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 ـرح للقيــاس واإلفصاح المحــاسبي عن اختبارات نموذج مقت

 تحمل الضغوط كأداه إلدارة المخـــاطر المصرفية

 ة "ــة تطبيقيـــدراس" 

/ محمد موسى علي شحاتةد
 *

  

 لخص الدراسةم  : 
 فعالةكأداة الضغوط اختبارات تحمل  لقياس واالفصاح المحاسبي عنمقترح ل محاسبي تقديم نموذجاستهدفت الدراسة 

زمة ألفي ظل تداعيات ابما يتواءم مع طبيعة بيئة عمل البنوك التجارية المصرية المصرفية إلدارة وضبط المخاطر 

تناول الباحث دراسة تحليلية لمنهجية تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط وفي سبيل تحقيق ذلك  .العالمية والمحلية المالية

لتي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية وتبناها البنك المركزي في ضوء األساليب االنماذج هذه للكشف عن طبيعة 

تقف عائق أمام المزايا الناتجة عن تطبيقها وأهم التحديات التي  وكذلك تحديد أهم، المصري كسلطة إشرافية ورقابية

  تنفيذها بالبنوك التجارية المصرية.

 ق النموذج المقترح على ثالثة بنوك تجارية تجسد مجتمعتطبي وقد تناولت الدراسة التطبيقية الختبارات تحمل الضغوط

من خالل دراسة وتحليل ( بنك قطر األهلي الوطني، البنك التجاري الدولي، البنك األهلي المصريالدراسة ) وعينة

.المالية وااليضاحات المتممة لها التقارير

ودقاة القيااس   ، ج المقترح الختباارات تحمال الضاغوط   النموذوجود تأثير ذو دالله معنوية بين تنفيذ وخلصت نتائج الدراسة إلى 

كاذلك  و. ( شاديدة ، متوساطة ، ريوهات )معتدلاة واإلفصاح عان المخااطر التاي تواجاه البناوك التجارياة مان خاالل تبناي ساينا          

معادل  بين تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط كأداة إلدارة المخاطر المصرفية وباين دقاة قيااس     معنويةذات داللة جود فروق و

 بوجه عام.التي يجب على البنك االحتفاظ بها كفاية رأس المال 

 
 The study aimed to presenting a proposed accounting model for accounting measurement and disclosure of 

pressure tests as an effective tool for managing and controlling banking risks in line with the nature of the 

working environment of Egyptian commercial banks in light of the repercussions of the global and local 

financial crisis. In order to achieve this, the researcher tackled an analytical study of the methodology of 

carrying out stress tests to reveal the nature of these models in the light of the methods approved by the 

Basel Committee for Banking Supervision and adopted by the Central Bank of Egypt as supervisory 

authority as well as determining the most important advantages resulting from its application and the most 

important challenges which impede its implementation in banks Egyptian Commercial. 
 The applied study for stress testing applied the proposed model to three commercial banks that embody the 

study population and sample (National Bank of Egypt, Commercial International Bank, Qatar National 

Bank) through the study and analysis of the financial reports and the accompanying clarifications. 
 The results of the study concluded that there is a significant effect between the implementation of the proposed 

model for pressure tests, and the measurement accuracy and disclosure of risks facing commercial banks by 

adopting scenarios (moderate, medium, severe) . As well as significant differences between the 

implementation of stress tests as a tool for managing bank risks and the accuracy of the measurement of 

the capital adequacy ratio which the bank should maintain in general. 
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 :  االطار العام للدراسة: أواًل

 :  مقدمة -1

مر قيام البنوك مما يتطلب األ، هله وال تنفصل عن ةمن طبيعة النشاط المصرفي مالزم المخاطر جزءًا تعد
مخاطر و –البنوك التجارية " مخاطر االئتمان  تواجه التيتعدد المخاطر نظرًا لو .ها السلبيةثارأبمواجهتها لتقليل 

" ومخاطر االلتزام  –والمخاطر القانونية  –ومخاطر السمعة  –مخاطر السيولة و –مخاطر تشغيلية و –السوق 
 واإلقليميالمستوى المحلي  ىلمصرفيون عليهتم بها ا التيهم الموضوعات أمن  تعتبر المخاطرتلك دارة إ فإن

دارة المخاطر بالقطاع إصبحت أ. حيث المتعاقبة قتصاديةواإلزمات المالية في ظل تداعيات األ والعالمي
 Bourgain et) الناشئة نتيجة التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة قتصادياتلإل ًاضروري ًامرأالمصرفي 

al.,2012 ). 

 "Basel committee on banking supervision "BCBSالمصرفية  نة بازل للرقابةأصدرت لجوقد 
التي في معظمها تتعلق بإدارة المخاطر المصرفية وأسس ومحاور تدعيم الرقابة الداخلية ، العديد من الوثائق

إحدى أهم  "ɪɪوتشكل مقررات لجنة بازل".مةوالخارجية المتعلقة بكيفية إدارة المخاطر المصرفية بطريقة سلي
القطاع المصرفي من ضرورة  على ضايا التي تشغل بال المجتمع المصرفي الدولي والعربي نظرًا لما تحتمهالق

خلية خاصة بتحسين نوعية وإجراء تنظيمات مالية دادارة المخاطر في ضوء متطلبات تلك االتفاقية تطوير ثقافة إ
وإدارة أنواع جديدة تمانية لعدة سنوات سابقة م االئمتكاملة عن عمالئها ومحافظه يةوبناء قواعد معلوماتاألصول 

طاع ال يمكن الرغم من أنها تمثل ق اع المصرفي من قبل علىمن المخاطر" مخاطر التشغيل " لم يتطرق لها القط
صدرت مقررات  وأخيرًاوتدعيم القواعد الرأسمالية لتغطية كافة المخاطر المصرفية والمالية تجاهله من المخاطر 

تي تسعى إلى تحقيق والم  2019إلى عام م  2013تلتزم البنوك بتطبيقها بداية من عام  " حيثɪɪɪلجنة بازل "
 .( KPMG,2010): هدفين رئيسيين

 ة مع تعزيز مرونة القطاع المصرفيتعظيم كفاية رأس المال وتنظيمات السيول. 

  قتصادية.مالية واإلتجة عن زيادة الضغوط المتصاص الصدمات النااتحسين قدرة القطاع المصرفي على 
ستخدام اختبارات تحمل الضغوط كجزء اضرورة على " ɪɪ ،ɪɪɪبازل "مقررات لجنة  وفي هذا السياق أكدت

والسعي نحو ، والقياس الدقيق لها، لجوهريةرئيسي إلدارة المخاطر بالبنوك التجارية من خالل تحديد المخاطر ا

إلى وضع  Moody'sخلصت إحدى المؤسسات العالمية . وإعداد ملف متكامل إلدارتها وأخيرًا، تخفيضها

 .إلدارة وضبط المخاطر المصرفية كأداةختبارات تحمل الضغوط خطوات أساسية ال

كأداة اختبارات تحمل الضغوط اس واإلفصاح المحاسبي عن لقيل مقترح تقديم نموذجلى هذه الدراسة إوتهدف 

 .المصــرية بالبنوك التجاريةإلدارة المخاطر 

 :  مشكلة الدراسة -2
ستراتيجيات وسياسات فعالة إلدارة انجاح البنوك في تبني مدى  لمصرفي علىستقرار الجهاز ااتتوقف سالمة و 

وأهداف محددة لتحسين نوعية الموجودات ومحفظة القروض من أجل ، ختالف أنواعهااالمخاطر المصرفية على 

ن لديها هياكل خاصة بالحوكمة ومعايير دولية تمثل لذا يتعين على البنوك أن يكو .تخفيض أوزان مخاطرها

 القواعد اإلرشادية الحاكمة لتحسين مستويات القياس واإلفصاح والشفافية عن المعلومات بالتقارير المالية

 واإليضاحات المتممة لها. 

البنوك عدم دقة وسالمة القياس واإلفصاح عن المخاطر المصرفية التي تواجه وتتجسد مشكلة الدراسة في 
اية للبنك وخاصة مدى كف ةوغير المالي والتي تؤثر بشكل مباشر على المؤشرات المالية، التجارية المصرية

أن غياب تطبيق آليات الحوكمة في ضوء متطلبات  حيث ." ومعدالت الربحيةرأس المال "المالءة المالية
كأحد أدوات  نفيذ اختبارات تحمل الضغوطواإلخفاق في ت( ɪɪ ،ɪɪɪبازل  مقررات) المعايير المصرفية الدولية

. ة لهاإدارة تلك المخاطر يؤدي إلى عدم دقة القياس واإلفصاح عنها بالتقارير المالية واإليضاحات المتمم
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ضوابط نموذج محاسبي متكامل يعكس ال واقتراحالمصري بتقييم حوكمة القطاع المصرفي  وتهتم الدراسة
، اختالف أنواعها "مخاطر االئتماناح المحاسبي عن المخاطر على ة للقياس واإلفصالموضوعليات اآلو

كأداة فعالة  " وكيفية استخدام اختبارات تحمل الضغوطومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق
 مقررات الحوكمة المصرفية كأحد متطلبات في ضوء تطبيق آلياتالمخاطر المصرفية  للقياس واإلفصاح عن

 ."ɪɪ ،ɪɪɪ" لجنة بازل

 : التساؤالت التاليةمجموعة  مشكلة الدراسة في بلورة وقد تم
؟ وما هي نماذج تنفيذ تلك االختبارات كأداة يعة وأهمية اختبارات تحمل الضغوطما هي طب -2/1

 ؟لة إلدارة وضبط المخاطر المصرفيةفعا

 ء اختبارات تحملللمخاطر في ضو قة بين القياس واإلفصاح المحاسبيطبيعة العالهي  ما -2/2
  ؟م المركز المالي للبنوك التجاريةوبين تدعي الضغوط

في ضوء اختبارات تحمل المصرفية  قياس المخاطرل مقترح نموذج محاسبي تقديمهل يمكن  -2/3
 ؟ɪɪ ،ɪɪɪبازل  مقررات كأحد متطلباتمعدل كفاية رأس المال  لتحديد الضغوط

  :الدراسة هدف -3
التي تواجه البنوك  المصرفية لقياس المخاطرتقديم نموذج محاسبي مقترح  لدراسة فييتمثل الهدف الرئيسي ل 

 كأحد متطلباتالحوكمة وآليات  ئتطبيق مباد في ضوءوأسلوب موضوعي لإلفصاح عنها المصرية التجارية 

الضغوط  اختبارات تحمل استخدامعلى وبيان مدى قدرة تلك البنوك ، للرقابة المصرفية ɪɪ ،ɪɪɪبازل  مقررات

زمة ألفي ظل تداعيات اطبيعة بيئة عمل البنوك التجارية المصرية مع كأداة إلدارة وضبط المخاطر بما يتواءم 

 .المالية العالمية والمحلية

   :من خالل األهداف الفرعية التاليةويمكن تحقيق هذا الهدف العام 
، إلدارة المخاااطر المصاارفية ة فعالااةكااأدا عااة وأهميااة اختبااارات تحماال الضااغوططبي الكشااف عاان -3/1

 وأهم النماذج التي تعتمد عليها.

للمخاااطر فااي ضااوء اختبااارات تحماال    قااة بااين القياااس واإلفصاااح المحاساابي  تحديااد طبيعااة العال -3/2
 .م المركز المالي للبنوك التجاريةالضغوط وبين تدعي

 لتحدياد الضاغوط   اختبارات تحمال في ضوء  المصرفية لقياس المخاطر جوذاستخالص أفضل نم -3/3
 .التجارية المصرية تفق مع طبيعة بيئة البنوكوتطويره بما ي، معدل كفاية رأس المال

  :الدراسة ميةأه -4
هتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشاركات بالقطااع المصارفي الاذي يلعاب دورًا      تزايد اإلتستمد الدراسة أهميتها من 

 : مكن تناول أهمية الدراسة كما يليوي، ة القطاعاتقتصادي في كافهامًا وحيويًا في تحقيق النمو اإل

 : األهمية العلمية -4/1

  تدعيم التوافق بين أساليب القياس واإلفصاح عن المخاطر بالبنوك التجارية المصرية الرغبة في

 .طلبات المعايير المصرفية الدوليةومت، حاليًا

 ل تطبيق المعايير الدولية التي وذلك من خال، ة حوكمة الشركات بالجهاز المصرفيتدعيم ثقاف

 .ɪɪ ،ɪɪɪلجنة بازل  مقررات وضعتها

 في  الضغوط استخدام اختبارات تحملقدرة البنوك التجارية المصرية على  هتمام بتدعيمتزايد اال

 ظل األزمات المالية الراهنة.
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  :األهمية العملية -4/2

  :بالنسبة إلدارة البنك - أ
  تناسب بيئة القطاع ، ة للقياس واإلفصاح عن المخاطرموضوعيأساليب و نماذجالحاجة إلى

 المصرفي المصري وتواكب متطلبات المعايير الدولية المصرفية.

  التي تنتج ، ها أحد أشكال المخاطر المستترةعتباربإالحاجة إلى تحليل وقياس المخاطر التشغيلية
 .ضعف نظم الرقابة الداخلية بالبنكعن عدم كفاءة وفاعلية األداء و

 بالبنوك وضعف معدالت الربحية، من تزايد ظاهرة القروض المتعثرة الحد. 

  :بالنسبة للجهات الرقابية - ب
متابعة ورقابة أداء البنوك التجارية بشأن معلومات دقيقة حيث يحتاج البنك المركزي المصري إلى  

عن  فضاًل، للتعرف على طبيعة وحجم المخاطرالتي تواجهها وأساليب قياسها وطرق اإلفصاح عنها
" مقررات لجنة بازل للرقابة  مراجعة وإحكام تطبيق قواعد الحوكمة الدولية الخاصة بالبنوك التجارية

 .المصرفية "

  :تتمثل فروض الدراسة فيما يلي: الدراسة فروض -5
ودقااة القياااس  ، يوجااد تااأثير ذو داللااه معنويااة بااين تنفيااذ النمااوذج المقتاارح الختبااارات تحماال الضااغوط      -5/1

، متوساطة ، واإلفصاح عن المخاطر التي تواجه البنوك التجارياة مان خاالل تبناي سايناريوهات )معتدلاة      
 .( شديدة

 للمخااطر المصارفية  توجد فروق ذات داللاة معنوياة باين تنفياذ سايناريوهات اختباارات تحمال الضاغوط          -5/2
 .ال بالبنوك التجارية محل الدراسةوقياس معدل كفاية رأس الم

  :السابقة اتالدراس -6
توضح أهم الدراسات التي  تناول يمكن التي ترتبط بمتغيرات البحث السابقةفي ضوء استقراء وتحليل الدراسات 

 : التالية ساسيةاألمحاور مشكلة الدراسة من خالل ال

 ر واختبارات تحمل الضغوطدراسات تناولت القياس واإلفصاح عن المخاط. 

 مخاطر بالبنوك في ضوء اختبارات تحمل الضغوطوإدارة ال دراسات تناولت العالقة بين الحوكمة. 

 : هذه الدراسات إليه وتوصلتألهم ما استهدفته  استعراضوفيما يلي 
  :دراسات تناولت القياس واإلفصاح عن المخاطر واختبارات تحمل الضغوط -6/1
 ɪɪ ل اتفاقياااة باااازلتحليااال مقااااييس المخااااطر االئتمانياااة فاااي ظااا ( Munniksma.k.B,2006) تناولتتتت دراستتتة 

وتوضيح أركانها من حيث متطلبات الحد األدنى لرأس المال القانوني والرقابة اإلشرافية على مدى مالئماة رأس  
ماادخل  -المااال واالنضااباطية السااوقية واإلفصاااح وكااذلك تحديااد مااداخل المخاااطر االئتمانيااة " الماادخل المعياااري   

للاادعائم األساسااية  نظريتتة تحليليتتةماان خااالل دراسااة ، المااال " التصاانيف الااداخلي ومتطلبااات الحااد األدنااى لاارأس 
عان هيكال    مختلاف حتميااً   ɪɪأن هيكال رأس الماال طبقاا التفاقياة باازل       وخلصتت الدراستة  . 2لمقررات لجنة بازل

، ɪɪرأس المال الداخلي للبنك وفقا لنماذج رأس المال االقتصادي كما أكدت أن من أهم االفتراضات التفاقية بازل 
 .على تركيزات جوهرية لقروض فردية يمحفظة البنك يجب أن تكون متنوعة بشكل جيد وال تحتو أن

إدارة المخااطر المرتبطاة بالعمال التشاغيلي فاي ظال       ( Wahlstron & Gunnar,2009دراسة ) استعرضت وقد

ية مقررات لجنة قياس المخاطر التي تؤثر على البنوك بشكل عكسي وتقييم فاعل بهدف، بالسويد ɪɪمقررات بازل 
في إدارة المخاطر لمواجهة األنشطة التشغيلية بالبنوك من حيث مدى كفاية رأس الماال وماداخل قياساات     ɪɪبازل 

التصاديق علااى الممارساات البنكيااة    -فتراضاات التااي تقاوم عليهااا نمااذج قيااس المخاااطر     اإلمان خااالل "  المخااطر 
" ة بااين اإلدارات المختلفااة بااالبنوكفجااوة المعرفاا -بااالبنوك قياااس المخاااطر ماان خااالل النماااذج الخاصااة  -الحاليااة 

ألربعة بنوك سويدية لتحديد  دراسة استطالعيةمع اجراء  لمداخل قياسات المخاطر. هوتوضيح االنتقادات الموجه
إلاى وجاود ثالثاة افتراضاات      وتوصتلت الدراستة   .ɪɪباازل  لتزامها بمقاييس المخاطر التشاغيلية التاي أقرتهاا    امدى 

 : ة نوعية في قياس المخاطر بالبنوكاس المخاطر تمثل نقللقي
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 أن التجربة التاريخية هي أساس التنبؤ بالمخاطر في المستقبل وتكمن المشكلة األساسية : االفتراض األول
 في توصيف وتفسير المخاطر التي حدثت سابقًا.

 قصير ومتوسط األجلي يتعلق بقياسات المخاطر التي تعتمد على المدى الزمن: االفتراض الثاني . 

 يشير إلى افتراض التقدير والمفاضلة باين البادائل المتاحاة واختياار الباديل الاذي يشامل        : االفتراض الثالث
 .قل معدالت المخاطرأ

تقاديم ماانهج محاسابي مقتاارح لقيااس وإدارة المخااطر التشااغيلية فاي البنااوك      ( 2010، )محماد  كمتا تناولتت دراستتة  
، ووضع آلياة للقيااس الموضاوعي لهاا    ، الدقيق للمخاطر التشغيلية التي يتعرض لها البنكالتحديد  بهدف، التجارية

. يلية لاللتازام بالضاوابط الرقابياة   ستفادة من تطبيق الطريقة المتقدمة لقياس المخاطر التشغومساعدة البنك على اال
العامة والخاصة والتاي بلغات    ستقصاء تم توجيهه للبنوك التجاريةاإعتمدت على  دراسة ميدانيةمن خالل اجراء 

إلى عدم اختالف مكونات المخااطر التشاغيلية ببناوك القطااع العاام       وتوصلت الدراسة. مفردة 125في مجموعها 
فضااًل عان قصاور معاايير المحاسابة الدولياة فاي إصادار         ، طر التشغيلية ببنوك القطاع الخااص عن مكونات المخا

 ةاس الكماي والناوعي عان المخااطر بصافة عاماة والمخااطر التشاغيلي        معيار يعكس الممارسات السليمة بشاأن القيا  
وأخيرًا ضرورة اإلفصاح عان اساتراتيجيات إدارة المخااطر والسياساات المحاسابية بشاأنها لتادعيم        ، بصفة خاصة

 .متطلبات اإلفصاح والشفافية وبما يتوافق مع متطلبات مقررات لجنة بازل
التحول من مرحلة حصر المخاطر إلى مرحلة  على ضرورة( Mikes ; Annette, 2011) كما أكدت دراسة

الكشف عن معدالت النمو في إدارة المخاطر  بهدف إدارة وتحجيم المخاطر " اطار العمل في إدارة المخاطر "
وتوجيه النسب والمؤشرات القياسية كمحور أساسي لقياس األداء في ضوء المعايير الدولية  بالقطاع المصرفي

من ، تحديد المستويات الكافية من رأس المال ومدى ارتباطها بمواجهة المخاطرولقطاع المصرفي التي تحكم ا
إعتمدت على استقراء وتحليل الدراسات السابقة واجراء مناقشات مع مديري المخاطر في  دراسة نظريةخالل 
مخصصات كافية  البنوك في تحديد وقياس المخاطر وتكوين للتعرف على تجارب هذه كيةبنوك أمري خمسة

رتباط بين دقة قياس اد عالقة إلى وجو وخلصت الدراسة .2010وحتى  2001لمواجهتها خالل الفترة من 
رؤية تحديد المخاطر  والتركيز على، ة في إدارة المخاطروتحليل المخاطر والتركيز على الثقافات المتراكم

 .ء الخبراء في مواجهة حاالت المخاطر الطارئةبهدف إمداد اإلدارة العليا بسيناريوهات مستقبلية تعكس أرا
ى من تطورات القياسات وأخيرًا عدم وضوح الرؤية في إدارة المخاطر بالبنوك ترجع إلى وجود دوائر أخر

 .وتطبيقاتها

المبااادئ اإلرشااادية الختبااارات التحماال  ( 2011، مجلااس الخاادمات الماليااة اإلسااالمية ) فتتي حتتين قتتدمت دراستتة  
الختباارات التحمال بحياث     تعزيز المعايير المعترف بهاا دوليااً   بهدف، قدم خدمات مالية إسالميةللمؤسسات التي ت

سااتقرار ومتانااة مؤسسااات الخاادمات الماليااة وتحديااد المبااادئ اإلرشااادية الختبااارات التحماال للساالطات  تساااهم فااي إ
وذلاك مان خاالل دراساة     ، خااطر دارة المعالاة إل عتبارهاا أداة ف لكشف عن طبيعاة اختباارات التحمال بإ   اإلشرافية وا

. وأكاادت الدراسااة أن برنااامج اختبااارات التحماال يعتباار إسااتراتيجية متكاملااة لتلبيااة مجموعااة ماان    نظريتتة تحليليتتة
وتااوفر اختبااارات التحماال منظااور المخاااطر الشاااملة     ، والتااي تطلااب مجموعااة ماان التقنيااات   ، األهااداف المحااددة 

