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 تـقديـم

المصارف المركزية ومؤسساا  القداا البرة اة يدل ااا  أرسى مجلس محافظي 
مقذ عاة سقوا ، ةااعوة أداا أااحال المباالي والسابامة المحاافظ ي ل دااي  
ورقة عمل دول يجرةة مول ه في أدا المجاال  ذا  البالقة ةبمال المجلاس  
كما يصار عي اللجان وفرق البمل المقبثدة عي المجلس، أوراق عمل ي قاول 

الدضايا ال ي يقاقشها هذه اللجان والفرق  إضافة إلى ذلك، يبا الموضوعا  و
اقاوق القدا البرةي ضمي ممارس ه لقشاطه كأمانة فق ة لهذا المجلس، عااما  
مي ال دارير واألوراق في مخ لف الجوانا  القداياة والمصارف ة ال اي ي بلا  

رير ةأنشطة المصارف المركزياة ومؤسساا  القداا البرة اة  ويباا هاذه ال داا
واألوراق مااي أ اال يسااه ل ايخاااذ الداارارا  وال وااا ا  ال ااي يصااارها 
المجلس  وفي ضوء ما يضامق ه كال هاذه األوراق وال داارير ماي مبلوماا  
مف اااة عااي موضااوعا  ذا  ااالة ةأعمااال المصااارف المركزيااة، فدااا رأ  
المجلس أنه مي المقاس  أن ي اح لها أكبر فراة مي القشر وال وزيع  لاذلك، 

ة ال اي ي ضامي األوراق ال اي يداامها لةاشر الصاقاوق ةقشار هاذه السلسا فدا 
السامة المحافظ ي إلى  ان  ال دارير واألوراق ال ي يباها اللجان والصقاوق 
دول الدضايا القداية والمصرف ة ذا  األهم اة  وي مثال الضارن ماي القشار، 

سي مقهاا هاو في يوف ر المبلوما  وزيامة الوعي ةهذه الدضايا  فالهاف الرئ 
يزويا الدارئ ةأكبر قار ماي المبلوماا  الم اداة داول الموضاوم  نأمال أن 

 ة على يبم   الثدافة المال ة والقداية والمصرف ة البرة ة ليساعا هذه السلس

 وهللا ولي التوفيق،

 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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 المحتويات

 

 
 

 

 

 

 4 مقدمة 

 6 / الجهد تعريف اختبارات الضغط :أوالا  

ا:نيثا   8 اختبارات الضغط  مبادئ ا

ا:ثالث   22 العناصر الرئيسية إلطار اختبار الضغط  ا

ا: رابع   34 التحديات والتطورات المستقبلية  ا

ا:خامس   37 تجربة بنك المغرب في مجال اختبارات األوضاع الضاغطة   ا

ا: سساد   45 والتوصيات خالصةالا

 46 قائمة المصادر والمراجع 
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 1مقدمة 
 

مي أه  ال دق ا  المس بملة في ق اس قارة  )الجها( يُب بر اخ بارا  الضضط
القظام المصرفي ألي مولة على يحمل الصاما ، واك شاف االخ الال  

وكذلك في يحايا هوامش المخاطرة المدبولة ومر ا    ،ونداط الضبف
وفي ق اس مر ة دساس ة الدطام المصرفي للم ض را    ،المرونة المطلوةة

 الق صامية الكل ة في األسواق المال ة وفي الب ئا  ا
 

خ بارا  في ق اس ويداير الخسائر المح ملة غ ر الم وقبة ال ي  يساعا هذه ال 
ولكقها يمثل،   الباميةقا يق ج عي أدااث نامرة ال يحصل في ظل الظروف 

س درار المالي لمصرف أو أكثر أو د ى للدطام لإل في دال دصولها، يهاياا  
مي عقاار  رئ سا   خ بارا  عقصرا  يشكل هذه ال  المصرفي أو المالي ةرم ه

ال خط ط المالي في المصارف وفي ال د    الذايي لكفاية الرسام ل وكفاية  
 الس ولة  

 
أموا  راسخة للسلطا  ل د    مرونة البقوك   ضضط،أابحت اخ بارا  ال

ويشكل   ،بالم ةخااة مقذ األزمة المال ة ال المصرفي،الفرمية والدطام 
ولكي   ،الشاياةالسلب ة  فرض ا  يهاف إلى يد    يأث ر ال ةيطلب يماريي 

مرونة المؤسسا  المال ة  ي  يطوير هذه  أخذا  في االع بارالمبدولة 
وي  اس خاامها ألول   الفرمية،ة مع ال رك ز على البقوك في البااي االخ بارا  

مرة ةطريدة مقهج ة على مس و  الدطام المالي مي قبل اقاوق القدا الاولي 
كجزء مي ةرنامج يد    الدطام المالي   ،1999مي مايو  والبقك الاولي ةاء  

 الخاص ةه   

 
 على إعداد مسودة هذه الورقة. بنك المغرب، اللجنة العربية للرقابة المصرفيةتشكر أمانة  1
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الس اسة االد رازية   ضضط أهااف ضمي يمكي أن يكون الخ بارا  الهذا و

على مس و   ت خ بارا  وإن كانالجزئ ة أو االد رازية الكل ة  يركز هذه ال
القظام ةأكمله، على يد    مرونة البقوك الفرمية، ويزويا السلطا  ةمبلوما  

)مثل زيامة رأس  دمائ ةدول ما إذا كان يقبضي لهذه البقوك ايخاذ إ راءا  
 برن للمخاطر أو يحس ي عمل ا  يخط ط رأس أو يدل ل ال ال قظ مي،المال 

 المال الخااة ةه (  
 

 ذا  الهاف االد رازي الكلي على  ضضطاخ بارا  ال يركزفي المداةل، 
المخاطر على مس و  القظام ويأث رايها ال مال ة  كما يمكي أن يس خامها  

في الظروف  والسلطا  كماخال  لمبايرة ال ااة ر االد رازية الكل ة  
 ثقائ ة، أي في أوقا  األزما  المال ة القظام ة، يمكي أن يس خام  االس

اخ بارا  الضضط ل وف ر مبلوما  دول اد  ا ا  إعامة الرسملة لكل مي  
 فرمية والقظام المصرفي ةصورة البقوك  

 
ُ  هذا وي ضح ال ي ي  يطويرها مقذ األزمة المال ة  ضضطال ا  طر اخ بار أن أ

 ا  البالم ة ي جاوز ةكث ر يلك ال ي ي  يصورها عقا يطوير مبامئ اخ بار
  قام، ضضطال ا  لألهم ة الم زاياة الخ بار ا    وإمراك2009في عام  ضضطال

في  بارا  الصامرةخ اال  حايث مبامئ ة  2018 عام ةقك ال سويا  الاول ة في
   2009عام  

 
ا اغ ها   ال ي ي  ،الضضط السل مة ا  المبامئ ممارسا  اخ بار يضطي هذه

 ،والسلطا  الشراف ة ا ،ةهاف يطب دها على البقوك الكب رة القشطة مول  
  وغ رها مي السلطا  المال ة ذا  الصلة في الاول األعضاء في لجقة ةازل 

  مع ذلك، يمكي للبقوك والسلطا  األخر  في  م ع الاول  للرقاةة المصرف ة
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أن يس ف ا مي القظر ةطريدة مقظمة في ال أث ر المح مل للس قاريوها  
الخ بار   ا  رسم  ا  المباكسة على أعمالها، د ى لو ل  يكي يس خام إطار

ولكقها يس خام ةاال  مي ذلك أسال   أةسط  لذلك، يُدصا مي هذه  ،الضضط
على الحج  وال بد ا   ا  ن ي   يطب دها على أساس يقاسبي، اع مام المبامئ أ

 وملف المخاطر للبقك أو الدطام المصرفي الذي يكون السلطة مسؤولة عقه  
 

 / الجهد ضغطتعريف اختبارات الأوالا: 
 

ةالقسبة للدطام المصرفي، يماريي محاكاة ي    ضضطيب بر اخ بارا  ال
  إ راؤها ل د    المرونة في موا هة س قاريو اف راضي لبقك وادا أو للقظام 

 ككل   المصرفي
 

على أنها يمريي كمي   ضضطيصف اقاوق القدا الاولي اخ بارا  الهذا و
    ل داير مرونة البقوك أو األنظمة المال ة ككل في دالة داوث ااما  مب قة

 
   االخ بارا :  هقاك نوعان مي عام،ةشكل 
على مس و  القظام ال ي يجريها البقوك المركزية  ضضطاخ بارا  ال -أ

  ،الشراف ة سطا  و / أو ال
اخ بارا  الضضط ال ي يركز على البقوك الفرمية وال ي يمكي أن   -ل 

  الشراف ة سلطا  يدوم ةها البقوك نفسها أو ال
 

إشراف ة  أماة   ،ال ي ي قاول مالءة البقك ضضطأابحت اخ بارا  اللدا 
وس اس ة مهمة  وظهر  على مس و  القظام كأماة رئ سة لمارة المخاطر 

  وقا ي  يبرير  بالم ةاألزمة المال ة ال ةبا ل و  ه إعامة رسملة البقوك، خااة 
ال رك ز على اخ بارا  الضضط ل د    مالءة البقوك ويجاياها مي خالل دد دة  
أن رأس المال هو  وهر قارة البقك على ام صاص الخسائر واالس مرار في  
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المالءة على يد    يخط ط رأس  ة الضضط الخااةالقران  يساعا اخ بارا  
يمكي أن كذلك دل ل اد مال ة الفشل  المال للبقوك إضافة إلى كفاي ه، ةال الي ي

على الس ولة، مي خالل فحص ما إذا كان لا  البقك  ضضطيركز اخ بارا  ال
يافدا  نداية كاف ة ل حمل ال افدا  القداية الخار ة في فرض ة مضضوطة  

في مقشورا   وضحما يريبط مخاطر المالءة والس ولة، كما هو م  ا  غالبهذا و
والاراسا  األخر  ذا   ،(2015في عام ) صرف ة لجقة ةازل للرقاةة الم

المالءة، فدا  الضضط الخااةةالمدارنة مع اخ بارا  والصلة  ومع ذلك، 
 الس ولة على مس و  القظام ةشكل عام  الضضط علىيأخر يطوير اخ بارا  

 
  ا يبد ث مجموعة م قوعة مي األهااف   ضضطيمكي أن يحد  اخ بارا  الو

يمكي أن   أكثر مي مجرم دساةا  رقم ة ل أث ر الس قاريو، ضضطاخ بارا  ال
لضمان أن    زئ ةيساعا اانبي الس اسا  على وضع يااة ر اد رازية 

البقوك الفرمية ي م ع ةالمرونة الكاف ة مي خالل إخضام البقوك لقفس  
اسة لعاام الس  ضضطالس قاريو المباكس  يمكي أيضا  اس خاام اخ بارا  ال

االد رازية الكل ة  على سب ل المثال، يمكي اس خاام اخ بارا  الضضط ل حايا 
مرونة القظام المصرفي في موا هة ةبض المخاطر االق صامية أو المال ة 

  يبدى ن ائج هذا و الشائبة، أو لاع  مبايرة األموا  االد رازية الكل ة 
م في  ومة الب انا   الد و مثلره قة للبايا مي البوامل،  ضضط اخ بارا  ال

ال س ما ف ما ي بل    ومق ها، وشاة أو نطاق الس قاريوها ، ومخاطر القموذج،
هذه ال ماريي ة قبؤ  ال يسمح ةالمقهج ا  المبداة واالف راضا  ذا  الصلة  

