، 14، ص  2011المركزى المصرى، مخاطر السيولة، 
وق منخفضة، سهولة التقييم وتشمل مخاطر ائتمان ومخاطر س خصائص أساسية: -1

سوق أوراق  فىومدى التأكد منه، انخفاض درجة االرتباط باألصول الخطرة، واإلدراج 
 متطور ومتعارف عليه. ليةما
وتشمل أسواق مالية نشطة وكبيرة، وجود صانعى سوق  خصائص تتعلق بالسوق: -2

 دته.ملتزمين، تركز منخفض في السوق، وإمكانية اللجوء لألصل نظرا لجو 
خصائص تشغيلية: وتتضمن حتمية أن تكون األصول السائلة عالية الجودة غير   -3

مرهونة وخالية من أى معوقات للتصرف فيها على مستوى المجموعة البنكية، وأن تكون 
غير مستخدمة كتغطية لمراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل 

 االئتمانية في العمليات المركبة. زيادة الجودة 
 

 :(NSFR) فحص نسبة صافى التمويل المستقر -3
 تتضمن: والتىيتم التحقق من مكونات نسبة صافى التمويل المستقر     
 ,BCBS ،2011ى المصرى، معهد المصرفل )الويشم التمويل المستقر المتاح )أ(

(April 2010:    
: وتتكون الشريحة (9))القاعدة الرأسمالية( والثانية لرأس المالأدوات الشريحة األولى  -1

األولى من رأس المال األساسى المستمر )رأس المال المصدر والمدفوع، األرباح 
المحتجزة، واالحتياطيات(، ورأس المال األساسى اإلضافى )األسهم الممتازة الدائمة غير 
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نوية، حقوق األقلية، والفرق بين القيمة المتراكمة، األرباح/الخسائر المرحلية ربع الس
: االحتياطى االسمية والقيمة الحالية للقرض المساند(. بينما تتكون الشريحة الثانية من

الخاص، احتياطى فروق ترجمة عمالت أجنبية، رصيد احتياطى القيمة العادلة  
تى تاريخ لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، االستثمارات المالية المحتفظ بها ح

االستحقاق واالستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة، األدوات المالية المختلطة، 
القروض )الودائع( المساندة، ومخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت 

   وااللتزامات العرضية المنتظمة. 
االلتزامات ذات أجل استحقاق سنة فأكثر، و األسهم الممتازة ذات أجل سنة فأكثر،  -2

وودائع مستقرة )وأقل استقرارا( من المؤسسات الصغيرة وعمالء التجزئة غير محددة األجل 
 .أو ألجل أقل من سنة

التمويل بالجملة المقدم من عمالء الشركات غير المالية )المضمون وغير  -3
ميع االلتزامات األخرى وفئات األسهم غير المدرجة في الفئات المذكورة  المضمون(، وج

 أعاله.
الودائع التشغيلية وهى ودائع بين البنوك لمقابلة خدمات تشغيلية وغير مربوطة  -4

بآجال )أضيفت هذه الودائع للتمويل المستقر المتاح ضمن التعديالت الجديدة الصادرة 
  (.  16، ص 2014البنك المركزى المصرى،  – 2014عن لجنة بازل في يناير 

 ,BCBS،2011ى المصرى، معهد المصرف)الويشمل  المطلوبالتمويل المستقر  )ب(
April 2010:)  

النقدية وأدوات قصيرة األجل غير مضمونة متداولة بنشاط ألقل من سنة وأوراق  -1
مالية مع إعادة شراء تعويضى مساو لها وأوراق مالية باستحقاق متبقى أقل من سنة 

 .متبقى أقل من سنةوقروض غير قابلة للتجديد لشركات مالية ذات استحقاق 
دين مصدر أو مضمون من الحكومات أو البنوك المركزية أو بنك التسويات الدولية  -2

أو صندوق النقد الدولى، سندات شركات غير مالية غير مضمونة )أو سندات مغطاة( 
 .وى أو يفوق سنة واحدةواستحقاق يسا AAمصنفة على األقل 

سندات شركات غير مالية غير مضمونة )أو سندات أسهم مدرجة غير مرهونة أو  -3
قروض لشركات غير مالية ذات استحقاق أقل و ذهب ، ، و  Aمغطاة( مصنفة على األقل ـــ

