
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حول رشادية إمبادئ 

 تطوير منهجيات إختبارات األوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق النقد العربي 

 2021 أكتوبر 



 

 

 

 

2 
 

  

 تمهيد 

لمواجهة  قدرة القطاع المالي  على    للوقوفالهامة المستخدمة    دوات من األ  وضاع الضاغطةتعد اختبارات األ

، خاصة بعد أن أكدت القطاع المصرفي ككل  ىلتحديد أهم المخاطر النظامية على مستو و  ،مخاطر النظاميةال

األزمات التي شهدتها األسواق أنه ليس كافياً أن تتم إدارة المخاطر على أساس أوضاع العمل العادية، نظراً 

يُمكن أن    في األسواق قد تعرض البنوك لخسائر كبيرة،  غير المتوقعةألن التغيرات الداخلية أو الخارجية  

  نتيجة كبيرة    صاريفلم   عامةالموازنة ال  تحمل  إلىوتؤدي    ،على النمو االقتصاديسالبة  تبعات    يكون لها

 التدخل إلنقاذ البنوك. 

قدرته على مواجهة  مدى  لتقييم    ،ساليب أو طرق مختلفةأ  البنكاستخدام    وضاع الضاغطةيقصد باختبارات األ

ذلك من خالل قياس تأثير   قتصادية ومالية معاكسة لكن ممكنة الحدوث،إالمخاطر في ظل افتراض ظروف  

هذه المخاطر على مجموعة المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة األثر على الربحية ومدى كفاية رأس 

لصمود واالستمرار في حالة حدوث صدمات ستخدم في تقييم قدرة البنوك على اتُ ، أي أنها  والسيولة  المال

 .  عاليةمخاطر  إلىاقتصادية ومالية قد تؤدي 

خاصة بعد األزمة المالية    -في السنوات األخيرة    األوضاع الضاغطة أصبحت اختبارات    في هذا السياق،

الجزئي والكلي في القطاع   يينمن أهم أدوات السياسة االحترازية على المستو  -2007عام    أواخرالعالمية  

االختبارات   توفر  .المصرفي عليه    هذه  عما ستكون  الماليةصورة  ذلك لبنوك ل  المراكز  حالة وضع    ،  في 

بد   فرضيات  مختلفة  ال  ءً بدرجات  ثم  االمتوقع حدوثه  ةاألساسي  فرضيةمن  المتوسطة،   فرضية،  األوضاع 

، فرضيات المختلفة جتياز الإتقيس هذه االختبارات قدرة البنوك على  .  خطرة جداً األوضاع ال  فرضيةوصوالً ل

لبنوك التي تمكنها من مقاومة الصدمات االقتصادية ل  المالية  مؤشرات التقييم    المركزية  مصارفلليتيح  بما  

  ، وتفعيل أدوات تخفيف المخاطر   السيولة  ىوالمالية، واتخاذ التدابير الالزمة كتدعيم رأس المال ورفع مستو

 حتواء المخاطر. وضع خطط طوارئ متقدمة إلإضافة ل مثل التحوط والضمانات المقبولة،

   عملية التخطيط الرأسمالي من خالل في    وضاع الضاغطةبجانب ذلك، يمكن استخدام نتائج اختبارات األ 

( لمواجهة كافة المخاطر ذات األثر المادي وأي صدمات مالية  ICAAPالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال )

يضاف إلى منافع تقدير حجم رأس المال المستقبلي الواجب توفره خالل السنوات القادمة.    جانب   إلى  محتملة،

ذلك من خالل    ،ار القطاع المصرفياستقرفي    العامةتعزيز ثقة  المساهمة في    وضاع الضاغطة،اختبارات األ 

 على مستوى القطاع ككل. الختبارات ل الرئيسة النتائجنشر 
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األ اختبارات  ومنهجيات  أنواع  الضاغطةتتعدد  مثل  سلقيا  المطبقة،  وضاع  اإل   :المخاطر  ئتمان،  مخاطر 

العربية بتطبيق  تقوم بعض الدول   مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل.مخاطر التركز، وو

،  (Top-down Approach)المركزي    مصرفتلك االختبارات على مستوى القطاع المصرفي بواسطة ال

 مصرف موحدة محددة بواسطة ال  فرضيات على    بناءً ذلك   ،(Bottom-up Approach)من خالل البنوك  أو  

بنشر نتائج تلك   بعضهافصاح عن نتائج تلك االختبارات في الدول العربية، حيث تقوم  تدرج اإلي.  المركزي

باإلفصاح عن المنهجية    منهااالختبارات في تقارير االستقرار المالي الخاصة بها، بينما يقتصر عدد آخر  

ول "مبادئ  ورقة ح   2009تجدر اإلشارة إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية سبق أن أصدرت في عام  فقط.  

في عام    ،إختبارات األوضاع الضاغطة والرقابة عليها" بتنقيحها الحقاً  كما أصدر مجلس   .2018قامت 

عام   في  اإلسالمية  المالية  األوضاع    2012الخدمات  إختبارات  حول  اإلسالمية  للبنوك  موجهة  ورقة 

ورقة    2013في عام    - صندوق النقد العربي-  كذلك صدر عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية  .الضاغطة

نماذج أعمال  ل التطور السريع والهائل    مع   إال أنه   .بعنوان "مبادئ إختبارات الجهد للمؤسسات المصرفية" 

المالية الضاغطة    األمر  إستوجب ،  المؤسسات  األوضاع  إختبارات  بي بما    مستمر  شكل بتطوير  عين  أخذ 

 المالية. والخدمات تعقد العمليات   اإلعتبار

في مجال اإلصالحات    األعضاء  مواكبة دولهصندوق النقد العربي على    اً منحرصوفي ضوء ما تقدم،  

المناقشات بناًء على و، في المنطقة العربية إلى تعزيز االستقرار المالي الهادفةاالقتصادية والمالية والنقدية 

،  واللجنة العربية للرقابة المصرفية   فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربيةإجتماعات  التي تمت في  

تطوير  تم إصدار المبادئ اإلرشادية التالية حول  وبالتشاور مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  

المبادئ  هذه  التنويه أن تطبيق    مع  ،القطاع الماليمنهجيات إختبارات األوضاع الضاغطة لقياس مخاطر  

والنظام المالي القائم لدى وأهدافه الواردة في نظامه األساسي    ،لحالة كل مصرف مركزي على حدهيخضع  

دليل إسترشادي حول تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة  "صندوق النقد العربي    أصدرسبق أن    .كل دولة