يهاف إلى يحايا يأث ر س قاريو   ةل الضضط،أماء البقوك المس دبلي يحت 
 ى عام مي االف راضا  المحامة ةقاء  عل  البقوك، المحام على ضضط ال
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كل مي  مي األموا  ال ي يس بملها  ضضطقا أابحت اخ بارا  الهذا و
 (  FSAPاقاوق القدا الاولي والبقك الاولي في ةرامج يد    الدطام المالي )

 
ا:    مبادئ اختبارات الضغطثانيا

  2018 في عام للرقاةة المصرف ة يدام المبامئ المقشورة مي قبل لجقة ةازل
هذه  ، إرشاما  يركز على البقاار األساس ة ألطر ضضطدول اخ بارا  ال

 : قهاخ بارا ، ماال
 

 طر اخ بارا  الجها و وم أهااف واضحة ومب ماة رسم ا  ألُ  -1
 

ل لب ة أهااف واضحة موثدة والموافدة عل ها  ضضططر اخ بار اليج  يصم   أُ 
، أو ه ئة دوكمة رف بة المس و  ومقاسبة  بقكعلى مس و  مجلس إمارة ال

يج  أن يكون األهااف هي األساس ل حايا م طلبا  ويوقبا  إطار البمل، 
ويج  أن يكون م سدة مع إطار إمارة المخاطر للبقك أو السلطة الشراف ة 

 .اموه كل الحوكمة الب
 ضضططر اخ بار اليج  أن يكون لا  الموظف ي المشارك ي في يقف ذ أُ كذلك 

فه  واضح ألهااف إطار البمل، د ث س ساعا ذلك في يو  ه أي عقاار  
 .يدايرية

 
 :للبقوكنداط إضاف ة 

 البل ايج  أن ي ماشى األهااف  للبقوك،ةالقسبة ألطر اخ بار الضضط الااخلي 
وقا ي بل ،   المخاطر،ذا  الصلة مع رغبة البقك في المخاطرة وإطار إمارة 

على سب ل المثال، ةاس خاام اخ بارا  الضضط لةالغ يخط ط رأس المال 
 .والس ولة أو ةاورها كبقصر أساسي في إمارة المخاطر
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 :للسلطا  الشراف ةنداط إضاف ة 
يد    ما  كفاية مس ويا   الدضايا، مثلالرئ سة ةبام مي قا ي بل  األهااف 

يبزيز قارا  البقوك في  ،رأس المال أو الس ولة للبقوك الخاضبة لإلشراف
مع  األنشطة الشراف ة األخر  مثل عمل ا   ، اخ بار الضضط وإمارة المخاطر

يداي  يد    كمي لملفا  مخاطر   ،وال حل ل الم بم  الضافي الم اانيال ف  ش 
أو  ،ةالقسبة للبقوك الفرمية أو للقظام المصرفي ةشكل إ مالي البقوك سواء
 السوق  ثدة السوق أو يبزيز انضباط  يبزيز المساهمة في

 
ُ اش مال   -2  طر اخ بارا  الجها على ه كل دوكمة فبّال أ

 
ُ يج  أن ي ضمي  واضح وشامل   فبّاله كل دوكمة  ضضططر اخ بار الأ

أموار ومسؤول ا  المارة البل ا واله ئا  ر وموث   يج  أن يحام هذا الطا
الرقاة ة والمسؤول ي عي ال شض ل المس مر لطار اخ بار الضضط  يحام إطار  

ويضمي رقاةة ومراقبة كاملة وم سدة   ،األطراف المبق ةالحوكمة  م ع 
 كما يحام  ة اخ بار الضضط  لإل راءا  الم خذة في المرادل المخ لفة لبمل 

، ةما في ذلك يطوير ضضطاألموار والمسؤول ا  لجم ع  وان  إطار اخ بار ال
الس قاريو والموافدة عل ه، ويطوير القموذج وال حد  مي اح ه، وإعاام 

يحايا أموار  ، إلى  ان  خ بارالالق ائج واس خاام مخر ا  ا ل لال دارير ويح
الافام الثاني والثالث مثل إمارة المخاطر واالم ثال وال اق   الااخلي  خطيّ 

 ا  يضطي الس اسا  وال راءا   م ع  وان  إطار اخ بار  على ال والي
مجلس  وي طل  موافدةالضضط، ويكون موثدة ةشكل واضح، ومحاثة، 

 المارة 
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 : نداط إضاف ة للبقوك 
الحوكمة مي قبل البقك، مع مراعاة االم ثال  يج  يحايا  م ع  وان  يري با  

ةما في ذلك مبامئ الحوكمة المقصوص عل ها مي   ،ألفضل الممارسا  الاول ة
  يج  أن ي حمل مجالس إمارة البقوك  للرقاةة المصرف ة قبل لجقة ةازل

ةما في ذلك الشراف  الضضط،المسؤول ة القهائ ة عي الطار البام الخ بار 
ي   يفويض يطوير ويقف ذ إطار اخ بار الضضط إلى المارة على الطار  قا 

  .الضضط ا  البل ا أو لجقة اخ بار
ضضط ال ا  اخ بار دول يب ما وظائف البقك ال ي يج  أن يشارك في يمريي

مب ي،   ضضطأهااف إطار البمل، أو اخ بار  مثل البوامل،مب ي على عام مي 
خلي أو يمريي إشرافي، ما ضضطخ بار سواء كان ذلك اخ بار اال ونوم 

ي ضمي أمثلة الوظائف المصرف ة ال ي مي   واله كل المحام للبقك نفسه
  االق صام، المخاطر، ال مويل، االس راي ج ة  الة:المح مل أن يكون ذا  

   واألعمال ال جارية
 

 :للسلطا  نداط إضاف ة 
 ا  يضمي السلطا  ا اغة ه كل دوكمة شامل لجم ع  وان  إطار اخ بار

  يج  أن يوث  البمل ة يحايا أموار األطراف ذا  البالقةالضضط مي قبل 
، وال قس   ة ي  ضضط م ع المشارك ي ذوي الصلة في إطار اخ بار ال

   الق ائج ان دالوطب بة ويواير  المارا ،
يج  أن    على وداا  م بامة ماخل السلطة ضضطغالبا  ما يش مل اخ بار ال

يو ه ه كل الحوكمة المواءمة ة ي الوظائف ال حوط ة الكل ة واالد رازية  
الاق دة، على سب ل المثال، يمكي أن يكون هذه المواءمة مي د ث يطوير 

، ومشاركة الب انا  وال حد  مي احة الب انا  واس خاام مخر ا  فرض ةال
 يماريي اخ بار الضضط  
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 كأماة لمارة المخاطر ول و  ه قرارا  البملاس خاام اخ بارا  الجها   -3

 
ماخال  رئ سة  ضضطال  ا  شكل اخ باري المخاطر،كأماة اس شراف ة لمارة 

في أنشطة البقوك والسلطا  الم بلدة ة حايا المخاطر ومراقب ها ويد  مها   
الضضط فه  واضح الخ بارا   ،يج  أن يكون لا  البقوك والسلطا  

 فرض ة والد وم الرئ سة، على سب ل المثال مي د ث مالءمة ال واالف راضا  
   القموذجويضط ة المخاطر ومخاطر 

هذه لذا يج  إ راء  المخاطر،الة لمارة ضط أماة فبّ يشكل اخ بارا  الض
على عاة عوامل، يب ما  وفد ا لجاول زمقي محام  صورة مق ظمةخ بارا  ةاال

خ بار، دج  ويبد ا البقك أو االنطاق  الضضط،أهااف إطار اخ بار  مقها
 الدطام المصرفي، فضال  عي ال ض را  في ة ئة االق صام الكلي 

 
 :للبقوكنداط إضاف ة 

وأي ن ائج أخر  ذا   الضضط،يج  على البقوك ال أكا مي أن ن ائج اخ بار 
لألهااف والس اسا  وال راءا  الااخل ة لطار  ا  الة، يُس خام ةفبال ة وفد 

 المارة،اخ بار الضضط  يج  أن يوفر هذه االس خااما  نظرة ثاقبة لمجلس 
يج  إةالغ  الضرن،لةالغ الدرارا  الرئ سة في ايجاه وإمارة البقك  لهذا 

، على  ةصورة مق ظمة ضضطمجلس المارة والمارة البل ا ةق ائج اخ بار ال
ال جم ع ذا  الصلة  يج  أن ي ضمي ال دارير القمذ ة الرئ سة   مس ويا  

 .مهمةةالضافة إلى أي ق وم  فرض ةواف راضا  ال
ةإةالغ البقوك ةمبايرة  االق ضاء،عقا  الضضط،ن ائج اخ بارا   أن يسه يج  

ما  يدبل المخاطر وداومها، وال خط ط المالي ورأس المال، ويد    مخاطر  
، وال خط ط للطوارئ، واالس رمام، ويخط ط الحل  على  الس ولة وال مويل
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يج  أن ياع  اخ بارا  الضضط الااخل ة يد  مايها الااخل ة  المثال،سب ل 
   لكفاية رأس المال ويد  مها الااخلي لما  كفاية الس ولة

 
 :للسلطا  نداط إضاف ة 

ي   يد  مها ةشكل نداي   ضضطيج  أن ي أكا السلطا  مي أن اخ بارا  ال
وممجها ةشكل اح ح في ةرامجها الشراف ة و / أو االس درار المالي  

إلى  ق  مع أموا  ال حل ل و / أو الس اسة األخر    ا  الس خاامها  قب
   الم ادة

كأدا ماخال  عمل ة الشراف   ضضطقا يس خام السلطا  ن ائج اخ بار ال
 ضضطائج الكم ة والقوع ة الخ بارا  اليج  أن يساعا الق  المثال،على سب ل 

ويد    كفاية   البقوك،في يحايا المخاطر ونداط الضبف ال ي قا ي برن لها 
رأس المال والس ولة للبقوك، وكذلك، عقا االق ضاء، إةالغ مرا با  
يري با  الحوكمة الااخل ة وإمارة المخاطر للبقوك  عقاما يس خام السلطا   

كفاية رأس المال والس ولة للبقوك على سب ل المثال  اخ بارا  الضضط ل د   
القظر في االس جاةا  الشراف ة   ا  ، يج  عل ها أيضالثان ةمي خالل الرك زة 

المقاسبة ألي أو ه قصور ي   يحاياها، وال ي قا يشمل يوقبا  لرأس مال  
على القهج  ا  إضافي أو يدل ل المخاطر أو يبزيز إمارة المخاطر اع مام 

 ة  الرقاةي لله ئ
 
اس خاام ن ائج اخ بار  والمقاسبة،يجوز للسلطا  أيضا  عقا االق ضاء  

 ل: مث كل ة،اد رازية   الضضط ألغران 
 يحايا ويد    المخاطر ونداط الضبف على المس و  القظامي  •
    يحايا اد  ا ا  رأس المال على المس و  القظامي في أوقا  األزما    •

 • إةالغ مبايرة الس اسا  واألموا  ال حوط ة الكل ة 
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ويطب   ضضوط  يوض ح أطر اخ بارا  الجها للمخاطر الرئ سة ذا  الصلة  -4
 اارمة ةما ف ه الكفاية 

  
المخاطر ذا  الصلة، على القحو الذي   ضضطيج  أن يل دط أطر اخ بار ال

يج  أن ي ضمي عمل ة يحايا   ، د ث يحامه عمل ة يحايا المخاطر السل مة
شامال  للمخاطر، وال ي قا يشمل يلك القاشئة عي ال برن   ا  المخاطر يد  م 

ماخل وخارج الم زان ة البموم ة، ونداط ضبف األرةاح، والمخاطر  
ال شض ل ة، والبوامل األخر  ال ي يمكي أن يؤثر على المالءة المال ة أو  