المقاييس  –قتصادي رأس المال اإل –القيمة عند حدوث المخاطر  :والمستقلة ألدوات إدارة المخاطر األخرى مثل
تفصااح المؤسسااات الماليااة عاان المعلومااات األساسااية والمعلومااات النوعيااة       وضاارورة أن .اإلحصااائية المختلفااة 

 .والخارجية ضمن التقارير الحاليةوالكمية لبرنامج اختبارات تحملها بسبب االتصاالت الداخلية 
كيااف تصاابح    –طااار عماال اختبااارات تحماال الضااغوط     إبتحسااين  ( Beardshaw,2011دراسااة ) هتماات كمااا ا

ات اختباارات  تحساين منهجيا   ه اختبارات تحمل الضغوط وأهم التحديات التي تواج التعرف على بهدف، صحيحة
 .ووضع إطار حوكمة مخااطر اختباارات تحمال الضاغوط    ، إلدارة المخاطررساء منهج متكامل إل تحمل الضغوط

 وخلصتتت، دارة المخاااطرإللبحااوث والمنهجيااات التااي تسااتعين باختبااارات التحماال فااي   دراستتة نظريتتةماان خااالل 
 : أهمها ما يلي إلى العديد من المقومات الدراسة
 .وضع إطار عام لتحسين حوكمة المخاطر المصرفية 
 يات اختبارات تحمل الضغوطتحسين منهج. 
 وط.بناء إطار متكامل يعكس حوكمة مخاطر اختبارات الضغ 
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  :الضغوط دراسات تناولت العالقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر بالبنوك في ضوء اختبارات تحمل -6/2
القيااس واإلفصااح عان المخااطر فاي البناوك التجارياة علاى ضاوء المعاايير           ( 2008، )عبد الصامد  قدمت دراسة

اطر الرئيساية التاي تواجاه البناوك     تحدياد المخا   بهتدف ، باين النظرياة والتطبياق    ɪɪالمحاسبية ومقررات لجنة بازل 
وكاذلك تحدياد   ، 2التجارية وطرق قياسها لتحديد الحد األدنى لرأس المال بالبنوك التجارية كما ورد باتفاقياة باازل  

وعلاى  ، متطلبات اإلفصاح عن المخاطر في البنوك التجارية كما وردت في المعاايير المحاسابية المحلياة والدولياة    
علاى أحاد البناوك التجارياة      دراسة تطبيقيتة من خالل إجراء ، ɪɪمقررات لجنة بازل وجه الخصوص ما ورد في 

وخلصتت   .المخااطر التشاغيلية "  ، مخااطر الساوق  ، فصااح عان " مخااطر االئتماان    المصرية من حيث القياس واإل
د أنااواع إلااى أن معااايير المحاساابة الدوليااة والمصاارية قااد أغفلاات تحديااد الحااد األدنااى لاارأس المااال وتحدياا الدراستتة

وطاارق قياااس المخاااطر التااي تواجااه البنااوك كمااا قاادمت الدراسااة إطااار مقتاارح لإلفصاااح عاان المخاااطر بااالبنوك     
 .إعداد قائمة بالمخاطر المصرفية "مراحل أساسية أهمها "  خمسةالتجارية يتضمن 

المخاااطر العالقااة بااين حوكمااة البنااوك التجاريااة وإدارة  ( Laeven; Ross, 2009) تناولتتت دراستتة فتتي حتتين 
الكشف عن المخااطر البنكياة وهيكال الملكياة والضاوابط والمعاايير التاي تحكام البناوك القومياة            بهدف، المصرفية

وتحديد طبيعة العالقة بين هيكل مجلس اإلدارة وحقوق المساهمين في إطار تطبيق مبادئ الحوكماة وأثرهاا علاي    
طبيعاة العالقاة باين الضاوابط والمعاايير       لبناوك علاى  مدى تأثير هيكال ملكياة ا   وكذلك الكشف عن، إدارة المخاطر

بنك مان البناوك األجنبياة المتبايناة مان حياث        270على عدد  دراسة تطبيقيةمن خالل  .الدولية والمخاطر البنكية
إلاى وجاود عالقاة ارتبااط باين قاوة        وتوصلت الدراسة .هيكل ملكية اإلدارة وطبيعة وحجم المخاطر التي تواجهها

كتماال  اياؤدى تجاهال هيكال ملكياة البناوك علاى عادم        كماا   تحمال مخااطر أعلاى    إلدارة والقدرة علاى هيكل ملكية ا
 .الدولية وإدارة المخاطر البنكية العالقة بين المعايير

أثر حوكمة اختبارات تحمل الضغوط المالية على إدارة المخاطر ( Jim,2011) تناولت دراسة وفي هذا السياق
الكشاف عان ممارساات اختباارات تحمال الضاغوط المالياة كقيماة مضاافة           بهتدف ، لياة التي تواجه المؤسساات الما 

والتعارف علاى خطاوات رياادة اختباارات تحمال       ، إلدارة المؤسسات المالية وكوسيلة هامة لتدعيم إدارة المخاطر
عة إلى وجود ساب  الدراسة وخلصت .من خالل دراسة نظرية لمنهجية اختبارات تحمل الضغوطالضغوط المالية. 
  :أهمها ما يليبالبنوك التجارية ختبارات تحمل الضغوط المالية الخطوات أساسية 

 وتحدياد حوكماة   ، وذلك من خالل التعرف على نطاق اختباارات تحمال الضاغوط   : تحديد المدى والحوكمة
  .مج اختبارات الضغوط الماليةبرا

  والكشاف عان المخااطر وتوقيات    ، وذلاك مان خاالل وضاع السايناريوهات المختلفاة      : تحديد السايناريوهات 
 . وقنوات نقل تلك المخاطر حدوثها

 كتماال تلاك البياناات    اوالعمال علاى   ، عن مصادر البياناتحيث يتم الكشف : تحديد البيانات والبنية التحتية
  .ل البيانات إلى النماذج المعتمدةوإدخا، ومراجعتها، وتنسيقها

 ق والتي تتمثل في مؤشرات التدف: ى مؤشرات المخاطروضع نموذج لتأثيرات السيناريوهات المحتملة عل
  .خسائر القروض ومسموحات، النقدي

 والتاااي تكمااان فاااي تحدياااد الضاااغوط التنظيمياااة لااارأس الماااال  : تقااادير ضاااغوط مؤشااارات األداء الرئيساااية
 . ف على ضغوط القيمة المعرضة للخطروالتعر، وتحديد فجوة السيولة، واالقتصاد

  :يتضح ما يلي، اف ونتائج الدراسات السابقةومن استقراء وتحليل أهد
تضمنت مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية في جولتيها الثانية والثالثة الركائز األساسية لتفعيل قواعد  -1

حيث تناولت الركيزه  .التي تدعم التطبيق السليم إلدارة المخاطر المصرفية، وأليات الحوكمة المصرفية
في حين ، والمخاطر التشغيلية، مخاطر السوق، لمال " كل من مخاطر االئتماناألولى " متطلبات رأس ا

هدف تحديد الحد األدنى لرأس المال الواجب ب .تناولت الركيزه الثانية " المراجعة الرقابية " مخاطر السيولة
 .به لمواجهة تلك المخاطراإلحتفاظ 

والتقارير المالية  اإليضاحات المتممة للقوائم يتم اإلفصاح عن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية ضمن -2
ومدى توافقها أو اختالفها مع ، بشكل غير كاف حيث ال تعكس أساليب ونماذج قياسها واإلفصاح عنها
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المخاطر  فضاًل عن أنه ال يتم القياس واإلفصاح عن أنواع مختلفة من ɪɪ ،ɪɪɪلجنة بازل  مقررات متطلبات
 .أهمها المخاطر التشغيلية

موضوع اختبارات تحمل الضغوط كأداه هامة إلدارة المخاطر المصرفية بإهتمام كاف من قبل  م يحظل -3
حيث تناولت بعض الدراسات طبيعة برامج اختبارات تحمل الضغوط كألية ، البحوث والدراسات العربية

ة المخاطر ودورها في إدار، أهميتها وأهدافها، مستحدثة إلدارة المخاطر المصرفية من حيث مفهومها
طار المنهجي لتنفيذ تلك االختبارات بالبنوك التجارية للقياس واإلفصاح عن المصرفية دون تقديم اإل

 .ɪɪ ،ɪɪɪ المخاطر في ظل تفعيل مقررات بازل

لقياس محاسبي ل وأسلوب تقديم نموذجومن ثم ُتمثل أوجه القصور السابقة الدافع الرئيسي نحو 
" التي  مخاطر السيولة -مخاطر التشغيل -مخاطر السوق  -ئتمان " مخاطر االواإلفصاح عن كل من 

 كأداة فعالة إلدارة تلك المخاطر في ضوء تطبيق آليات تحمل الضغوطستخدام اختبارات او، تواجهها
 .للرقابة المصرفية ɪɪ ،ɪɪɪلجنة بازل  مقررات الحوكمة كأحد متطلبات

 

  :الدراسةحدود  -7
 طار تبني البنك المركزي المصري إفي  سة على البنوك التجارية المصريةالدرا تقتصرا: حدود مكانية

إللازام  ، 2012وحتاى ماارس    2004سانوات مناذ سابتمبر    8 على مدارامج تطوير القطاع المصرفي برن
ودعام قادرتها علاى    ، ɪɪالبنوك المصرية بوجه عام والبنوك التجارياة بوجاه خااص بتنفياذ مقاررات باازل       

البنوك التجارية أكثر عرضه للمخاطر المصرفية  فضاًل عن أن .ن قدرتها التنافسيةالمخاطر وتحسيإدارة 
  نظرًا لتعدد األنشطة المصرفية التي تقدمها.

 الدراسااة بتحلياال التقااارير الماليااة المنشااورة للبنااوك محاال الدراسااة ماان خااالل  قاماات: حتتدود زمنيتته
 م.2013/2014، 2012/2013وذلك لعامي  كميةتخدم متطلبات النماذج السلسلة زمنية 

  الدراسااة علااى القياااس واإلفصاااح عاان كاال ماان " مخاااطر االئتمااان        تقتصاارا: حتتدود منهجيتتة ،
دون غيرهاا مان المخااطر " مخااطر      ومخاطر التشغيل " فقط، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق

 لضغوطفي ضوء استخدام اختبارات تحمل ا "الخ...لكترونيةالمخاطر اإل، مخاطر السمعة، قانونية
 .التجارية حيث تمثل أهم أنواع المخاطر التي تواجه البنوك

ختبار فروضها اراسة وسعيًا نحو تحقيق أهدافها وفي سبيل التعرف على مشكلة الد: منهج الدراسة -8

  :وذلك على النحو التالياالستنباطي سة على المنهج االستقرائي والدرا اعتمدت
القياس واإلفصاح عن المخاطر التي  أساليبو نماذجتم تحديد ا المنهج وفقا لهذ: ستقرائيالمنهج اال -8/1

في ضوء دراسة وتحليل ماورد بالفكر المحاسبي ، مبادئ الحوكمة عليها قتواجه البنوك التجارية وأثر تطبي
 .للرقابة المصرفية ɪɪ ،ɪɪɪ لجنة بازلمقررات وكذلك ما أصدرته 

للبنوك محل والتطبيقية  نتائج الدراسة الميدانية تم تحليل وتفسيرنهج وفقا لهذا الم: ستنباطينهج االالم -8/2
مقترح للقياس  ستخالص نموذج محاسبياو، المخاطر القياس واإلفصاح عن نماذجبهدف تحديد أهم ، الدراسة

 المعايير المصرفية الدولية متطلباتل وتحقيقًافي ضوء اختبارات تحمل الضغوط  واإلفصاح عن تلك المخاطر
 .ع طبيعة البنوك التجارية المصريةبما يتفق مو

ستتتتخالل النتتتتائج  اوإختبتتتار الفتتتروض و ، نحتتتو تحقيتتتق أهتتتداف الدراستتتة   ستتتعيًا: الدراستتتة خطتتتة -9
   :محاور الدراسة على النحو التاليتم تقسيم  ياتوالتوص

 االطار العام للدراسة.: أواًل

 .اطر المصرفيةدارة المخكأداه إلاختبارات تحمل الضغوط  منهجية: ثانيًا
 .اإلفصاح عنها النموذج المقترح لقياس المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوب: ثالثًا

 ات تحمل الضغوط بالبنوك التجارية.الختبارالدراسة التطبيقية : رابعًا
  .خالصة والنتائج والتوصياتال: خامسًا
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 : دارة المخاطر المصرفيةمنهجية اختبارات تحمل الضغوط كأداه إل: ثانيًا

أثارهااا الساالبية علااى    لي األزمااات الماليااة العالميااة وحاادة  هتمااام بإختبااارات تحماال الضااغوط عقااب تااوا    اإلتزايااد 
جلت أهمية تلك االختبارات في إبرازها مدى قوة ورصانة البنوك والجهاز وت، ات الدول المتقدمة والناميةقتصاديإ

اختبارات الضغوط على المحافظ االئتمانية واإلساتثمارية كشاف عان وجاود      حيث أن تنفيذ .المصرفي بتلك الدول
مماا إساتدعى   ، بابعض البناوك األجنبياة والعربياة     رات االئتمانياة واإلساتثمارية  اتخااذ القار  إحاالت كثيرة من ساوء  

وباا  قامات السالطات النقدياة فاي أور     وقاد .البناوك  تصحيحية إلستراتيجيات وسياسات هاذه جراءات ضرورة إتخاذ إ
وأظهرت النتائج فشل سبعة ، تحاد األوربيبنكًا تعمل بدول اإل 91لـ 2011باجراء اختبارات تحمل الضغوط عام 

بنوك 
*

ملياار دوالر   4،5جمالياة  تطلاب تعزياز رؤوس أموالهاا بقيماة إ     الضاغوط مماا  تحمال  جتياز اختباارات  إفي 

وتعتبر اختباارات تحمال   ( 2011، هلي المصري)البنك األ قتصادية الصعبةالظروف اال تحمل لتأكيد قدرتها على
أناه لايس    2008بعد أن أكدت األزماة المالياة األخيارة عاام     ، طرالضغوط من األدوات الهامة في نظم إدارة المخا

وإنماا يجاب تحديادها وقياساها فاي ظال       ، دارة المخاطر بالبنك على أساس ظروف العمل العادية فقاط كافيًا أن يتم إ
وتساتهدف اختباارات تحمال     ... مفاجئاة " .سياساية ، جتماعياة إ، قتصادية" حدوث تغيرات امل الصعبة ظروف الع

الضااغوط دراسااة تااأثير الصاادمات الماليااة وغياار الماليااة علااى مجموعااة ماان المؤشاارات أهمهااا كفايااة رأس المااال   
 البنوكدى قدرة فضاًل عن اختبار م، في الوضع الحالي ستقرار البنكالربحية والسيولة التي تعكس مدى اومعايير 

 .صمود في حالة وقوع أزمات مالية مستقبليةال على
 
  :مفهوم وأنواع اختبارات تحمل الضغوط -1

مفهوم اختباارات تحمال الضاغوط كاأداة     صدارات المهنية والمؤسسات المصرفية تناولت العديد من الدراسات واإل
عرفات الوثيقاة التاي أصادرتها لجناة باازل        حياث  .دارة المخااطر التاي تواجاه البناوك التجارياة     فعالاة إل و مستحدثة

اختباارات تحمال    Basel Committee on Banking Supervision (BCBS,2009) للرقاباة المصارفية  
ساتخدام البناك مجموعاة تقنياات مختلفاة لتقيايم قدرتاه علاى مواجهاة األزماات الطارئاه فاي ظاال             بأنهاا " ا الضاغوط  

وبصافة  ، الصدمات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك أوضاع وظروف عمل صعبة من خالل قياس أثر هذه
المعهاد المصارفي   ) تناولات دراساة  في حين .خاصة األثر على مدى كفاية رأس المال والربحية وجودة األصول "

مفهااوم اختبااارات تحماال الضااغوط بأنهااا " التقنيااات الحديثااة التااي تسااتخدم لوصااف القواعااد       ( 2010، المصااري
ساتثنائية  نقااط الضاعف المحتملاة لاحاداث اال     توظيفهاا عان طرياق المؤسساات المالياة لتقادير      والترتيبات التي يتم 

دارة المخاااطر ارات تحماال الضااغوط بأنهااا " أداه إلتعريااف اختباا( Ontario,2013)قاادم تقريااربينمااا ، المعقولااة "
ف ك األحداث في ظل الظروومحاولة تحديد أثر تل، تستخدم لتقييم األثار المحتملة على الموقف المالي لمؤسسة ما

  في إدارة األزمات ". فتراضات المعقولةمن خالل تبني اال، االستثنائية
كوددا  الموة مود أدواح     مفهوم  اولمال تخارولراح ل اوال اط و م      ( Hiroko, et.al, 2012)وأخيرًا قدمت دراسة 

نكيوة طاسسسوة مول أو اطنبول  اطاولطح      إدارة ولقييم اطاخلطر بدنهل " أطية لسواخد  طقيولن نقول  اط وي  لوح اطا فبوة اطر      

... ؟ بهدف لقدير مل ياكد أن ي دث طرأن .ساراليجية ملذا طملاراضية مخالفة ل لكح إلح ظال سينلريمالح ا، كالك

كال أكدح  .لح حلطة ل قق خطر مييد "، أو اطنبل  اطالطح ككال طلرنكسماء ، ...اطخ.اطالل واألربلح واطادلقلح اطنقدية

: ل واوح د أربية أنماع طررامج اخارلراح ل اال اط  م  لخال  لياول بينهول مود حيوه اطهودف منهو      اطدراسة على وجم

اخاروولراح ، اخاروولراح اط وو م  ا اوورالية طلا ووم  اطج  ووح  ، دارة اطاخوولطر اطداخليووةاخاروولراح اط وو م  كووددا    

يراضهل مد خالل اطجودول  ساواطاح ياكد ا .م   دارة األزملحاخارلراح اط  ، اط  م  ا ارالية طلا م  اطكلح

 .اطالطح
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 ختالف بينهات اختبارات تحمل الضغوط وأوجه اإلتصنيفا. 

 أوجه المقارنة
 اختبارات الضغوط 

 .للتحوط الكلي

اختبارات الضغوط 

 .للتحوط الجزئي

 اختبارات الضغوط 

 .إلدارة األزمات

اختبارات الضغوط إلدارة 

 .المخاطر الداخلية

 الهدف األساسي

ب عاان مصااادر  كشااف النقااا 

المخاااطر النظاميااة ومناااطق 

 .الضعف بالنظام ككل

يم السااالمة الماليااة  يااتق

وتشاااكيل لجاااان  للبناااك

 .اإلشراف

ترحااااات إلعااااادة تقااااديم مق

رسااااملة البنااااوك وخطااااط  

 .عادة بناء األعمالإ

إدارة المخاااطر بالمحفظااة  

البنكياااااة الحالياااااة وتقاااااديم 

 مدخالت لتخطيط األعمال 

 نظمهالجهة الُم

مركزية والسلطات البنوك ال

، اإلشرافية التحوطية

 .وصندوق النقد الدولي

المشرفين على البنوك 

" سلطات تحوطية 

 .جزئية "

السلطات التحوطية 

 .الجزئية والكلية
 .لبنوكا إدارة

 نطاق التطبيق

كافااة المؤسسااات " وبصاافة   

خاصااااااة المؤسسااااااات ذات  

 .األهمية الكبرى "
 الجهاز المصرفي

المؤسساااااااااات المتاااااااااأثره 

، ألزماااااااااااات المالياااااااااااةبا

وخاصاااااة التاااااي تواجاااااه   

 .ضغوط حاده

"  كافة المؤسسات الفردية

 .البنوك "

 طبيعة الصدمات

الصااااااااااااادمات الشاااااااااااااائعة 

والنظاميااة عباار المؤسسااات  

وتكون الصدمات عند حدها 

 .األقصى

فتراضااات يااتم إعااداد إ

كلياااااااه فاااااااي بعاااااااض 

راجعااااااة األحيااااااان للم

األفقيااااااااة والرأسااااااااية 

 .بالجهاز المصرفي

دمات معتدلاة  عداد صيتم إ

نساابيًا للضااغوط النظاميااة   

وترتكااااز بصاااافة أساسااااية 

علاااااى مخااااااطر الماااااالءة  

 المالية 

عاااااااداد صااااااادمات ياااااااتم إ

 .للضغوط الخاصة بالبنك

 

 

مدى القدرة على 

دمج المخاطر 

 النظامية

الصاااادمات علااااى مسااااتوى   

األسااواق والصاادمات الكليااة 

 .وخصائص النظام ككل

تشاامل فقااط الصاادمات 

علااى مسااتوى السااوق   

 .دمات الكليةوالص

تشمل فقط الصدمات على 

مسااااااااااااااتوى السااااااااااااااوق 

 .والصدمات الكلية

ل فقط الصدمات على متش

مسااااااااااااااتوى السااااااااااااااوق 

 .والصدمات الكلية

احتمالية حدوث 

الصدمات 

 المفترضة 

 .متنوعة .حتمالية مرتفعةإ .حتمالية ضعيفةإ .حتمالية ضعيفةإ

 مقاييس التقييم 

التشريعية الحالية المتطلبات 

ختيارياااااااة ات االوالمتطلبااااااا

 .المناسبة

التشاااريعية لمتطلباااات ا

الحاليااااة والمتطلبااااات   

 .ختيارية المناسبةاال

لمتطلباااااااات التشاااااااريعية  ا

ة والمتطلباااااااااات الحاليااااااااا

 ختيارية المناسبة.اال

مؤشااااااااارات المخااااااااااطر  

الداخليااااااااة والمتطلبااااااااات 

التشاااريعية مااان السااالطات 

 .اإلشرافية

وحدة قياس 

المخرجات 

 األساسية 

للنظااااام  المؤشاااارات الكليااااة

"  ومااادى انتشاااارها الماااالي 

 تشتتها "

 المؤشاااااارات الماليااااااة 

 للجهاز المصرفي.