المصارف المركزية  ، بما يُساعد  ليهاإُمشار  ح المبادئ اإلرشادية الشر  الدليل إلىيهدف    ."الجزئية والكلية

والقطاع المصرفي والمالي على تعزيز منظومة إدارة المخاطر وتبني أساليب متطورة لقياس قدرة القطاع  

نظري    تحليل  إطار  ليلالد   يُقدم    المالي على مواجهة الصدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

لمصارف  سواء الُمطبقة من قبل اوعملي حول كيفية تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة الجزئية والكلية،  

  موقع ال)الدليل متاح على    األزمات المصرفيةإدارة  منظومة  يُسهم في تعزيز  و/أو القطاع المالي بما    المركزية

   .صندوق النقد العربي(اإللكتروني ل
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 حول رشادية إمبادئ 

 تطوير منهجيات إختبارات األوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي
 

 األولالمبدأ 

أن تكون إختبارات األوضاع الضاغطة جزًء ال يتجزأ من منظومة الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في 

تعزيز دور مجلس إدارة المؤسسة المالية وإدارتها التنفيذية في إنجاح تبني    يشمل  ، بماالمؤسسات المالية

إختبارات األوضاع الضاغطة، ورسم سياسة مكتوبة ومعتمدة تحكم هذه اإلختبارات، وأن يتم أخذ نتائج 

إختبارات األوضاع الضاغطة في اإلعتبار عند إتخاذ القرارات اإلستراتيجية وتحديد مستوى تقبل المخاطر  

(Risk Appetite).   

 

وموثق.   واضح وشاملو   فعال هيكل حوكمة  على  األوضاع الضاغطة    ات ختبارإ تشتمل أطر  من المناسب أن  

في  علياالاإلدارة  مجلس اإلدارة و  أدوار ومسؤوليات اإلطار  يحدد هذا   العالقة  ذات  )أو   واألطراف  البنك 

  ات فرضيالمن عملية تصميم    ةهذه اإلختبارات. تبدأ المسؤولي  المؤسسة المالية( في دعم وتنفيذ والرقابة على

النموذج والتحقق من صحتاوالموافقة عليه التقاريره، وتطوير  وكيفية إستخدام    ،النتائج  حليلوت  ، وإعداد 

أدوار هذه اإلختبارات، و  اه قصور تظهر  ضعف أوأي  مخرجات اإلختبارات، ومسؤولية معالجة مواطن  

الداخلي والتدقيق  واالمتثال،  المخاطر  اختبار.  إدارة  إطار  جوانب  جميع  اإلجراءات  وضاع  األ  ات تغطي 

ا مجلس اإلدارة و/أو اإلدارة العلي   بما في ذلك موافقةبشكل واضح،    ومحدثة   ، وأن تكون موثقة الضاغطة

تعاون جميع أصحاب المصلحة    وضاع الضاغطة كذلكإطار اختبار األ يضمن    .ى إطار اإلختبارات عل  للبنك

  .هذه اإلختبارات افتراضات تصميم بشأن  معهمالضروريين والتواصل المناسب 

وضاع  اإلطار العام الختبار األ إعداد  المسؤولية النهائية عن    يكون لدى مجالس إدارة البنوكفي هذا السياق،  

جنة  لأو ل  لإلدارة التنفيذيةالضغط    ات ختبارإقد يتم تفويض تطوير وتنفيذ إطار    .عليهاإلشراف  و  الضاغطة

األ  الضاغطةاختبار  تتضمن.  وضاع  دورية  إجتماعات  تنظيم  يتم  كبار    ة المناقش  كما  أو  العليا  اإلدارة  مع 

  الفرضيات. اختيار  عن إختبارات األوضاع الضاغطة والتحديات التي قد تواجه البنك في  الخبراء المسؤولين  

 العاملين في البنك  جميع  أدوار  تحدد    ترتيبات الحوكمة التياإلجتماعات و توثيق  بالبنوك  أهمية قيام  هنا  تبرز  
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األوضاع    اختبار   نتائج  نقل  كيفيةتوضح  ، من المهم وضع آلية واضحة وموثقة  بكافة مستوياتهم الوظيفية

  وأدائه   البنك  استراتيجية   على   التأثير   في  النظر  من  المجلس   يتمكن  حتى،  اإلدارة  مجلس  إلى  الضاغطة

وضاع  األ  لجنة اختبارات   تفاعلأهمية    من المناسب أن توضح هذه الترتيبات،إضافةً لذلك،    .المالي  ووضعه

البنك    الضاغطة مستوى  على  المكونة  األخرى  اللجان  كافة  مع  المصرفيةبالبنك  لجنة   والمجموعة  مثل 

المنتجات/    لجنةو  ،(مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية)  المخاطر  لجنةمطلوبات، واألصول وال

 جراء اجتماعات دوريةإمن خالل   المعلومات واألمن السيبراني، ذلك  قنيةلجنة تونشطة البنك الجديدة،  أ

كذلك من األهمية بمكان، إستخدام نتائج إختبارات األوضاع    .فرضيات تتضمن تبادل اَراء حول اختيار ال

، وكذلك في عملية  (Risk Tolerance)  الضاغطة في تصميم وتحديد درجة تحمل المخاطر لدى البنك

 رأس المال والسيولة. التخطيط لكل من 

وجود   التأكد منفي  األول    يتمثل  جانبين هامين في هذا السياق،  هناكفيما يخص دور السلطات الرقابية،  

تعليمات واضحة حول حوكمة المؤسسات المالية بشكل عام، تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية  

يمات الخاصة بإختبارات األوضاع الضاغطة بما  الجانب الثاني بتطوير التعليتعلق  و   وتطويرها بإستمرار.

يشمل حوكمتها، بحيث تحدد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة المؤسسة المالية واإلدارة التنفيذية وتعزز من  

األوضاع الضاغطة    اختبارات إدماج  في هذا اإلطار،  ثقافة إدارة المخاطر لدى العاملين في المؤسسة المالية.  

الحوكمة   اإلفي منظومة  االعتبار  بعين  الضاغطة  اختبارات عام حول  الطار  يأخذ  الصادر عن   األوضاع 

 ". المبدأ الرابع"وفق ما سيتم ذكره في لسلطات الرقابية على القطاع المالي ا

 الثانيالمبدأ 

الضاغطة، بما في ذلك الكوادر المؤهلة في إدارة توفير البنية التحتية الالزمة لتطبيق إختبارات األوضاع 

الضاغطة،   الذين  المخاطر األوضاع  إختبارات  وتحليل  وإجراء  تصميم  مهارات  أدنى  كحد  لديهم  تتوفر 

توفير البرامج اإلحصائية المناسبة والبيانات الدقيقة والشاملة  ووضع برامج مستمرة لبناء قدراتهم، و 

 والتاريخية لضمان نجاح التطبيق الفعّال لهذه اإلختبارات.

