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المست مص :
حاوؿ ىذا البحث اف يبيف عالاة ا تبارات الجيد في تحقيؽ األماف المصرفي  ،اذ تـ است داـ مجموعة مف النسب المالية

لممصارؼ عينة الدراسة الجراء عممية التحميؿ  ،وعممت الدراسة عينة مف المصارؼ التجارية العرااية  ،وتـ التوصؿ الى
استنتاجات تو ح وجود عالاة اوية بيف ىذيف المتغيريف .
This research attempted to show the relationship of stress tests in achieving bank security,
A sample of the banks' financial ratios was used to conduct the analysis. The study included
a sample of UAE commercial banks and conclusions were reached indicating a strong
relationship between these two variables.

المقدمة :
منذ تفجر االزمة المالية العالمية في منتصؼ عاـ  2008وانييػار اكبػر المصػارؼ العالميػة وتعر ػيا ل سػارر كبيػرة جػداً
 ،حرصت البنوؾ المركزية عمى مستوى العالـ بمطالبة المصارؼ التجارية عمى اجراء ما يعرؼ با تبػارات الجيػد
 ) testsعم ػػى مراكزى ػػا المالي ػػة ب ػػاف ت

stress

ػػعيا لع ػػدد م ػػف الس ػػيناريوىات عالي ػػة الع ػػدة بي ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػى الم ػػالءة المالي ػػة

لممصارؼ وصالبتيا في الصمود امػاـ اسػوء الم ػاطر االاتصػادية والماليػة ليػر المتواعػة وربػط ذلػؾ بكفايػة راس المػاؿ  ،اذ
اف مف عأف ىذه اال تبارات ىو تحذير المصرؼ مف النتارج السمبية التي اد تػنجـ عػف م ػاطر متنوعػة ومتعػددة اػد يتعػرض
ليا ومف ثـ توفير المؤعرات المالية الالزمة الستيعاب ال سارر المحتممة التي اد تحدث نتيجػة تمػؾ الم ػاطر ومنيػا مؤعػرات
كفاية راس الماؿ الممتمؾ نسب األماف ) نظ اًر الرتباطو بالقدرة التحمميػة لممصػارؼ فػي مواجيػة ال سػارر  ،ليػذا فقػد ركػزت
لجنة بػازؿ لالعػراؼ والراابػة المصػرفية فػي مقػررات بػازؿ  ) 3 ،2عمػى ا تبػارات الجيػد فػي المصػارؼ عنػد اياميػا بػالتقييـ
الدا مي لكفاية راس الماؿ بيدؼ تحقيؽ األماف المصػرفي  .اف ا تبػارات الجيػد تعػد احػد الوسػارؿ الحديثػة والميمػة فػي إدارة
الم اطر المصرفية وتعزيز األماف بعكس األدوات التقميدية المست دمة في إدارة الم اطر والتي التعطي صػورة وا ػحة عػف
ادرة المصارؼ في مواجية الم اطر لير المتواعة كونيا تعتمد عمى البيانات التاري ية في حيف تعتمد ا تبارات الجيد عمى
تطبيؽ ا تبار سيناريوىات عالية العػدة عمػى مجموعػة مػف الم ػاطر المصػرفية والماليػة وفػؽ نسػب افت ار ػية سػينعكس عنيػا
اثػػار سػػمبية عػػف المؤع ػرات الماليػػة والمص ػرفية ومػػف ثػػـ التعػػرؼ عمػػى المقػػدرة الماليػػة لممصػػرؼ فػػي مواجيػػة الم ػػاطر ليػػر
المتواعة .
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وسػػيتـ تنػػاوؿ المو ػػوع عػػف طريػػؽ تقسػػيـ الد ارسػػة الػػى أربعػػة مباحػػث يتنػػاوؿ األوؿ منيػػا منيجيػػة البحػػث وبعػػض الجيػػود
المعرفي السابقة واما الثاني سيتناوؿ الجانب النظري فيما صص الثالث لمجانب العممػي وامػا ال اربػق فقػد تنػاوؿ االسػتنتاجات
والتوصيات لمبحث.