 .المؤشرات المالية للبنك .المالية للبنكمؤشرات ال

مدى تتبع المقاييس 

 االختبارات بعد 

ال يااااتم تتبعهااااا للمؤسسااااات  

ولكااااااااان ياااااااااتم ، الفردياااااااااة

اسااتخدامها لمناقشااة التحااوط 

الكلااي المحتمااال أو مقااااييس  

 .النظام ككل

يجب على المؤسساات  

الضااعيفة تقااديم شاارح   

وتفصاااااااايل واتخاااااااااذ  

اجااااااااراءات إداريااااااااة 

 .صارمة

يجااااب علااااى المؤسسااااات  

جاااراءات الفاشااالة إتخااااذ إ 

عاادة  " إإدارية كبيرة مثل 

الااادعم ، التمويااال الممكناااة 

 .الحكومي "

قاااد تتطلاااب أو ال تتطلاااب   

 .جراءات إداريةإتخاذ إ

نشر نتائج تحليالت 

 اختبارات الضغوط 
 .اليوجد .متنوع .نادرًا .عادة

Principles and Practices " –" Macrofinacial Stress Testing  ,Hiroko Oura & Schumacher: Source 

August,2012, P. 12. 
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 االشارة إلى أن الباحث يركز علاى تنفياذ اختباارات تحمال الضاغوط كاأداه داخلياة إلدارة المخااطر البنكياة          وتجدر
  :نه يمكن النظر إلى اختبارات تحمل الضغوط على أنهاأ، سبق مام يستخلصو
 أداه هامة وفعالة إلدارة المخاطر الداخلية بالبنك وتعزيز الرقابة عليها. 
 جتماعية والمالية قتصادية واإلرة البنك على مواجهة التغيرات اإلأساليب فنية حديثة تستخدم كمؤشر لقياس قد

 ." المتوقعة التي تمثل " الصدمات
 ى قصاور نمااذج البياناات    فتراضاات " السايناريوهات " المتوقعاة للتغلاب علا     تركز على مجموعة مان اإل  أليه

 .التاريخية
 عن تعرض البنك للمخاطر متصاص الخسائر الناتجةللتعرف على رأس المال المطلوب ال برامج أساسية. 
  :أهداف اختبارات تحمل الضغوط -2
باراز قاوة   فاي مادى قادرتها علاى إ    ، ر المصرفيةهامة إلدارة المخاطتجلت أهمية اختبارات تحمل الضغوط كأداه  

المالياة   ألزماة ا تباين مان  وذلاك بعاد أن    .ورصانة البنوك والجهاز المصرفي في ظال ظاروف العمال غيار العادياة     
نظارًا لتحمال   ، أنه ليس كافياًا أن ياتم إدارة المخااطر علاى أسااس أوضااع العمال العادياة فقاط          2008العالمية عام 

 تناتج عان  " فاي حالاة حادوث تغيارات فجائياة غيار متوقعاة فاي األساواق " صادمات ساوقية            نوك خسائر كبيارة  الب
  (:2010، معهد الدراسات المصرفية)

 .ومن ثم التعرض لهزات مالية قوية ستجابة السريعة للسوق في ظل الظروف غير العاديةاال -أ 
 .ة دوليًاظهور مخاطر تركزات جديدة من خالل ترابط األسواق المختلف -ب 
 .قتصادية للدول المتأثرة بتلك األزمات الماليةضغوط غير متوقعة في األوضاع اإل -ج 
  .الصعوبات الكبيرة التي تواجه البنوك في تغطية مراكزها المالية خالل فترة األزمات المالية -د 

؛ معهاد   2014، )شااهين  ومن ثم تسعى اختبارات تحمل الضغوط إلى تحقيق العديد من األغراض أهمها ماا يلاي  

  (:BCBS, 2009 ؛ 2010، الدراسات المصرفية

وماادى كفايااة رأس المااال للنظااام البنكااي والمؤسسااات الماليااة ، مااات تطلعيااة للمخاااطر بشااكل كمااييتقاديم تقي  -2/1
 .ضمن سيناريوهات مستقبلية محتملة كمؤشر لتحمل الخسائر

مع التركيز على األحاداث قليلاة التكارار    ، ماذج التقليديةلتغلب على قيود البيانات التاريخية والنأداة فعالة ل – 2/2
 .كبيرة التأثير

، ره وقدرتاه علاى تحملهاا   للوقوف على مدى رغبة البناك فاي المخااط   ، تصاالت الداخلية والخارجيةدعم اإل - 2/3
 .ستراتيجيات إدارة تلك المخاطر من خالل بناء قواعد بيانات متكاملة عن إدارة المخاطروتبنيه إل

 .جراءات السيولة ورأس المالساهمة في تخطيط وتنظيم إالم - 2/4
 .المساهمة في عملية تطوير تخفيف المخاطرفي ظل خطط الطوارئ من خالل الظروف الضاغطة - 2/5
التي تستخدمها البنوك في نماذج العمل المختلفة القائمة على البيانات ، حصائية للمخاطرتدعيم المقاييس اإل - 2/6

 .ية " نموذج القيمة المعرضة للخطر "التاريخ
  :األتي( Bank of England, 2013) وفي هذا السياق أضافت دراسة

تخاااذ القاارارات طااار متكاماال ومنااتظم لعمليااة صاانع وإ إمساااعدة مجلااس اإلدارة واإلدارة العليااا فااي وضااع   - 2/7
 .المتعلقة بالمخاطر وكفاية رأس المال

تساهم اختبارات تحمل الضغوط فاي دعام مصاداقية المانهج اإلشارافي مان        حيث، تقديم مدخل إشرافي قوي -2/8
والمساااهمة فاي التقرياار عاان هاذه األحكااام بشااكل   ، ثااراء هيكاال األدلاة التااي تاادعم األحكاام اإلشاارافية  إ خاالل 
 .واضح

رامج اختبااارات تحماال الضااغوط التااي تتمتااع    حيااث أن باا ، عيااة فااي النظااام المصاارفي   تعزيااز الثقااة المجتم  -2/9
صداقية تساهم في تعزيز الثقة المجتمعية عن طريق تصميم ضغوط صارمة ولكنها معقولة ياتم توقعهاا   بالم

 .السلطات المسئولة في الفترة المستقبلية من قبل
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حيث تساهم شفافية اختبارات تحمل الضغوط في تعزيز األسواق من خاالل كفاياة   ، تعزيز تنظيم األسواق -2/10
عان المشااركين باألساواق ساواء المؤسساات المالياة الفردياة أو النظاام الماالي          وكفاءة المعلومات المنشاورة  

 .ككل
مان تنفياذ اختباارات تحمال الضاغوط باالبنوك يكمان فاي " تحساين          يارى الباحاث أن الهادف األساساي     ، ومما سابق 

ال وضامان كفاياة رأس الما   ، ممارسات إدارة المخاطر في ظل سيناريوهات محتملة تعكس الظروف غيار العادياة  
ماداد مجلاس اإلدارة واإلدارة العلياا بمؤشارات تقايس قادرة       وإ، المخاطر والتغلب علاى أثارهاا   لمواجهه تلك الالزم

 . ككل على تحمل األزمات المالية " البنوك والقطاع المصرفي
 
  :العناصر األساسية الالزمة الختبارات تحمل الضغوط -3

ع حجاام لضااغوط الخاصااة بهااا بطريقااة تتناسااب ماا تحماال ا يجااب أن تقااوم البنااوك بتطااوير وتنفيااذ اطااار اختبااارات  
طاار تاوافر العناصار    إفاي  ، وحجم محفظة المخاطر الكلية بالبناك ، األنشطة المصرفية التي تقدمها ودرجة تعقيدها

  (:KPMG, 2011) األساسية التالية
والممارساات التاي   ر األنشاطة  طاا حياث يشامل هاذا اإل   : الضغوط بالبنكطار عمل الختبارات تحمل إتوفير  - 3/1

  :من خالل التأكيد على، دارة المخاطر بكفاءةتدعم إ

 يةمراعاة كافة المخاطر واألنشطة الجوهر. 
 جراء اإلختبارات على مختلف المستويات الجزئية والكليةإ. 
 بالبنكستراتيجيات التي يتبناها مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ن تكون السيناريوهات متسقة مع اإلأ . 

ماداخل   إدارة المخاطر واختباارات الضاغوط   وظفحيث يجب أن ت: بارات تحمل الضغوططار اختإتفعيل  - 3/2
  :من خالل التأكيد على، وأنشطة متعددة وقوية

 اختالف االختبارات في التصميم ودرجة التعقيد والعوامل المستخدمة ودرجة الضغوط. 
 لاى توجيهاات الخباراء    التأكاد والتركياز ع   حياث يجاب مراعااة حااالت عادم     ، فتراضاات ضرورة توثيق اال

 .ختباراتوالمحللين لإل
طاار اختباارات   حياث يجاب أن يركاز إ   : طار الفعال الختبارات تحمل الضغوطالنظرة التطلعية ومرونة اإل - 3/3

  :من خالل التأكيد على، فتراضات المستقبلية المحتملةتحمل الضغوط على اإل
    جاودة  و، وتكاوين المحاافظ  ، األنشاطة ساواء داخال الميزانياة أو خارجهاا     تقييم التغيرات التي تحادث لكافاة

 .ستراتيجيات مخاطر األعمالوإ، وبيئة التشغيل، األصول
 فتراضات المحتملةحمل الضغوط لالارنتها باختبارات تتنفيذ اختبارات البيانات التاريخية ومق. 
  في الوقت المناسب لتقييم المخاطردعم برامج اختبارات تحمل الضغوط كافة السيناريوهات الجديدة. 

، وأن تكون قابلاة للتنفياذ  ، حيث يجب أن تتسم تلك النتائج بالوضوح: جودة نتائج اختبارات تحمل الضغوط - 3/4
 . ارة العليادم دعمها بشكل جيد من قبل مجلس اإلدارة واإلويت

تبااارات تحماال الضااغوط بااالبنوك  علااى ضاارورة تااوافر الحاادود الاادنيا لتنفيااذ اخ ( EBI,2010) وقااد أكاادت دراسااة

  :التجارية المصرية من خالل العناصر التالية

 .دارة المخاطر التي تواجههورة قيام البنك بتبني نظام قوي إلضر -أ 

 .جراء اختبارات تحمل الضغوطضرورة وضع برنامج تفصيلي إل -ب 

 والتاي تادرك جيادًا كاالً    ، بناك من هيئة العمال بال  –علميًا وعمليًا  -عتماد على الكوادر البشرية المؤهلة اال -ج 

 .قتصادي والرياضي الختبارات تحمل الضغوطمن الجزء اال

 .فصاح عن نتائجهاقيقة عن المخاطر وطرق قياسها واإلة ودوجود قاعدة بيانات شاملة ومكتمل -د 

بحياث تتفاق ماع    ، االعتماد على نمااذج قيااس دقيقاة لحسااب كفاياة رأس الماال الاالزم لمواجهاة المخااطر          -ه 

 .ت المعايير الدولية للرقابة المصرفية " مقررات لجنة بازل "متطلبا
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التااي تمثاال التفصاايلية األساسااية العناصاار بشااأن ( 2010، )المعهااد المصاارفي نشاارة هقدمتاا ويتفااق الباحااث مااع مااا

  :يجازها فيما يليويمكن إ، ذ اختبارات تحمل الضغوطالمقومات األساسية لتنفي

  :تحمل الضغوط كل من يجب أن يتضمن برنامج اختبارات -1

  عااداد قائمااة ئااة الخارجيااة التااي يعماال بهااا بهاادف إ وتحلياال البي، مراجعااة طبيعااة األنشااطة األساسااية للبنااك

 .بالمخاطر التي يجب اختبارها تحت السيناريوهات المختلفة الختبارات الضغوط

  لمناسبةلتصميم اختبارات الضغوط ا، تحديد األحداث المحتملة والسيناريوهات المالئمة. 

  توثيق االفتراضات التي تقوم عليها اختبارات الضغوط. 

  تحديد وتوزيع السلطات والمسئوليات لفريق تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط بالبنك. 

  وتحليال نتاائج هاذه االختباارات لمعرفاة حجام المخااطر        ، جراء اختبارات تحمل الضغوط بصفة منتظمةإ

 .ية رأس المال وربحية البنكالمحتملة وقياس أثرها على معدل كفا

  دارات المعنية بتقارير نتائج اختبارات تحمل الضغوطدارة واإلدارة العليا واإلدعم مجلس اإل. 

  جراءات العالج المناسبة لمواجهة المخاطر المحتملة فاي ضاوء نتاائج اختباارات تحمال      تحديد ضوابط وإ

 .الضغوط

  تغير في خصائص المحفظة البنكية أو البيئة الخارجيةعادة تقييم اختبارات تحمل الضغوط في ضوء الإ ،

 .بهدف التحقق من مالئمة وسالمة االفتراضات المستخدمة ودقة النتائج

عتمادهااا ماان قباال وا، ضااغوطتبنااي إدارة البنااك وضااع سياسااة واضااحة لتوثيااق عمليااة اختبااارات تحماال ال  -2

 .دارةمجلس اإل

، دارة العليا في تصميم وتنفيذ برامج اختبارات تحمال الضاغوط  إلتفعيل الدور اإلشرافي لمجلس اإلدارة وا -3

 .ومراجعة نتائجها

 .والتنسيق بشأنها، ضرورة وجود إدارة مستقلة الدارة عملية اختبارات تحمل الضغوط -4

فتراض سيناريوهات إستثنائية ولكنها وإ، ل الضغوط معايير كمية ونوعيةيجب أن تتضمن اختبارات تحم -5

 Alexander) أثاار أحااداث الصاادمات األساسااية باالعتماااد علااى التوزيااع التكااراري    وتحديااد ، معقولااة

Carol,2008 )
. 

  :ضرورة تأكيد المعايير النوعية الختبارات تحمل الضغوط على هدفين رئيسين وهما -6

 على امتصاص الخسائر المتوقعة في حالة حدوث سيناريو معين يرادات البنك ورأسمالهتقييم قدرة إ. 

 ومقدار ونسبة رأس المال المناسب لمواجهتها، دارة المخاطرات إتحديد خطو. 

 .ضرورة تغطية اختبارات تحمل الضغوط المراكز األساسية داخل وخارج الميزانية -7

سب طبيعة المخاطر التي تنا، قيام البنك بتنفيذ اختبارات تحمل الضغوط على فترات زمنية منتظمة وثابتة -8

 .يتعرض لها

وقائية والعالجية التي يتخذها البنك لمواجهة المخاطر في ضوء نتائج اختبارات تحمل جراءات التحديد اإل -9

  :جراءات بصفة عامةويمكن أن تتضمن هذه اإل، كل حالةالضغوط والتي تختلف وفقًا لظروف 

  تغطية البنك بالسيولة " –إعادة هيكلة مراكز البنوك التجارية " تصفية البنك. 
 حدودهاض التحكم في المخاطر وتخفي. 
 التشدد في متطلبات التمويل من أجل تخفيض المخاطر االئتمانية. 
 تكوين رأسمال إضافي لمواجهه األثار المحتملة في ظل الظروف الصعبة. 
     يارادات والربحياة " بماا يعكاس المخااطر      هاام  اإل  –تعديل سياسات التسعير لدى البناك " معادل الفائادة

 التي تواجه البنك.
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 ت الالزمة لمواجهه النقص في السيولة في ظل األوضاع الصعبة من خالل زياادة الخطاوط   تخاذ الترتيباإ
 .االئتمانية المتاحة

 .توافر قاعدة بيانات متكاملة لدعم برامج اختبارات تحمل الضغوط - 10

دارة العلياا مراجعاة وتحاديث منهجياة بارامج اختباارات تحمال الضاغوط         يتعين علاى مجلاس اإلدارة واإل   -11

( peura samu,2004)كحد أدنى لتحديد مصدات رأس المال المطلوب نتظمةبصفة م
لتواكب التغيرات في ، 

 . د في البيئة التي يعمل بها البنكطبيعة أنشطة البنك واألوضاع الخارجية التي تتجس

  :ختبارات تحمل الضغوطال مبادئ الممارسات السليمة -4

تباارات تحمال الضاغوط    " دعام وتعمياق ممارساات اخ    II" باازل  ستهدفت مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ا
وقاد  ، دارتهاا الداخلياة للمخااطر   ي تساتخدم بواساطة البناوك كجازء مان إ     الت، دارة المخاطر المصرفيةهامة إل كأداة

مبااادئ الممارسااات  Basel Committee on Banking Supervision (BCBS,2009)حااددت الوثيقااة 
ساتخدام اختباارات الضاغوط    ا: هاي  مجموعاات رئيساية   واإلشاراف مان خاالل أرباع     ات الضاغوط السليمة الختباار 

ماال اختبااارات تح، ختيااار الساايناريوهاتإ، منهجيااات اختبااارات تحماال الضااغوط، دماجهااا فااي حوكمااة المخاااطروإ
 ,CEBS)فااي حااين أصاادرت وثيقااة لجنااة اإلشااراف المصاارفي األوربااي  ، الضااغوط لمخاااطر ومنتجااات محااددة

من حيث أهدافها ونطااق تطبيقهاا ماع     وتتشابه هذه المبادئبادئ توجيهية الختبارات الضغوط مجموعة م( 2010
تعكااس المسااار الصااحيح   مباادًأهااذه المبااادئ فااي واحااد وعشاارين    وتجساادت .المبااادئ الصااادرة عاان لجنااة بااازل  

وستة ، بنوكمنها خمسة عشر تخص الممارسات السليمة لتنفيذ اختبارات الضغوط بال، الختبارات تحمل الضغوط
وفيمااا يلااي عاارض مااوجز    ( BCBS,2009)مبااادئ فقااط تخااص الساالطات اإلشاارافية لتقياايم هااذه الممارسااات        

  :سات السليمة الختبارات الضغوط واإلشرافللمجموعات األساسية والمبادئ التي تحدد الممار
 ان ووعااي مجلااس ساااعد إيمااي: دماجهااا فااي حوكمااة المخاااطرسااتخدام اختبااارات الضااغوط وإا: المجموعتتة األولتتى

دارة المخااااطر تباااارات تحمااال الضاااغوط كاااأداه هاماااه إل دارة العلياااا بالبناااك بأهمياااة تنفياااذ بااارامج اخاإلدارة واإل
متصااص  وكماة المخااطر وتحدياد خطاط طارئاة إل     في تفعيل قواعد وأليات ح، المصرفية والتخطيط لرأس المال

تعرياف  ، ع أهداف محددة الختبارات الضغوطالخسائر المترتبة على حدوث المخاطر المحتملة من خالل " وض
تقياايم األعمااال المحتملااة وإتخاااذ القاارارات  ، ضااغوطمناقشااة وتحلياال نتااائج اختبااارات ال ، واضااح للساايناريوهات

 .ستراتيجية السليمة "اإل
  ترتكااز اختبااارات تحماال الضااغوط علااى عاادد ماان       : منهجيااات اختبااارات تحماال الضااغوط   : الثانيتتةالمجموعتتة

 Simpleلتتااراوح بااين اختباااارات الحساسااية البساايطة      ي تختلااف ماان حياااث درجااة تعقياادها    المنهجيااات التاا  

Sensitivity Tests ، واختبااارات ضااغوط معقاادهComplex Stress Tests   تسااعى إلااى تقياايم أثاار حاادث
( 2010، )المعهاد المصارفي المصاري    دراساة  أكادت و، يد علاى معادالت العائاد ورأس الماال    قتصادي كلي شاد إ

  :جراء اختبارات تحمل الضغوطقنياتان إلعلى وجود ت
 حاد  نتيجاة التغيار فاي أ   ، حفظة البنكياة تعكس مقدار ونسبة التغير في الم: اختبارات الحساسية البسيطة

حيااث تسااتخدم ، وتناسااب هااذه التقنيااة البنااوك األقاال تعقيااداً  .عواماال الخطاار وثبااات العواماال األخاارى 
 نظر المحايدة لمسئولي المخاطرالة بالبنك يعكس وجه كمؤشرات أولية لتوجيه التغير في متغير معين

 تعكس مقدار ونسبة التغير في المحفظة البنكية نتيجة التغير في عدد من عوامل : تحليل السيناريوهات
وتناساب  ، ..أسعار األسهم، أسعار الفائدة، الخطر في نفس الوقت مثل " التغيرات في أسعار الصرف

 .التي تعتمد على بناء النماذج القياسيةهذه التقنية البنوك الكبيرة 
  حااداث المتزامنااه التااي تشااير الساايناريوهات إلااى مجموعااة األ: ختيااار الساايناريوهاتإ :الثالثتتةالمجموعتتة

فتراضااات حيااث تتضاامن تلااك اإل ، فتاارة القادمااةفتراضااات المحتملااة التااي قااد تحاادث فااي ال  تتااألف ماان اإل
Moodyʼ) قدمت دراساة  وقد، تحركات متزامنة في عدد من عوامل الخطر s,2011 )   ناوعين أساسايين

  :من السيناريوهات
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  السيناريوهات التاريخيةHistorical Scenarios :   لاى أحاداث تاريخياة    تعتماد تلاك السايناريوهات ع
إال أنها التعكس ، توضيحها بشكل كامل وغيرمتحيز لتوصيف المخاطر الفعلية للمؤسسةيمكن ، هامة

 .لمخاطر المستقبليةمستوى التقدم في مواجهه ا
 فتراضية السيناريوهات اإلHypothetical Scenarios :ريوهات حدث سوقي هاام  تتبنى تلك السينا

وتتطلااب عاادم التحيااز فااي  ، سااتثنائي ولكنااة معقااول " اقتصااادي لاام يحاادث بعااد " حاادث   اأو ساايناريو 
لااى البيانااات  عتماااد عإال أنااه يمكاان اال ، كفاااءات متخصصااة التقااديرات واألحكااام وتااوافر خباارات و   

 .التاريخية للتعرف على طبيعة العالقة بين عوامل الخطر
  تهاتم هاذه المجموعاة بتغطياة     : اختباارات تحمال الضاغوط لمخااطر ومنتجاات محادده       :المجموعة الرابعتة

بتفاصايل كافياه فاي     اطر خاصاة لام تكان مشامولة    ات تحمل الضاغوط لمنتجاات محادده ومخا    برامج اختبار
  :أمثلة تلك المنتجات والمخاطربقة ومن المجموعات السا

 لمعقدة تحت ظروف السيولة الضاغطةتحليل سلوك المنتجات ا. 
 ستراتيجيات التحوطر المخاطر األساسية التي تتعلق بإاختبا. 
 ( اختبار مخاطر التوريق )التسنيد. 
 اختبار مخاطر ائتمان األطراف المقابلة. 
 اختبار مخاطر سيولة التمويل. 