 

 

توفر    . كما تتطلب توفير البيانات ذات الجودة العالية  ألوضاع الضاغطةإختبارات ا  حوكمة  إجراءات ضمن  تت

لتطبيق   الالزمة  التحتية  اإلالبنية  األمثل  ختبارات هذه  األهميةكذلك    .بالشكل  تقنية    من  أنظمة  تتناسب  أن 

 ما بما يسمح بتمكين الفنيين من تطبيق هذه اإلختبارات. ك  ،المعلومات مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمال البنك

 لبرامج اإلحصائية. تتكفل إدارة البنك بتوفير برامج تدريب ، إضافةً لالموارد المالية والبشرية يتعين توفر
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بالبنك،    العاملين  المعرفة  و   وجود خطط تعاقب وظيفيمع  وبناء قدرات  البنك.  نقل  العاملين في    كما بين 

 متخصصين في إختبارات األوضاع الضاغطة، لديهم مهارات وخبرات مناسبة في إدارة المخاطر   تستقطب 

، إضافة إلى  رأس المال والمحاسبة المالية والنمذجة  تعليمات كفايةواالئتمان ومخاطر السوق و  السيولةو

 رات قدرات ومهارات كما تشمل الخب   .معرفة شاملة بالمعايير الدولية الخاصة بإختبارات األوضاع الضاغطة

ستعانة من الممكن اإل  . في الربط بين المخاطر االقتصادية والمخاطر المالية )دورة األعمال والدورة المالية( 

تشريعات بما ال يتعارض مع ال  األوضاع الضاغطة  اختبارات نجاز  إلبخبرات من خارج المؤسسة المالية  

ت   كذلك.  الرقابية األوضاع  البيانات    وفريعتبر  إختبارات  نتائج  لمصداقية  أساساً  الموثوقة  اإلحصائية 

وإجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة وإختيار النموذج    ،كافية  سالسل زمنيةيتم إستخدام  حيث    الضاغطة.

 (، (Satellite Modelلمالئم في اإلختبارات الكلية المبنية على النماذج القياسية مثل: إختبار النموذج الناقل  ا

( ينطبق، سواًء كان تنفيذ  2)رقم  اإلشارة إلى أن المبدأ    تجدر  ومصداقيته العلمية.  لضمان مالءمة النموذج

الرقابية   السلطة  أو  المركزي  البنك  قبل  من  المالية    (Top Down)اإلختبارات  المؤسسة  خالل  من  أو 

(Bottom Up) . 

 
 

   الثالثالمبدأ 

ت  فرضيا إستخدام    معتُبنى إختبارات األوضاع الضاغطة على فرضيات علمية ومنطقية،   من المناسب أن 

إستخدام العالمة المعيارية لبناء   ،متدرجة الشدة مستندة إلى بيانات تاريخية. من الممكن في هذا اإلطار

، (Forward Looking)المطبقة ذات نظرة مستقبلية    كذلك تكون كافة اإلختبارات  .فرضيات اإلختبار

 .1وسياسة إدارة المخاطروالتعافي وتدعم خطط الطوارئ 

 

 بعين   يأخذ بحيث    ،في ضوء أن إختبارات األوضاع الضاغطة أداة إستشرافية وذات بعد مستقبلي وتنبؤي

على أسس سليمة علمياً، حيث تكون    هايتم تصميم فرضيات  .التوقعات   من  سنوات   3  عن  يقل  ال  ما  االعتبار

المعنيين داخل المؤسسة )مثل مسؤولي:   بالتعاون مع  ذات معنى، وُمصاغة وفق آراء خبراء ومختصين 

 المخاطر، واألبحاث، والخزينة، والتسهيالت اإلئتمانية، والمالية، واإلستثمارات، واإلمتثال،...الخ(، بحيث  

 
  فيما يخص كيفية التدرج في بناء فرضيات إختبارات األوضاع الضاغطة، يرجى الرجوع إلى الدليل اإلسترشادي حول إختبارات األوضاع الضاغطة 1

 www.amf.org.ae ، المنشور على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي: (2021) الجزئية والكلية

http://www.amf.org.ae/
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فهم واضح   توفرمن المناسب تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة المالية.  تتبع  في رات هذه االختبا  تُسهم

 وتغطية  الفرضيات مالءمة  ومدى  ،  (Risk Drivers)  أصحاب المصلحة حول تحديد عوامل المخاطر  لدى

المستخدمة،   يتعينكما    .المخاطركافة   الضاغطة  األوضاع  إختبارات  فرضيات  وتفاصيل  نوع  تحديد 

حدوث  عند  أو  سنوي  بشكل  المستخدمة  الفرضيات  تقييم  إلى  إضافةً  الفرضيات،  تصميم  من  والمغزى 

كذلك توثيق نتائج عمليات التقييم للفرضيات، وتفاصيل المنهجيات المستخدمة في  من المناسب  مستجدات.  

 الهدف منها. تحديد الفرضيات و

التي تستند إلى بيانات    الفرضيات وليس فقط اختبارات    لفرضيات جميع الختبارات  إ جراءإأهمية    هنا  تبرز

 (لكن محتملة الحدوث ) قاسية    فرضيات بوضع   بالبنكاألوضاع  لجنة اختبارات   تقوم يُمكن أن  تاريخية، حيث  

للمخاطر. العام  اإلطار  التأ  بشأن  هذه  اإل  عتبارإلا ب  فرضيات خذ  غير  المخاطر المخاطر  )مثل  عتيادية 

فتح شركات تابعة أو فروع أجنبية( التي قد تـؤدى إلـى مخـاطر  ك  ، الجديدة المصاحبة لمنتجات أو أنشطة البنك

 .من قبل معروفةمسـتقبلية غيـر 

الجزئية الضاغطة  األوضاع  إختبارات  علىأسواًء    ،تتيح  معتمدة  )اختبارات   كانت  واحد   تحليل   متغير 

مخاطر  ، قياس المخاطر التالية كحد أدنى:  (المتعددة  فرضيات على عدة متغيرات )اختبارات ال  أو  الحساسية(

اإلئتمانية(  االئتمان  للتسهيالت  الضمانات  كفاية  ذلك مخاطر عدم  )التي تشمل )بما في  السوق  ، ومخاطر 

ال سعر  الو،  فائدةمخاطر  وحقوق  الصرف،  الماليةملكيةسعر  المشتقات  ومخاطر  األسهم،  ومخاطر   ،  ،)

، ومخاطر التركز، ومخاطر السمعة، ومخاطر العدوى، ومخاطر تقييم  ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل

المالية األ  للبنك التجاري، الموجودات خارج الميزانية، بما في ذلك األثر المتوقع على المؤشرات    ساسية 

 المال، والسيولة، والربحية. كفاية رأس مدى مثل: 

أخيراً، يتم تصميم فرضيات إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل متدرج الشدة تستند إلى أحداث ضاغطة  

حصلت تاريخياً، أو إفتراض حدوث أزمات معينة غير متوقعة، مثل حدوث أزمة مالية أو إقتصادية عالمية. 