 .من سنة واحدة
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 جميع األصول األخرى، و قروض لعمالء التجزئة ذات استحقاق أقل من سنة واحدة ،  -4
االئتمان الملتزم به وتسهيالت  مسحوب منالبلغ غير والمتعرضات خارج الميزانية ، و 

 أخرى.التزامات طارئة و سيولة، 
 

 فحص مؤشرات اإلنذار المبكر وخطط الطوارئ التمويلية:  -4
يتضمن نطاق أنشطة المراجعة الداخلية إعداد خطة سنوية مرتكزة على تقييم      

المخاطر النشطة استنادا على بعض المدخالت من اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وهذا 
والتى تساعد فى عملية تحديد  (10)يقتضى فحص مدى واقعية مؤشرات اإلنذار المبكر

لسيولة، حيث تتضمن تلك المؤشرات مجموعة من وإدارة العوامل المتعلقة بمخاطر ا
الصدمات وعوامل الخطر الناجمة عنها، ومن بين هذه المؤشرات التى يجب أن تخضع 

 (:BCBS,2008,P.16للفحص ما يلى )
مؤشرات اإلنذار المبكر المتعلقة بالصدمات المؤثرة على السيولة ومن بينها انخفاض  -1

ة السلبية عن البنك، قيام البنوك المراسلة بإلغاء أو التصنيف االئتمانى للبنك، الدعاي
تخفيض الحدود االئتمانية الممنوحة للبنك ، رفع سعر الفائدة على الودائع بواسطة 

، وطلب األطراف المقابلة  اليف التمويل بالجملة أو التجزئةالسلطات اإلشرافية، ارتفاع تك
التسهيالت االئتمانية أو رفضها الدخول فى لضمانات إضافية لحصول البنك على 

  .معامالت جديدة
مؤشرات اإلنذار المبكر المتعلقة بعوامل خطر السيولة ومن بينها زيادة معدالت  -2

سحب ودائع العمالء، وصعوبات فى الحصول على تمويل طويل األجل ، وانخفاض سعر 
افق بين العمالت ، وانخفاض السهم أو ارتفاع تكاليف الديون ، وزيادة درجة عدم التو 

المتوسط المرجح آلجال استحقاق االلتزامات، وتكرار حاالت اقتراب المراكز أو اختراقها 
(Breaching للحدود الداخليـــــــــة أو التنظيميــــــــــة، ووجود تركزات عاليــــــة فى األصول )

 األصول والوضع المالى الكلى.وااللتزامات ، وتدهور كبير فى كل من أرباح البنك وجودة 
 

ا هالتى يتبع االستراتيجيةوالتى تتضمن  (11)التمويلية ونظرا ألهمية خطط الطوارئ      
أن تتم  يجب، فإنه  لتراجع مفاجئ وطارئ فى مستوى السيولة لديهالبنك فى حالة تعرضه 

سياسات وإجراءات التصعيد التى  عمليات المراجعة الداخلية لتلك الخطط وما تتضمنه من 
وتتضمن أعمال المراجعة  . تحديثها بصفة دورية للتأكد من فعاليتهاومدى  يتم إتباعها

  :ما يلىلخطط الطوارئ فحص 
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الناشئة عن البنود داخل وخارج  لتدفقات النقدية )الداخلة والخارجة(اتقديرات  -1
التوافق بين مصادر التدفقات النقدية المتوقعة  الميزانية واألثار المترتبة عليها، ومدى

ؤ بمستوى مخاطر السيولة بنإعداد مؤشرات تساعد إدارة البنك على الت ، و واستخداماتها
 .المحتملة

: يجب أن تتضمن كحد أدنىلتعامل مع أزمات نقص السيولة ، والتى ا استراتيجية -2
اإلجراءات التى يتعين اتخاذها لضمان دقة المعلومات وضمان وصولها إلدارة البنك فى 

الفصل التام بين المهام ، و  الوقت المناسب بما يمكنها من سرعة اتخاذ القرارات
المحافظة على عالقة قوية مع كافة األطراف الرئيسة واألطراف المقابلة و  ،والمسئوليات

لتى تتعامل مع البنك فى األنشطة المتعلقة بتقديم التمويل والسيولة ، وأنشطة المتاجرة  ا
واألنشطة خارج الميزانية التى يمكن أن يعتمد عليها البنك فى توفير السيولة فى الظروف 

 االحتفاظ بسيولة إضافية.، و غير العادية
الخطة تحديد مصادر متنوعة من  تتضمنحيث يجب أن ، خطوط احتياطية للسيولة  -3

التحديد الدقيق  ، و لتجنب مخاطر تركز السيولة  السيولة االحتياطية ) محلية وأجنبية (
لحجم التمويل الذى يمكن للبنك الحصول عليه من هذه المصادر والشروط الالزمة 

متاحة  أن يتوافر لدى البنك حدود تمويل إلزامية والتى تكون ، و  للحصول على هذا التمويل
 تحت الظروف غير المواتية إذا فشل فى الحصول على التسهيالت غير الملزمة.