  :نفيذ اختبارات تحمل الضغوطمنهج متكامل لت -5

يتطلااب الماانهج المتكاماال الختبااارات تحماال الضااغوط تطبيااق البنااوك قواعااد وأليااات حوكمااة واضااحة تضاامن           

ودقاة بارامج   ، وساالمة خطاط وسياساات اإلدارة فاي الفتارة المساتقبلية      ، المشاركة الفعالة لكافاة أصاحاب المصاالح   

ات تحمال الضاغوط   حيث أصبحت اختبار .إدارة ومراقبة المخاطر وفاعلية، التخطيط لرأس المال وتنظيم السيولة

لجميع البنوك التي تستثمر كميات ضخمة من رأس الماال وتتحمال مساتويات    ، دارة المخاطرجزء مكمل لوظيفة إ

قصااارى جهاادها فااي تطااوير منهجيااات اختبااارات الضااغوط والتعاارف علااى أساااليب  وتبااذلمرتفعااة ماان المخاااطر 

حتفاظ بعوائدها ووضع المخاطر المحتملة لتمنحها الثقة في اال، ك المخاطرلتحديد وإدارة تل وطرق مناسبة ودقيقة

وقد اهتمات العدياد مان الدراساات األجنبياة فاي األوناة األخيارة بتقاديم          ( Fusing People, 2010) تحت تحكمها

حمل الضغوط كأداه جديادة  بارات تاطار متكامل يوضح الخطوات المنهجية التي ُترسي ضوابط تنفيذ ومراقبة اخت

ى الدراسات العربية مفهوم وطبيعة اختبارات تحمل الضغوط علا  في حين تناولت بعض، دارة المخاطر بالبنوكإل

ج شرافية البنوك التجارية المصرية بتطبياق بارام  زام البنك المركزي المصري كسلطة إلستحياء على الرغم من إا

( Beardshaw,2011)ي حاين قادمت دراساة    فا .طرالداخلياة للمخاا  دارتهاا  اختبارات تحمل الضغوط كجازء مان إ  

التدريجياة التاي يجاب أن تتبعهاا     الخطاوات  الشكل التالي  يوضحو، طار عمل تفصيلي الختبارات تحمل الضغوطإ

حياث تقاع الحلقاة األولاى التاي تمثال حجار األسااس لبنااء اطاار فعاال            ، البنوك التجارية في تنفياذ تلاك االختباارات   

لهااا ماان دور هااام فااي وضااع الخطااط لمااا ، دارة العليااااإلدارة واإل تحماال الضااغوط علااى عاااتق مجلااس الختبااارات

  :شراف عليها ومتابعتها في سياق مراجعة كل منجيات لتنفيذ اختبارات الضغوط واإلستراتيواإل

 لخطر المرتبطة باألنشطة المصرفيةدراك الكافي لعوامل امدى اإل. 

 حداث المحتملة "فتراضات " األمدى صالحية اإل. 

 مدى معقولية السيناريوهات. 

 جودة البيانات المستخدمة في اختبارات تحمل الضغوط. 

 التأكيد على وضوح تقارير نتائج اختبارات تحمل الضغوط. 

 دارة عاداد الخطاط الطارئاه إل   تبارات تحمل الضاغوط وتوظيفهاا فاي إ   من نتائج تحليالت اخ ستفادةمدى اإل

 .يم السيولةلمال وتنظوتخطيط رأس االمخاطر 
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 اطار عمل اختبارات تحمل الضغوط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Berdshaw, " Enhancing The Stress Testing Framework-How To get It Right, 2011, P.10. 

يمكن ، بقلتنفيذ اختبارات تحمل الضغوط في سبعة خطوات رئيسية كما بالشكل السا الخطوات التدريجية وتتجسد
  :تناولها على النحو التالي

والمالئمااة  عاديااةوغياار ال ضاارورة تحديااد كافااة عواماال الخطاار العاديااة  تشااير إلااى : تحديتتد عوامتتل الخطتتر  -1/1
إلااى تقساايم عواماال ( 2010؛ عيسااى  2011، النجااار) وذهباات العديااد ماان الدراسااات، لمحفظااة القااروض البنكيااة

، ط باألنشطة التي يقادمها البناك والسياساات التاي يتبعهاا كمؤسساة مالياة       الخطر المصرفية إلى عوامل داخلية ترتب
  .لية للنظام المصرفي ككلجتماعية والسياسات الكتتعلق بالتغيرات االقتصادية واال وأخرى خارجية

، يجب أن تغطي سيناريوهات اختبارات الضاغط مساتويات مختلفاة لاثاار المعاكساه     : السيناريوهات نشاءإ -1/2

سيناريوهات ، ( )معقدة سيناريوهات متوسطة، ( )عاديةسيناريوهات معتدلة : ما تكون بين ثالثة مستويات لبًاوغا

لطبيعاة نشااط كاال بناك بماا فاي ذلااك      ويجااب تطاوير سايناريوهات اختباارات الضااغط وفقاًا      .( )أكثار تعقياداً   شاديده 

ختبااارات علااى الربحيااة وجااودة األصااول سااتخدام مجموعااة النماااذج المالئمااة التااي توضااح أثاار النتااائج الكليااة لال ا

ن راسااة علااى وجااود نااوعين رئيسااين ماا    دوأكاادت ال( 2013، )عيسااى والمخصصااات ونساابة كفايااة رأس المااال  

 : سيناريوهات اختبارات الضغط هما

 " ا ساراليجيلح واطياليلح "

 ل ديد عمامال اطاخلطر -1

 سينلريمالحإنشلء اط -2

 لنفيذ اطسينلريمالح -3

 قيلن اطادثيراح  -4

لدثيراح اطا م  واألليلل  -5

 ا خايلرية

مساراح نسب رأن اطالل  -6

  kpisواطافلليح اطالطية 

 وضع اطخطط اططلر ه -7

 لدثيراح للبية
 عالية لرلدطيه
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يقوم هذا المنهج بدراسة تأثير كل متغير : Single Factor Shocksالسيناريوهات ذات المتغير الواحد  - أ

لتقيايم مادى حساساية المركاز     ، فتراض ثبات المتغيارات األخارى  ضع المالي للبنك مع احده على الو على

 .نه مع الحساسية للمتغيرات األخرىالمالي للبنك لمتغير معين والمقار

يقاوم هاذا المانهج بدراساة     : Macro Economic Scenariosالستيناريوهات ذات المتغيترات المتعتدده     - ب
 .المخاطر التي تواجه البنك على المركز الماليتأثير عدة متغيرات مجتمعة تتعلق ب

عان ضارورة تاوافر ثالثاة عناصار رئيساية تحادد المادخل         ( Bank of England, 2013) بينماا كشافت دراساة   
لمخططة نك انمذجة أثار السيناريوهات على ربحية الب، تصميم السيناريوهات: التحليلي الختبارات الضغوط وهي

خل دحيااث أن الماا .تخاااذ القاارارات السااليمةماان نتااائج تحلياال الساايناريوهات فااى إ  سااتفادهواال، ونسااب رأس المااال
طاي نقااط الضاعف    كتشاف مدى معين مان السايناريوهات تغ  لبنوك باختبارات الضغوط يكمن في ااألساسي لقيام ا

علاى  وبشكل أساسي يحتوي اختباارات تحمال الضاغوط    ، خضاعها للضغوط المستقبلية المحتملهالمختلفة بالبنك وا
 : ثالثة مجموعات من السيناريوهات

 هي تلك السيناريوهات التاي ياتم تصاميمها عان طرياق مركاز       : السيناريوهات الشائعة: المجموعة األولى
ويتم تطبيقها فاي كافاة البناوك التاي     ، السياسات األجنبية بالتشاور مع مجلس السلطة التشريعية التحوطية

 .تستخدم اختبارات تحمل الضغوط
 ة البنوكحيث يتم تصميم هذه السيناريوهات بواسط: سيناريوهات الضغوط المفصلة: ة الثانيةالمجموع ،

عتمادها من مجلس السلطة التشريعية التحوطية فاي ضاوء مساتوى معاين مان الصارامه لتحقياق الحاد         وا
 .األدنى من متطلبات السيناريوهات الشائعة

 ز السياساات  تصاميم هاذا السايناريو عان طرياق مركا       ياتم  :السايناريو األساساي الشاائع   : المجموعة الثالثة
 .ستخدام التوقعات أو التنبؤات بتقارير التضخموتشكيله بإ، األجنبية

فاي تحليال وتصاميم السايناريوهات لتنفياذ      ( CEBS, 2010) ي األورباي فشراف المصرفي حين توسعت لجنة اإل
لحساسيه " تحليل العوامال الفردياه والمتعادده    بحيث يتكون البرنامج من تحليل ا، برامج اختبارات تحمل الضغوط

  :وتحليل السيناريوهات في ضوء مراعاة كافة المخاطر البنكية بالتركيز على المنهجيات التاليه، "
 جراء تحليالت الحساسيه للمحافظ الخاصه بالمخاطر تستطيع البنوك إ: تحليل الحساسية: المنهجية األولى

  :في ضوء الضوابط األتيه
 تحليل الحساساية أبساط أناواع تحليال بارامج الضاغوط للمخااطر المحادده بهادف تقيايم حساساية             يعتبر

" ماع مراعااة    الاخ ...ففاي ساعر الصار   التغيار  ، البنك لعوامل الخطار مثال " التغيار فاي نساب الفائاده      
ويهااتم تحلياال الحساسااية بتحلياال   .نخفاااض فااي قيمااة األصااول السااائلة  اال فتراضاايه أواإلحتماااالت اال

 .اطر الرئيسية وتقديم تصور بسيط عن المخاطر المحتمله في بعض مواطن الخطر المتعددهالمخ
     مساببات خطار   ، يجب على البنوك تمييز مسببات الخطر وخاصة " مساببات عوامال االقتصااد الكلاي

 .واألحداث الخارجية "مسببات الخطر المالية ، االئتمان
 ستخدام درجاات متعادده ومختلفاة    حت الضغوط باببات الخطر السابقة تيجب على البنوك اخضاع مس

، رات التاريخياااة طويلاااة المااادى  وتتوقاااف درجاااة الصااارامه للصااادمات علاااى الخبااا    ، مااان الصااارامه 
 .تمله في ضوء نقاط الضعف بالمؤسسةفتراضات لعوامل الخطر المحواال

         كماا  رتسطيع البنوك إجاراء تحلايالت الحساسايه علاى األعاراض الفردياه والمحاافظ الخاصاة بالمخاط
 .جراءها على مستوى البنك ككليمكن إ

 تحليل السيناريوهات: المنهجية الثانية : 
جااراء تحلياال الساايناريوهات كجاازء أساسااي ماان برنااامج اختبااارات  يجااب علااى المؤسسااة المصاارفية إ - أ

حتماليااة حاادوث كافااة  وتراعااي ا، ت متغياارة وتطلعيااهريوهاالضااغوط القااوي ويجااب أن تكااون السااينا 
  (:Breuer,2012) في ضوء الضوابط األتيه في طياتها العديد من المخاطر األحداث التي تحمل

   ليال السايناريوهات المبنياة    حياث يجاب علاى المؤسساه المصارفيه تح      :تحليل الستيناريوهات التطلعيته
 ألنشااطةفتراضااات المسااتقبلية التااي تغطااي كافااة المخاااطر " الداخليااه التااي تاارتبط بتقااديم ا       علااى اال
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غيااارات فاااي البيئاااة ة التاااي تااارتبط بتحليااال البيئاااة الخارجياااه للبناااك وكاااذلك الت والخارجيااا، المصااارفية
 ." اإلقتصادية واإلجتماعية

 فتراضيه من مشاهدة األحداث بدأ عملية تطوير السيناريوهات االت: فتراضيهتطوير السيناريوهات اإل
غيار كااف لتطاوير     إال أن التركيز على تحليل األحداث التاريخية فقط، التاريخية لمؤشرات المخاطر

ومن ثم يجب التركيز ، حتماالت حدوثها في المستقبلتقدمه الالسيناريوهات حيث اليعطى مؤشرات م
باألحاداث والتغيارات المساتقبلية     ياة للبناك وبنااء التوقعاات والتنباؤ     على تحليل البيئة الداخلية والخارج
 .وتصميم السيناريوهات في ضوئها

 فتراض عادد مان السايناريوهات التاي تحتاوي علاى أحاداث مختلفاة         احيث يجب : تعدد السيناريوهات
المختلفة والمتنوعه يمكن الحصول عليها من التحليال   الدرجات هذهو، ودرجات متعدده من الصرامه

  :الشامل لاحداث ويجب مراعاة الشروط األتيه عند اختيار السيناريوهات
o مخاطر األساسية والجوهرية بالبنكتوضيح عناصر ال. 
o وضيح نقاط الضعف األساسية والجوهرية بالبنكت. 
o  تضاامين الساايناريو كافااة أحااداث المخاااطر التااي يمكاان تفُجرهاااTriggerمثاال " السياسااة النقديااه ،

 ." الخ...الكوارث الطبيعية، سياسيةاألحداث ال، التطورات في القطاع المالي
ماة السايناريوهات إلاى مقااييس     ترجيجب على المؤسساة المصارفية تميياز وتحدياد األلياات المناسابة ل       - ب

  :مخاطر داخليه تقدم نظرة موسعه للمخاطر بالبنك من خالل
 ن الهيكااال المساااتقل باااين العوامااال فتراضاااات عاااي تكاااوين السااايناريو علاااى تقييماااات واأن يحتاااو

، الملكياة ، البطالاة ، حلاي االجماالي  النااتج الم ، مثال " نساب الفائاده    مالياة قتصاديه والمؤشرات الاال
 ." ويجب تطبيق السيناريوهات التي تم اختبارها على كافة المستويات بالبنك الخ..ينالمستهلك

 عند تكوين السيناريوهات. تصاد الكلي إلى مقاييس خطر داخليةقالتأكيد على ترجمة متغيرات اإل 
  :خالل منالعكسية والتفاعل في النظام الكلي بسيناريوهات اختبارات الضغوط  يجب تضمين تأثيرات التغذية -ج  

  ومراعاااة ، قتصاااديهالمناااطق االقتصااادية والقطاعااات االتمييااز اختبااارات الضااغوط التااداخل بااين
 .تحركات النظام ككل وأثر ذلك على تركزات المخاطر

  ماان  فضاااًل عاان العولمااة ومااا تفرصااة، اليقتصاااد الما الاروابط القويااة بااين االقتصاااد الحقيقااي واال
 .لعكسية للسيناريوهات بشكل أوسعا والتغذية ضرورة تحليل التفاعالت

  :الدوافع والتحديات لتنفيذ اختبارات تحمل الضغوط -6

طار متكامال إلدارة المخااطر يجنبهاا    نشاء إة عامة والمصرفية بصفة خاصة على إتركز المؤسسات المالية بصف 

ضغط مكون أساسي من هذا ارات الوتعتبر اختب، األثار السلبية لحدوث األحداث غير المرغوب فيها في المستقبل

قتصادية في ظل التقلباات  ة إدارة المخاطر وفهم الدورات اإلطار حيث تلعب دور رئيسي في التأكيد على فاعلياإل

طبيااق السااليم ويتناااول الباحااث الاادوافع التااي تاادعم الت .التااي تااؤثر علااى متطلبااات رأس المااال المحفوفااة بالمخاااطر

  :والتحديات التي تقف عائق أمام تنفيذها في النقاط التالية، جهاستفاده من نتائالختبارات الضغط واال

  :دوافع تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط -6/1

وأكدت ، رشادية مقترحة لممارسات اختبارات تحمل الضغوط بالبنوكخطوط إ( KPMG, 2011)قدمت دراسة   

  :تلك االختبارات أهمها على وجود عدد من القضايا الهامة التي تمثل الدوافع الرئيسية لتنفيذ

 .رغبة البنوك في القياس الدقيق والتمييز النوعي للمخاطر التي تواجهها - أ

 .الحاجة إلى تمييز مواطن الضعف بالبنك وتقييم األثار المحتمله لها  - ب

"  ات الدولياة ومادى توافقهاا ماع المتطلبا    ، من نتائج اختبارات الضغط في تقييم كفاية رأس المال دةستفااال - ت

 .رات بازل "مقرا

 .حتياجات السيولة وتشكيل خطط التمويلنتائج اختبارات الضغط في تقييم ا ستفاده مناال - ث

 .عداد االستراتيجيات المتكاملة واإلدارة الفعالة للمخاطرتمكين اإلدارة العليا من إ - ج
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  :قضايا لتنفيذ اختبارات الضغط على ضرورة وجود ثالث( Martin Cihak, 2010) كما أكدت دراسة

  :تحديد الشروط المسبقة الختبارات الضغط من حيث - ح

  البيانات والمعلومات الكافية والمالئمة عن المخاطر الحالية والمتوقعة. 

  ستفاده من األحداث التاريخيةمع اال، لتقدم في المخاطرمستوى افتراضات التي تعكس بناء اال. 

 .ستثنائيهاث االوالمعقولة التي تعكس األحد تصميم السيناريوهات الصارمة - خ

والتغذية ، واإلنتشار، عداد منهجية متكاملة لتنفيذ اختبارات تحمل الضغوط والتأكيد على توزيع الخسارهإ - د

 .العكسية

توجد العديد من التحديات التى تواجه البناوك عناد تنفياذ اختباارات      :تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط تحديات -6/2

  (:Fusing People, 2010) تحمل الضغوط أهمها

حياث تتطلاب حوكماة المخااطر تغييار هياكال مجلاس اإلدارة        : طار عام لتحسين حوكماة المخااطر  وضع إ - أ

 دارة المخاطر المالياة واإلدارياة  إل تطبيق أساليب حديثةوإضافة أعضاء أخرين لديهم الخبرة المالئمة في 

فااي ساابيل تحقيااق العليااا كتحاادي جديااد يواجااه مجلااس اإلدارة واإلدارة  رغبااة فااي المخاااطرة الفضاااًل عاان 

تخااذ  ًا فاي ا هاما  ًامؤشار حيث أصابح مفهاوم الرغباة فاي المخااطرة وتحدياد مساتوياتها        ، المؤسسية اأهدافه

 .القرارات البنكية وأداه جوهرية لإلقراض

 اجااهفتو، حيااث مااازال اطااار عماال اختبااارات الضااغوط غياار كافيااة  : المناااهج المتكاملااة إلدارة المخاااطر  - ب

التحااديات فااي تطااوير منهجيااة اختبااارات تحماال الضااغوط خاصااة فيمااا يتعلااق بتحديااد   البنااوك الكثياار ماان 

، ومخاااطر االئتمااان، الساايناريوهات المالئمااة لطبيعااة اختبااارات ومخاااطر البنااوك مثاال " مخاااطر السااوق 

لطبيعااة المخاااطر البنكيااة وطبيعااة اخااتالف محفظااة  ومخاااطر الساايولة " ويرجااع ذلااك إلااى الفهاام المحاادود

 .كيةالقروض البن

األمر الذي يتطلاب مشااركة فعالاة ألعاداد     : دارة المخاطرريوهات التي تدعم إصعوبة تحديد أفضل السينا - ت

، لتازام والرقاباة  مسائولي اال ، ي المحاسبة والتمويلمسئول، مختلفة من أصحاب المصالح " خطوط العمالة

 .خصصة أخرى داخل أوخارج المؤسسة "أي مجموعات مت، مسئولي إدارة المخاطر

وسااوء فهاام وتطبيااق  ، إدراك معظاام البنااوك بعااض نماااذج اختبااارات تحماال الضااغوط للمخاااطر السااوقية     - ث

األمار الاذي ياؤدي إلاى عادم       .اختبارات تحمل الضغوط لمخااطر االئتماان والسايولة والمخااطر التشاغيلية     

 .مخاطرالتي تساهم في تحديد نقاط الضعف واألحداث غير المرئيه لتلك التوافر المعلومات الدقيقة 

حيث تنشأ العدياد مان الصاعوبات فاي تأسايس اطاار       : التغير المستمر في نماذج اختبارات تحمل الضغوط - ج

  :اختبارات تحمل الضغوط الكفئ أهمها

 دارة المخاطر السليمةعدم إتباع منهجية إ. 

 عدم الحصول على المعلومات الجوهرية للمخاطر من المصادر الموثوقة. 

 ظيم السليم والرقابة الفعالة لنماذج اختبارات تحمل الضغوطعدم اإلعداد الجيد والتن. 

 التركيز على نماذج البيانات التاريخية في معالجة المخاطر. 

 .وتساهم هذه العوامل في وجود تغيير مستمر في النماذج المستخدمة لقياس المخاطر ومتابعتها

، وك عناد تنفياذ اختباارات تحمال الضاغوط     تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجاة البنا  : تحسين البيانات - ح

عملية التحسين المستمر للبيانات والمعلومات لتحقيق المتطلبات الجديادة التاي تمثال مكاون رئيساي الدارة      

من خالل بناء قاعدة بيانات متكاملة تحتوي علاى البياناات والمعلوماات التاي تعكاس األوضااع       ، المخاطر
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فضااااًل عاان األنظماااة القانونياااة  ، ( Wong Michael,2008) ناااكالسااوقية واالئتمانياااة والتشاايغلية بالب  

 .مداد بالمعلومات الجيدةتسمح بتنظيم وتداول البيانات واإلالتي والتشريعية 

حيث تحتاج البنوك إلى تقارير نتائج اختبارات الضغوط التي تتسم بالموضاوعية  : توسيع وظائف التقرير - خ

ئمااة ووسااائل مناساابة لعاارض   حصااائية مالونماااذج ا خااالل اسااتخدام ماادخالت سااليمة  ماان ، والمصااداقية

 .التقارير

أن أهام   Basel Committee on Banking Supervision (BCBS,2012)كما أكدت مقررات لجناة باازل   

البنية التحتية للبيانات وتكنولوجيا المعلومات من : أمام تنفيذ اختبارات الضغط تتمثل في ًاالتحديات التي تقف عائق

وكاذلك نمذجاة القضاايا مان حياث ترجماة       ، جميع وتحليل البيانات الكافية ألغراض تصميم النماذجحيث صعوبة ت

ستفادة منها فاي إتخااذ القارارات    نتائج اختبارات تحمل الضغوط واال ستخالصالمالئمة واومعايرة السيناريوهات 

  .دارة المخاطرتيجية المتعلقة بإااإلستر

يستتتخلص الباحتتث أهتتم مقومتتات النمتتوذج المقتتترح  ، تحمتتل الضتتغوط ومتتن العتترض الستتابق لمنهجيتتة إختبتتارات 

 للقياس واإلفصاح عن المخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وذلك على النحو التالي.
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  :مقومات النموذج المقترح للقياس واإلفصاح عن المخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوط -7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الباحث: المصدر
 
 

 إدارة وحمكاة اطاخلطر اطاصرلية

تحديد المخاطر 

 الجوهرية
 

  ات االنمخلطر. 