  .وضع الس ولة للبقك أو البقوك في دالة اخ بارا  الضضط
الل داط المخاطر ذا  الصلة  ضضط  اخ بار اليج  يصم   س قاريوها كما 

المحامة في عمل ة يحايا المخاطر، ويج  أن يكون الم ض را  الرئ سة في  
 .، وشاياة ةما يكفي لكقها مبدولة وم قوعةا  كل س قاريو م سدة ماخل 

   مرا بة الس قاريوها  والحساس ا  المس خامة في اخ بارا   ويكذلك 
يج  مراعاة    كماا مي أنها ال يزال ذا  الةةشكل موري لل أك ضضطال

األدااث ال اريخ ة واألدااث المس دبل ة االف راض ة ال ي يأخذ في االع بار  
المبلوما  الجاياة والمخاطر القاشئة في الحاضر والمس دبل المقظور  قا 
يكون الس قاريوها  ال ي ال يس قا إلى األدااث ال اريخ ة والبالقا  ال ي 

ي  يحايا نداط   المخاطر، إذادظ ها يجريب ا  مبررة لببض أو كل يمت مال
ضبف  اياة أو م زاياة، أو إذا كانت الب انا  ال اريخ ة ال يح وي على نوةة  
أزمة دامة كما يقبضي أن يأخذ الس قاريوها  والحساس ا  في الحسبان ة ئة 

 االق صام الكلي والب ئة المال ة الحال ة  
 

 : للبقوك نداط إضاف ة 
والحساس ا  ال ي يس خامها البقوك في  فرض ا  ال يقبضي أن يد صر ال

ضضط الااخل ة على يلك المس خامة في اخ بارا  ال ضضطاخ بارا  ال
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الشرافي المواوفة، على الرغ  مي أن المدارنة المب ارية الخ بارا  
 أكا مي  يج  على البقوك ال  ا  مف ا  ا  الشراف ة يمكي أن يكون يمريق ضضطال

ألعمالها ومبالجة نداط الضبف الخااة  ا  أن الس قاريوها  مصممة خص ص
 ةالبقك  

ال ي قا يؤمي إلى فشل  فرض ا  يس كشف اخ بارا  الضضط البكس ة ال
البقوك وةال الي، يمكي أن يكون مف اة في مساعاة البقوك على يحايا نداط  

يج  على   ةها،الخااة  فرض ا  الضبف األساس ة لايها  عقا يصم   ال
، مثل شاة الضضط وأنوام  فرض ةالبقوك أن يحام ةبقاية خصائص كل 

المخاطر ال ي ي   أخذها في االع بار، ةح ث يبكس رغبة مجلس المارة في 
 .وأهاافهالمخاطرة 

الااخل ة الخااة ةها على  ضضطيج  على البقوك إ راء اخ بارا  ال
، على سب ل المثال، على مس و   بقكالةما ي واف  مع أهااف  المس ويا ،

إلى المخاطر على مس و    المحفظة، أو مس و  وداة األعمال  عقا القظر
البقك، يقبضي إيالء اه مام خاص ل ركز المخاطر  ويج  أن يؤخذ ال و ه  
االس راي جي للبقك وة ئ ه االق صامية في االع بار عقا يحايا نطاق  

 ضضط    اخ بار الفرض او
 

 :للسلطا  نداط إضاف ة 
، يج  على السلطا  أن يأخذ في ضضط  اخ بار الفرض اعقا يطوير 

االع بار السما  المحامة أو نداط الضبف للبقوك الفرمية، مثل ملفا  يبريف 
و / أو الدطام المصرفي ككل  إلى أقصى دا  األعمال،المخاطر ونماذج 

انت ذا  الة ةهاف اخ بار  مراعاة المخاطر القاشئة إذا ك ا  يج  أيض ممكي،
في ال طورا  في الس قاريوها  الااخل ة  ا    قا يقظر السلطا  أيضضضطال

 .للبقوك ويحل ال  الحساس ة
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يج  على السلطا  يد    ما إذا كانت  مب ي،ةالقظر إلى أهااف يمريي 
أو ما إذا   ،ا  المش ركة قاةلة لل طب   على الدطام المصرفي ةأكملهفرض ال

ا  المصممة أل زاء مب قة مي الدطام المصرفي س كون أكثر فرض  كانت ال
  مالءمة

 
 فاية الموارم واله اكل ال قظ م ة ل حد   أهااف إطار اخ بار الجها ك -5

  
 ُ على ه اكل يقظ م ة كاف ة ل حد   أهاافها   جها طر اخ بار اليج  أن يح وي أ

، ةما  جها يج  أن يضمي عمل ا  الحوكمة كفاية يوف ر الموارم الخ بار الكما 
في ذلك ضمان أن الموارم لايها مجموعا  المهارا  المقاسبة ل قف ذ إطار  
البمل  يج  أن يأخذ قرارا  يوف ر الموارم في االع بار دد دة أن اخ بارا  

مما يزيا الحا ة إلى موظف ي  الوقت،ةمرور  ا  بحت أكثر يبد ا أا ضضطال
المبلوما   ي ضمي مجموعة   دق ا  م خصص ي وأنظمة وةق ة يح  ة ل 

الخبرة في مخاطر  المهارا  المطلوةة عامة  على سب ل المثال ال الحصر، 
الس ولة ومخاطر االئ مان ومخاطر السوق وقواعا رأس المال والمحاسبة 

 .لقمذ ة وإمارة المشاريعالمال ة وا
 

 :للبقوكنداط إضاف ة 
الة وضواةط ماخل ة لل حك  في يج  أن يضمي البقوك و وم س اسا  فبّ 

األنظمة والبمل ا  المس خامة في كل مي يمريي اخ بار الضضط الااخلي 
 .ومشارك ها في ال اريبا  الشراف ة ال ي يايرها البقك ةها،الخاص 

 
 : نداط إضاف ة للسلطا  

ايرها  يالشرافي ال ي يايرها البقك وال ي  جها يمكي أن يكون اخ بارا  ال
كث فة الموارم وي طل  موظف ي ( مثل مي أعلى إلى أسفل) السلطة الشراف ة
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المبلوما   يج  على السلطا  دق ا  م خصص ي وأنظمة وةق ة يح  ة ل  
 ال أكا مي أن الموارم واله كل ال قظ مي كاف  ي ةالقظر إلى يبد ا ال ماريي 

 
 الجها ةب انا  مق دة ومفصلة، وأنظمة مبلوماي ة م طورة  مع  اخ بارا   -6

  
يج  أن يكون  موثوقة، جها مي أ ل يحايا المخاطر وكون ن ائج اخ بارا  ال

  ، الب انا  المس خامة مق دة وكاملة وم ادة على مس و  مق   ةار ة كاف ة
وفي الوقت المقاس   يج  أن ي ماشى مقة الب انا  مع أهااف اخ بار  

   (7المباأ )  ا  أيض رانظ ،ال حمل(
ةق ة يح  ة قوية  الشراف ة يج  أن يكون لا  كل مي البقوك والسلطا  

  ضضط ى اس رمام المبلوما  المس خامة في اخ بارا  الللب انا  قامرة عل
لضمان أن المبلوما  ذا   ومة كاف ة ل لب ة   ،ومبالج ها والةالغ عقها

 .أهااف إطار اخ بار الضضط
 

 :للبقوكنداط إضاف ة 
يج  أن يكون قارا  البق ة ال ح  ة للبقوك مرنة ةما يكفي الس رمام الب انا   

ومشاركة البقك في أي   ،اخ بارا  الضضط الااخل ةالس خاامها في كل مي 
يج  على البقوك   االق ضاء،إشراف ة يايرها البقك  عقا  ضضطاخ بارا  

  ضضط ضمان ايساق مصامر الب انا  والمبالجة وال جم ع عبر اخ بارا  ال
الخااة ةه   يج  على البقوك ال أكا مي أن الب انا  ال ي يق جها ألغران 

 .سدة مع إطار إمارة المخاطر الباماخ بار الضضط م 
  ضضطيج  أن يكون البق ة ال ح  ة مرنة ةما يكفي للسماح ةاخ بارا  الكذلك 

المس هافة أو المخصصة في أوقا  ظروف السوق الم ض رة ةسرعة ويلب ة  
مي   الطلبا  عقا الطل  القاشئة عي كل مي االد  ا ا  الااخل ة وخار  ا  

 .االس فسارا  الشراف ة
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 :للسلطا  إضاف ة نداط 
إلى أقصى دا ممكي، مي الب انا   الشراف ة االس فامة،يج  على السلطا  
كذلك مثل ال دارير الشراف ة المق ظمة للبقوك   ةالفبل،ال ي قام ها البقوك 

السلطا  ضمان ايساق مصامر الب انا  إلى أقصى دا ممكي  هذه يج  على 
الشراف ة أو عبر اخ بارا    ضضطعقا يجم ع الب انا  في اخ بارا  ال

مرا بة ويبزيز يحس ي  ومة  كذلك لطا يج  على الس .الم بامة ضضطال
 ة انا  البقوك وقارا  يجم ع ة انا  المخاطر كجزء مي إشرافها المس مر 

 
يقبضي أن يكون القماذج والمقهج ا  ل د    يأث را  الفرض ا  والماخال    -7

 مقاسبة للضرن مي االخ بار 
 

 ضضطيدايرا  ال قاس  القماذج والمقهج ا  المس خامة الش داق ييج  أن 
 :هذا يبقيخ بارا   هذه االوال أث را  مع الضرن واالس خاام المدصوم ل

 
الحا ة إلى ال حايا الكافي في مردلة القمذ ة ل ضط ة ويجزئة ويفص ل   •

 ، الب انا  وأنوام المخاطر ةما ي ماشى مع أهااف إطار اخ بار الضضط
 
مقاسب ا لكل مي أهااف ال مريي ونوم يج  أن يكون مس و  يبد ا القماذج  •

 ،وأهم ة المحافظ ال ي ي   مراقب ها ةاس خاام القماذج
 
يج  أن يكون القماذج والمقهج ا  المس خامة في اخ بارا  ال حمل مبررة  •

 .وموثدة ةشكل   ا 
 

يباون خبراء مخ لف ي  يج  على مطوري   ،ي طل  يطوير القموذج السل  
الك سال رؤ  دول المخاطر  ألطراف ذوي البالقةاالقموذج المشاركة مع 

ال ي ي   يصم مها ويحايا أهااف البمل، ومحركا  األعمال، وعوامل  
الخطر وغ رها مي المبلوما  ال جارية ةالقظر إلى أهااف إطار اخ بار  

  الضضط وطب بة وأهم ة ال برن للمخاطر 
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 : إضاف ة للبقوك نداط 

 واس راي ج  ه، البقك،على ال ول فة المكونة مي مزيج خطوط أعمال 
الضضط، والهاف مي يمريي اخ بار  يبرضايه،وخصائص مخاطر أنشط ه / 

يو ه يطوير القماذج المقاسبة  كما يج  على البقوك القظر في مجموعة   أن
ي  م المثال،على سب ل  ي راوح،وال ي  الضضط،مي المقهج ا  ل داير يأث را  

األسال   الثاة ة في الوقت المقاس  إلى عمل ا  المحاكاة الايقام ك ة األكثر  
 .يبد ا ا ال ي يبكس أنشطة األعمال وإ راءا  المارة المس دبل ة

يج  أن ي أكا البقوك مي و وم نماذج كاف ة لبمل ا  إمارة المخزون 
حة  ةما في ذلك وظ فة ال حد  مي ا الضضط،والقموذج ألنشطة اخ بار 