وجود أساليب لتخفيف مخاطر السيولة من خالل فحص فحص مدى باإلضافة إلى      
ى تحمل مجموعة مدى قيام البنك بتحديد مصادر بديلة للتمويل لتعزيز قدرة البنك عل

، حيث تعتمد مصادر التمويل على طبيعة وشدة ومدة صدمة متنوعة من الصدمات
  .(BCBS, 2008, P20)السيولة 
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 ا: النتائج والتوصيات رابعـــــ 
 

 التوصيات يوجزها الباحث على النحو التالى: و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج      
 

 : دراسةنتائج ال -1
 يمكن للباحث عرض أهم نتائج الدراسة على النحو التالى:     

اتساع نطاق أنشطة المراجعة الداخلية فى مجال إدارة المخاطر ليشمل فحص وتقييم  -1
كفاءة وفعالية عمليات إدارة المخاطر والحوكمة للبنك بالكامل فى سياق المخاطر الحالية 
والمحتملة ، وإعداد خطة سنوية للمراجعة الداخلية تستند على تقييم المخاطر النشطة 

ليا ومجلس اإلدارة ، ومراجعة المهام الرئيسة إلدارة المخاطر وكفاية بمشاركة اإلدارة الع
رأس المال التنظيمى ومراقبة السيولة ، وفحص تنظيم وتفويض المهام لوظيفة إدارة  
المخاطر والتى تتضمن مخاطر السوق واالئتمان والسيولة والتشغيل بصفة أساسية . 

ا يتعلق باختبارات تحمل الضغوط باإلضافة إلى  فحص عمليات إدارة المخاطر فيم
لمستويات رأس المال ، مع األخذ فى االعتبار وتيرة هذه الممارسات ، والغرض منها ، 
ومعقولية السيناريوهات واالفتراضات األساسية المستعملة ، والموثوقية فى العمليات 

 المستخدمة. 
  

ت تحمل الضغوط وإدماجها قيام إدارة المراجعة الداخلية بفحص مدى استخدام اختبارا -2
 فى حوكمة المخاطر ، وذلك من خالل ما يلى :

التحقق من مشاركة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فى تصميم اختبارات التحمل ، وأن  -أ
االختبارات تغطى مجموعة واسعة من وجهات نظر جميع الهيئات اإلدارية فى البنك،  

ددة ومجموعة أساليب فنية نوعية وكمية بهدف التحقق من أن البنك يستخدم أبعادا متعو 
فى برنامج اختبار التحمل ، حيث تمتد االختبارات إلدارة المخاطر تحقيق تغطية شاملة 

من تحليل الحساسية البسيط )المستند إلى تغيرات فى عامل خطر محدد( إلى تحليل 
المحافظة على السيناريو والذى يتضمن اختبارات بالغة التعقيد ، والوقوف على مدى 

اختبارات التحمل وتحديثها بشكل دورى وتقييم فعالية ومتانة اختبارات التحمل نوعيا 
 وكميا. 

 

تتولى إدارة المراجعة الداخلية فحص منهج اختبار تحمل الضغوط واختيار السيناريو   -3
 من عدة جوانب من بينها ما يلى:
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والبيئة الخارجية التى يعمل بها ،  فهم طبيعة وحجم وتعقيد األنشطة األساسية للبنك -أ
والتأكد من أن البنك يقوم بتعزيز ممارساته الختبار التحمل من خالل النظر فى العالقات 
المتبادلة الهامة بين العوامل المتنوعة وتشمل ؛ صدمات األسعار لفئات أصول محددة ، 

قوة المالية للبنك ، جفاف سيولة األصول المقابلة ، إمكانية حدوث خسائر كبيرة تضر بال 
نمو احتياجات السيولة كنتيجة اللتزامات السيولة ، وتضاؤل إمكانية دخول أسواق تمويل 