 مخلطر اطسمق. 

 مخلطر اطسيمطة. 

 مخلطر اطاش يال. 

 مخلطر أخرى... 

 نماذج قياس المخاطر

 
   أسووووووووووولم  اطاساووووووووووور

 األسلسح

 .األسلم  اطاييلري 

 .أسلم  اطقيلن اطداخلح 

 أخرى أسلطيب... 

استراتيجيات إدارة 

 المخاطر
  اساراليجيلح قرمل اطاخلطر 

  اساراليجيلح لجنب اطاخلطر 

 قوووال اطاخووولطر اسووواراليجيلح ن

 .اطرنكية

 

إنشاء قاعدة بيانات 

 متكاملة للمخاطر
 

    بيلنوولح عوود األحووداث

 اطالريخية طلاخلطر.

    بيلنوولح عوود األحووداث

اطاامقيوووووة طلاخووووولطر  

 اطرنكية  

 .3، 2لنفيذ اخارلراح اط  م  كدحد ماطلرلح بلزل  

 نتائج تنفيذ اختبارات الضغوط :

 قياس التأثيرات :

 الخسائر المتوقعة* 

 لى رأس المالع

 مؤشرات مبكره

لمتطلبات رأس المال 

ستراتيجيات وإ والسيولة

 المصرفية األعمال

 وضع خطط طارئة

 المخاطر الدارة 

 االفصاح عن نتائج اختبارات الضغوط :

تقاااارير داخلياااة : 

موجهاااااااااااااااااااااااااا  

للمساااااااااااااااااتويات 

المختلفة  االدارية

 بالبنك 

 تقارير خارجية :

 البنك المركزي -1

 لحكومياااةالجهاااات ا -2

 والمسااااااااااااااااااااااااااات مرين

والمؤسسات والوكاالت 

 ..المصرفية الدولية

 اطا ليالح اطكاية واطنمعية طانفيذ اخارلراح اط  م  ولفييال اطرقلبة عليهل. 

 رسم الخرائط واالعتمادات تنفيذ السيناريوهات المعقولة تصميم السيناريوهات المنطقية تحديد عوامل الخطر
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 النموذج المقترح لقياس المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوب: ثالثًا

 : اإلفصاح عنها
التي  تناولت الكثير من الكتابات أهمية استخدام معايير وضوابط وصفية وكمية لقياس وتحليل المخاطر المصرفية

م في توفير معلوماات دقيقاة ومالئماة عان تلاك      نشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهإ وضرورة، تواجه البنوك التجارية
في  حيث ُتمكن المسئولين بالبنوك من إدارة وتقييم هذه المخاطر وتحديد آليات وخطط فعالة للتحكم فيها .المخاطر

اس كل من مخااطر  لقيستهدف الباحث تقديم نموذج مقترح لذا ي، ظل األوضاع العادية وغير العادية " الضغوط "
مسترشادًا بمقاررات لجناة     واستخالص أسلوب موضوعي لإلفصاح عن هذه المخااطر  االئتمان والسوق والتشغيل

 2012التي أصبح لزامًا على البنوك التجارية المصرية أن تعمل وفقًا لقواعدها ومحدداتها مناذ عاام   II ،III بازل
شاارافية تسااعى لتطبيااق أفضاال    مصااري كساالطة رقابيااة وإ  ك المركاازي التنفيااذًا لتوجهااات وتعليمااات البناا    وذلااك

 .ت السوق المصرفية محليًا ودوليًامع طبيعة البيئة المصرية ومستجدا بما يتالئمالممارسات الدولية 

 :  المصرفية المخاطر لنموذج المقترح لقياستطلبات تطبيق ام -أ
التااي يتبناهااا الباحااث  المتطلباااتة ماان يرتكااز النمااوذج العااام المقتاارح لقياااس المخاااطر المصاارفية علااى مجموعاا   

كخطوات منهجياة تسااهم فاي بنااء النماوذج المقتارح وتحادد خطاوات تطبيقاة وكيفياة تعظايم االساتفادة مان تحليال               
  :نتائجه من خالل النقاط التالية

  :المصرفية المخاطرأهداف النموذج المقترح لقياس . 1
فاي ضاوء اختباارات تحمال الضاغوط التاي تواجاه البناوك         ية يهدف النموذج المقترح إلى قياس المخااطر المصارف  

واستعدادها لتطبياق  ، 2012للرقابة المصرفية منذ عام II التجارية المصرية في ظل تطبيقها لمقررات لجنة بازل
وفاي سابيل تحقياق ذلاك الهادف تشاتق        .2019عاام   تدريجيًا بحيث ياتم تطبيقهاا ماع بداياة     IIIمقررات لجنة بازل 

  :ألهداف الفرعية أهمها ما يليمجموعة من ا
مان خاالل الكشاف عان محاددات كفاياة رأس       ، تحديد طبيعة القاعادة الرأسامالية باالبنوك التجارياة المصارية      -1/1

  :المال
 االضافي " - المستمر"رأس المال األساسي : الشريحة األولى. 
 رأس المال التكميلي: ةالشريحة الثانيـ. 

 .وأبعادهااسبي لمخاطر االئتمان أسلوب القياس المحتحديد  -1/2
 .وأبعادهاتحديد أسلوب القياس المحاسبي لمخاطر السوق  -1/3
 .وأبعادهاتحديد أسلوب القياس المحاسبي لمخاطر التشغيل  -1/4
التعرف على نسبة كفاية رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر المصرفية السابقة في ظال األوضااع العادياة     -1/5

 ." الضغوط " بالبنوك التجارية المصرية وغير العادية
وتكاوين   طارئاة إلدارة المخااطر   ساتراتيجية قياس مخااطر السايولة فاي بنااء خطاط إ     االستفادة من مؤشرات  -1/6

 . مصدات السيولة
  :المصرفية المخاطر محددات النموذج المقترح لقياس. 2
زم لمواجهة المخاطر المصرفية في ظال المحاددات   قياس متطلبات كفاية رأس المال الاليتناول النموذج المقترح  

  :التالية
 .األسلوب المعيارياطر االئتمان في ضوء تطبيق أسلوب القياس المحاسبي لمخ -2/1
فاي  ( مخااطر أساعار الصارف    -ار الفائادة  مخاطر أساع المحاسبي لمخاطر السوق من حيث ) أسلوب القياس -2/2

 .ضوء تطبيق المنهج المعياري
 .ب القياس المحاسبي للمخاطر التشغيلية في ضوء تطبيق منهج المؤشر األساسيأسلو -2/3
المخاااطر للمحفظااة البنكيااة االجماليااة دون التعاارض لقياااس     تصاار تطبيااق النمااوذج المقتاارح علااى قياااس  يق -2/4

لبيانااات الالزمااة الختبااار   نظاارًا لصااعوبة الحصااول علااى ا  ، المخاااطر علااى مسااتوى العمااالء أو األنشااطة   
 .جالنموذ

كفااءة   ىتعكس مد، كمؤشرات عامة موضوعيةوصافي التمويل المستقر ، مؤشري تغطية السيولة استخدام -2/5
 تنظيمات السيولة بالبنك وقدرته علي تحمل الضغوط في ظل الظروف غير المواتية. 
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  :المصرفية المخاطر النموذج المقترح لقياس متغيرات. 3
ة قياس نسبة كفاية رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر باالبنوك التجارياة   اعتمد الباحث بصفة أساسية على معادل

يتجسد النموذج المقتارح   دخال التعديالت عليها بحيثوإ، في ظل األوضاع العادية II ،IIIالتي أقرتها لجنة بازل 
وضااع العادياة   ظال األ  فاي باالبنوك التجارياة   لقياس نسبة كفاية رأس المال الالزمة لمواجهاة المخااطر المصارفية    

 : وذلك على النحو التالي" Stress Testingوغير العادية " اختبارات الضغوط 
 

 

OFTier1 + OFTier2 

CR S.T + [12.5 x (MR S.T + OR S.T) ] 

 

 

ويوضااح الجاادول التااالي متغياارات النمااوذج المقتاارح لقياااس معاادل كفايااة راس المااال الااالزم لمواجهااة المخاااطر      

 .لدراسةالمصرفية محل ا

 ترميز وتوصيف متغيرات النموذج المقترح. 

 التوصيف الترميز رــــــــــــــالمتغي م

 فاي ظال اختباارات الضاغوط     معدل كفاية رأس المال الاالزم لمواجهاة المخااطر البنكياة     1
Stress Testing: Capital Adequacy Ratio. 

CAR S.T تابع 

2 

 
 :  Own Fundرأس المال الرقابي للبنك 

 .Commen Capitalرأس المال األساسي: الشريحة األولى -2/1
 .Additional Capitalرأس المال االضافي : يحة الثانيةالشر -2/2

OF 

OFT1 

OFT2 
 مستقل

3 
 .Credit Risk,S.Tلح ظال اخارلراح اط  م  عنلصر مخلطر ات االن اطارج ة

CR S.T مستقل 

 مستقل Market Risk,S.T  MR S.Tات الضغوطفي ظل اختبارعناصر مخاطر السوق المرجحة  4

 في ظل اختبارات الضغوط عناصر مخاطر التشغيل المرجحة 5
Operation Risk,S.T. 

OR S.T مستقل 

، ات رأس المالعبارة عن الوزن الترجيحي لكل من مخاطر السوق والتشغيل لمقابلة متطلب: 12،5* قيمة الثابت  6
 .12،5=  100/8%. حيث يعبر عنه بمعكوس النسبة 8وهو  II ،IIIرات بازل وذلك وفقًا لمقر

 

ويقترح الباحث أن تقاوم البناوك التجارياة المصارية باساتخدام متغيارات النماوذج المقتارح لقيااس متطلباات كفاياة            

  :رأس المال من خالل القائمة التالية

 

 

 

 

 

 

 

= xx %  

 
CAR S.T  = 
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 طر في ضوء اختبارات الضغوطنموذج القياس المحاسبي لكفاية رأس المال الالزم لمواجهة المخا. 

 ( )القيمة بالمليون جنية .......................................بنك /

 

 انــــــــــــــــــــــــــــــبي
الوضع األساسي 

 ........عام /

  Stress Testingفي ظل اختبارات الضغوط

السيناريو 
 األول

السيناريو 
 الثاني

السيناريو 
 الثالث

 

  :أس المال الرقابير -1

 رأس المال األساسي: الشريحة األولى. 

 رأس المال التكميلي: الشريحة الثانية. 

 
x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

 xx xx xx xx اجمالي رأس المال الرقابي للبنك
 

  :المخاطر البنكية -2
 مخاطر االئتمان المرجحة. 
 مخاطر السوق المرجحة. 
 مخاطر التشغيل المرجحة. 

 
 
x 
x 
x 

 

 
 
x 
x 
x 

 

 
 
x 
x 
x 

 

 
 
x 
x 
x 

 

 xx xx xx xx اجمالي المخاطر البنكية
 

  :نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر -3
 جمالي رأس المال الرقابيإ 
 = x 100 
 المخاطر ب األصول المرجحة جماليإ 

 
xx % 

 
xx % 

 
xx % 

 
xx % 

المال المرجحة بالمخااطر البنكياة فاي ظال الوضاع      أنه يمكن تحديد نسبة كفاية رأس ، ويتضح من النموذج السابق
وكذلك في ضوء تنفيذ سيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط التاي تاؤثر بطبيعتهاا    ، العادي خالل عام مالي معين

على اختالف معدالت كفاية رأس المال من خالل التأثير علاى مخصصاات محفظاة المخااطر البنكياة خاالل مادى        
لتحديد نسبة كفاية رأس الماال المرجحاة    ًامبكر ًامما يعطي مؤشر .( نصف سنوي –ربع سنوي )زمني مستقبلي 

وتحدياد مادى توافقهاا أو    ، في ضوء افتراضاات منطقياة   ي ظل حدوث سيناريو معين تم اعدادهبالمخاطر البنكية ف
ط ومعايير البنك مع متطلبات المعايير الدولية للرقابة المصرفية " مقررات لجنة بازل" وكذلك مع ضواباختالفها 

 .المركزي المصري كسلطة إشرافية ورقابية

  :فصاح عن المخاطر المصرفية واختبارات تحمل الضغوطلإل األسلوب المقترح -ب
والتي تحتم على البنوك أن ، أهمية انضباط السوق المصرفي II ،IIIتناولت الدعامة الثالثة لمقررات لجنة بازل  

كادت  وقاد أ  .ومات الخاصة بالمخاطر المصرفية التاي تواجههاا بشاكل مالئام وكااف     تقوم باالفصاح العام عن المعل
والمناااهج واألساااليب   ، فصاااح كاال ماان أساالوب إدارة البنااك لهااذه المخاااطر      اللجنااة علااى ضاارورة أن يشاامل اإل   

هاا  ومدى قادرة البناوك علاى تحقياق متطلباات الحاد األدناى لكفاياة رأس الماال الاالزم لمواجهت          ، المستخدمة لقياسها
وذلك بما يسمح لكافاة األطاراف المشااركة فاي الساوق االطاالع علاى هاذه المعلوماات وتقيايم المنااهج واألسااليب             

تركاات المجااال مفتوحااًا أمااام البنااوك    للرقابااة المصاارفية  إاُل أن مقااررات لجنااة بااازل  .المسااتخدمة للقياااس الكمااي 
لكترونيًا أو مستنديًا ضمن التقارير المالية السنوية المنشورة مان قبال   ية لإلفصاح عن المخاطر المصرفية إالتجار

مان   وقتد تبتين للباحتث    .وذلك بما يتماشى مع المعايير المحاسبية المعمول بها على مستوى كل دولاة ، إدارة البنك
ر الدورياة  مع مسئولي بعض البنوك التجارياة محال الدراساة واالطاالع علاى التقااري      ( 1)خالل المقابالت الشخصية

                                           
ومسو مطح إدارة   – 2014، أغسوط   12، األالوح اطاصوري  مقلبالح اخصية قل  بهول اطرلحوه موع مسو مطح إدارة اطاخولطر بلطرنوك        -1

 .2014، أغسط  23، اطاخلطر برنك مصر
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خاصااة فيمااا يتعلااق II عاان تطبيااق متطلبااات لجنااة بااازل أنهااا مازالاات حتااى اأن بمنااأ، نااوكالتااي تصاادرها هااذه الب
حجم المخصصات التي يتم : فصاح في الكشف عن كل منصر هذا اإلتقيث يح .فصاح عن المخاطربمتطلبات اإل

لبنك من متطلبات الحد األدنى لمعيار كفاية رأس وموقف ا، لمواجهة المخاطر ومقارنتها بالسنوات السابقةتكوينها 
بشكل شفاف وكاف عن األساليب المستخدمة لقيااس   فصاحإلادون  .المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري

وكاذلك مادى خضاوعها الختباارات     ، والسياسات المتبعة الدارة المخاطر والتحكم فيها، كل نوع من هذه المخاطر
وأخيرًا كيفية احتساب معدل كفاية رأس الماال علاى مساتوى كال     ، ل السيناريوهات المختلفةتحمل الضغوط في ظ

  .بنك
يساتهدف الباحاث اساتخالص    ، فصااح عان المخااطر البنكياة    الجة هذا القصاور وتطاوير ضاوابط اإل   وسعيًا نحو مع
  :ل النقاط التاليةلالفصاح عن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية بشكل كمي ونوعي من خالأسلوب مقترح 

  :الضغوط تحمل عن المخاطر المصرفية واختباراتفصاح إلا ضوابط. 1
  :التالية تحمل الضغوط في العناصر فصاح عن المخاطر المصرفية واختباراتاإل تتمثل ضوابط

طلرقلبووة  زلفااي ضااوء تفعياال متطلبااات مقااررات لجنااة بااا     :فصتتاح عتتن المختتاطر البنكيتتة  تحديتتد مجتتال اإل  -1/1

يايويد علوى اطرنومل اطاجلريوة أن لقوم       ، اورالية ورقلبيوة  اولح اطرنوك اطاركو ي اطاصوري كسولطة إ     اصرلية وليلياط

  :طكارونيًل و/أو مسانديًل على أن يشاال اذا اتلصلحتلصلح عد اطاخلطر اطاح لماجههل إبا ديد مجلل وأطيلح ا

 ة المخاطر المصرفيةفصاح الكمي للمخاطر البنكية ومعدل كفاية رأس المال ضمن قائماإل. 
 فصاح النوعي للمخااطر البنكياة واختباارات تحمال الضاغوط ضامن االيضااحات المتمماة للتقاارير المالياة          اإل ،

وإعداد وتقديم تقارير عن تنفيذ اختبارات الضغوط تكشاف عان مادى كفاياة رأس الماال الاالزم لمواجهاه هاذه         
  .سنوي "المخاطر في ظل الظروف غير المواتيه بشكل دوري " ربع 

يجااب أن يقااوم مجلااس إدارة كاال بنااك بوضااع   :فصتتاح عنهتتادارة المختتاطر البنكيتتة ومنهجيتتة اإلسياستتات إ -1/2
وتفعيال ضاوابط وألياات الرقاباة     ، ووضع حادود قصاوى لهاا   ، سياسات محدده الدارة المخاطر البنكية وتحليلها

وتطويرها بحيث تعكس التغيرات فاي  فضاًل عن ضروره إجراء مراجعة دورية لهذه السياسات والنظم  .عليها
لذا يقتارح الباحاث أن يشامل    ، ربالمخاط رفية والتطبيقات الحديثة المقترنةاألسواق والمنتجات والخدمات المص

  :فصاح عن هذه السياسات كل مناإل
 يبها حسب أهميتها النسبيةتحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك وترت. 
 المخاطرأساليب ونماذج قياس هذه  تحديد. 
  متابعة هذه المخاطر والتحكم فيهاجراءات الرقابية لاإلتحديد. 
 ه المخاطر في ظل افتراضات منطقيةتنفيذ برامج اختبارات الضغوط لهذ. 
 المخاطر المتوقعة وإعداد خطط فعالة للحد منها في مواجهةنتائج اختبارات الضغوط من ستفادة اال. 

فصااح عان األسااليب والنمااذج     حيث يتعاين علاى إدارة البناك اإل    :البنكيةأساليب ونماذج القياس للمخاطر  -1/3
 .المستخدمة لقياس المخاطر التي تواجهها ومبررات اختيار هذه النماذج

  (:إفصاح كمي)تصوير قائمة المخاطر البنكية واختبارات الضغوط  -1/4
متطلبات ية بشكل كمي يساهم في تقدير ن تقوم البنوك التجارية باالفصاح عن المخاطر المصرفالباحث أيقترح 

مجموعاة مان االفتراضاات    ل ًافاي ظال األوضااع العادياة وغيار العادياة " اختباارات الضاغوط " وفقا         رأس المال 
والكشف عن معدل كفاية رأس المال الالزم لمواجهة هذه المخاطر ومقارنتها ، المنطقية والسيناريوهات المعقولة

مااات البنااك المركاازي وتعلي، %8متطلبااات لجنااة بااازل للرقابااة المصاارفية  فااي ثاال بالمعااايير المرجعيااة التااي تتم
  .%10شرافية ورقابيه المصري كسلطة إ

  :فصاح النوعي للمخاطر البنكية واختبارات الضغوطاإل -1/5
فصاااح النااوعي عاان المخاااطر البنكيااة واختبااارات تحماال الضااغوط ضاامن         يجااب علااى البنااوك التجاريااة اإل   

  :حيث يجب أن تعكس كل من ممة للقوائم والتقارير الماليةااليضاحات المت
سياسات و، نظم وأساليب قياس المخاطرو، إستراتيجات إدارة المخاطرو، يم الهيكلي لوظيفة إدارة المخاطرالتنظ)

ضاوابط  و، لمكوناه لمواجهاه المخااطر البنكياة    مدى مالئمة وكفاية المخصصاات ا و، تجنب و/أو تخفيض المخاطر
 .( السيناريوهات " –تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط من حيث " االفتراضات ومحددات 
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  :واختبارات تحمل الضغوط تفعيل دور المراجع الخارجي للتصديق على قائمة المخاطر المصرفية -1/6

وإباداء رأي فناي محاياد حاول مادى      ، ي لمعلوماات إدارة المخااطر  يجب أن يقوم المراجع الخارجي بدور تقييما 
وكذلك التحقق من مدى ، ية وعدالة المعلومات الوارده بقائمة المخاطر البنكية وااليضاحات المتممة لهامصداق

علاى   هاذه السايناريوهات   وإلاى أي مادى تاؤثر    .معقولية االفتراضات وسالمة السيناريوهات التي تام اختبارهاا  
 .نك المركزي المصريوتعليمات الب، معدل كفاية رأس المال في ضوء متطلبات مقررات لجنة بازل

  :على ضروره قيام المراجع الخارجي باجراء ما يلي( 2008، عبد الصمد) هذا السياق أكدت دراسةوفي 
جااودة األصااول وكفايااة  بشااأن  جااراءات واضااحه وموضااوعية سياسااات وإالتأكااد ماان تطبيااق إدارة البنااك   . أ

 .لمواجهه الخسائر المحتملة حتياطياتالمخصصات واإل
تااوفر معلومااات دقيقااة ومالئمااة الدارة المخاااطر  ، قاعاادة بيانااات متكاملااة عاان المخاااطر  التأكااد ماان تااوافر . ب

 .بنكية وتبني خطط فعالة للحد منهاال
، المخاااطر البنكيااة  التأكااد ماان إتباااع البنااك لسياسااات وممارسااات محاادده لتفعياال اجااراءات الرقابااة علااى      . ت

 والكشف عن مدى سالمة نظم الرقابة الداخلية.
ر معااايير لجنااة بااازل للرقابااة المصاارفية بشااأن مؤسسااات التصاانيف االئتماااني وذلااك عنااد  التأكااد ماان تااواف . ث

 .لقياس مخاطر االئتمان استخدام البنك األسلوب المعياري
األوضااع   التأكد من كفاءة إدارة البنك في تحديد متطلبات رأس الماال الاالزم لمواجهاة المخااطر فاي ظال       . ج

 .المواتية وغير المواتية
  :فصاح عن المخاطر المصرفية واختبارات تحمل الضغوطلمقترحة لإل. القائمة ا2

فصاح عن المخاطر المصرفية واختبارات الضغوط بشكل كمي من خاالل القائماة التالياة    يقترح الباحث أن يتم اإل
 .دارة البنكمن التقارير المالية التي تعدها إض

 فصاح عن المخاطر المصرفية واختبارات الضغوطقائمة اإل. 
 