يج  الحفاظ على يوث   القماذج المس خامة في اخ بار  كما القموذج الدوي  
واألطراف ذوي  وإياد ه لإلمارة البل ا  األماء،ةما في ذلك اخ بار  الضضط،

  سلطا  الشراف ة مثل ال اآلخريي،الااخل  ي والخار   ي  البالقة
 

 :إضاف ة للسلطا  نداط 
على السلطا  ال ي يس خام اخ بار الضضط ل حد   األهااف ال حوط ة الاق دة  

مي خالل  المثال،على سب ل  ها،ثويحاي مرا بة مخر ا  نموذج البقوك 
مرا بة ن ائج االخ بار البكسي أو المدارنة المب ارية لألقران  كجزء مي 

قا يدوم السلطا  ة طوير نماذ ها الخااة ألغران  هذه،عمل ة ال د    
 ث الد اس أو ال حاي

  القماذج عقاما يكون لا  السلطا  أهااف اد رازية كل ة، قا ي ضمي 
ثل إر ام المبلومة على مس و   البقوك م يما ة  خصائص  المس بملة ةبض 

 القظام أو الباو   
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خضوم نماذج اخ بارا  الجها ون ائجها وأطرها للفحص والمرا بة ةشكل    -8
 مق ظ  

 
مي الخطوا  الرئ سة في عمل ة اخ بار   ث يبا المرا بة الاورية وال حاي

ضرورية ل حس ي موثوق ة ن ائج  وهي  ،الضضط لكل مي البقوك والسلطا  
ويحايا المجاال  ال ي يج  يحس ي   داومهاوالمساعاة في فه   ضضطاخ بار ال

خ بار ةطريدة ي واف  مع ال ف ها وال أكا مي اس خاام ن ائج ا ضضطنهج اخ بار ال
يج  أن يوفر هذه المرا با  يضط ة لجم ع  وان  إطار  أهااف إطار البمل 

اخ بار الضضط على أساس موري ويج  اس خاامها لضمان الحفاظ على أطر 
 ويحايثها ةان ظام    ضضطاخ بار ال

 
 :للبقوكنداط إضاف ة 

في نداط م بامة وعلى مس ويا   ضضطأثقاء يمريي اخ بار ال ث ال حاي   أن ي
 ا  أن ي ضمي المرا با  ال حد  مي الصحة وأنواع يج  م بامة ماخل البقك  

أخر  مي المرا بة المس دلة للمكونا  الفرمية الرئ سة لبمل ة اخ بار  
ويدايرا    الس قاريوها ،مثل مرا بة المقهج ا  واف راضا   الضضط،

الس ولة  ومي الم وقع أن ي ضمي هذه  الخسائر المجهاة واليراما  ويوقبا  
مثل االخ بار الر بي أو   عام،لما  كفاية ال مريي ةشكل  ا  المرا بة يد  م

 .ويحل ل دساس ة الق ائج لالف راضا   أخر ،مدارنة مر ب ة 
 

البمل عقا اس خاام اخ بارا  الضضط على مس و  البقك لةالغ قرارا  
يج  أن يدام  للمؤسسة،ال ي قا يؤثر على الصحة المال ة  والس راي ج ة

 ا  ا مجلس إمارة البقك أو ه ئة دوكمة رف بة المس و  ةشكل مقاس  يحاي
ون ائج اخ بار   والحساس ا (الس قاريوها   )مثل للبمل ا  واالف راضا  

 .ال حمل
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يج  أن يدوم وظ فة   ةقك، كما هو الحال مع أي عمل ة إمارية داسمة في أي 

المرا بة المس دلة ةمرا بة إطار عمل اخ بار الضضط الخاص ةالبقك ويقف ذه 
سواء ةالقسبة ل ماريي اخ بار الضضط الااخلي، أو لاور البقك في أي   ةان ظام،

 .ممارسة إشراف ة يايرها البقك
 

 :  للسلطانداط إضاف ة 
ألغران يدع ضمي   ضضطعقاما يس خام السلطا  ن ائج اخ بار ال

اخ صااها، يج  أن يكون هقاك عمل ة يحاي الك سال الرادة في 
لق ائج، والقظر على القحو الوا   في ق وم القموذج ااالف راضا  ال ي يدوم 

 .والمخاطر
 
فحص ن ائج اخ بار الضضط كجزء مي مرا ب ه    لسلطا  الشراف ةعلى ا

لبمل ة يد    كفاية رأس المال الااخل ة وإمارة مخاطر الس ولة للبقوك  على  
ُ  هذه السلطا   يقظر الخصوص،و ه  ةشكل  ضطيطر البمل يف ما إذا كانت أ

مقاس   م ع مجاال  المخاطر المامية، والقظر في ن ائج يماريي اخ بار  
 جزء مي يد    كفاية رأس مال البقك والس ولة  ال طلبي ك ضضطال

 
 لةالغ عي عمل ا  ون ائج اخ بارا  الجها لجم ع السلطا  الدضائ ة ا -9

 
 األطراف ذوي البالقةيمكي أن يكون ل واال أنشطة اخ بار الضضط عبر 

  يمكي سلطا  الشراف ةالااخل  ي والخار   ي فوائا لكل مي البقوك وال
يوف ر و ها  نظر مهمة دول المخاطر  االق ضاء،عقا  الق ائج،لمشاركة 

 .ال ي لي يكون م ادة ألي ةقك أو سلطة فرمية
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، سواء مي قبل البقوك ضضطيمكي أن يساعا الفصاح عي ن ائج اخ بارا  ال
السلطا ، في يحس ي انضباط السوق ويوف ر الثدة في مرونة الدطام  أو 

  المصرفي في موا هة الضضوط المحامة  يج  على البقوك والسلطا  ال ي
لضمان أن   ا  يخ ار الفصاح عي ن ائج اخ بار ال حمل أن يارس ةبقاية طرق

 المشارك ي في السوق يفهمون الب انا  ال ي ي   الكشف عقها، ةما في ذلك
الفصاح عي أهااف  ا  الد وم واالف راضا  ال ي يس قا إل ها  يمكي أيض

 وإطاره د ث يخ ار البقوك والسلطا  هذا الفصاح     ضضطاخ بار ال
 

 : إضاف ة للبقوك نداط 
أن يكون لا  البقوك عمل ا  لاع  االيصال وال قس   المق ظ  ة ي وظائف  

والفروم المصرف ة الفرمية أو اخ بار الضضط على مس و  المجموعة 
  الك انا  الدانون ة األخر  ذا  الصلة

مي المه  أن يكون المجموعا  المصرف ة قامرة على يجم ع ن ائج اخ بار 
  ال هام والةالغ عقها عبر الك انا  الدانون ة

 
 :للسلطا  إضاف ة نداط 
  ضضط يقبضي للسلطا  يبزيز الشفاف ة في عمل ا  اخ بار ال االق ضاء،عقا 

خ بار مع السلطا  هذا االوالق ائج وإنشاء عمل ا  لل واال ويقس   أنشطة 
المحل ة األخر ، مثل السلطا  الشراف ة والبقك المركزي وسلطا   

يمكي أن يساعا الحوار  ال سوية، وعقا االق ضاء، مقظمي سلوك السوق 
عم دة  الصقاعة المصرف ة في يوف ر رؤ   أطراف السلطا  ومعاء ة ي البقّ 

نداط الضبف على مس و  الصقاعة والمساعاة في إ راء ال مريي،  دول
 .ويحس ي  ومة الق ائج القهائ ة الخ بار ال حمل
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ة ي   ضضطكال  مي مشاركة ن ائج اخ بار ال الحاوم يشمل االيصال عبر 
وفد ا  مول ا ،للبقوك القشطة  ةوالمض ف ةالمحل  والرقاة ةسلطا  الشراف ة ال

ةالضافة إلى ال قس   وال باون الاول  ي   ةها،للشروط الدانون ة المبمول 
د ث مي المح مل أن يؤمي ذلك إلى  ،عبر الحاوم  ضضطألنشطة اخ بار ال

القظر في إمكان ة زيامة   ا  أيض الشراف ة يآزر مف ا  يج  على السلطا  
مي   مثال  ا ، د ثما كان ذلك ممكق ضضطباون عبر الحاوم ةشأن اخ بار الال 

 خالل الس قاريوها  المش ركة ويبامل الممارسا  األفضل 
 

ا   العناصر الرئيسية إلطار اختبار الضغط: ثالثا

  تعريفات .1
" أو  ةإما "أساس  اةأنه فرض ةيمكي واف المي د ث مر ة الخطورة، 

 "   ة"مباكس
: مجموعة مي الظروف االق صامية والمال ة ال ي ي واف   ةاألساس   فرض ةال-أ

ةشكل عام مع يوقبا  المسار المح مل للظروف االق صامية والمال ة 
 .الس قاريو األساسي إلى ن  جة مؤكاةعامة ال يؤمي المس دبل ة  

 
: مجموعة مي الظروف االق صامية والمال ة  ة / السلب  ةالمباكس فرض ةال-ل 

مس و   يكون المصممة لل أك ا على أماء الدطام المصرفي أو البقك الفرمي  
ال وير أقو  ةكث ر مما هو عل ه في الس قاريو األساسي  يمكي اس خالص  

 ا   مي األدااث ال اريخ ة أو إنشاؤها اف راض  ضضطعوامل ال
 

على أنه "اد رازي   ضضطصق ف اخ بار اليمكي ي الس اسة،مي د ث أهااف 
 : " كلي" أو "اد رازي  زئي
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اخ بار مصم  ل د    المرونة على مس و  القظام  هو الكلي:  ضضطاخ بار ال -أ
يجاه الصاما  المال ة واالق صامية، ال ي قا يشمل ال أث را  القاشئة عي  

أخذ  ا  أيضالرواةط مع القظام المالي األوسع أو االق صام الحد دي  يمكي 
 .ال فاعال  ة ي البقوك الفرمية في االع بار

اخ بار مصم  ل د    مرونة أي ةقك فرمي في  هو الجزئي:  ضضطاخ بار ال-ل 
موا هة نداط الضبف االق صامية الكل ة والمال ة والصاما  ذا  الصلة  

 على سلطة الشراف ة عامة ما ي   يطب   األموا  واآلل ا  وال ااة ر الم ادة لل 
 .مس و  البقك

 
إما "مي أعلى   ضضطيمكي أن يكون اخ بار ال ةال مريي،ف ما ي بل  ةمي يدوم 

 ى": إلى أسفل" أو "مي أسفل إلى أعل
  السلطة الشراف ة مي أعلى إلى أسفل: اخ بار إ هام يدوم ةه  ضضطاخ بار ال-أ

  واالف راضا  والقماذج  الب انا  وةاس خاام إطار اخ بار ال حمل الخاص ةها 
يمكي اس خاام الب انا  على مس و  البقك أو الب انا     المباة مي قبلها

في نماذج ذا  مقهج ة واف راضا  م سدة، ي     ا  المجمبة، ولكي مائم
  سلطة الشراف ةيطويرها ةشكل عام ةواسطة ال

اخ بار يدوم ةه أدا البقوك  هو : مي أسفل إلى أعلى الضضط اخ بار -ل  
  الضضط الخاص ةه كجزء مي يمريي على مس و   ةاس خاام إطار اخ بار