 مضمونة أو غير مضمونة.     
تحديد طبيعة الصدمات المؤثرة فى تحديد عوامل الخطر بنموذج اختبار التحمل  -ب

ناريوهات االختبار لكل والسيناريوهات المحتملة ، وانه تمت عملية الحصر الكامل بسي
أوجه التغير فى عوامل الخطر ذات الصلة والناجمة عن الصدمات . وفحص األحداث 
واألزمات المحليــــــــة أو الخارجيــــــــة التى حدثت فى الماضى ، والتحقق من إدخالهـــــــــا 

) كتحليل بسيناريوهات اختبار التحمل ، وفحص مدى مالءمة السيناريوهات المستخدمة 
 الحساسية وتحليل السيناريو ( لخصائص المخاطر التى يواجهها البنك.

 

تعاظم دور المراجعة الداخلية فى مجال إدارة المخاطر واختبارات تحمل الضغوط ،  -4
حيث تناولت لجنة بازل للرقابة المصرفية أهمية العالقة بين المراجعة الداخلية والسلطات 

منتظم مع المراجعين التصال االزية( من عدة جوانب أبرزها اإلشرافية )البنوك المرك
مناقشة مجاالت الخطر وفهم مقاييس تخفيف المخاطر ومتابعة  الداخليين بالبنك لكى يتم

ينبغى للسلطات اإلشرافية عقد اجتماعات و مدى استجابة البنك لنقاط الضعف المحددة . 
باإلضافة إلى ضرورة . ائجها وتوصياتهادورية مع المراجعين الداخليين للبنك لمناقشة نت

مناقشة الطرفين لقدرة وظيفة المراجعة الداخلية على مراجعة وظائف إدارة المخاطر 
 الرئيسة وكفاية رأس المال والسيولة .

 
 : دراسةتوصيات ال -2

، ونظرا ألهمية القطاع المصرفى فى مصر والتزام  دراسةبناًء على ما ورد بنتائج ال     
، فإنه تبدو أهمية التعاون بين المنظمات  3البنك المركزى المصرى بمقررات بازل 

المحلية والدولية كلجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد المراجعين الداخليين الدولى  
المصرى إلصدار معيار البنك المركزى السلطات اإلشرافية كوالمعهد المصرفى المصرى و 

مرتبط بدور وظيفة المراجعة الداخلية بالبنوك فى مجال إدارة المخاطر المصرفية 
 واختبارات تحمل الضغوط .
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ويتناول معيار المراجعة الداخلى المقترح إصداره توفير إرشادات للمراجعين الداخليين      
فيما يتعلق بمهام المراجعة الداخلية بالبنوك والتى تتضمن تقديم تأكيدات بشأن عمليات 
إدارة المخاطر ، وتقييم معالجة إدارة المخاطر والتقرير عن المخاطر الرئيسة ، ومراجعة 

دام اختبارات التحمل وإدماجها فى حوكمة المخاطر وتحديد مدى مالءمة مدى استخ
مؤشرات اإلنذار المبكر ، وفحص منهج اختبارات التحمل والسيناريوهات المفترضة وما 
تتضمنه من صدمات وعوامل الخطر ، وفحص ومتابعة نتائج اختبارات التحمل 

ئ على مستوى جميع أنواع واستراتيجيات تخفيف المخاطر ومدى مالءمة خطط الطوار 
 المخاطر المصرفية وخاصة مخاطر االئتمان والتشغيل والسوق والسيولة.

 

باإلضافة إلى ضرورة تفعيل البنك المركزى المصرى لعالقته بإدارة المراجعة الداخلية      
بالبنوك فى إطار ما ورد عن لجنة بازل للرقابة المصرفية من مبادئ متصلة بالعالقة بين 

لطة اإلشرافية ووظيفة المراجعة الداخلية بشأن إدارة المخاطر ، والتقييم الدورى  الس
بواسطة السلطة اإلشرافية لوظيفة المراجعة الداخلية من زوايا: المكانة والسلطة داخل 

 البنك والعمل وفقا لمبادئ سليمة.  
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 دراسة هوامش ال
 
 Basel Committee on Banking)( لجنة بازل للرقابة المصرفية 1)

Supervision-BCBS)   هى لجنة من الجهات الرقابية المصرفية التى تم تأسيسها
. وهى مكونة 1975من قبل محافظى البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر فى عام 

ية من بلجيكا ، كندا ، ألمانيا من كبار ممثلى السلطات الرقابية المصرفية والبنوك المركز 
، إيطاليا ، اليابان، لوكسمبورج ، هولندا ، أسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة 

سويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ت. وتجتمع اللجنة عادة فى بنك ال ، الواليات المتحدة
(BCBS,2006). 