 انـــــــــــــــــــبي
 Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط الوضع األساسي

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول العام الحالي العام السابق

 إجمالي رأس المال الرقابي للبنك. x x x x x 
  لمخاطر االئتمانمتطلبات رأس المال. x x x x x 
 مخاطر السوقلمال لمتطلبات رأس ا. x x x x x 
  لمخاطر التشغيلمتطلبات رأس المال. x x x x x 
 للمخاطر األخرى متطلبات رأس المال. x x x x x 
 للمخاطر. جمالي متطلبات رأس المالإ xx xx xx xx xx 
 معدل كفاية رأس المال. x % x % x % x % x % 
 مؤشرات معيارية:  
 لقررات بازمتطلبات رأس المال وفقًا لم 
 

 
8 % 

 
8 % 

 
8% 

 
8% 

 
8 % 

 نسبة التغير. % % % % % 
 10 % 10 % 10 % 10 % 10 متطلبات رأس المال وفقًا للبنك المركزي % 
 نسبة التغير. % % % % % 

 اتي لحلح اطااااة طلقما م اطالطية عد اطفارة اطاناهية لح............................................................. 
 ................................................................................................................ :اطرنكح اطنشل . 1
 ............................................................................................ :أام اطسيلسلح اطا لسرية اطاارية. 2
 ................................................................................................. :نبم إدارة اطاخلطر اطرنكية. 3
 ............................................................................................. :. نالذج قيلن اطاخلطر اطرنكية4
 ........................................................................................ :ضمابط لنفيذ اخارلراح اط  م . 5
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  :بالبنوك التجارية الختبارات تحمل الضغوط الدراسة التطبيقية: رابعًا
المخااطر  ، مخااطر الساوق  ، مخااطر االئتماان  تبنى الباحث تطبيق النموذج المقتارح لقيااس المخااطر المصارفية "     
البناوك   عامة وموضوعية تسهم في تقييم قدرةالتشغيلية " واالستعانة بمؤشرات قياس مخاطر السيولة كمؤشرات 

وقاد تمكان   ( اختباارات تحمال الضاغوط   ) على تكوين مصادات حقيقياة للسايولة آن حادوث الظاروف غيار المواتياة       
المالية لثالثة بنوك تجسد البنوك التجارية من حيث طبيعة الملكياة وهاي البناك    الباحث من الحصول على التقارير 

. ( فرع أجنبي) األهليالوطني قطر وبنك ، ( قطاع خاص)البنك التجاري الدولي ، ( األهلي المصري )قطاع عام
حال التطبياق مان    كاأداة داخلياة إلدارة المخااطر باالبنوك التجارياة م     تنفيذ اختبارات تحمال الضاغوط   ب الباحث وقام

 : ةالخطوات التدريجية التاليخالل 
، والمالئمة لمحفظة القروض البنكية العادية وغير العاديةتحديد عوامل الخطر تم حيث : تحديد عوامل الخطر -1

وأخارى   إلى عوامل داخلية ترتبط باألنشطة التي يقدمها البنك والسياسات التي يتبعها كمؤسسة مالية وتقسيمها
وذلاك علاى النحاو    ، تعلق بالتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسات الكلية للنظام المصرفي ككلخارجية ت

  :التالي
  :أنشطة البنك والسياسات التي يتبعها كمؤسسة ماليةعوامل خطر داخلية ترتبط ب -1/1
  :مخاطر االئتمان -أ

 انيةرجة بعقود منح القروض االئتمعدم كفاية التعليمات والشروط المد. 
   لعمالءلالدقيق  التقييمعدم. 
  عدم تنفيذ التعليمات البنكية بشأن إعداد دراسة ائتمانية متكاملة. 
  عدم الحصول على ضمانات كافية لتغطية القروض االئتمانية. 
 عدم كفاية تسعير المخاطر االئتمانية. 
  ة االئتمانتصال بين فريق إداراإلوصعوبة ، عدم توافر نظام ائتمان متكامل بالبنك. 
 وكافية عدم تكوين المخصصات المقابلة للتسهيالت بصورة صحيحة. 
 .غياب نظم الرقابة والمتابعة المصرفية لتقييم أوضاع العمالء 

  :مخاطر السوق -ب 
 حدوث تقلبات حادة في أسعار الفائدة. 
  ت في أسعار صرف العمالت األجنبيةحدوث تقلبا. 
  م الموازنة بين تكلفة االلتزامات ومعدل العائد على األصولعدم توافر نظام معلومات جيد يدع.  
            ساعار  ألحدوث فجوه بين األصول وااللتزاماات لكال عملاة مان حياث إعاادة التساعير ومادى الحساساية

 .الفائدة
 وراق الماليةعار األسهم بسوق األسحدوث اضطرابات فى أ. 

  :المخاطر التشغيلية -جـ 
  للعاملينث حاالت اختالس أو رشوه حدو. 
   يؤثر على سالمة العمليات الماليةحدوث خطأ فني أو محاسبي. 
  دمةفشل أنظمة التكنولوجيا والتقنيات المستخ. 
  من والحماية التكنولوجية بالبنكاستغالل ضعف أنظمة األ. 

  :مخاطر السيولة -د
 دعينسبب تغير مفاجئ في سلوك الموة غير متوقعة لودائع العمالء بحدوث تدفقات خارج. 
  صول عالية السيولةمحفظة االستثمار من أعدم كفاءة تكوين. 
 جال استحقاق الودائع والقروضعدم المؤامه بين آ. 
      اباات الضامان طارف البناوك     التزام البنوك بتخصيص مباال  كبيارة لتغطياة االعتماادات المساتندية وخط

 .المراسلة
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 : لية للنظام المصرفيجتماعية والسياسات الكالتغيرات االقتصادية واالتتعلق ب عوامل خطر خارجية-1/2
 .وجود العديد من القيود التجارية 
 يه تزيد من المخاطر المصرفيةحدوث كوارث وأزمات مالية واقتصاد. 
 .تضارب القوانين والسياسات الحكومية بشأن القطاع المصرفي 
 .تغيرات نسبية أو جزرية في الهيكل الضريبي 
 الُمنظمة للعمل المصرفيالدولية وانين القعدم فاعلية التشريعات و. 

ثالثاة  باالبنوك التجارياة محال التطبياق      طوالضاغ  تحمال  تغطاي سايناريوهات اختباارات   : إنشاء السيناريوهات -2
وفاي ضاوء تحدياد عوامال      .سيناريوهات شديدة، يوهات متوسطةسينار، ( سيناريوهات معتدلة )عادية: مستويات

والوقاوف علاى أهام المؤشارات التاي      ، السوق والتشغيل وأخيرًا مخاطر السيولةالخطر بكل من مخاطر االئتمان و
 : ترض الباحث السيناريوهات التاليةتعكس األوضاع االقتصادية المصرية في األونة األخيرة يف

  عاديالسيناريو األول(:)  
السوق بمعدل زياادة  كل من مخاطر االئتمان ومتطلبات رأس المال الالزم ليشير هذا السيناريو إلى تأثر  
ماان  ًا% نتيجااة حاادوث بعااض الصاادمات االقتصااادية واالجتماعيااة والسياسااية التااي تلقااي بظاللهااا مزيااد 5

كما يتبنى الباحث فاي هاذا السايناريو زياادة      .القيود على معدل كفاية رأس المال في ظل الظروف العادية
 . * للمخاطر التشغيلية( α% في قيمة )2بمعدل 

 متوسطني السيناريو الثا(:)  
من مخاطر االئتمان والساوق بمعادل زياادة     متطلبات رأس المال الالزم لكليشير هذا السيناريو إلى تأثر 

% نتيجة حدوث بعض الصادمات االقتصاادية واالجتماعياة والسياساية المتوساطة التاي تلقاي بظاللهاا         10
كمااا يتبنااى الباحااث فااي هااذا   .ماان القيااود علااى معاادل كفايااة رأس المااال فااي ظاال الظااروف العاديااة   ًامزيااد

 .* للمخاطر التشغيلية( α% في قيمة )5السيناريو زيادة بمعدل 
 شديد السيناريو الثالث(:)  

من مخاطر االئتمان والساوق بمعادل زياادة     متطلبات رأس المال الالزم لكليشير هذا السيناريو إلى تأثر 
 ًالسياسية الشديدة التي تلقي بظاللها مزيد% نتيجة حدوث بعض الصدمات االقتصادية واالجتماعية وا15

كماا يتبناى الباحاث فاي هاذا السايناريو        .من القيود على معدل كفاية رأس المال فاي ظال الظاروف العادياة    
 .* للمخاطر التشغيلية( α% في قيمة )10زيادة بمعدل 

تحديادها فاي المرحلاة الساابقة      تختص هذه المرحلة بتنفيذ السيناريوهات الثالثاة التاي تام   : تنفيذ السيناريوهات -3
وأخيارًا مخااطر   لكل من مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية بالبنوك التجارية الثالثاة محال التطبياق    

بدالاة   السايناريوهات االفتراضاية   هاذه  ويستعين الباحث في تنفيذ)السيولة كمؤشرات معززة لكفاية رأس المال 
IF  الشرطية من خالل برنامجExcell 2010 ) ،وذلك لكل بنك على حده على النحو التالي:  

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 

وفقًا لتعليمتات لجنتة بتازل    ، لبنك عن ثالث سنوات متتاليةل % من متوسط مجمل الربح15إلى نسبة ثابتة تقدر بـ  α* تشير قيمة 
II ،III. 
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  (:البنك األهلي المصري )قطاع عام -3/1
 ليون جنيهالقيمة بالم. *هلى المصرىسبي للقاعدة الرأسمالية للبنك األاأسلوب القياس المح - أ

 كلي جزئي فرعي عناصر القاعدة الرأسمالية للبنك

 رأس المال األساسي: الشريحة األولى:   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   : رأس المال العادي المستمر: ألولالجزء ا -1

o 9247 .رأس المال المدفوع 

o ( 2) .شهرةال 

o  ( 1796) .المرحلةالخسائر 

   : رأس المال العادي االضافي: ثانيالجزء ال -2

o 8248 رأسمالي ". –نظامي  –عام  –حتياطيات " قانوني اإل 
 

o 64 .حقوق األقلية 

 15761   اجمالي الشريحه األولى

 ( 4)   اجمالي العناصر المخصومه من الشريحة االولى

 15757     صافي رأس مال الشريحه األولى

 رأس المال االضافى: الشريحة الثانية :

    

 181 .% من االحتياطيات الخاصه45 

 232 .حتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبيةإ% من 45 

 2775 .حتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحه للبيعإ% من 45 

 52 .ستثمارات المالية المحتفظ بها واالستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة% من اال45 

o 1021 .مساهمين أو البنك المركزي المصريالمسانده لل( القروض )الودائع 

o      األصرول   % مرن اجمرالي  1.25مخصص المخاطر العامة للقرروض والتسرهيالت بحرد أقصرى

 1890 .لمخاطرالعرضية المرجحة بأوزان ا وااللتزامات

 6151     جمالي الشريحة الثانيةإ

  21908     جمالي القاعدة الرأسمالية للبنك إ

 
يتضاااح مااان الجااادول المقابااال أن    
إجمااالي القاعاادة الرأساامالية للبنااك  

ملياون   21908األهلي المصري 
جنية عن العام المالي المنتهي في 

. وتبين من تحليل 2014/ 6/ 30
الرأسامالية للبناك   عناصار القاعادة   

 أن صاااافي رأس الماااال األساساااي
مليون 15757( )الشريحة األولى

فاااااي حاااااين بلااااا   ، %72بنسااااابة 
إجماااااالي رأس الماااااال االضاااااافي 

مليااون  6151( )الشااريحة الثانيااة
% مان إجماالي القاعادة    28بنسبة 

 الرأسمالية. 

 .من اعداد الباحث: المصدر 
 .2014-6-30وذلك عن العام المالى المنتهى فى  يضاحات المتممة لهاالمالية للبنك االهلى المصرى واإلالمقترح من واقع القوائم * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج  
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 .*بالبنك األهلي المصرياالصول المرحجة بمخاطر االئتمان سلوب القياس المحاسبي لعناصر أ - ب
 .القيمة بالمليون جنيه 

 

 عناصر قياس مخاطر االئتمان
ضع الو

األساسي لعام 
2014 

 في ظل اختبارات الضغوط

Stress Testing 

 السيناريو األول
5% 

 السيناريو الثاني
10% 

 السيناريو الثالث
15% 

 معالجة البنود داخل الميزانية:         
المطالبات على الجهات السيادية والبنوك  -1

 .المركزية
39684 39684 39684 39684 

 0 0 0 0 على المؤسسات الدولية. المطالبات -2

 0 0 0 0 .المطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف -3

 14822 14822 14822 14822 .المطالبات على الهيأت العامة -4

المطالبات على شركات قطاع األعمال العام  -5
 .وشركات القطاع العام

18198 18198 18198 18198 

 10442 10442 10442 10442 .المطالبات على البنوك -6

 37945 36296 34646 32996 المطالبات على الشركات -7

 15747 15062 14378 13693 .المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة -8

 4131 3951 3772 3592 المطالبات على المنشأت الصغيرة -9

 706 675 645 614 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية -10

 6550 6266 5981 5696 .طالبات المضمونة بعقارات تجاريةالم -11

 1277 1221 1166 1110 .المطالبات مرتفعة المخاطر -12

 2276 2177 2078 1979 القروض والتسهيالت غير المنتظمة -13

 25075 23984 22894 21804 .األصول األخرى -14

 0 0 0 0 .عمليات التوريق -15

 176853 172778 168704 164630 زانيةاجمالي البنود داخل المي
 

 
 
 
 

 
يتضح من الجدول المقابل أن المطالبات على الجهات 
السااااايادية والمؤسساااااات الدولياااااة والهياااااأت العاماااااة    
وشركات قطاع األعمال العام والبنوك بما فيهاا بناوك   
التنمية متعاددة األطاراف التخضاع الختباارات تحمال      

ويرجاع ذلاك   ، ثةالضغوط في ظل السيناريوهات الثال
الجهاات يمثال    هلهاذ ( إلى أن معامال التارجيح )األماان   

 .% لمخاطر االئتمان100

 .من اعداد الباحث: المصدر 
 .2014-6-30فى وذلك عن العام المالى المنتهى  يضاحات المتممة لهالبنك االهلى المصرى واإل* تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية ل 
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 .* ""األسلوب المعياري االصول المرحجة بمخاطر االئتمان سلوب القياس المحاسبي لعناصرأتابع 
 معالجة البنود خارج الميزانية :

          :االلتزامات العرضية -1

 2394 2290 2186 2082 .اعتمادات مستندية استيراد

 812 777 741 706 .اعتمادات مستندية تصدير

 8998 8606 8215 7824 .خطابات ضمان

 6354 6078 5801 5525 .خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية بكفالتهم

 12889 12329 11768 11208 التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية 

 9787 9361 8936 8510 .كمبياالت مقبولة

 0 0 0    :االرتباطات -2

 0 0 0 0 .ماليةارتباطات رأس

ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء ذات فترة 
 : استحقاق أصلية

     

  غير قابلة لاللغاء وتزيد عن سنة1743 1830 1917 2004 

  غير قابلة لاللغاء وتقل عن سنة5482 5756 6030 6304 

 قابلة لاللغاء بدون شروط.0 0 0 0 

 49542 47388 45234 43080 يزانيةاجمالي البنود خارج الم

 226395 220166 213938 207710 متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان 

 .من اعداد الباحث: المصدر

 
 
 جمالى متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان  إ

 

االئتماان فاي ظال    يتبين من هذا الجدول أن إجمالي متطلبات رأس المال الالزم لمواجهاة األصاول المرجحاة بمخااطر     
ترتفع في ظل السيناريوهات االفتراضية الختبارات تحمال  ، مليار جنية 207،71م تبل  2014األوضاع العادية لعام 

مليار جنية لكل من السيناريو األول والثاني والثالث على  226،39، مليار220،17، مليار213،94الضغوط لتصبح 
التحوط لحدوث مثل هذة السيناريوهات من خالل زيادة القاعدة الرأسمالية  األمر الذي يفرض على إدارة البنك.التوالي

  لمواجهة األصول المرجحة بمخاطر االئتمان.
وذلاك عان    يضااحات المتمماة لهاا   المالية للبنك االهلاى المصارى واإل  * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم 

  .2014-6-30العام المالى المنتهى فى 
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  .القيمة بالمليون جنيه بالبنك األهلي المصري. أسلوب القياس المحاسبي لعناصر مخاطر السوق - ت

 عناصر قياس مخاطر السوق
الوضع 

األساسي لعام 
2014 

 Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

 السيناريو األول
5% 

 السيناريو الثاني
10% 

 السيناريو الثالث
15% 

 خاطر سعر الصرفم:         

          :مخاطر سعر الصرف المباشرة -1
o 233.22 223.08 212.94 202.80 جمالي مراكز الفائض بالعملة األجنبيةإ 

o ( 192.31) ( 183.95) ( 175.59) ( 167.23) جمالي مراكز العجز بالعملة األجنبيةإ 

 40.91 39.13 37.35 35.57 صافي قيم المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية* 

          :مخاطر سعر الصرف غير المباشرة -2

o 7.06 6.75 6.45 6.14 .زيادة القروض المتعثرة بالعملة األجنبية 

 47.97 45.88 43.80 41.71     جمالي قيمة مخاطر سعر الصرفإ

 مخاطر سعر الفائدة:         

         : يراألصول الحساسة لفترات إعادة التسع -1

o  99.30 94.99 90.67 86.35 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o ( شهور 6-3أدوات مالية مدتها ما بين ) 104.89 100.33 95.77 91.21 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 166.64 159.39 152.15 144.90 

 370.83 354.71 338.58 322.46 جمالي األصول الحساسةإ

           : االلتزامات الحساسة لفترات إعادة التسعير -2

o  160.43 153.45 146.48 139.50 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o ( شهور 6-3أدوات مالية مدتها ما بين ) 33.98 32.51 31.03 29.55 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 104.79 100.23 95.68 91.12 

 299.20 286.19 273.18 260.17 ي االلتزامات الحساسةجمالإ

 71.63 68.52 65.40 62.29 صافي األصول الحساسة لمخاطر سعر الفائدة
إجمالي متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر السوق = اجمالي 
قيمررة مخرراطر سررعر الصرررف ي صررافي قرريم األصررول الحساسررة 

 .لمخاطر سعر الفائدة
104.00 109.20 114.40 119.60 

 

 
 

 

يتبين من هذا الجدول أن إجمالي متطلباات رأس  
المااااال الااااالزم لمواجهااااة األصااااول المرجحاااااة     
بمخاطر الساوق فاي ظال األوضااع العادياة لعاام       

ترتفاع فاي ظال    ، مليون جنياة  104م تبل  2014
السااايناريوهات االفتراضاااية الختباااارات تحمااال    

، مليااااااااااااون109،20الضااااااااااااغوط لتصاااااااااااابح  
مليون جنية لكل مان   119،60، مليون114،40

السااااااايناريو األول والثااااااااني والثالاااااااث علاااااااى    
األمرررر الرررذي يفررررض علرررى إدارة البنرررك التاااوالي.

التحررروط لحررردوث مثرررل هرررذة السررريناريوهات مرررن  
خالل زيادة القاعدة الرأسمالية لمواجهة األصول 

 المرجحة بمخاطر السوق.
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.*بالبنك األهلي المصري التشغيليةأسلوب المؤشر األساسي لقياس متطلبات رأس المال للمخاطر  - ث
   

KBIA = Ʃ  (GI 1-n * α) / N 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 عناصر القيـــــاس

 تحديد مجمل الربح:         

 30570 11160 11022 8388 .صافي الدخل من العائد -1

          :صافي الدخل بخالف العائد -2

o 5966 2246 2048 1672 .صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

o 839 329 296 214 .توزيعات األسهم ووثائق االستثمار 

o  التوزيعات من األسهم التي تؤول إلى

 1505 734 347 424 .البنك من استثمارته في األوراق المالية

Ʃإجمالي مجمل الربح   GI 1-n 10698 13713 14469 38880 

Ʃمتوسط مجمل الربح   (GI 1-n) / 3 - - - 12960 

 تحديد متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل.

متطلبات كفاية رأس 

متوسط  المال =

 . α xمجمل الربح 

 الوضع األساسي

 2014عام 

α  =15 % 

  Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول

α = s1 17% α = s2 20% α = s3 25% 

1944 2203.2 2592 3240 
 

 

يتبين من هذا الجدول أن إجمالي متطلباات رأس  
المااااال الااااالزم لمواجهااااة األصااااول المرجحااااة     
بمخاطر التشغيل في ظل األوضااع العادياة لعاام    

ترتفع في ظل ، مليون جنية 1944م تبل  2014
السااايناريوهات االفتراضاااية الختباااارات تحمااال    

، مليااااااااااااون2203،2بح الضااااااااااااغوط لتصاااااااااااا
ملياااون جنياااة لكااال مااان     3240، ملياااون2592

السااااااايناريو األول والثااااااااني والثالاااااااث علاااااااى   
األمرررر الرررذي يفرررض علرررى إدارة البنرررك  التااوالي. 

التحررروط لحررردوث مثرررل هرررذة السررريناريوهات مرررن 
خالل زيادة القاعدة الرأسمالية لمواجهة األصول 

 المرجحة بمخاطر التشغيل.