  اف راضا  ةد ث يزوم السلطا  البقوك  الضضطالقظام، أو كجزء مي اخ بار 
 محامة 

 
  الخصائص الرئيسة لتمارين اختبار الضغط للبنوك .2

ةأهاافه وخصائصه ال دق ة الرئ سة  يمكي   ضضطيمكي أن ي س  اخ بار ال
يماريي اخ بار   يقظ   هذه الم زا  على أساس ثالث ك ل ةقاء مش ركة عبر
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  : الحوكمة دول ال مريي ويقف ذه، الم طلبا  الفق ة وال صم  ، الضضط، وهي 
إلى ايخاذ قرارا  ةشأنها في   الشراف ة الق ائج والقشر  ويح اج السلطا  

 ال شض ل ة،ةالد وم  ا  ها  قا ي أثر قرارا  السلطا  أيضضوء أهااف س اس 
 الب انا  والموارم مثل يوافر 

هي أماة قوية لفه  الظروف في الدطام   ضضطعلى الرغ  مي أن اخ بارا  ال
المصرفي أو البقوك الفرمية، إال أن احة ن ائجها ي أثر ةبام مي البوامل،  

وذج وقارة القماذج على ال داط  مثل  ومة الب انا  ويوافرها، ومخاطر القم
آثار الباو  وال راةط ماخل الدطام المصرفي وخار ه  عالوة على ذلك، 

  الس قاريو، ألن الق ائج مشروطة ةاالف راضا  في المقهج ة ويصم   ا  نظرو
 فهو ةاقة ة أث ر أزمة قاممة محامة، ضضطال يقبضي يوقع أن ي قبأ اخ بار ال

يمريي اف راضي يهاف إلى يد    مرونة البقك أو الدطام المصرفي في  
موا هة الصاما  المح ملة المخ لفة  لذلك فإن أفضل طريدة الس كمال  

    هي أموا  أخر  م ادة للسلطا  ل حد   أهااف س اس ها ضضطاخ بارا  ال
 
 ضغطاألهداف واستخدام اختبارات ال .3

 ا  ن ائج اخ بار الشراف ة يس خام السلطا   الاق دة،في ال اريبا  ال حوط ة 
كجزء مي المرا بة الشراف ة ل د    االس راي ج ا  والبمل ا   ضضطال

يس خام السلطا  الشراف ة   د ث ومرونة المخاطر للمؤسسا  الفرمية  
في هذا الس اق، يس خام    الشراف ة ةالق ائج كماخل مه  في عمل ة المرا ب

ةبض السلطا  اخ بارا  الضضط لمرا بة وال حد  مي عمل ة يد    كفاية  
)وف  يبل ما  لجقة ةازل للرقاةة المصرف ة  س المال الااخلي للبقوكرأ

أو لل حد    ،2ل حايا م طلبا  رأس المال للرك زة ( 2017الصامرة في عام 
 .للبقوكمي سالمة يخط ط رأس المال الفرمي 
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االد رازية الكل ة كماخل في مبايرة  ضضطاس خاام اخ بارا  ال ا  يمكي أيض
   اس خاام األموا  االد رازية الكل ة، مثل  ي  ة الكل ةاألموا  االد رازي 

اد  اط ا  رأس المال لموا هة ال دلبا  الاورية أو الد وم على القس  ذا  
سلطا  الصلة مثل نس  الدرن إلى الد مة أو الايي إلى الاخل، مي قبل 

 .مي الطار ال قظ مي ، وأابحت ةبض هذه األموا   زء  مخ لفة
وال ي يجمع ة ي األهااف  األزما ،في أوقا   ضضطخ بار اليب بر يماريي ا

 الشراف ة االد رازية الكل ة واالد رازية الاق دة، إدا  أموا  السلطا  
في أوقا  األزما ، يم ل المخاطر الخااة ةالبقك فاألزما    لمارة

والمخاطر القظام ة إلى ال طاة ، د ث ي أثر  م ع البقوك ةاالضطرال على  
  .مس و  القظام

 
أثقاء األزما  القظام ة يجمع ة ي   ضضطفإن يماريي اخ بار ال السب ،لهذا 

مبالجة  إنال حوطي الكلي والجزئي، د ث  ضضطعقاار اخ بارا  ال
ضبف البايا مي البقوك ي زامي مع مبالجة داال  الفشل على مس و   

ة دايرا   م اخ بارا  الضضط السلطا  يزو   الظروف،القظام  في ظل هذه 
عي فجوا  رأس المال في البقوك الفرمية، وإذا ي  نشر الق ائج، ف مكقها  

 المساعاة في اس بامة ثدة السوق  
 

ازمام الفرق في االس خاام ة ي أوقا  األزما  واألوقا  البامية مع مرور  
أابح   الح ي،الوقت، ال س ما أثقاء األزمة المال ة البالم ة وةباها  مقذ ذلك 

االد رازية   ضضطال حوطي الاق   واخ بارا  ال ضضط ة ي اخ بارا  الالفرق 
 ا   الكل ة أكثر وضود

 
المالءة ع با  الحا األمنى لرأس المال، أي   ضضطيمكي أن يشمل اخ بارا  

مباال  البدبا   يمكي اس خاام هذه الحاوم كأساس الس ق اج ما إذا كانت 
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ا يُس خام مباال  البدبا  هذه في البقوك قا ا  از  البمل ة أم فشلت  عامة م
أوقا  األزما ، عقاما يكون اد  ا ا  إعامة الرسملة المح ملة وال م  ز  

  كما يمكي اس خاامها في ا  مهم ا  الواضح ة ي البقوك الدوية والضب فة أمر
ال حوطي الجزئي أو ال حوطي الكلي في األوقا  البامية،  ضضطاخ بارا  ال

على نهج الس اسة الذي ي ببه السلطة المسؤولة  يبا يحايا مباال    ا  اع مام 
، مما  الضضط في ةبض اخ بارا   ا  أساس  ا  البدبة، عقا ال وظ ف، عقصر

 .يساه  في يحايا مس و  الخطورة البام
 
 المسؤوليات والتغطية  -الحوكمة  .4

  ضضط يدوم السلطة الشراف ة أو البقك المركزي يمريي اخ بار العامة  ما 
ويبكس أموار ومسؤول ا  هذه السلطا  في عمل ة ما، فضال  عي ال فاعل  

أو   ا  مق د ا  ة قها  مي القاد ة المثال ة، فإن الما  الذي يأخذ ف ه ال ماريي نهج
، يدوم  اوليؤثر على يب  ي السلطة في الصاارة  في ةبض ال ا  كل  ا  اد رازي

، الضضطةإ راء اخ بار  األخر  سلطا  الشراف ةكل مي البقك المركزي وال
ولكي ةشكل مس دل عي ةبضه  الببض، د ث ي خذ ممارسة البقك المركزي  

في المدام  السلطة الشراف ة  خذ ف ما ي ، ا  كل  ا  اد رازي في المدام األول مقظورا  
    ا  مق د ا  يحوط  ا  األول مقظور

 
 المتطلبات الفنية والتصميم  -التنفيذ  .5
 

 الفرض ة يصم    -أ
 

ال ي يدوم عل ه     حّملال فرض ا   ندطة البااية في يمريي اخ بار الضضط هي
عبارة عي مزيج مي الم ض را  المال ة الكل ة ال ي مي الم وقع أن  فرض ةال

   حّمل ا  الفرض يؤثر على مرونة البقوك الفرمية والدطام المالي  يحاكي 
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واسع القطاق يؤثر على االق صام الحد دي وكذلك األسواق   ا  دام  ا  انكماش
أو  ا  ا الذي يمكي أن يكون واد  حّملالمال ة وأسبار األاول  س قاريو ال

خ بار، ويمكي أن ي واف  مع يكويي أزمة  الأكثر، هو سمة محامة ل مريي ا
ياريخ ة أو اف راض ة  ةقاء  على عوامل الخطر، فإنه يحام شاة الصاما  
وققوا  الرسال واألف  الزمقي الذي يمكي أن يؤثر ف ه عوامل الضضط على  

 .البقوك
 

ألقل  ي مثل أدا األسال   ةثالث طرق مخ لفة على ا فرض ةيمكي يصم   ال
في ال رك ز على م ض را  االق صام الكلي، مثل مبال البطالة وأسبار  
األاول ال ي ي أثر أكثر خالل ف رة الركوم  ي   يحايا الصاما  ال ي 
ي برن لها الم ض را  المال ة الكل ة األخر  ةشكل ثاةت مي د ث الحج   

 وااليجاه   
 

في اش داقها مي   فرض ةا الصاما  الكامقة وراء الي مثل الطريدة الثان ة ل حاي
خالل يجم ع المبلوما  عي المحافظ المصرف ة الفرمية وعوامل الخطر 

ال صاعاية،    حّملالاق دة المداةلة  يس خام هذا القهج عامة  في اخ بارا  ال
 وي وقف يطب ده إلى دا كب ر على يوافر الب انا  ذا  الصلة  

 
د ث ي   مبايرة الس قاريو ل داي    البكسي،خ بار الضضط الخ ار الثالث هو ا

 .اد مال يدايري مب ي أو نسبة رأس مال م وقبة ةبا ال هام 
 

آفاق زمق ة مخ لفة  ي طل  أي اخ بار ضضط يحايا أف     حّملخ بارا  الال إن 
ضضط  ويب ما االخ  ار على نوم ال مريي وهافه  ةالقسبة الخ بار  زمقي،

القموذ ي ة ي اثق ي إلى ثالثة، أو   حّملالمالءة، يمكي أن يم ا أف  س قاريو ال
 أخر ،في داال   ذلك،في ةبض الحاال  خمس سقوا   على القد ض مي 
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اط  على سب ل المثال ةالقسبة الخ بارا  ضضط الس ولة، يكون أف  السد
لالن دال  ا  على سب ل المثال، يوم وادا إلى ةضبة أشهر، نظر ،أقصر ةكث ر

السريع، أو د ى الفوري، لصاما  الس ولة  عقاما ي بل  األمر ةهاف 
أطول مي يلك  ا  زمق  ا  قا ي طل  ال اريبا  االد رازية الكل ة أفد  ال مريي،

ي القظام المالي وما  االد رازية الاق دة، للسماح ةان شار الصاما  األول ة ف 
 .ةباه

 
يمكي ممج م زة مباكسة للاورة االق صامية في يصم   س قاريوها  اخ بار   

ي طل  ذلك يصم   س قاريوها  أكثر خطورة   البمل ة، ل  مي القاد ة ال حمّ 
في ف را   ا  لالس خاام أثقاء ال وسبا  االق صامية، وس قاريوها  أخف نسب 

لم وقع أن يح فظ البقوك ةاد  اط ا  رأسمال ة االنكماش  ن  جة لذلك، مي ا
أي في األوقا  ال ي يكون ف ها   -أعلى عقاما يكون المخاطر الاورية مريفبة 

ويكون أقل عقاما  -نمو االئ مان قويا  ويظهر أسبار األاول مبالغ ف ها 
 .يكون هذه المخاطر قا يحددت ةالفبل

 
 نهج القمذ ة والمقهج ا   -ل 

 
ل مي ك ل نمذ ة مخ لفة، ي فاعل مع ةبضها  ي كون اخ بار ال حمّ  عام،ةشكل 

الببض لن اج الق ائج ال مال ة  يشمل  وان  القمذ ة الرئ سة يضط ة  
المخاطر، ويفص ل ماخال  الب انا  ويمث ل المخاطر، وير مة الصاما  
  الكل ة إلى محركا  المخاطر الجزئ ة، وما  السداطا  الايقام ك ة، وإمراج 
رموم الفبل السلوك ة، فضال  عي القظر في ال فاعال  على مس و  القظام  
والباو  الااخل ة  يب ما اخ  ار إمراج ويصم   ك ل القمذ ة هذه على يوافر 
الب انا  واألهااف والموارم والدارة ال دق ة  يطور  ك ل القمذ ة ةمرور  