 للبيانات التاريخية بهدف تصميم الفرضيات متدرجة الشدة. من الممكن إستخدام العالمة المعيارية وفقاً 

األوضاع   إختبارات  في  المستخدمة  القياسية  النماذج  من  اإلستفادة  الممكن  من  أنه  إلى  اإلشارة،  تجدر 

الضاغطة لتطوير أنظمة اإلنذار المبكر، ونماذج إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في المعيار الدولي  

 أن يتم  ، ونماذج التنبؤ بالبنوك الضعيفة، وتطوير خطط الطوارئ. كذلك من األهمية 9ية رقم للتقارير المال
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، خطط التعافي في تحديث وإعادة تقييم  وضاع الضاغطةإلى استخدام نتائج اختبارات األ إيالء عناية خاصة

 . مال والسيولةوليس فقط خطط الطوارئ واستمرارية األعمال وعمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس ال

 الرابعالمبدأ 

يتضمن    قيام المصرف المركزي أو السلطة الرقابية بإصدار إطار عام حول إختبارات األوضاع الضاغطة،

متطلبات بناء الفرضيات والمنهجيات المستخدمة، ودورية إجراءها، وآلية التعامل مع نتائج اإلختبارات.  

أن يتم إتاحة المجال للمؤسسات المالية بتحديد بعض الفرضيات الخاصة بها وفقاً لخصوصية    من المناسب

 المخاطر لديها.   

 

الرقابية المسؤولة عن متانة وسالمة المراكز المالية للقطاع المصرفي  كون المصرف المركزي هو السلطة  

، يعتبر قيامه بإصدار إطار عام حول إختبارات األوضاع الضاغطة نقطة إنطالق نحو  ةوالمالي في الدول

إنجاح وتعزيز فاعلية تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى المؤسسات  

  .المالية

تحديد    يشمل اإلطار الحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بتطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة، بما في ذلك:

وحوكم  اإلختبارات،  وأهداف  الرئيسة،  الخاصة  تهاالمخاطر  والسياسات  الداخلية بها،  واإلجراءات   ،

ودورية إجراءها )من المناسب   هاصميمت والتوثيق، ومتطلبات البنية التحتية إلجراء اإلختبارات، ومتطلبات  

ً األوقات الطبيعية مرة    خالل  أن تكون دورية إجراء اإلختبارات  بشكل نصف ، وعلى األقل  واحدة سنويا

الضاغطة(  سنوي األوضاع  بهذا ،  خالل  المركزي  المصرف  ودور  المطلوبة،  اإلختبارات  وأنواع 

مراجع ودورية  وكيفية  ومتطلبات تهاالخصوص،  اإلختبارات،  ونتائج  مخرجات  مع  التعامل  وطرق   ،

 .  نتائجهاالتواصل بين المصرف المركزي والمؤسسة المالية حول 

من المصرف المركزي،   مصممةارات األوضاع الضاغطة  في حال كانت الفرضيات المستخدمة في إختب

فمن المستحسن أن تتيح التعليمات الرقابية للمؤسسات المالية تصميم فرضية واحدة على األقل، تأخذ في 

المصرف   قبل  من  المبنية  الفرضيات  تغطيها  لم  المالية  المؤسسة  نظر  من وجهة  مهمة  مخاطر  اإلعتبار 

من الضروري قيام كل اطر قد تختلف من مؤسسة مالية ألخرى. حيث  المركزي، ذلك في ضوء أن المخ

د عملياته  قوحجم أنشطته، ومدى تع التي تتماشى مع نموذج أعماله الضغوط الخاصة به  فرضيات بنك بتحديد  

 السلطة  قيامقد يؤدي ومستوى المالءة المالية والسيولة لديه. حيث  المصرفية، والمخاطر التي يتعرض لها،
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ب  البنوك    فرضيات   وضعالرقابية  كل  على  موحدة  قيامضغوط  ال  إلى  بإعداد  بغرض  فرضيات  البنوك 

  ر. مما يؤثر سلباً على جودة االختبارات وتقييم اإلطار العام للمخاط  ،لمتطلبات السلطة الرقابيةفقط  ستجابة  اإل

 مع إتاحة قيام كل بنك بوضعموحدة على البنوك بوضع فرضيات  المركزية مصارفقيام الستحسن عليه يُ 

ً   ي هذا اإلطار، من المناسب ف   الفرضيات الخاصة به.   المركزي قيام   مصرفأن تتضمن تعليمات ال  أيضا

على أساس فردي ومجمع معاً بالنسبة للبنوك التي تنتمي إلى    وضاع الضاغطةالبنوك بإجراء اختبارات األ 

مجموعة مصرفية، ذلك للوصول إلى تحديد وتقييم شامل للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على الكيانات التابعة  

بالكام العام   ل.للبنك أو المجموعة المصرفية   ، المالية  للمؤسسات ملزم  لإلختبارات  يحبّذ أن يكون اإلطار 

تقوم   الرقابية  بحيث  به، ا بمتالسلطات  اإللتزام  مدى  في    بعة  فرضيات مجال  خاصةً    ات ختباراإل  تصميم 

 . جهانتائ واإلفصاح عن

 الخامس المبدأ 

مراعاة خصوصية نماذج أعمال البنوك اإلسالمية، عند قيام المصارف المركزية بإصدار أي تعليمات أو  

 الضاغطة. إرشادات تتعلق بإختبارات األوضاع 

 

ن المؤسسات المالية من تعزيز قدرتها على  في تمكي   األوضاع الضاغطةختبارات  إ من  الرئيس    هدفتمثل الي

إمتصاص أي صدمات مالية أو إقتصادية. بما أن نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة تختلف عن  

  أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة، خاصة أن البنوك التقليدية، تُراعي المنظومة الرقابية خصوصية نماذج  

أشار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية إلى    لقد الصناعة المالية المتوافقة مع الشريعة في تطور ملحوظ.  