 .ثمن اعداد الباح: المصدر 
 .2014-6-30ام المالى المنتهى فى وذلك عن الع يضاحات المتممة لهاالمالية للبنك االهلى المصرى واإل* تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم  
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  (:البنك التجاري الدولي )قطاع خال -3/2

 القيمة بالمليون جنية .* رى الدولىالتجاأسلوب القياس المحاسبي للقاعدة الرأسمالية للبنك  - أ 

 كلي جزئي فرعي عناصر القاعدة الرأسمالية للبنك
 رأس المال األساسي: الشريحة األولى: 

  
  
  
  
  

  
  

    :رأس المال العادي المستمر: الجزء األول -1
o 9082 .رأس المال المدفوع 

o 0 .الشهرة 

o  ( 155) .المرحلةالخسائر 

    :رأس المال العادي االضافي: الجزء الثاني -2

o  2556 .رأسمالي " –نظامي  –عام  –االحتياطيات " قانوني 

o 0 .األرباح المرحلية 

 11483   اجمالي الشريحه األولى

 ( 625)   اجمالي العناصر المخصومه من الشريحة االولى

 10858     صافي رأس مال الشريحه األولى
 رأس المال االضافى: الشريحة الثانية :

    

 0 .% من االحتياطيات الخاصه45 

 0 .% من احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية45 

 16 .% من احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحه للبيع45 

 0 .شركات الشقيقة والتابعة% من االستثمارات المالية المحتفظ بها واالستثمارات في ال45 

o      األصرررول  % مرررن اجمرررالي 1.25مخصرررص المخررراطر العامرررة للقرررروض والتسرررهيالت بحرررد أقصرررى

 880 .وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 896     جمالي الشريحة الثانيةإ
 جمالي القاعدة الرأسمالية للبنك إ

    11754 
 .من اعداد الباحث: المصدر

وذلاك عان العاام الماالى      يضااحات المتمماة لهاا   واإل م استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح مان واقاع القاوائم المالياة للبناك التجاارى الادولى       * ت
 .2014-12-31المنتهى فى 

 

يتضاااح مااان الجااادول المقابااال أن    
إجمااالي القاعاادة الرأساامالية للبنااك  

مليااون  11754التجااارى الاادولى 
عام المالي المنتهي في جنية عن ال

. وتبااااااين ماااااان  2014/ 12/ 31
تحليل عناصر القاعادة الرأسامالية   
للبنااااااك أن صااااااافي رأس المااااااال 

( )الشاااااريحة األولاااااى   األساساااااي
فاي  ، %92مليون بنسابة  10858

حااااين بلاااا  إجمااااالي رأس المااااال   
 896( االضافي )الشريحة الثانياة 

% مااان إجماااالي 8ملياااون بنسااابة 
 القاعدة الرأسمالية. 
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   .*بالبنك التجاري الدوليسلوب القياس المحاسبي لعناصر االصول المرحجة بمخاطر االئتمان أ - ب

 عناصر قياس مخاطر االئتمان
الوضع 

األساسي 
 2014لعام 

 في ظل اختبارات الضغوط

Stress Testing 

 السيناريو األول
5% 

 السيناريو الثاني
10% 

 السيناريو الثالث
15% 

 د داخل الميزانيةمعالجة البنو:         
المطالبات على الجهات السيادية والبنوك  -1

 .المركزية
11416 11416 11416 11416 

 0 0 0 0 المطالبات على المؤسسات الدولية. -2

 0 0 0 0  .المطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف -3

المطالبات على شركات قطاع األعمال العام  -5
 طاع العاموشركات الق

1456 1456 1456 1456 

 118 118 118 118 .المطالبات على البنوك -6

 33284 31837 30390 28943 المطالبات على الشركات -7

 6872 6574 6275 5976 .المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة -8

 243 232 222 211 المطالبات على المنشأت الصغيرة -9

 365 349 333 317 بعقارات سكنية المطالبات المضمونة -10

 3719 3557 3396 3234 .المطالبات المضمونة بعقارات تجارية -11

 777 744 710 676 .المطالبات مرتفعة المخاطر -12

 0 0 0 0 القروض والتسهيالت غير المنتظمة -13

 0 0 0 0 .األصول األخرى -14

 58251 56282.7 54315 52347 جمالي البنود داخل الميزانيةإ

 .من اعداد الباحث: المصدر
وذلاك   يضااحات المتمماة لهاا   واإل * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية للبنك التجارى الدولى

 .2014-12-31عن العام المالى المنتهى فى 

 

 
 
 

يتضح من الجدول المقابل أن المطالبات على الجهات 
ية والمؤسساااااات الدولياااااة والهياااااأت العاماااااة   الساااااياد

وشركات قطاع األعمال العام والبنوك بما فيهاا بناوك   
التنمياة متعاددة األطاراف التخضاع الختباارات تحمال       

ويرجاع ذلاك   ، الضغوط في ظل السيناريوهات الثالثة
لهاذة الجهاات يمثال    ( إلى أن معامال التارجيح )األماان   

 .% لمخاطر االئتمان100
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 .* "القياس المحاسبي لعناصر االصول المرحجة بمخاطر االئتمان "األسلوب المعياري سلوبأتابع 
 معالجة البنود خارج الميزانية:         

          :االلتزامات العرضية -1
 1484 1419 1355 1290 .اعتمادات مستندية استيراد
 0 0 0   .اعتمادات مستندية تصدير

 15847 15158 14469 13780 .خطابات ضمان

 خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية
 .بكفالتهم

0 0 0 0 

 التزامات عرضية عن ضمانات عامة
 .للتسهيالت االئتمانية

2253 2366 2478 2591 

 871 833 795 757 .كمبياالت مقبولة

 0 0 0    :االرتباطات -2
 0 0 0 0 .ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي

 عن قروض وتسهيالت للبنوكارتباطات 
 : والعمالء ذات فترة استحقاق أصلية

0 0 0 0 

  غير قابلة لاللغاء وتزيد عن سنة0 0 0 0 

  غير قابلة لاللغاء وتقل عن سنة0 0 0 0 

 20792 19888 18984 18080 اجمالي البنود خارج الميزانية

 79042.55 76170.7 73298.9 70427 متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان 
 

 
 
 

 جمالى متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمانإ

 

 .من اعداد الباحث: المصدر

يتبين من هذا الجدول أن إجمالي متطلبات رأس المال الالزم لمواجهة األصول المرجحة بمخاطر االئتماان فاي   
الساايناريوهات االفتراضااية ترتفااع فااي ظاال  ، مليااار جنيااة 70.427م تبلاا  2014ظاال األوضاااع العاديااة لعااام  

مليار جنياة لكال مان السايناريو      79.043، مليار 76.171، مليار73.299الختبارات تحمل الضغوط لتصبح 
األمر الذي يفرض على إدارة البنك التحوط لحدوث مثل هذة السيناريوهات األول والثاني والثالث على التوالي.

  ألصول المرجحة بمخاطر االئتمان.من خالل زيادة القاعدة الرأسمالية لمواجهة ا
وذلاك   يضاحات المتممة لهاواإل * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية للبنك التجارى الدولى

 .2014-12-31عن العام المالى المنتهى فى 
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  .القيمة بالمليون جنيه دولي.بالبنك التجاري ال أسلوب القياس المحاسبي لعناصر مخاطر السوق - ت

 عناصر قياس مخاطر السوق
الوضع 

األساسي لعام 
2014 

 Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

السيناريو 
 %5األول

السيناريو 
 %10 الثاني

السيناريو 
 %15 الثالث

 مخاطر سعر الصرف:         
          :مخاطر سعر الصرف المباشرة -1

o 73.01 69.84 66.66 63.49 راكز الفائض بالعملة األجنبيةاجمالي م 

o ( 72.36) ( 69.21) ( 66.07) ( 62.92)  اجمالي مراكز العجز بالعملة األجنبية 

 0.66 0.63 0.60 0.57 صافي قيم المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية* 

          :مخاطر سعر الصرف غير المباشرة -2

o 0.75 0.72 0.68 0.65 متعثرة بالعملة األجنبيةزيادة القروض ال 

 1.40 1.34 1.28 1.22     جمالي قيمة مخاطر سعر الصرفإ

 مخاطر سعر الفائدة:         

         : األصول الحساسة لفترات إعادة التسعير -1

o  53.16 50.85 48.54 46.23 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o 21.87 20.92 19.97 19.02 ( شهور 6-3ا ما بين )أدوات مالية مدته 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 40.41 38.65 36.90 35.14 

 115.45 110.43 105.41 100.39 اجمالي األصول الحساسة

           : االلتزامات الحساسة لفترات إعادة التسعير -2

o  54.06 51.71 49.36 47.01 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o ( شهور 6-3أدوات مالية مدتها ما بين ) 24.22 23.17 22.11 21.06 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 34.93 33.41 31.89 30.37 

 113.21 108.28 103.36 98.44 جمالي االلتزامات الحساسةإ

 2.24 2.15 2.05 1.95 صافي األصول الحساسة لمخاطر سعر الفائدة

أس المال لمقابلة مخاطر السوق = إجمالي متطلبات ر
جمالي قيمة مخاطر سعر الصرف ي صافي قيم األصول إ

 .الحساسة لمخاطر سعر الفائدة
3.17 3.33 3.49 3.65 

 

 
 

 
يتبااين ماان هااذا الجاادول أن إجمااالي متطلبااات رأس     
المااال الااالزم لمواجهااة األصااول المرجحااة بمخاااطر 

م تبلا   2014ضاع العادياة لعاام   السوق في ظل األو
ترتفااع فااي ظاال الساايناريوهات ، مليااون جنيااة 3.17

االفتراضاااية الختباااارات تحمااال الضاااغوط لتصااابح    
مليون جنية لكل  3.65، مليون 3.49، مليون3.33

ماااااان الساااااايناريو األول والثاااااااني والثالااااااث علااااااى  
األمر الذي يفرض على إدارة البنك التحروط  التوالي.

ناريوهات مررن خررالل زيررادة  لحرردوث مثررل هررذة السرري  
القاعررردة الرأسرررمالية لمواجهرررة األصرررول المرجحرررة     

 بمخاطر السوق.
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*بالبنك التجاري الدولي أسلوب المؤشر األساسي لقياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية - ث
.  

KBIA = Ʃ  (GI 1-n * α) / N 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 عناصر القيـــــاس

 لربحتحديد مجمل ا:         

 15223 6255 5054 3914 .صافي الدخل من العائد -1

          :صافي الدخل بخالف العائد -2

o 3953 1710 1307 936 .صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

o 442.41 202.31 137 103.1 .توزيعات األسهم ووثائق االستثمار 

o  التوزيعات من األسهم التي تؤول إلى

 .ك من استثمارته في األوراق الماليةالبن
176 165 168.31 509.31 

Ʃإجمالي مجمل الربح   GI 1-n 5129.1 6663 8335.62 20127.72 

Ʃمتوسط مجمل الربح   (GI 1-n) / 3 - - - 6709 

 تحديد متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل.

متطلبات كفاية رأس 

متوسط  المال =

 . α xح مجمل الرب

 الوضع األساسي

 2014عام 

α  =15 % 

  Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول

α = s1 17% α = s2 20% α = s3 25% 

1006.39 1140.5708 1341.848 1677.31 
 

 
 

يتبين مان هاذا الجادول أن إجماالي متطلباات رأس      
الالزم لمواجهة األصول المرجحاة بمخااطر    المال

م 2014التشااغيل فااي ظاال األوضاااع العاديااة لعااام  
ترتفاااع فاااي ظااال  ، ملياااون جنياااة 1006،39تبلااا  

الساااايناريوهات االفتراضااااية الختبااااارات تحماااال    
، مليااااااااااااون1140،57الضااااااااااااغوط لتصاااااااااااابح 

مليااون جنيااة لكاال   1677،31، مليااون1341،84
ى مااااان السااااايناريو األول والثااااااني والثالاااااث علااااا 

األمرررر الرررذي يفررررض علرررى إدارة البنرررك    التاااوالي.
التحوط لحدوث مثل هذة السيناريوهات من خرالل  
زيررررادة القاعرررردة الرأسررررمالية لمواجهررررة األصررررول    

 المرجحة بمخاطر التشغيل.

 .من اعداد الباحث: المصدر
 .2014-12-31وذلك عن العام المالى المنتهى فى  يضاحات المتممة لهاواإل ارى الدولىالتج* تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية للبنك 
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  (:فرع أجنبياألهلي )الوطنى  قطر بنك -3/3

 .القيمة بالمليون جنيه. *هلىلبنك قطر الوطنى األأسلوب القياس المحاسبي للقاعدة الرأسمالية  - أ 

 كلي جزئي فرعي عناصر القاعدة الرأسمالية للبنك
 رأس المال األساسي: الشريحة األولى: 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

    :رأس المال العادي المستمر: الجزء األول -1
o 5611 .رأس المال المدفوع 

o 0 .الشهرة 

o 57 .المرحلة االرباح 

    :رأس المال العادي االضافي: الجزء الثاني -2

o 3231 .رأسمالي " –نظامي  –عام  –حتياطيات " قانوني اإل 

o 0 .األرباح المرحلية 

o 0 .األدوات المالية المبتكرة 

 8899   جمالي الشريحه األولىإ

 ( 81)   جمالي العناصر المخصومه من الشريحة االولىإ

 8818     صافي رأس مال الشريحه األولى

 رأس المال االضافى: الشريحة الثانية :

    

 9 .ن االحتياطيات الخاصه% م45 

 200 .حتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبيةإ% من 45 

 16 .حتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحه للبيعإ% من 45 

 0 .% من االستثمارات المالية المحتفظ بها واالستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة45 

o 0 .المسانده للمساهمين أو البنك المركزي المصري (القروض )الودائع 

o      األصرررول  % مرررن اجمرررالي 1.25مخصرررص المخررراطر العامرررة للقرررروض والتسرررهيالت بحرررد أقصرررى

 696 .وااللتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر

 905     جمالي الشريحة الثانيةإ

 جمالي القاعدة الرأسمالية للبنك إ
    9723 

 .من اعداد الباحث: المصدر
وذلاك عان العاام الماالى      يضااحات المتمماة لهاا   واإل * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية لبنك قطر الاوطنى االهلاى  

 .2014-12-31المنتهى فى 

 

يتضح من الجادول المقابال أن إجماالي    
القاعادة الرأسامالية لبناك قطار الاوطنى      

ملياون جنياة عان العاام      9723ى االهل
. 2014/ 12/ 31المالي المنتهاي فاي   

وتباااين مااان تحليااال عناصااار القاعااادة     
الرأسمالية للبنك أن صافي رأس المال 

( )الشاااااااااريحة األولاااااااااى  األساساااااااااي
فااي حااين ، %91مليااون بنساابة 8818

ضااااافي المااااال اإلبلاااا  إجمااااالي رأس  
مليااون بنساابة  905( )الشااريحة الثانيااة

 عدة الرأسمالية. % من إجمالي القا9
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  .*ببنك قطر الوطني األهلياالصول المرحجة بمخاطر االئتمان سلوب القياس المحاسبي لعناصر أ - ب

 عناصر قياس مخاطر االئتمان
الوضع األساسي 

 2014لعام 

 في ظل اختبارات الضغوط

Stress Testing 

 السيناريو األول
5 % 

 السيناريو الثاني
10% 

 الثالثالسيناريو 
15% 

 معالجة البنود داخل الميزانية:         
المطالبات على الجهات السيادية والبنوك  -1

 .المركزية
11009 11009 11009 11009 

 0 0 0 0 المطالبات على المؤسسات الدولية. -2

 0 0 0 0 .المطالبات على بنوك التنمية متعددة األطراف -3

 0 0 0 0 .امةالمطالبات على الهيأت الع -4

المطالبات على شركات قطاع األعمال العام  -5
 وشركات القطاع العام

0 0 0 0 

 0 0 0 0 .المطالبات على البنوك -6

 21766 20820 19873 18927 المطالبات على الشركات -7

 9169 8770 8372 7973 .المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة -8

 821 785 750 714 لصغيرةالمطالبات على المنشأت ا -9

 512 490 467 445 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية -10

 1636 1565 1494 1423 .المطالبات المضمونة بعقارات تجارية -11

 866 828 791 753 .المطالبات مرتفعة المخاطر -12

 0 0 0 0 القروض والتسهيالت غير المنتظمة -13

 0 0 0 0 .األصول األخرى -14

 0 0 0 0 .عمليات التوريق -15

 45779 44267.5 42756 41244 جمالي البنود داخل الميزانيةإ
 

 

 
 
 

يتضااح ماان الجاادول المقاباال أن المطالبااات علااى الجهااات    
الساايادية والمؤسسااات الدوليااة والهيااأت العامااة وشااركات    
قطاع األعمال العام والبنوك بما فيها بنوك التنمية متعاددة  

تخضااع الختبااارات تحماال الضااغوط فااي ظاال  األطااراف ال
ويرجع ذلك إلى أن معامل الترجيح ، السيناريوهات الثالثة

 .% لمخاطر االئتمان100لهذة الجهات يمثل ( )األمان

 .من اعداد الباحث: المصدر
 .2014-12-31وذلك عن العام المالى المنتهى فى  يضاحات المتممة لهااإلو لبنك قطر الوطنى االهلى* تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية 
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  .القيمة بالمليون جنيه .*سلوب القياس المحاسبي لعناصر االصول المرحجة بمخاطر االئتمانأتابع 
 معالجة البنود خارج الميزانية:         

          :االلتزامات العرضية -1
 3602 3445 3289 3132 .داعتمادات مستندية استيرا

 0 0 0 0  .اعتمادات مستندية تصدير

 13472 12887 12301 11715 .خطابات ضمان

 0 0 0 0 .خطابات ضمان بناء على طلب بنوك خارجية بكفالتهم

 41 40 38 36 .التزامات عرضية عن ضمانات عامة للتسهيالت االئتمانية

 0 0 0 0 .كمبياالت مقبولة

       :االرتباطات -2

 0 0 0 0 .ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي

ارتباطات عن قروض وتسهيالت للبنوك والعمالء ذات فترة 
 : استحقاق أصلية

    

 لغاء وتزيد عن سنة غير قابلة لإل0 0 0 0 

 لغاء وتقل عن سنة غير قابلة لإل0 0 0 0 

 لغاء بدون شروطقابلة لإل.0 0 0 0 

 17115.45 16371.3 15627.2 14883 نود خارج الميزانيةجمالي البإ

 62894.7 60638.8 58382.9 56127 متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان 
 

 

 
 

 جمالى متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمانإ

 

 .من اعداد الباحث: المصدر
األصول المرجحة بمخاطر االئتمان فاي  يتبين من هذا الجدول أن إجمالي متطلبات رأس المال الالزم لمواجهة 

ترتفااع فااي ظاال الساايناريوهات االفتراضااية    ، مليااار جنيااة  56.13م تبلاا  2014ظاال األوضاااع العاديااة لعااام   
مليار جنية لكل من السيناريو األول  62.89، مليار 60.64، مليار 58.38الختبارات تحمل الضغوط لتصبح 

يفرض على إدارة البنك التحوط لحردوث مثرل هرذة السريناريوهات مرن      األمر الذي والثاني والثالث على التوالي.
  خالل زيادة القاعدة الرأسمالية لمواجهة األصول المرجحة بمخاطر االئتمان.

 يضااحات المتمماة لهاا   واإل * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج المقترح من واقع القوائم المالية لبنك قطار الاوطنى االهلاى   
 .2014 -12-31لعام المالى المنتهى فى وذلك عن ا
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  القيمة بالمليون جنيه. ببنك قطر الوطني األهلي أسلوب القياس المحاسبي لعناصر مخاطر السوق - ت

 عناصر قياس مخاطر السوق
الوضع 

األساسي لعام 
2014 

 Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

 السيناريو األول
5% 

 السيناريو الثاني
10% 

 السيناريو الثالث
15% 

 مخاطر سعر الصرف:         

          :مخاطر سعر الصرف المباشرة -1

o 90.28 86.35 82.43 78.50 جمالي مراكز الفائض بالعملة األجنبيةإ 

o 87.14 83.35 79.56 75.77 جمالي مراكز العجز بالعملة األجنبيةإ 

 3.14 3.00 2.87 2.73 جنبيةصافي قيم المراكز المفتوحة بالعملة األ* 

          :مخاطر سعر الصرف غير المباشرة -2

o 0.89 0.85 0.81 0.77 زيادة القروض المتعثرة بالعملة األجنبية 

 4.03 3.85 3.68 3.50     جمالي قيمة مخاطر سعر الصرفإ

 مخاطر سعر الفائدة:         

         : األصول الحساسة لفترات إعادة التسعير -1

o  43.19 41.32 39.44 37.56 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o ( شهور 6-3أدوات مالية مدتها ما بين ) 9.52 9.11 8.69 8.28 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 22.46 21.48 20.51 19.53 

 75.18 71.91 68.64 65.37 جمالي األصول الحساسةإ

           : حساسة لفترات إعادة التسعيرااللتزامات ال -2

o  30.45 29.13 27.80 26.48 شهور 3أدوات مالية مدتها أقل من 

o ( شهور 6-3أدوات مالية مدتها ما بين ) 16.00 15.30 14.61 13.91 

o ( شهر 12-6أدوات مالية مدتها ما بين ) 22.61 21.63 20.64 19.66 

 69.06 66.06 63.05 60.05 جمالي االلتزامات الحساسةإ

 6.12 5.85 5.59 5.32 صافي األصول الحساسة لمخاطر سعر الفائدة

أس المال لمقابلة مخاطر السوق = إجمالي متطلبات ر
جمالي قيمة مخاطر سعر الصرف ي صافي قيم إ

 .األصول الحساسة لمخاطر سعر الفائدة
8.82 9.26 9.70 10.14 

 

 

 

مااالي متطلبااات تبااين ماان هااذا الجاادول أن إج ي
رأس المااااااال الااااااالزم لمواجهااااااة األصااااااول  
المرجحة بمخاطر الساوق فاي ظال األوضااع     

، مليون جنية 8.82م تبل  2014العادية لعام 
ترتفاااع فاااي ظااال السااايناريوهات االفتراضاااية  

 9.26الختباااارات تحمااال الضاااغوط لتصااابح  
مليون جنية لكل 10.14، مليون 9.7، مليون

الثالااث علاااى  ماان الساايناريو األول والثااااني و  
األمرر الرذي يفررض علرى إدارة البنرك      التوالي.