الحاال ، يب ما    ومع ذلك، في  م عا  ويبد ا  ا  الوقت، وأابحت أكثر عام
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مس و  يبد ا القماذج الفرمية عامة  على األهم ة المامية وال بد ا للمخاطر 
  المشمولة

 
في  عام،على البقوك ةمداي س محامة  ةشكل  فرض ةيمكي يلخ ص يأث ر ال

نموذج اخ بار الضضط، يُ ر   الس قاريو إلى يض  را  في المباي ر على 
ا ذلك ل حايا ال أث ر على ةبض مداي س  مس و  البقك، وال ي يُس خام ةب

ويماش ا مع أسبد ة ال د  ما  الم بلدة ةالدارة على  ،مرونة البقك  عامة  
المالءة، يش ر مد اس ال أث ر إلى شكل مي أشكال مداي س رأس المال 

  ي ال قظ م 
 

ي   يحد   مس و  عاٍل مي ال طور في القمذ ة عقا إنشاء نماذج مقفصلة  
أنوام أو محافظ مخاطر مخ لفة  في هذه الحالة، ي   ال م  ز   ويطب دها على

ضضط االق صام الكلي دس  عامل المخاطرة ونوم   فرض ةة ي يأث ر 
ال برن للبقك  يسمح القماذج المقفصلة لمخ لف فئا  المخاطر والمحفظة  
ةمراعاة الم زا  المحامة لمحركا  المخاطر الفرمية  لذلك، ي ضمي هذا  

البدارية،  نماذج مقفصلة لمحافظ االئ مان الرئ سة، مثل الرهون  القهج عامة  
مخاطر السوق الرئ س ة، مثل األاول الم ادة للب ع  ويفرق ة ي يأث ر  وفئا  

الس قاريو على اافي مخل الفوائا، وإيراما  الرسوم والبموال ،  
،  نمذ ة ال فاعل ة ي هذه المخاطر المخ لفة ا  ومصروفا  األعمال  يمكي أيض

يمكي يضط ة مخاطر  كما مثل ال خلف عي ساام االئ مان ومخل الفوائا  
 .ال شض ل، مثل مخاطر السلوك، ةاس خاام األسال   الدصائ ة

 
إلى القماذج المجمبة  لكل نوم  جزئ ةي راوح مقاهج القمذ ة مي القماذج ال

مي أنوام المخاطر، مي الممكي ايبام نهج مق   يبكس اله كل ال فص لي  
للم زان ا  البموم ة للبقوك، مي د ث الس ولة أو االس حداق أو المخاطرة   
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في مثل هذه الحالة، ة قما يمكي يداير ةبض مبلما  القموذج، يج  وضع  
على سب ل المثال، ةشأن مباال  إعامة )اف ة عام مي االف راضا  الفق ة الض

اس خاام المزيا مي القماذج المجمبة، على  ا    يمكي أيض(ال سب ر أو ال جايا 
سب ل المثال، رةط الخسائر ال مال ة للدرون أو مخل الفوائا ةالمحاما  
المال ة الكل ة، وفي هذه الحالة مي المر ح أن ي   يداير مباي ر القموذج   

  ا  إلى مجموعة القماذج الم ادة والم ض را  ال وض ح ة، يمكي أيضةالقظر 
 .اس خاام يدق ا  محامة لمبالجة عام ال د ي في القموذج الضمقي

 
ةشكل كب ر على يوافر الب انا  على   جزئ ةيب ما قاةل ة يطب   نهج القمذ ة ال

هو  مس و  البقك  أدا البوامل الرئ سة ال ي يؤثر على مس و  مقة القمذ ة 
الكاف ة لل م  ز ة ي المخاطر  يوافر ة انا  ال برن الحال ة ال فص ل ة

  .والب انا  ال اريخ ة ل طوير القماذج ومبايريها واخ بارها 
 

يدوم  ، يحايعقاما يكون الواول إلى الب انا  على مس و  البقك يمثل 
السلطا  ةاس خاام مقاهج اخ بار الضضط على أساس أسبار السوق   ةبض 

قا القماذج المس قاة إلى أسبار السوق إلى مداي س ال خلف عي الساام يس  
البقك ة المو زة المضمقة في أسبار األاول مثل أسه  البقوك والسقاا   
والمش دا   ي   اس خراج هذه المداي س مي أسبار السوق عي طري  دل  

 .االد مال االف راضي الضمقي ف ها ةاس خاام ا غ ال سب ر الد اس ة
 

هقاك ق وم على اس خاام مثل هذه الب انا ، د ث يب ما اس خراج   ذلك،ع وم
المبلوما  المف اة على األسواق المر ب ة ال ي ي س  ةالس ولة الكاف ة ويبمل  

   ةشكل   ا 
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عقاما ي بل  األمر ةمقهج ا  اخ بار الضضط، فإن أدا االف راضا  الرئ سة  
    يؤمي  حّملالبموم ة للبقوك على ما  أف  الي بل  ة طورا  الم زان ا  

  ضضط مبامئ المدارنة والمساءلة إلى يصم   عام مي يماريي اخ بار ال
إلى أن  ا  ال حوطي الجزئي ةم زان ا  عموم ة ثاة ة  يش ر هذا االف ران أيض

ي وقع مي البقوك أال يدلص م زان  ها البموم ة خالل ف رة  الشراف ة السلطا  
ناد ة أخر  ي طل  مقظور المخاطر على مس و  القظام عامة    ال وير  مي

اد رازية كل ة ل    يصم مها ةاس خاام م زان ا    يحّملإ راء اخ بارا  
أي يكويي الم زان ة البموم ة   ميقام ك ة وذلك ألن ملف مخاطر البقوك،

وه كل االس حداق وخصائص المخاطر للمحافظ الفرمية، يب ما على رمة 
  عالوة على ذلك، قا  حّملوك والبمالء واألسواق على س قاريو الفبل البق

  يكون لل ض  را  في ملف مخاطر البقوك على ما  أف  الس قاريو يأث را  
 . حّملعلى شاة ن  جة ال كب را  

   
االف ران الرئ سي اآلخر في المقهج ة هو دول يطوير مصامر الاخل على 

إلى ال و  ه المقهجي في اخ بارا  الضضط    يقشأ الحا ة  حّملما  أف  ال
ال صاعاية أو االف راضا  المحامة في االخ بارا  ال قازل ة مي دد دة أن  

قا يبقي أن زيامة أسبار الفائاة لها يأث ر إيجاةي على اافي   ضضطس قاريو ال
  خسائر مخاطر  الحاال ،في ةبض  األخ رة،مخل الفائاة  يمكي أن يبون 

االئ مان ةما في ذلك ال أث ر السلبي على األاول المر حة ةالمخاطر، 
وخسائر مخاطر السوق مثل األوراق المال ة الم ادة للب ع واألاول  

عامة ما ي ضمي السلطا  ةبض الد وم على   ، حايال اال جارية  لمبالجة هذ 
الزياما  في  ن ال يبوةح ث  الضضط،يطوير مؤسسة ال أم ي الوطقي يحت 

ضبط  ا  ال أم ي الوطقي الخسائر القايجة عي يجس ا المخاطر  يمكي أيض 
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مصامر الاخل األخر ، مثل الرسوم والبموال  ةما ي ماشى مع ال طورا   
 .ال اريخ ة في أوقا  األزما ، في ظل الس قاريو المباكس

 
االد رازي الكلي، هقاك دا ة إلى عقاار  ضضطةالقسبة ل ماريي اخ بار ال

على مس و  القظام   إلى يضط  ها يهاف  الجوان  ال ياف ة ل بكس نمذ ة إض
ال حوطي الاق   على يأث را  االيجاه   ضضطالمالي  ة قما يركز اخ بارا  ال

إلى القظر في يأث را    االد رازية الكل ة  حّمليح اج اخ بارا  ال األول، ف ما 
  البقوك،   ةبا ال أث ر األولي على (second-round effects)  الجولة الثان ة

أو  ،المومع يأو  ،البقوك قا يحاث يأث را  الجولة الثان ة كاس جاةة مي 
   اقام الس اسا    األسواق المال ة، أو

 
ل حّمل، د ث قا مراعاة ال راةط ة ي البقوك ل د    ال أث ر القظامي ل ا  يمكي أيض 

اآلثار غ ر المباشرة ة ي االق صام الحد دي والدطام المصرفي   يح اج أيضا  
هذه  قا يؤثر خفض المايون ة    حّملوالقظام المالي إلى نمذ ة في اخ بارا  ال

على عقاار أخر  غ ر االئ مان، مع يأث ر   ا  في البقوك يحت الضضط أيض
ي إلى  الد  على أسبار السوق ل لك األاول ال ي ي   ال خلص مقها، مما يؤم 

 .يد    عام مقخفض لألاول الداةلة لل سوي 
 

مرا بة نوع ة     ا  ل أيضةالضافة إلى ال حل ل الكمي، قا ي ضمي اخ بار ال حمّ 
  ا  لدارا  البقوك في اخ بار الضضط  ي ضمي المرا بة القوع ة عامة  يد  م

الفقي، وعمل ا  الحوكمة المح طة  لدارا  البقوك في اخ بار الضضط
قا ي طل  ذلك ةذل  هوم  الدصور،اخ بار الضضط  عقا يحايا أو ه ةوظائف 

عال  ة مي قبل البقوك المبق ة، ورةما إضافة المزيا مي مخازن األمان في  
شكل رأس مال مصرفي  عامة ما ي   يضم ي مثل هذه المرا با  القوع ة  



33

المنهجيات المحدثة الختبارات األوضاع الضاغطة الجزئية   

(مغربية)تجربة المملكة ال  

33 
 

 ة  في عمل ة المرا بة الشراف ة وي قاول في المدام األول األهااف ال حوط 
 الاق دة 

 
   النتائج والتواصل .6

لباة أةبام  يمكي   ا  وفد  حّملدول ن ائج يمريي اخ بار ال يدس   ال وااليمكي 
البقوك  الم لد ي )مخ لفة، على سب ل المثال مي د ث  أن ي خذ ال واال أشكاال  

المشاركة في ال مريي وعامة الجمهور(، وما  الفصاح ال مالي أو على  
البقك ومقة يفاا له  يمكي أن يد صر الفصاح على مد اس وادا مس و  

نس  رأس المال القهائ ة ةبا   المثال،على سب ل   حّمل يلخص ن ائج اخ بار ال
ما  و، أو ي ضمي مداي س مخ لفة، أو ي ضمي ةبض المبل حّملاخ بار ال

المس خامة في ال مريي على سب ل المثال الخسارة مع ال خلف عي الساام، 
 .واد مال ال خلف عي الساام 

 
ا   يمكي أن يساه  ال واال في ثدة السوق في مرونة البقوك، ولكي هقاك أيض

مخاطر مي دوله  مي ناد ة، يمكي أن يؤمي الفصاح الشامل عي الق ائج،  
لقموذج مق  ، إلى يبزيز الثدة مي خالل يبزيز الشفاف ة ومع  يد      ا  وفد

ل  مي  مصرف ة ةقاء  على ن ائج اخ بار ال حمّ السوق للبقوك أو الدطاعا  ال
إذا أثر  الق ائج على ةقوك أو   االس درار،هقاك خطر زعزعة  أخر ،ناد ة 

 .م وقعقطاعا  مصرف ة مب قة ةطريدة عكس ة ةشكل غ ر 
 

أي أن هقاك   والقمذ ة،يقشأ قض ة أخر  عقا الكشف عي السما  المقهج ة 
خطر ال رويج "لقموذج الثدافة األدامية" د ث يس خام كل مي السلطا  
والبقوك نفس القماذج ل د    المخاطر وةال الي زيامة قاةل ة القظام المالي 