التشغيلية  لمتمان والسوق وائتوافق وضعية مخاطر اإل  عدم المالية اإلسالميةخاطر  مع وضعية    لألدوات 

  المتوافقة مع الشريعة المؤسسات المالية  قد تتعرض    قليدية. إضافةً لهذه المخاطر،األدوات المالية الت خاطر  م

الشريعة ومبادئها، ومخاطر معدل العائد، ومخاطر   تعليمات ب  اإللتزامإلى مخاطر أخرى، مثل مخاطر عدم  

إختبارات األوضاع  على سبيل المثال، فيما يخص  ف.  كيةلملااألسهم وغيرها من أدوات حقوق  ستثمار في  إلا

على  المتوافقة أعمالها مع الشريعةالمؤسسات المالية حصول  تحديات ل  الضاغطة الخاصة بالسيولة، ونظراً 

تمويل قصير األجل وموجودات سائلة عالية الجودة متوافقة مع أحكام الشريعة بحيث تتماشى مع توقعات 

 صة بالسيولة هذا الجانب في اإلعتبار. مخاطر السيولة، فمن المهم أن تأخذ إختبارات الضغط الخا

عام   في  أصدر  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  "المبادئ   2012تجدر  بعنوان  ورقة 

 اإلرشادية إلختبارات الضغط للمؤسسات المالية اإلسالمية )عدا مؤسسات التكافل وبرامج اإلستثمار 
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تتضمن كافة المتطلبات الخاصة بتصميم فرضيات   سالمية"الجماعي اإلسالمي( التي تقدم خدمات مالية إ 

 ومنهجيات إختبارات األوضاع الضاغطة الخاصة بالبنوك اإلسالمية. 

 السادس المبدأ 

تكثيف دورية إختبارات األوضاع الضاغطة بالنسبة للبنوك ذات األهمية النظامية، وإستخدام فرضيات تُراعي  

ومخاطر    (Contagion Risk)خصوصية هذه البنوك، ومثال ذلك إستخدام فرضيات لقياس مخاطر العدوى  

 العمليات المالية العابرة للحدود. 

 

، لوحظ أن التحديات التي واجهتها بعض المؤسسات المالية 2007عام    أواخرخالل األزمة المالية العالمية  

  مع لها ترابطات كبيرة   مؤسسات الكبيرة تؤثر بشكل ملحوظ على النظام المالي وإستقراره، ذلك كون هذه ال

ى  يؤدي إلى حدوث مخاطر العدوى التي تنتقل إل   مؤسسات األخرى، بالتالي إن تعثر هذه الالمالية  المؤسسات  

  األمر الذي يحتم األخرى، مما ينعكس بشكل سلبي على اإلقتصاد واإلستقرار المالي،  المالية  المؤسسات  

لضمان اإلستقرار المالي. لذا برزت أهمية وجود سياسات تهدف إلى الحد من فشل تلك    تدخل الحكومات 

ي  ف   لمعظم البنوكاكز المالية  كانت المر  .(DSIBs)المؤسسات المالية وبالذات البنوك ذات األهمية النظامية  

أدى إلى حدوث    "ليمان براذرز"مستقرة، لكن تعثر بنك   ،2007عام    أواخراألزمة المالية العالمية    بداية

النظام المالي   ليصبح  ،حدود الواليات المتحدة األمريكية   ت البنوك األخرى، بل تعد   إلى  مخاطر عدوى إنتقلت 

   .باهظةوُكلف خسائر  هوكبد  االقتصاد العالميانعكس سلباً على  مما خطر،برمته في  في العالم

الهذه األزمة من وعي  زادت   المالي  اإلأن    رقابية منالسلطات  تم  ي  الالعالمي  ستقرار  إذا  إال  ربط  تحقق 

ة، وتعزيز منظومة إدارة اإلقتصادية واإلحترازي  تينالسياس   وحدوث تنسيق بيناإلقتصادية  بالمخاطر المالية  

 زمات المالية وتكثيف الرقابة على البنوك ذات األهمية النظامية. األ

إختبارات األوضاع الضاغطة جزء رئيس من منظومة الحوكمة  دأب العديد من البنوك المركزية في جعل    لقد 

ً وثقافة إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام والبنوك ذات األهمية النظامية بشكل خاص. وفق لجنة  تعليمات  ل  ا

بازل للرقابة المصرفية، فعلى السلطات الرقابية تحليل نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة التي تقوم البنوك  

البنوك المهمة محلياً. وأن يأخذ   بإجرائها، كونها تؤثر على القرارات اإلستراتيجية لهذه البنوك خصوصاً 

ا األهمية  ذات  البنوك  على  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  )تطبيق  محلياً  اإلعتبارات   D-SIBs)لنظامية 

 الموضحة بالجدول أدناه: 
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 إطار إختبارات األوضاع الضاغطة لدى البنوك ذات األهمية النظامية 

المنهجية  

 واإلطار

 األوضاع الضاغطة.  فرضياتتضمين المتغيرات اإلقتصادية في 

السلطة   من  المعتمدة  الضاغطة  األوضاع  بفرضيات  باإلعتبار اإللتزام  واألخذ  الرقابية 

 فرضيات إضافية تراعي هيكل مخاطر البنك. 

األخذ باإلعتبار التدني في المخصصات واإلنخفاض في رأس المال نتيجة تطبيق إختبارات  

 األوضاع الضاغطة. 

تقييم رأس المال  

 ونظام التقارير

 الفرضيات المختلفة. تتضمن إختبارات األوضاع الضاغطة تحليل الحساسية وتحليل 

 تقييم قوة رأس المال وتعرضه لإلنخفاض نتيجة تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة. 

 مراقبة إجراءات التخفيف من الخسائر. 

 تقارير رقابية داخلية وخارجية.

 . KPIs)رصد مؤشرات األداء الرئيسة )

والبنية    النظم

   التحتية

 لتنفيذ إختبارات األوضاع الضاغطة لمختلف أنواع المخاطر. منهجية موحدة أو بيئة موحدة  

 أن تكون البنية التحتية قادرة على تجميع جميع نتائج المخاطر.

تكاملية المعلومات والبيانات بحيث تكون البنية التحتية قادرة على قراءة البيانات من مختلف  

 المصادر ودمجها. 