التحوط لحردوث مثرل هرذة السريناريوهات مرن      
خرررالل زيرررادة القاعررردة الرأسرررمالية لمواجهرررة     

 األصول المرجحة بمخاطر السوق.
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  .*ببنك قطر الوطني األهلي سلوب المؤشر األساسي لقياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيليةأ - ث

KBIA = Ʃ  (GI 1-n * α) / N 

 اإلجمالي 2014 2013 2012 عناصر القيـــــاس

 تحديد مجمل الربح:         

 9346 3696 3018 2632 .صافي الدخل من العائد -1

          :صافي الدخل بخالف العائد -2

o  3487 1238 1169 1080 صافي الدخل من األتعاب والعموالت 

o 151 16 73 62 .االستثمار توزيعات األسهم ووثائق 

o  التوزيعررات مررن األسررهم الترري تررؤول إلررى

 85 4 53 28 .البنك من استثمارته في األوراق المالية

Ʃإجمالي مجمل الربح   GI 1-n 3802 4313 4954 13069 

Ʃمتوسط مجمل الربح   (GI 1-n) / 3 - - - 4356 

 غيلتحديد متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة مخاطر التش.

متطلبات كفاية رأس 

متوسط  المال =

 . α xمجمل الربح 

 الوضع األساسي

 2014عام 

α  =15 % 

  Stress Testing في ظل اختبارات الضغوط

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول

α = s1 17% α = s2 20% α = s3 25% 

653.45 740.58 871.27 1089.08 
 

 

 
 

مان هاذا الجادول أن إجماالي متطلباات رأس       يتبين
المال الالزم لمواجهة األصول المرجحاة بمخااطر   

م 2014التشااغيل فااي ظاال األوضاااع العاديااة لعااام  
ترتفااااع فااااي ظاااال   ، مليااااون جنيااااة  653.5تبلاااا  

الساااايناريوهات االفتراضااااية الختبااااارات تحماااال    
 871.27، مليااااون 740.58الضااااغوط لتصاااابح  

كل من السيناريو مليون جنية ل 1089.08، مليون
األمررر الررذي األول والثاااني والثالااث علااى التااوالي. 

يفرض على إدارة البنك التحوط لحدوث مثرل هرذة   
السيناريوهات من خالل زيرادة القاعردة الرأسرمالية    

 لمواجهة األصول المرجحة بمخاطر التشغيل.

 .من اعداد الباحث: المصدر
 .2014-12-31وذلك عن العام المالى المنتهى فى  يضاحات المتممة لهاواإل لبنك قطر الوطنى االهلىمقترح من واقع القوائم المالية * تم استخالص البيانات التى تخدم النموذج ال
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 : تحليل مؤشرات السيولة للبنوك التجارية محل الدراسة -4
 نية.القيمة بالمليون ج .3مؤشرات تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر وفقًا لمقررات بازل 

  البنك االهلى المصرى انــــــــــــــبي
 2014لعام 

 البنك التجارى الدولى
 2014لعام 

 هلىقطر الوطنى األبنك 
 2014لعام 

 نسبة تغطية السيولة:  

 76280 77700 104504 إجمالي قيمة غطاء السيولة " عالية الجودة " -1

     :صافي التدفقات النقدية الخارجة -2

 59247 57802 66830  .قات النقدية الخارجةالتدف . أ

 1932 1874 2285  .التدفقات النقدية الداخلة: يخصم . ب

 57315 55928 64545 .صافي التدفقات النقدية الخارجة

   :% نسبة تغطية السيولة
 إجمالي األصول عالية السيولة 

 
 صافي التدفقات النقدية الخارجة 

161.91% 138.93% 133.09% 

 نسبة صافي التمويل المستقر:  

 246065 250645 331608 .جمالي التمويل المستقر المتاحإ -1

 187692 184024 204761 .جمالي التمويل المستقر المطلوبإ -2

  :نسبة صافي التمويل المستقر %
 قيمة التمويل المستقر المتاح 

 
  قيمة التمويل المستقر المطلوب 

161.95% 136.20% 131.1% 

 .من اعداد الباحث: المصدر 

، ياوم ثالثاين  خارجاة خاالل   يتبين من الجدول السابق أن البنوك التجارية محل الدراسة لديها غطاء كاف من السيولة عالية الجودة لمواجهة صافي التدفقات النقدياة ال 
والبنك التجاري الادولي وبناك قطار الاوطني األهلاي علاى        % لكل من البنك األهلي المصري133،09، %138،93، %161،91حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 

، %161،95وكذلك قدرة هذة البناوك علاى تكاوين مصادات حقيقياة مان السايولة لمواجهاة المخااطر المساتقبلية حياث بلغات نسابة صاافي التمويال المساتقر                  .التوالي
  .قطر الوطني األهلي على التوالي% لكل من البنك األهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك 131،1، 136،20%
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 : للبنوك التجارية محل الدراسةفي ضوء اختبارات تحمل الضغوط  رأس المالكفاية مؤشرات  تحليل -5

 القيمة بالمليون جنية. .مؤشرات السيولة للبنوك محل الدراسةمعدل كفاية رأس المال و 

 ان ــــــــــبي

 ( )فرع أجنبيبنك قطر االهلى الوطنى  ( )قطاع خاصالتجارى الدولى  البنك ( )قطاع عامالبنك االهلى المصرى

الوضع 
األساسي 
2014 

الوضع   St..Te في ظل اختبارات الضغوط
األساسي 
2014 

الوضع  St..Te في ظل اختبارات الضغوط
األساسي 
2014 

 St..Te في ظل اختبارات الضغوط

Se1 Se2 Se3 Se1 Se2 Se3 Se1 Se2 Se3 

 9723 9723 9723 9723 11754 11754 11754 11754 21908 21908 21908 21908 عدة الرأسمالية للبنك القا

متطلبات رأس المال لمخاطر 
  .االئتمان

207710 213938 220166 226395 70427 73299 76171 79043 56127 58383 60639 62895 

تطلبات رأس المال لمخاطر م
 .السوق

104 109.20 114.40 119.60 3.17 3.33 3.49 3.65 8.82 9.26 9.70 10.14 

متطلبات رأس المال لمخاطر 
 .التشغيل

1944 2203 2592 3240 1006 1141 1342 1677 653 741 871 1089 

 63994 61520 59133 56789 80724 77516 74443 71437 229754 222873 216251 209758 جمالي متطلبات رأس المال إ 

 %12.7 %13.6 %14.4 %15.1 %11.7 %12.6 %13.4 %14.2 %8.2 %8.6 %9.0 %9.4 *. %س المال معدل كفاية رأ

  :مؤشرات معيارية
 

متطلبات رأس المال وفقًا 
 لمقررات بازل

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 %4.7 %5.6 %6.4 %7.1 %3.7 %4.6 %5.4 %6.2 %0.2 %0.6 %1.0 %1.4 .نسبة التغير 

ت رأس المال وفقًا للبنك متطلبا
 المركزي

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 %2.7 %3.6 %4.4 %5.1 %1.7 %2.6 %3.4 %4.2 ( %1.8) ( %1.4) ( %1.0) ( %0.6) .%نسبة التغير  

    :مؤشرات تعزيز السيولة

 %133،09 %138،93 %161،91  % نسبة تغطية السيولة

 %131،1 %136،2 %161،95  %مويل المستقرنسبة صافى الت

 .من اعداد الباحث: المصدر 
 ( الشريحة األولى + الشريحة ال انية)إجمالي القاعدة الرأسمالية         

  100 ×                   = معدل كفاية رأس المال

 ( تطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل)متطلبات رأس المال لمخاطر السوق + م 12،5متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان +  
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 .مقارنة بين البنوك التجارية من حيث معدل كفاية رأس المال 

يوضااح الشااكل المقاباال مقارنااة بااين معاادل كفايااة رأس المااال للبنااوك التجاريااة  

، الثالثة محل الدراسة فاي ظال الوضاع األساساي والسايناريوهات االفتراضاية      

ي فاي المرتباة األولاى بمعادل كفاياة لارأس       جاء بناك قطار الاوطني األهلا    حيث 

% في 12،7، %13،6، %14،4، %15،1المال الالزم لمواجهة المخاطر 

وقااد جاااء فااي    .ظاال الوضااع األساسااي والساايناريوهات الثالثااة علااى التااوالي    

، %14،2المرتباااة الثانياااة البناااك التجااااري الااادولي بمعااادل كفاياااة رأسااامال       

عادي والسيناريوهات الثالثة % في ظل الوضع ال11،7، 12،6%، 13،4%

 وجاء في المرتبة األخيرة البناك األهلاي المصاري بمعادل كفاياة      .على التوالي

 .%8،2، %8،6، %9، %9،4رأسمال 

 
 

  :ويستخلص الباحث من دراسة وتحليل معدل كفاية رأس المال ومؤشرات السيولة للبنوك التجارية محل الدراسة ما يلي

  ألساسااي فااي ظاال الوضااع ا ( %8) 2، 3علااى تجاااوز معاادل كفايااة رأس المااال وفقااًا لمااا هااو محاادد بمقااررات لجنااة بااازل       لثالثااة قاادرة البنااوك التجاريااة ا

 .والسيناريوهات االفتراضية

   ة إشارافية  طقدرة كل من البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني األهلي على تجاوز معدل كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصاري كسال

 .ألساسي والسيناريوهات االفتراضيةفي ظل الوضع ا( %10ورقابية )

 ( 10عدم قدرة البنك األهلي المصري على تجاوز معدل كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري كسلطة إشرافية ورقابية% )   حياث بلغات

 والسيناريوهات االفتراضية الثالثة على التوالي.% لكل من الوضع األساسي 1،8، %1،4، %1، %0،6نسبة النقص 

، يوجد تأثير ذو دالله معنوية بين تنفيذ النموذج المقترح الختبارات تحمل الضغوط: ومن خالل التحليل السابق يتضح للباحث إمكانية قبول الفرض األول حيث

 .( شديدة، متوسطة، بني سيناريوهات )معتدلةودقة القياس واإلفصاح عن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية من خالل ت
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وتأثيرها  لمخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوطتنفيذ النموذج المقترح للقياس واإلفصاح عن ا بشأن نتائج اختبار الفرض الثاني-6
  :على معدل كفاية رأس المال

وقياس معدل كفاية  للمخاطر المصرفيةيذ سيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط " توجد فروق ذات داللة معنوية بين تنف

 .رأس المال بالبنوك التجارية محل الدراسة "

باالبنوك  االفتراضاية  ل الوضاع العاادي والسايناريوهات    ظا معادل كفاياة رأس الماال فاي      تحدياد وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية الختبارات تحمال الضاغوط   في ضوء 
لتحدياد مادى وجاود فاروق معنوياة باين سايناريوهات        ( One Way Anova)تحليال التبااين فاي اتجااه واحاد      قاام الباحاث باساتخدام أسالوب     ، ية محل الدراسةالتجار

أثيرهاا علاى معادل    وت( بناك قطار األهلاي الاوطني    ، البناك التجااري الادولي   ، البنك األهلي المصري)اختبارات تحمل الضغوط بالبنوك التجارية الثالثة محل الدراسة 
  (:45كما يوضحها الجدول التالي رقم )، %10وتعليمات البنك المركزي المصري  %8رات لجنة بازل مقارنة بمقر كفاية رأس المال

 ( 45)جدول رقم 
 ( One Way Anova)نتائج اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد 

 .دل كفاية رأس الماللمعبشأن تنفيذ سيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط وفقًا 

 ( ( PVالمعنوية  المحسوبة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  27،977 2 55،955 بين البنوك الثالثة 

23،516 0،000*  1،190 9 10،708 داخل البنوك الثالثة 

 11 66،663 االجمالي - 

 .11= ( 1-ن )درجات الحرية  *. نتائج التحليل االحصائي: المصدر 

ــ " توجد فروق ذات داللة معنوية بين تنفيذ سيناريوهات اختبارات تحمل الضغوط يقضي ب للدراسة والذي ثانيقبول الفرض الويتضح للباحث مما تقدم إمكانية 

ومن ثم ( 0،000بمستوى معنوية )( 23,516) المحسوبة Fة قيمحيث بلغت  وقياس معدل كفاية رأس المال بالبنوك التجارية محل الدراسة " للمخاطر المصرفية

.وقياس معدل كفاية رأس المال بالبنوك التجارية محل الدراسة اختبارات تحمل الضغوط تنفيذ سيناريوهاتبين  معنويةذات داللة توجد فروق 
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 :  والنتائج والتوصيات الخالصة: خامسًا
وتقديم المصرية لقياس المخاطر التي تواجه البنوك التجارية  تقديم نموذج محاسبي مقترحب الدراسة اهتمت 

، ɪɪلجنة بازل  مقرراتاألساليب والنماذج التي تتطلبها تطبيق  في ضوءأسلوب موضوعي لإلفصاح عنها 
ɪɪɪ الضغوط استخدام اختبارات تحمل على التجارية المصرية  وبيان مدى قدرة البنوك، للرقابة المصرفية
  :وفي هذا السياق تم تناول الدراسة من خالل المحاور التالية .المصرفية إلدارة وضبط المخاطرمستحدثة كأداة 
 .االطار العام للدراسة 

 .منهجية اختبارات تحمل الضغوط كأداه إلدارة المخاطر المصرفية 
 اإلفصاح عنها. النموذج المقترح لقياس المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوب 

 .الدراسة التطبيقية الختبارات تحمل الضغوط بالبنوك التجارية 
 

  :نتائج الدراسة -أ
على تناولها يمكن والتي التطبيقية بكل من الدراسة النظرية و تعلقخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي ت

  :النحو التالي
  :من حيث كونها اطر المصرفيةداخلية إلدارة المخ اختبارات تحمل الضغوط كأداةتنبع أهمية  -1

  قابة عليهاأداه هامة وفعالة إلدارة المخاطر الداخلية بالبنك وتعزيز الر. 
        قتصاادية واالجتماعياة   رة البناك علاى مواجهاة التغيارات اال    أساليب فنياة حديثاة تساتخدم كمؤشار لقيااس قاد

 .التي تمثل " الصدمات المتوقعة " والمالية
  ى قصاور نمااذج البياناات    االفتراضات " السيناريوهات " المتوقعة للتغلب عل أليه تركز على مجموعة من

 .التاريخية
  للتعرف على رأس المال المطلوب المتصاص الخسائر الناتجة عن تعرض البنك للمخاطر. مؤشر مرن 

لمخااطر  تحدياد عوامال ا  )تتمثل الخطوات التدريجية لتنفيذ اختبارات تحمل الضغوط في سبعة خطاوات رئيساية    -2
تبنااي ، تحديااد التااأثيرات الجوهريااة ، تنفيااذ الساايناريوهات المعقولااة ، إنشاااء الساايناريوهات االفتراضااية ، البنكيااة

الخطاط الطارئاة   تجهياز  ، تحديد مؤشرات رأس المال والمؤشرات المالية، تأثيرات الحيطة واألفعال االختيارية
 .( لمواجهة األزمات

تنفيذ اختبارات تحمل الضاغوط مان أعلاى     استراتيجياتطة رقابية وإشرافية البنك المركزي المصري كسلتبنى  -3
البنوك الكبيرة والقوية أواًل ثام البناوك الصاغيرة    حيث بدء التطبيق على "  From Top -To Downإلى أسفل

اذج وقدرتها على استخدام التقنيات والنم، بالجهاز المصرفي " وذلك بهدف التحقق من قوة وسالمة هذه البنوك
فاي غضاون شاهر ماايو لعاام       التي ُتمكنها من تقيايم قادرتها علاى مواجهاة األزماات فاي ظال الظاروف الصاعبة         

2011. 
ترتكز مقومات النموذج المقترح للقياس واإلفصاح عن المخاطر فاي ضاوء حوكماة اختباارات تحمال الضاغوط        -4

س اإلدارة واإلدارة العلياا بالبناك   حيث ركز المحاور األول علاى إدراك ووعاي مجلا    : على ثالثة محاور أساسية
فااي حااين تناااول المحااور الثاااني منهجيااة تنفيااذ اختبااارات تحماال      .ألهميااة إدارة وحوكمااة المخاااطر المصاارفية 

مزاياا التحلايالت الكمياة     علاى  المحاور الثالاث  ركاز  وأخيارًا  ، الضغوط كأداة داخلية إلدارة المخااطر المصارفية  
غوط وتفعياال الرقابااة عليهااا ماان حيااث التحلياال الكمااي لتنفيااذ اختبااارات    والنوعيااة لتنفيااذ اختبااارات تحماال الضاا 

 .لهاوالتحليل النوعي  الضغوط

على معادلة قيااس نسابة كفاياة رأس الماال الاالزم لمواجهاة المخااطر باالبنوك التجارياة          الحالية  ركزت الدراسة -5
تعاديالت عليهاا بحياث يتجساد النماوذج      إدخاال ال تام  و، في ظل األوضااع العادياة   II ،IIIالتي أقرتها لجنة بازل 

المقترح لقياس نسبة كفاية رأس المال الالزمة لمواجهة المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية في ظل األوضاع 
 ."Stress Testingالعادية وغير العادية " اختبارات الضغوط 

البناك  ، ية التالية )البنك األهلاي المصاري  كشفت نتائج الدراسة التطبيقية للنموذج المقترح بكل من البنوك التجار -6
وجااود تااأثير ذو داللااه معنويااة بااين تنفيااذ النمااوذج المقتاارح  عاان ( بنااك قطاار األهلااي الااوطني، التجاااري الاادولي
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المخاطر التي تواجه البنوك التجارياة مان خاالل تبناي     ودقة القياس واإلفصاح عن ، الختبارات تحمل الضغوط
 . ( شديدة ،متوسطة، سيناريوهات )معتدلة

التازام كافاة البناوك     2أظهرت نتائج تقييم التزام البنوك التجارية المصرية بالدعائم الثالثة لمقررات لجنة باازل   -7
التجارية المصرية بحساب الحاد األدناى لمتطلباات رأس الماال فاي ضاوء التعاديالت الرقابياة والتاي تتمثال فاي            

تجاااوز المعاادل  لوصااول إلااى رأس المااال الرقااابي والااذي     اإلضااافات واالسااتبعادات لاارأس المااال األساسااي ل    
 .ت البنك المركزي المصري% في ضوء تعليمات وتوجيها10% وفقًا لمقررات بازل و8 المعياري

  :الدراسة توصيات -ب

 

 

للوصول إلاى   Stress Testingالبنك تطبيق برنامج شامل الختبارات األوضاع الضاغطة إدارة تبنى أن ت -1/1
لااس اإلدارة دور فعااال  وأن يكااون لمج، مقاااييس ذات بعااد مسااتقبلي للمخاااطر وتقياايم ماادى كفايااة رأس المااال     

 .وأساسي في هذه االختبارات
 منطقياة وافتاراض سايناريوهات   ، قيام إدارة البنك بتضمين اختبارات تحمل الضغوط معاايير كمياة ونوعياة    -1/2

 الصدمات األساسية واالستثنائية على معدالت كفاية رأس المال والربحية. وتحديد أثر حدوث، ولكنها معقولة

جلس إدارة البنك مراجعة وتحاديث منهجياة بارامج اختباارات تحمال الضاغوط بصافة منتظماة         يتعين على م -1/3
لتواكااب التغياارات فااي طبيعااة أنشااطة البنااك واألوضاااع     ، لتحديااد مصاادات رأس المااال المطلااوب كحااد أدنااى   
  .الخارجية التي تتجسد في البيئة التي يعمل بها البنك

هم في تقدير متطلبات رأس مصرفية بشكل كمي يساح عن المخاطر الأن تقوم إدارة البنوك التجارية باإلفص -1/4
المال في ظل األوضاع العادية وغير العادية " اختبارات الضغوط " وفقًا لمجموعة من االفتراضات المنطقية 

والكشااف عاان معاادل كفايااة رأس المااال الااالزم لمواجهااة هااذه المخاااطر ومقارنتهااا     ، والساايناريوهات المعقولااة
وتعليماات البناك المركازي    ، %8ر المرجعية التاي تتمثال فاي متطلباات لجناة باازل للرقاباة المصارفية         بالمعايي

 .%10لمصري كسلطة إشرافية ورقابية ا

والتي تتعلاق بكفاياة    بنوك التجاريةداخلية للمات اليبتقييم ومراجعة التقي تقوم الجهات االشرافية والرقابيةأن  -2/1
علاى مراقباة والتأكاد مان      حيازتهاا وكاذلك قادرتها    رأس المال وإستراتيجيات ونوعية رأس المال الموجاود فاي  

تحماال تحديااد أوجاه القصااور فاي تنفيااذ بارامج اختبااارات    وكاذلك   .لارأس المااال  المقااررة مادى االلتاازام بالنساب  
 .وجيه إدارة هذه البنوك باتخاذ االجراءات التصحيحيةوت، بالبنوك التجارية الضغوط

شارافية والرقابياة بفحاص نتاائج اختباارات تحمال الضاغوط لتحدياد مادى كفاياة رأس الماال            قيام الجهاات اإل  -2/2
واالفصاح عنها بشكل دوري ضمن القوائم المالية  افتراضيةوتنظيمات السيولة في ضوء حدوث سيناريوهات 

 .ة لها والنشرات التي المصرفية التي تصدرهاوااليضاحات المتمم

 

التوجه نحو عقد دورات وبرامج تدريبياة لماوظفي البناوك التجارياة بشاأن طبيعاة وأهمياة اختباارات تحمال           -3/1
 . داخلية إلدارة المخاطر المصرفية الضغوط كأداة

إلدارة المخااطر المصارفية فاي     –علميًا وعملياًا   - لمحاسبين والمراجعينأهيل جيل جديد من ات العمل على -3/2
 .تنفيذ برامج اختبارات تحمل الضغوطإستراتيجيات وسياسات  إدارة البنك تبنيضوء 

جراء المزياد مان الدراساات والبحاوث المساتقبلية التاي تتعلاق بالقيااس         الباحثين والدارسين والمهتمين بإ قيام -3/3
 .وضوابط الرقابة واالشراف عليها، المخاطر المصرفية واختبارات تحمل الضغوطواالفصاح عن 
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