 .لقمذ ة المخاطر
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خااة في أوقا  األزما ، عقا اس كمالها ة ااة ر أخر     الشفاف ة،قا يساعا 
يمكي أن يؤمي عام   ،م ة على و ه الخصوص في أوقا  األزما  القظاف

الوضوح ةشأن مخاطر البقوك وآفاقها إلى خل  رموم فبل سلب ة  يمكي أن 
يساعا المبلوما  الموثوقة والمفصلة عي مرونة البقوك مي خالل اخ بارا  

في يرس خ يد    السوق للبقوك، شريطة اس خاام س قاريوها  عكس ة    حّملال
 .ه الكفاية شاملة وشاياة ةما ف  

 
عقاما يد رن الفصاح ةإ راءا  الم اةبة الدوية للبقوك ذا  األماء الضب ف 

أموا  مف اة   حّمل، يمكي أن يجبل الفصاح اخ بارا  ال حّملفي اخ بار ال
 لالس جاةة لألزمة 

 
ا:   التحديات والتطورات المستقبلية رابعا

ةطرق    حّمليشك ل مشها اخ بار اليمكي لل طورا  الس اس ة وال دق ة أن يب ا 
ال حوطي الاق  ، على الرغ     حّمليمكي يوس ع نطاق اخ بار الكما  .مخ لفة

يمكي اش داق ال ااة ر الشراف ة مي ن ائج  كذلك   ا  ةشكل مي أنه مثبت 
خااة في يمريي القجاح / الفشل  في المداةل، يمكي أن   خ بارا  ال حّمل ا

، ل د     ا  أكثر ان شار ضضطيصبح اس خاام المكون القوعي الخ بارا  ال
، و ومة الب انا  وإمارة المخاطر، مع االس فامة مي  كيخط ط رأسمال البقو

االنضباط الذي يفرضه مثل هذه ال ماريي على البقوك المشاركة  يمكي  
زيا مي االيساق الشرافي مي خالل ممج ن ائج اخ بار الضضط في  يحد   الم

 .م طلبا  االم ثال البامية لرأس المال وعمل ة مراقبة المخاطر الروي ق ة
 

لمبايرة يااة ر الس اسة االد رازية الكل ة س س ف ا   حّملإن اس خاام اخ بار ال
ألن اس خاام   ا    نظرا  مي المزيا مي الخبرة قبل أن يصبح مب ار ا  أيض
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لمبايرة ال ااة ر االد رازية الكل ة ال يزال في مرادله    حّملاخ بارا  ال
ةشكل هام في ق اس   ا  األولى، فإنه يمكي أن ي طور ةشكل أكبر ويساه  أيض 

االد  اطي ضا المخاطر على مس و  القظام، ةما في ذلك آثار الباو   
على سب ل   -ازية الكل ة األخر  أن يس ف ا مبايرة ال ااة ر االد ر ا  يمكي أيض

مي  - المثال ال ااة ر الدائمة على المد رض ي مثل نس  الايي إلى الاخل
، مي خالل يضم ي الرواةط المال ة الكل ة واس خاام   حّملاس خاام اخ بارا  ال

 .الب انا  الجزئ ة
 

الوعي الم زايا ةال راةط البالمي ومور المجموعا  المصرف ة يس اعي 
يبزيز ال قس   ة ي السلطا   إن  هوم ال قس     ،م ة الكب رة والمبداةالبال

هذه، ال ي مي شأنها أن يساعا على يضم ي مقظور عالمي للمخاطر ةشكل 
أفضل في يماريي اخ بار الضضط، يمكي أن ي بل  ةالس قاريوها  البالم ة  
  وة انا  الشبكة والمقهج ا  ويبامل األفكار  وعلى و ه الخصوص، فإن 
يوافر الس قاريوها  البالم ة الم ف  عل ها س سمح للسلطا  المبق ة ة أث ر  

على أساس  ماخل الاولة  حّملعوامل الخطر البالم ة ة قف ذ يماريي ال
س قاريوها  محامة ةشكل مش رك  لي يكون األخ رة ةايال  عي الس قاريوها   

ةل  المقطدة،المحل ة ذا  الصلة ال ي يضطي المخاطر الخااة ةالبلا أو 
الف راضا  مبسطة، مما س سمح لها  ا  س كون مكملة، وس  ب ي ةقاؤها وفد

 .ةال طب   عبر البلاان
 

المالءة ة ال حّمل الخااةيمكي يبزيز ال فاعل ة ي اخ بارا  مي  ان  آخر، 
الس ولة ةشكل أكبر إلى اخ بار ضضط   ضضطوالس ولة، مع يطوير اخ بار 

  إن يصم   ويشض ل يمريي مش رك لكل مي القظام الماليعلى مس و  
  ا  أكثر اع مام  ضضطالمالءة والس ولة أمر مبدا للضاية  يصبح ن ائج اخ بار ال
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على االف راضا  الل داط آل ا  ذا  طب بة ويكرار مخ لف ي  يمكي أن يكون 
لمزيا مي الجسور ة ي نوعي ال ماريي، مما يسمح  القهج البملي هو ةقاء ا

ةال داط رموم الفبل الم باملة المح ملة ةشكل أفضل  على سب ل المثال، س ؤثر  
نس  المالءة الُمجهاة على يكال ف ال مويل، مما يؤكا على اد  ا ا  الس ولة 

ى  ةالضافة إلى أرةاح وخسائر البقوك  وةالمثل، فإن أسبار الب ع قا يؤثر عل
األاول المسجلة ةالسوق ويد    الضمانا ، مما يؤمي إلى إيالف المالءة 

 ا    يمكي أن يكون دل مثل هذه ال فاعال  في خطوة واداة مبدا ا  والس ولة مب
للضاية، ةح ث يمكي يصور عمل ة يكرارية  عالوة على ذلك، يمكي يوس ع  

 ةالفاعلاف األطراخ بار ضضط الس ولة خارج البقوك، مي خالل القظر في 
ال حوط،  مثل شركا  ال أم ي، واقامي  ال داعا، واقامي    خر األ ةالرئ س

األاول أو د ى البقى ال ح  ة للسوق  يمكي ممج اخ بار ضضط   ايريوم
الس ولة هذا للقظام المصرفي مع يماريي مماثلة يشمل وكالء آخريي ةطريدة  

الس قاريوها    مي اخ بارا  إ هام المالءة، د ث يخ لف ا  أكثر وضود
 .ومفاه   المالءة المال ة على نطاق واسع عبر المؤسسا  المال ة

 
أن يدام إمكان ا   اياة يمكي أن يب ا يشك ل   دق ةيمكي لل طورا  ال 

، مي د ث يضط ة الب انا  وال طور في نهج القمذ ة  مي  ضضطال ا  اخ بار
إلى  ق  مع الحوسبة   ا  الم وقع أن يسهل البق ة ال ح  ة للب انا  الضخمة  قب

االس خاام الواسع القطاق لب انا  الدرون أو المبامال   مي   ،عال ة الطاقة
المح مل أن يكون ال حس ي أكثر أهم ة في المقاط  ال ي ل  ي   ف ها إ راء 

ةشكل م كرر أو د ى اآلن ةسب  ق وم دسال الب انا ،  ضضط اخ بارا  ال
 جزئ ة ةقاء  على ذلك، يمكي للقماذج ال  مثل المش دا  أو أسواق إعامة الشراء

الجاياة االس فامة مي هذه الب انا  الجاياة وال حد   ةمزيا مي ال فص ل في  
   البقاار المداةلة في الم زان ا  البموم ة للبقوك
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يطوير نماذج  اياة لمبالجة المخاطر القاشئة، مثل األمي   ا  يمكي أيض 

 مع ة انا   اياة مخصصة   ا  الس براني ويض ر المقاخ، وال ي قا ي طل  أيض
ةالقسبة لل اريبا  ا   م   س قاريوها  أال ة مصممة خص صويص

ال صاعاية، يمكي أن يسمح أيم ة عمل ا   مع الب انا  ومبالج ها لجم ع  
الة  ةطريدة فبّ  السلطة الشراف ة ها ة طب   مقهج ة مب قة وضب  ،البقوك
  دة مع انخفان يكال ف مراقبة الجومة ن  جة لذلكومقسّ 

 
ا:   بنك المغرب في مجال اختبارات األوضاع الضاغطةتجربة  خامسا

 
االئ مان الكلي لمخاطر   حّمليطوير أول نموذج الخ بار ال 2009 في عامي  
ةقك المضرل  يهاف هذا القموذج إلى يوف ر يقبؤا  لمداار المخصصا   في

ال ي س ُطل  مي البقوك يضم قها في ضوء يطور م ض را  االق صام الكلي  
لي ال مالي، وأسبار الفائاة، ومباال  ال ضخ   سمح القموذج  كالقايج المح

 .ةال قبؤ ةالمبال ال دريبي للمخصصا  الالزمة للبقوك
، ي  وضع خارطة طري  شاملة ةال قس   مع السلطا  2011وفي أةريل 

 األخر  ل قف ذ إطار ومقهج ا  لالس درار ال حوطي الكلي ياريج ا   
يجري ةقك المضرل ةان ظام ثالث فئا  رئ سة مي اخ بارا  الضضط ل د     

 :قارة القظام المصرفي على الصموم أمام الصاما  الشاياة
أو   ،االئ مانالحساس ة ال ي ي كون مي ق اس يأث ر  يحّملاخ بارا   -1

اامة أسبار الصرف على   سبر الفائاة، أوأو  ،السوقأو  ،الس ولة
 .الم زان ة البموم ة و / أو المالءة المال ة للمؤسسا  المال ة

وال ي يد س   البقوك، ة ي  (Contagion) الباو  يحّملاخ بارا    -2
بقوك األخر  في السوق مي مخاطر ان شار يدص ر البقك إلى ال
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خالل ال زامايها الثقائ ة في أسواق ما ة ي البقوك المضمونة وغ ر  
 .المضمونة

  قارة الجهاز المصرفي على  اخ بارا  الضضط الكلي ال ي يد ّ   -3
 .ام صاص الصاما  الصامرة عي ة ئة االق صام الكلي

 
الكلي على أساس يحل ل المح ط الوطقي   ضضطي   إ راء اخ بارا  ال

والاولي  وي   اس خاام الق ائج ال ي ي  الحصول عل ها ل قف ذ ال راءا  
 .الالزمة ل دل ل آثار الصاما  إذا داثت ةالفبل

 
  اإلطار التنظيمي الختبارات األوضاع الضاغطة -أ

دكام في إطار مهم ه الرقاة ة، يطل  ةقك المضرل مي المصارف االم ثال لأل
  قارة هذه  ويد ّ  جزئ ة،االد رازية ال  حّملال قظ م ة ف ما ي بل  ةاخ بارا  ال

المصارف على يحمل ااما  أزمة اق صامية أو مال ة  د ث يقص يبل مة  
 :على ما يلي  G / 10/ 2ةقك المضرل رق  

ال ي جزأ مي الحوكمة وإمارة  ا   زء ضضطيج  أن يكون اخ بارا  ال •
 .المخاطر

يج  أن يضمي اله ئا  المارية وال قظ م ة مالءمة وايساق ةرامج   •
 الدائمة؛   حّملاخ بار ال

اله ئة المارية هي المسؤولة القهائ ة عي ةرنامج اخ بار الضضط   •
 .ويضمي يقف ذه مي قبل المارة

 .في عمل ة اقع الدرار  حّمليج  أن يؤخذ يحل ل ن ائج اخ بار ال •
ل ال ي ي    ي حد  أعضاء مجلس المارة مي احة اخ بارا  ال حمّ  •