حوكمة إختبارات  

األوضاع  

 الضاغطة 

اإلدارة  ومجلس  العليا  اإلدارة  وضع    إشراك  وفي  األوضاع إطار  منهجية  إختبارات 

 .الضاغطة

 يشمل إطار الحوكمة مراجعة منهجية إختبارات األوضاع الضاغطة ونتائجها.

 توفر خبرة كافية في مواضيع إختبارات األوضاع الضاغطة لدى كافة المستويات الوظيفية.

 

من الممكن قياس مخاطر الترابط أو العدوى، من خالل قيام البنك التجاري بإفتراض حدوث خسائر لدى 

البنوك التي يترابط معها بودائع وقروض نتيجة حدوث أزمة معينة، وقياس أثر ذلك على مالئته المالية، أو  

أو   بنك  في مالءة  مخاطر جوهرية  بإفتراض حدوث  المركزي  البنك  قيام  األهمية  من خالل  ذات  البنوك 

النظامية على النظام المصرفي ككل، وإستخدام فرضيات معينة تتعلق بالمتغيرات المستخدمة في منهجية 

  تحديد البنوك ذات األهمية النظامية محلياً، مثال ذلك حجم العمليات في نظام المدفوعات الوطني، وحجم 

ودائع العمالء )مع األخذ في اإلعتبار حجم األجزاء حجم  وقروض والودائع ما بين البنوك لليلة واحدة،  ال

الودائع( ضمان  منظومة  بموجب  المهم  ،المضمونة  إختبارات    تُبنىأن    من  في  الُمستخدمة  الفرضيات 

لدى  صدمات أشد من تلك المستخدمة    بحيث يتم تضمينها  األوضاع الضاغطة للبنوك ذات األهمية النظامية

    لبنوك األخرى.ا

تبرز أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية في حال كان للبنك التجاري فروع خارج حدود أخيراً،  

كافة متطلبات قياس المخاطر العابرة للحدود بالنسبة   غطيت ،قد يتطلب األمر وجود مذكرات تفاهمو. الدولة

 للبنك ذو األهمية النظامية على المستوى المحلي. 

 



 

 

 

 

12 
 

 

 السابع المبدأ 

عملية التخطيط الرأسمالي من خالل عملية التقييم الداخلي في    وضاع الضاغطةاستخدام نتائج اختبارات األ

 . (ILAAP)السيولة  كفايةوالتقييم الداخلي ل (ICAAPلكفاية رأس المال )

 

التي   المخاطر  إدارة  أدوات  أهم  أحد  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  تُعد  إليه،  اإلشارة  سبق  يُمكن  كما 

إستخدامها للتنبؤ بالمخاطر والصدمات التي قد يواجهها القطاع المصرفي أو المالي. بشكل عام، ال يقتصر 

تلك   نتائج  إستخدام  أيضاً  يشمل  حيث  النتائج،  تحليل  على  فقط  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  تطبيق 

وأي    قد تواجههمواجهة كافة المخاطر ذات األثر المادي التي  بما يُعزز من قدرة البنك على    ،اإلختبارات 

  ا فرهاالواجب تو  ومستويات السيولة  صدمات مالية محتملة، إضافة إلى تقدير حجم رأس المال المستقبلي

فإن إستخدام هذه اإلختبارات يؤدي إلى تعزيز المراكز المالية للبنوك، بحيث تكون    ،. بالتاليالقادمة  عوام ألل

  ان ستعداداً لمواجهة الصدمات المالية المحتملة، خصوصاً أن أداتي كفاية رأس المال والسيولة تعزز أكثر إ

مخاطر رأس المال والسيولة بشكل خاص   انمن قدرة البنك على إستيعاب الخسائر المالية المحتملة وتضبط

إختبارات األوضاع الضاغطة    إلى أن  هناوالمخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام. ال بد من اإلشارة  

األخرى   األدوات  مع  تكاملياً  دوراً  المخاطرتلعب  إدارة  منظومة  في  المعرضة  مثل    ،المستخدمة  القيمة 

التي تقيس مخاطر السوق على سبيل المثال، سواًء التي يتم فيها تطبيق منهجية محاكاة    (VaR)للمخاطر  

التاريخية محاكاة   أو تلك التي تستخدم منهجية (Historical simulation Methodology) التغيرات 

ي قيمة  التغيرات التاريخية ف  حاكيسوقية عشوائية ت  فرضيات التغيرات في قيمة المحفظة الحالية من خالل  

   (Monte Carlo simulation Methodology). معينة زمنيةفترة المحفظة خالل 

كفاية الداخلي لتقييم  لل  المراجعة فحص نتائج اختبار الضغط كجزء من  فيما يخص المصارف المركزية، يتم  

  المخاطر المادية تلتقط إختبارات األوضاع الضاغطة  وإدارة مخاطر السيولة للبنوك.     (ICAAP)رأس المال

 كما تبرز   .تقييم كفاية رأس مال البنك والسيولة  بحيث تكون فعالة بشكل كاٍف لدى،  التي قد يواجهها البنك

البنوك،  همية  أ ألهدافها   إذا كانت متوافقة  فيمامراجعة الجوانب األخرى الختبارات الضغط التي تجريها 

معالجة أي أوجه    ،التنفيذية للبنك التجاري  من اإلدارة  يطلب المصرف المركزي  ت الحوكمة.المعلنة وترتيبا

فيها ال تؤخذ    ، بما في ذلك الحاالت التيات األوضاع الضاغطةقصور مادية تم تحديدها في إطار اختبار

 . في االعتبار بشكل كاٍف في عملية صنع القرار في البنك تلك اإلختبارات نتائج  
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 الثامنالمبدأ 

قيام إدارتي الرقابة المصرفية واإلستقرار المالي بالتنسيق المشترك ومراجعة وتقييم منهجيات ونتائج 

إختبارات األوضاع الضاغطة، وتحليل النتائج بشكل علمي، سواًء الُمطبقة من المؤسسة المالية أو من  

 المصرف المركزي، وتقديم التوصيات الالزمة إلدارة المصرف المركزي. 