 

بمقررات بازل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق تتضمن المخاطر المصرفية الواردة ( 2)
 ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة.

 

مجموعة السياسات   (ICAAP)( تمثل عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال 3)
واإلجراءات التى يضعها البنك فى إطار إدارة ومراقبة المخاطر المصرفية من أجل تقييم 
كفاية رأس المال فى مواجهة المخاطر الكلية التى يتعرض لها البنك ، وتتحقق عملية  
التقييم من خالل إجراء اختبارات تحمل الضغوط بصفة دورية لكافة أنواع المخاطر )معهد 

 (.2010دراسات المصرفية ، ال
 

تعرف مخاطر تركز السيولة بأنها مخاطر التركز الناشئة عن اعتماد البنك على عدد  (4)
قليل ومحدود من مصادر التمويل للحصول على السيولة الالزمة ، على سبيل المثال ، 
عدد محدود من المودعين. أو تركز توظيفات البنك فى أدوات مالية يصعب تسييلها 

هولة نتيجة انخفاض حجم الطلب عليها ، أو وجود ركود عام فى السوق ) البنك بس
 (. 6، ص 2012مخاطر التركز،  المركزى المصرى،

 

لبات الحد األدنى )من رأس  من دعامات ثالثة وهى متط 2تتكون مقررات بازل  (5)
الشفافية واإلفصاح( . (، وعملية المراجعة الرقابية أو اإلشرافية ، وضوابط السوق ) المال

 (: 2010)الكراسنة ،  تعتمد عملية المراجعة الرقابية أو اإلشرافية على المبادئ التاليةو 
ان يكون لدى البنوك إجراءات لتقييم مدى كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر وكذلك  -أ

 وجود إستراتيجية للمحافظة على مستويات كافية من رأس المال.
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لدى البنك فيما يتعلق  طات اإلشرافية بتقييم ومراجعة األسس الداخليةان تقوم السل -ب
واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند بتقييم مدى كفاية رأس المال واالستراتيجيات لديها ، 

 قناعتها بعدم كفاية رأس المال.
ان تحتفظ البنوك بنسب رأس مال تزيد عن الحد األدنى المقرر وأن يكون لدى  -ج

السلطات اإلشرافية الحق فى الطلب من البنوك االحتفاظ برأس مال أعلى من الحدود 
 الدنيا. 

يتعين على السلطات اإلشرافية التدخل فى مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن  -د
الحد األدنى المقرر لمواجهة مخاطر البنك ، وأن تطلب من البنك اتخاذ إجراءات 

 تم االحتفاظ برأس مال كاف.تصحيحية فورية إذا لم ي
 

 راجع: نسبة تغطية السيولة( لمزيد من التفصيل عن مكونات 6)
 . (20 -18، ص  2011)البنك المركزى المصرى ، مخاطر السيولة  -   

   - BCBS (April 2010, P.32-33)  
 

 ( لمزيد من التفصيل عن مكونات نسبة صافى التمويل المستقر راجع:7)
 . (23-21، ص  2011)البنك المركزى المصرى ، مخاطر السيولة  -   
   - BCBS (April 2010, P.36)  

 

( لمزيد من التفصيل راجع: السمات الرئيسة لوظيفة المراجعة الداخلية وميثاق 8)
 .(BCBS, June 2012)المراجعة الداخلية كما وردت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

 

التعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار ( راجع بالتفصيل: البنك المركزى المصرى، 9)
 (.17-8، ص 2012ديسمبر ) إطار تطبيق مقررات بازل ىكفاية رأس المال ف

 

المصرى نظام إنذار مبكر بهدف تبنى معايير فعالة للتأكيد  ى ( استحدث البنك المركز 10)
على سالمة الجهاز المصرفى من خالل إجراء اختبارات التحمل والتى تساعد على تحديد 

 (.2013مدى قابلية البنوك للتأثر باألزمات االقتصادية )البنك المركزى المصرى ، 
 

 .(10 - 9، ص  2011) ( راجع: البنك المركزى المصرى ، مخاطر السيولة11)
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