إ راؤها ويطلبون ما إذا كانوا يرون أنه مي الضروري إ راء 
 .محامة يحّملاخ بارا  
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ي   مرا بة مالءمة الس قاريوها  مرة واداة على األقل في السقة، وكلما 

مح مل، يمكي أن يكون لذلك يأث ر  أشار  ظروف السوق إلى يطور سلبي 
 .خط ر على قارة البقك أو المجموعة المصرف ة على إمارة الوضع

 
-12ل محام في الدانون رق  إن الطار ال قظ مي لمراقبة خطط اخ بار ال حمّ 

الم بل  ةمؤسسا  االئ مان واله ئا  المب برة في دكمها وفي مورية   103
  د ث ي و   على مؤسسا  االئ مان أن ةقك المضرل دول الرقاةة الااخل ة

يضع نظام رقاةة ماخلي مقاس  مي أ ل يحايا وق اس وراا  م ع  
 .المخاطر ال ي ي برن لها

 
لفة الذكر الدواعا الان ا في افي هذا الطار، يحام يبل مة ةقك المضرل الس

للحوكمة   ا  ممارسة اخ بارا  الضضط واألسس ال ي يج  اع مامها وفد
  ويحام أن ضضطونظام المبلوما  وال حك  في اخ بارا  الوال قظ   

  قاريها على الصموم على الما  الم وسط والطويل في المؤسسا  يد ّ 
موا هة ااما  االق صام الكلي أو الصاما  المال ة  ول بزيز هذا الطار،  

إااار ضواةط يدق ة يؤطر ممارسة اخ بارا  الضضط مي  2021في عام  ي 
البقوك ةشكل موري   دامهاويحام نموذج ال دارير ال ي يج  أن ي ،قبل البقوك

 .إلى إمارة الرقاةة المصرف ة ويحام الس قاريوها  الان ا للمخاطر الرئ سة
 
 منهجية اختبار التحمل  -ب
 

 م ع   ضضطيضطي اخ بارا  ال نطاق ال ضط ة ويد    المخاطر: (1
را  آثار  مجاال  البمل ومخاطرها  كما يج  أن يخ بر هذه االخ با

الصاما  ال ي يؤثر على عاة مخاطر في وقت وادا  ومي أ ل 
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  ا  ال د    المقاس  ل أث را  اخ بارا  الضضط، يس خام البقوك مؤشر
على مجموعة األهااف والمخاطر ال ي   ا  أو أكثر اع مام  ا  وادا 

 .يقطوي عل ها
 

ل على عاة يب ما ةرنامج اخ بار ال حمّ  : حّمل  اخ بار الفرض ا (2
س قاريوها  ةار ا  مخ لفة مي الشاة  ويشرف البقوك على 
اخ بارا  الضضط ةقاء  على س قاريوها  ي ضمي ال ض  را  المح ملة 
في يكويي محافظها  كما يد ّ  قاريها على الصموم على الما  

الصاما  الم وسط والطويل في موا هة ااما  االق صام الكلي أو 
 .المال ة

 
يج  مراعاة يأث را  الصاما  الشاياة ال ي  الصاما  الشاياة: (3

يمكي أن يؤمي إلى خسائر كب رة للمصرف )الضرر الذي يلح  
ةصوريها وسمب ها أو مي خالل يأث ر نظامي(  ةالضافة الى ذلك، 
يج  على المصرف إ راء ال شخ صا  الالزمة ل حايا  

على قاةل  ه لالس مرار  ا  أن يشكل يهايا الس قاريوها  ال ي يمكي 
 .)ل حايا نداط الضبف ال ي ل  ي   اك شافها(

 
 نظام المعلومات والتحكم -ج

يج  أن يكون لا  المصرف نظام مبلوما  مقاس ، وال أكا مي يوفر  
المخ لفة وإمكان ة مراقبة يطور ةرنامج   ضضطالب انا  ل راء اخ بارا  ال

هذا االخ بار  يج  يد    خطة اخ بار الضضط ةشكل مق ظ  ومس دل عي  
طري  الرقاةة الاائمة وال اق   الااخلي  يهاف هذه الضواةط إلى ال حد  مي  

، ولضمان يقف ذ الضضط  ومة الب انا  والقماذج المس خامة ل راء اخ بارا  
  ة  ال راءا  ال صح ح 
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 (ICAAP)  وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تحّملاختبار ال -د
 

في إطار عمل ة ال د    الااخلي لكفاية رأس المال، أاار ةقك المضرل يبل مة  
يقص على أنه يج  على المصارف أن يضع ةرنامجا    2007في سقة 
على أساس ن ائج فحص مبم  لقداط ضبفها، مرة واداة    حّملالخ بار ال

على األقل في السقة، وعلى نحو أكثر يوايرا  إذا لزم األمر، مع مراعاة  م ع  
المخاطر الكب رة ال ي يقشأ عي نموذج وة ئة أعمالها، في ظل ظرف ة 

 .اق صامية ومال ة اببة
 

اام مجموعة  الااخلي، يج  على البقوك اس خ ضضط  الفرض اعقا يحايا 
ال اريخ ة أو االف راض ة  وقا  ضضطواسبة مي المبلوما  عي داال  ال
الشرافي ال قظ مي، ولكي يج    ضضطيقظر المصارف أيضا  في اخ بارا  ال

 .عل ها أن يك فها مع ظروفها
 

وي ب ي على المصارف أن يقفذ س قاريوها  سلب ة ذا  طب بة وكثافة  
وهذا يقطوي على يطب     اة ةها ي قاس  مع خصائص المخاطر الخا

مجموعة م سدة مي الس قاريوها  على المواقف الرئ سة للمصارف ال ي  
واخ  ار يلك ال ي يؤمي إلى أكبر  ،ولكقها مبدولة ،م طرفةيبكس ظروفا  

 .الخسائر
    

  السلب ة يضط ة كاف ة للركوم االق صامي الحام والصاما   فرض ايوفر ال
الكب رة، ومواطي الضبف الخااة ةمقشآ  ةب قها، وال برن المال ة 

  لقظ را  كب رة، ومزيج مبدول مي هذه األو ه  ويب بر يد  مها عقصرا  
في يخط ط رأس المال، ألنه يسمح للمصارف ةمواالة عمل ايها د ى   أساس ا  
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المطولة  وعالوة على ذلك، يج  أن يس برن  ضضطخالل ف را  ال
 .دوم عل ها مخ لف الس قاريوها  ةان ظاماالف راضا  ال ي ي 

 
ع المصارف على اس كمال ةرنامج اخ بارا  ال المذكور أعاله  ضضطويُشجَّ

البكسي، ال ي يُجر  ةطريدة م قاسبة الخ بار مر ة   ضضطةاخ بارا  ال
المحافظة واك مال االف راضا  الم بلدة ةإطار عمل ة ال د    الااخلي لكفاية  

أن يباأ هذه ال د  ما  ة حايا ن  جة محامة مسبدا  )عام  رأس المال  ويقبضي
اس اامة نموذج األعمال ال جارية، أو ع با  المالءة ال قظ م ة ال ي ي    

  .ال ي يؤمي إلى هذه الق ائج ضضطيجاوزها إلى األسفل(، ل حايا ظروف ال
 

البكسي في س اق عمل ة   ضضطإضافة إلى ذلك، يمكي اس خاام اخ بارا  ال
 د    الااخلي لكفاية رأس المال كقدطة انطالق لوضع س قاريوها  خطة ال

خ بارا  والق ائج وإ راءا  هذه االاالس رمام، ويج  أن يكون اف راضا  
مع عمل ة ال د    الااخلي لكفاية رأس المال  ، المارة المخطط لها م سدة 

 .وعمل ة يد    كفاية الس ولة الااخل ة
 

 مخاطر سعر الفائدة في محفظة البنوكو التحّمل السيولة واختباراتهـ 
(IRRBB)  

 
يد س نسبة يضط ة الس ولة قارة البقك على يلب ة اد  ا ا  الس ولة في  

ةاس خاام مخزون مي األاول   ا  يدويم   ا  يوم 30الس ولة لماة  ضضطس قاريو 
السائلة عال ة الجومة  ويقبضي للبقوك الحفاظ على نسبة يضط ة الس ولة فوق  

على الس ولة الدائمة على ال افدا    ضضطئة  ويُقفَّذ اخ بارا  الافي الم 100
القداية مي خالل نهج مي أعلى إلى أسفل، ةاس خاام المبلوما  الشراف ة  

اول والخصوم  وي   يقف ذ االخ بارا  على  ةشأن ه اكل اس حداق األ 
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، المضرةي المس و  ال مالي، أي الجمع ة ي كل عملة ةما في ذلك الاره 
د ث يشكل الخصوم المدومة ةالبمال  األ قب ة  زءا  اض را  مي إ مالي  
الخصوم  وقا ق مت هذه االخ بارا  ما  قارة البقوك على موا هة 

 الصاما  الدوية  
 :ال مريييل دط 
 دا ة المصرف إلى الس ولة المس ماة مي ال افدا  الخار ة،  •
  الس ولة االد  اط ة الم ادة مي ال افدا  الااخلة، و •
 .المخازن االد  اط ة الم ادة لموازنة فجوا  الس ولة •

 
  19 - دراسة لتأثير األزمة الصحية كوفيد -و
 

أزمة  إلى إ راء مراسة ل أث ر  مصارف، معا ةقك المضرل ال2020في أةريل 
ا  أكثر أو أقل  فرض ل ا  ، لمحاكاة آثارها وفد ائحة ف روس كورونا المس جا 

  ويب بر  2020داة على أنشط ها ومرمومي ها وعلى مس و  مالءيها لبام 
على ام صاص الصامة  مصارفقارة الما  ل د     ا  هذا ال مريي مد اسا  أول 

ه األزمة  ويس با ةقك المضرل ل كرار اخ بار وموا هة اآلثار األولى لهذ 
 .ا  أكثر داةفرض ووفد ا ل  2021-2020ل مي خالل يضط ة الف رة ال حمّ 

 
الخ بار الضضط الكلي ةقاء  على   ا  في الوقت نفسه، أ ر  ةقك المضرل يمريق 

  أةرز  ن ائج هذه البمل ا  قارة 2020يوقبايه االق صامية لشهر يون و 
 الم ثال للم طلبا  ال قظ م ة  على ا مصارفال
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ا:   الخالصة والتوصيات:سادسا
 

 في ضوء ما يدام، يظهر الورقة ما يلي: 
 
ألغراض تحوطية جزئية أو تحوطية   ضغطتُجري السلطات اختبارات ال -1

  .ختباراتهذه االكلية، وال توجد طريقة واحدة لتصميم وإجراء 
ا بشكل   ضغطيكون اختبار ال -2 أكثر فاعلية عندما يكون تصميمه متوافقا

 . وثيق مع أهداف السياسة
السلطات في الوصول إلى أهداف  ضغطيمكن أن تدعم اختبارات ال -3

 . سياساتها، إال أنها ليست كافية
أهمية قيام السلطات اإلشرافية والرقابية بتطوير اختبارات الضغط  -4

 أخذاا بالمستجدات.بصورة مستمرة، 
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 : والمراجع المصادرقائمة 
 

- BCBS, Net Stable Funding Ratio disclosure 
standards, July 2015. 
 

- BCBS, October 2018, Stress Testing Principles. 
 

   قانون البقوك في المملكة المضرة ة -  03-34  ،103-12ا  الفدر -
 

 ، وإااارا  أخر  G / 10/  2يبل مة ةقك المضرل رق   -
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