يُعد التنسيق الداخلي بين إدارتي الرقابة المصرفية واإلستقرار المالي بخصوص تقييم إختبارات األوضاع  

فيد الضاغطة الجزئية والكلية وتبادل اآلراء حول نتائجها عنصراً مهماً لتعزيز قوة اإلختبارات. كذلك من الم

التنسيق حول تعزيز أوجه اإلستفادة من قاعدة بيانات مركزية المخاطر لدى المصرف المركزي وقاعدة  

بيانات المعلومات اإلئتمانية، ذلك عند بناء النماذج القياسية وتقييم المخاطر الجزئية والكلية للنظام المالي في  

الضاغطة األوضاع  اإلطار،    .إختبارات  هذا  عند في  بإختبارات  إص  يُستحسن  خاصة  تعليمات  أي  دار 

عرضها على إدارة االستقرار المالي إلبداء الرأي، والعكس صحيح فيما  أن يتم  األوضاع الضاغطة الجزئية  

يخص إختبارات األوضاع الضاغطة الكلية. من المعروف أن المخاطر الكلية مثل المخاطر االقتصادية،  

بنا تؤخذ في اإلعتبار عند  المثال،  الحال  على سبيل  التجاري. كذلك  البنك  الخاصة في  القياسية  النماذج  ء 

بالنسبة للنماذج القياسية الخاصة بقياس المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي ككل، التي تأخذ في  

  اإلعتبار المخاطر الجزئية لكل بنك، خصوصاً البنوك التي لها أهمية نظامية. ال بد من التأكيد على أهمية 

إختبارات األوضاع الضاغطة الجزئية والكلية لفرضيات تقيس األثر المتوقع للمخاطر االقتصادية  تضمين  

 على المؤشرات الرئيسة للمؤسسة المالية، بحيث تشمل كحد أدنى متغير الناتج المحلي اإلجمالي.  

للبحث    ،واألبحاث   الرقابة المصرفية واإٍلستقرار المالي  ات في هذا السياق، تبرز أهمية المشاورات بين إدار

في المتغيرات والفرضيات والمنهجيات المستخدمة في إختبارات األوضاع الضاغطة. إن تبادل نتائج تحليل  

إدار بين  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  المالي  ات وتقييم  واإلستقرار  المصرفية  من   ،واألبحاث   الرقابة 

يكون ض أن  األدوار المستحسن  تكون  بحيث  المركزي،  المصرف  إدارة  قبل   من إطار واضح معتمد من 

واضحة بما يكفل التحسين المستمر لتطبيق    واألبحاث   الرقابة المصرفية واإلستقرار المالي  ات إداربالمنوطة  

بإختبارات   ةتبادل اآلراء حول التقرير والتوصيات المتعلق  ناسب لما  كذلك من  .إختبارات األوضاع الضاغطة

نتائج االختبارات   تقرير  األوضاع الضاغطة قبل رفعها إلدارة المصرف المركزي، بما يعزز من جودة

 المالي   ستقرارواإل  الرقابة المصرفيةإدارات  من جانب آخر، من الممكن أن تقوم    والتوصيات التي يتم رفعها.

 ، إذا إستدعت الضرورة ذلك البنوك معإختبارات األوضاع الضاغطة  فرضيات ونتائج بمناقشةواألبحاث 
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المصرفية   غير  المالية  المؤسسات  على  بالرقابة  المعنية  اإلدارات  قيام  ونتائج  بمناقشة  وكذلك  فرضيات 

  الضرورة لذلك. إذا إستدعت  التي تخضع إلشرافهااإلختبارات مع تلك المؤسسات 

 التاسع المبدأ 

في حال تبين للمصرف المركزي أوجه قصور أو مواطن ضعف لدى المؤسسة المالية في تطبيق إختبارات  

األوضاع الضاغطة، يتم التواصل مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمؤسسة المالية وتزويدها بتقرير  

زمنية شاملة  خطي شامل يتضمن أوجه القصور، على أن يتم الطلب من المؤسسة المالية وضع خطة  

 لمعالجة كافة أوجه القصور التي تبينت للمصرف المركزي.  

 

المكتبية   الرقابة  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  موثوقية  مراجعة  عملية  تُعتبر 

في حال تبين وجود قصور أو مواطن ضعف للمصرف المركزي بخصوص    .والميدانية للمصارف المركزية

ت األوضاع الضاغطة مثل: قصور في المنهجيات المستخدمة، وعدم موثوقية النتائج، وعدم تطبيق إختبارا

اإلدارة  دور  في  وقصور  والمالية،  المؤهلة  البشرية  الموارد  في  ونقص  المستخدمة،  الفرضيات  منطقية 

بتقرير شامل حول    التنفيذية، يتم مخاطبة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك أو المؤسسة المالية وتزويدها

أوجه القصور في تطبيق تلك اإلختبارات، ومنح البنك التجاري/المؤسسة المالية مهلة زمنية كافية لتصويب  

يتطلب األمر عقد اجتماع بين المصرف المركزي ومجلس اإلدارة واإلدارة  . كما قد  الوضع بشكل عاجل

الم للتباحث في مالحظات  المالية  للبنك/المؤسسة  قيام التنفيذية  األحوال  ويتم في جميع  المركزي،    صرف 

ذات  بخطة شاملة وواضحة  المركزي  المصرف  بتزويد  المالية  التجاري/المؤسسة  للبنك  التنفيذية  اإلدارة 

إطار زمني محدد لمعالجة كافة أوجه الضعف التي تبينت للمصرف المركزي في إطار عملية الرقابة المالية. 

المصرف المركزي من المؤسسة المالية اإلستعانة بجهة استشارية متخصصة لتطوير من الممكن أن يطلب  

 .اختبارات األوضاع الضاغطة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بتقرير شامل حول ذلك

 العاشر المبدأ 

في   المستخدمة  المنهجيات  وتطوير  بمراجعة  المالية  والمؤسسات  المركزية  المصارف  إختبارات  قيام 

األوضاع الضاغطة بشكل دوري أو كلما إقتضت الحاجة، ومواكبة التطورات الحاصلة في المجاالت التي  

، ومخاطر  وغيرها  تهم القطاع المالي كالكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، واألزمات المالية واإلقتصادية

 .األمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بأطراف ثالثة وغيرها
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جانباً مهماً وخطوة رئيسة في منظومة    ،تُعد عملية مراجعة منهجية وفرضيات إختبارات األوضاع الضاغطة

إدارة المخاطر، حيث تسعى المصارف المركزية والبنوك التجارية باستمرار لتطوير إختبارات األوضاع  

المستخدمة، إضافةً   .الضاغطة وتحسين موثوقيتها والفرضيات  المنهجيات  ذلك  إلى  يشمل  نتائج    استخدام 

عقد إجتماعات دورية ،  كذلك من األهمية  بطريقة تتوافق مع أهداف إطار العمل.  األوضاع الضاغطةاختبار  

أو أي جوانب أخرى   التحديات  لبحث  التجارية  المركزي والبنوك  المصرف  بين  الحاجة  إقتضت  أو كلما 

النظر في مالحظات المؤسسات المالية حول التحديات تخص عملية تطوير هذه اإلختبارات، حيث من المهم  

عرض مسودة أي تعليمات أو    ناسب التي تواجهها عند تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة. كذلك من الم

بالتعليمات إلختبارات األوضاع الضاغطة على المؤسسات المالية/البنوك و/أو جمعيات  تحديثات خاصة 

 سودة التعليمات أو التحديثات. المصارف، بهدف إبداء الرأي في م

من جانب آخر، من المناسب قيام المصارف المركزية بإصدار دليل أو تعليمات للمؤسسات المالية حول  

العكسية   إختبارات األوضاع الضاغطة  المالية (Reverse Stress Tests)تطبيق  للمؤسسة  تتيح  التي   ،

ا لدى  الرئيسة  الرقابية  النسب  تراجع  مسببات  تعليمات  معرفة  بموجب  المقررة  الدنيا  الحدود  عن  لبنك 

المصرف المركزي، وتُعطي المصرف المركزي والمؤسسة المالية فرصة إلستخدام نتائج هذه اإلختبارات 

 ومقارنتها مع نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة الُمطبقة بهدف مراجعة موثوقيتها.

األهمية التطورات  ،  كذلك من  آخر  المؤسسات   والتغيرات   والمستجدات مواكبة  أعمال  نماذج  على صعيد 

تصميم إختبارات أوضاع ضاغطة  بما يؤدي إلى  د عملياتها المالية وارتفاع المخاطر المالية،  قالمالية وتع 

مخاطر  البما في ذلك قياس أثر  ،تقيس هذه المخاطر، مثال ذلك: مخاطر الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ

لالومخاطر    ( Physical Risk)  ةالمادي والمخاطر  (Transition Risk)  تحوُّ السيبرانية،  والمخاطر   ،

المرتبطة باألطراف الثالثة، والتخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور واآليبورس، ومخاطر غسل األموال  

أزم حدوث  ومخاطر  األخرى،  األولية  والمواد  النفط  أسعار  تغير  ومخاطر  اإلرهاب،  معينة   ات وتمويل 

فعلى سبيل المثال، كشفت   .(2007عام    أواخر)كأزمة فيروس كورونا المستجد، واألزمة المالية العالمية  

بتبني إختبارات أوضاع    أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية قيام المصرف المركزي والبنوك التجارية 

، من المهم صدد . في هذا ال)حدهكل قطاع على    (ضاغطة تقيس مخاطر القطاعات االقتصادية بشكل إفرادي  

ذلك:  مثال  أو خارجها،  الدولة  داخل  تاريخية سواًء  أحداث مشابهة ألزمات  مبنية على  إختبارات  تطبيق 

حدوث أزمة إقتصادية معينة في الدولة، وحدوث أزمة بسبب تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية، 

 ،...الخ.2020ستجد في عام  ، وأزمة فيروس كورونا الم2007عام  أواخر واألزمة المالية العالمية 
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مثال آخر حول المخاطر التي قد تواجه القطاع المالي، الواجب أخذها في اإلعتبار عند تطبيق إختبارات 

المركزي   المصرف  من  تتطلب  المناخ، حيث  وتغيرات  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  الضاغطة،  األوضاع 

فر تتضمن  ضاغطة  أوضاع  إختبارات  تطوير  المالي  المحتمل  والقطاع  واألثر  الشدة،  متدرجة  ضيات 

للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. من الفرضيات الممكن أخذها في  

المحفظة   وفي  المالي  القطاع  أصول  في  مادية  خسائر  حدوث  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اإلعتبار 

ء من أفراد وشركات، وحدوث كوارث طبيعية في دولة اإلستثمارية، وحدوث خسائر في ممتلكات العمال 

البنك األم أو في دول فروع البنوك خارج حدود الدولة أو البنوك المراسلة في دول أخرى. واألثر المتوقع  

 للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على مخاطر اإلئتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق. 

 

المستحسن قيام المصرف المركزي بإصدار إطار عام حول متطلبات تطبيق إختبارات  من جانب آخر، من 

المصرفية غير  المالية  القطاعات  على  الضاغطة  بالنسبة    ،األوضاع  أما  منها.  كل  خصوصية  يُراعي 

للقطاعات المالية التي ال تخضع لرقابة المصرف المركزي، فمن المستحسن التنسيق مع الجهات الرقابية 

 ى حول إصدار هذا اإلطار بما يشمل كافة المتطلبات الالزمة لتطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة. األخر

 

 الحادي عشرالمبدأ 

إختبارات األوضاع الضاغطة،    قيام المصرف المركزي بإصدار متطلبات اإلفصاح عن منهجيات ونتائج

ال   الُمطبقة  سواءً  المطبقة    ،(Top-down Approach)  المركزي  مصرفبواسطة  خالل  و/أو  من 

 .  (Bottom-up Approach) مؤسسات الماليةال

 

 

اختبارات    يساهم نتائج  المركزياإلفصاح عن  المصرف  متطلبات  وفق  الضاغطة  كان    ، سواءً األوضاع 

عزيز  وت  إنضباط السوق،في تحسين    ،المؤسسات المالية و/أو من المصارف المركزية نفسهامن قبل  اإلفصاح  

دقيقة حول  الستنتاجات غير  إلاعلى مواجهة الصدمات المحتملة، ويحد من    الثقة في قدرة القطاع المصرفي

البنوك  بحيث  /مرونة  بعناية  مدروس  اإلفصاح  يكون  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  في  لكن  المالية.  المؤسسات 

المتخصص  غير  للجمهور  المالي  الوعي  مستويات  أن  ،  يُراعي  الممكن  من  نتائج  كذلك  اإلفصاح  يشمل 

اإلختبارات، ومنهجيتها. من المناسب، أهداف  التي بُنيت عليها اإلختبارات، وفتراضات  اإلاإلختبارات، و

نتائج تلك االختبارات في تقارير االستقرار المالي الخاصة بها،  بنشر ملخص حول    ةقيام المصارف المركزي 

لكن في جميع األحوال، يكون أي إفصاح عن    .اع الماليذلك من باب الشفافية وتعزيز ثقة الجمهور في القط

  وأن   إختبارات األوضاع الضاغطة خاضعاً لمتطلبات يتم إصدارها من قبل السلطة الرقابية في هذا الشأن،

 .لها سمعة مخاطر حتى ال يتسبب ذلك بحدوث  المالية المؤسسات  أسماء اإلفصاح عن يتم ال