المبحث األول
منهجية البحث وبعض الجهود المعرفية السابقة
أوالً  -:مشكمة البحث
تنبق معكمة البحث مف عدـ إمكانيػة األدوات التقميديػة المسػت دمة مػف المصػارؼ فػي إدارة م اطرىػا كونيػا التعطػي صػور
وا حة لقدرتيا المالية في مواجية تمػؾ الم ػاطر ومػف ثػـ تعر ػيا الزمػات ماليػة متكػررة  ،ومػف اجػؿ مواجيػة تمػؾ االزمػات
و ػػبط الفو ػػى التػػي انتعػػرت فػػي األس ػواؽ المص ػرفية العالميػػة نتيجػػة تمػػؾ االزمػػات البػػد مػػف إيجػػاد مقػػاييس لفحػػص متانػػة
وصػػالبة الػػنظـ المص ػرفية وتحديػػد اػػدرتيا واابميتيػػا عمػػى تحمػػؿ ال سػػارر الناتجػػة عػػف الم ػػاطر المصػػرفية المالزمػػة لمعمػػؿ
المصرفي في دوؿ العالـ  ،وعميػو تكمػف معػكمة الد ارسػة فػي جػانبيف األوؿ تتمثػؿ بالمعػكمة الفكريػة وىػي العالاػة الفكريػة بػيف
دور ا تبػػارات الجيػػد المصػػرفي فػػي تحقيػػؽ األمػػاف المص ػرفي والجانػػب الثػػاني ىػػي المعػػكمة الميدانيػػة اذ عممػػت المصػػارؼ
العالمية عمى تبني األساليب الحديثة مف اجؿ فحص متانة وسػالمة وصػالبة العمػؿ المصػرفي ف ػالً عػف تحديػد اػدراتيا فػي
مواجية الم اطر المصرفية .

ثانياً  -:أهمية البحث
تبرز أىمية البحث مف الؿ -:
 -1كونو يمثؿ دراسة تحميمية ال تبارات الجيد المصرفي وعالاتيػا فػي تحقيػؽ األمػاف المصػرفي عػف طريػؽ اسػت داـ النسػب
المالية .
 -2تطراو الى احد المو وعات الميمة المعاصرة التي ظيػرت حػديثاً نتيجػة االزمػة الماليػة العالميػة  2008ومػا افرزتػو مػف
حاجة الى اليات وتقنيات الدارة الم اطر المصرفية .
 -3توجيػػو انتبػػاه المصػػارؼ العراايػػة عمومػاً والمصػػارؼ عينػػة الد ارسػػة السػػيما الػػى األىميػػة التػػي يمتػػاز بيػػا مو ػػوع الد ارسػػة
عبػػر توجيػػو اد ارؾ إدارات تمػػؾ المصػػارؼ الػػى الػػدور الػػذي تؤديػػو ا تبػػارت الجيػػد يوصػػفيا جػػزءاً مػػف منظومػػة إدارة الم ػػاطر
لػػدى المصػػارؼ ومػػا تػػوفر ليػػا المعرفػػة ال ػػرورية لتقػػدير م ػػاطر االنكعػػافات المحتممػػة فػػي أو ػػاع صػػعبة ومػػف ثػػـ تمكػػيف
المصارؼ مف التحوط جيداً لمثؿ ىذه األو اع .
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 -4إي اح صػارص تطبيقػات ا تبػارات الجيػد كونيػا ذات بعػد مسػتقبمي فػي تقيػيـ الم ػاطر ليػر المتواعػة بعكػس النمػاذج
المعتمدة عمى البيانات التاري ية التي التا ذ بعيف االعتبار الم اطر المستقبمية االستثنارية .

ثالثاً  -:اهداف البحث
ييدؼ البحث الى -:
 -1تحديد مستوى اداء المصارؼ العرااية عينة الدراسة في تحقيؽ ىدؼ األماف المصرفي .
 -2البحث في العالاات الرابطة بيف ا تبارات الجيد واألماف المصرفي .
 -3تقديـ ومقترحات وتوصيات لتحسيف وااق الحاؿ لممصارؼ التجارية العرااية ب صوص تبني ا تبارات الجيد وكيفية
تطبيقيا .

رابعاً  -:فرضية البحث
استند البحث الى الفر يات الرريسة االتية :
 -1توجد عالاة بيف ا تبارات الجيد وىدؼ األماف المصرفي .
 -2يساعد است داـ تطبيؽ ا تبارات الجيد في إدارة الم اطر المصرفية .

خامساً  -:مجتمع وعينة البحث
تمثػػؿ مجتمػػق البحػػث اجمػػالي المصػػارؼ التجاريػػة العراايػػة البػػال عػػددىا  )26مصػػرفاً فػػي حػػيف تمثمػػت عينػػة البحػػث )4
مصارؼ وتمثؿ نسبة  )%15مف مجتمق البحث ولمدة مسة سػنوات  )2015 -2011كفتػرة أولػى فػي حػيف تمثػؿ الفتػرة
الثانية تطبيقات اال تبارات في المصارؼ عينػة الد ارسػة لبيانػات  2015ومقارنػة التغيػرات فػي المؤعػرات الماليػة المعتمػدة مػا
بيف ابؿ وبعد اال تبار  ،وتتمثؿ عينة البحث باالتي :
 -1مصرؼ بغداد التجاري .
 -2المصرؼ التجاري العرااي .
 -3مصرؼ العرؽ األوسط العرااي .
 -4مصرؼ االستثمار العرااي .

سادساً  -:منهج البحث
لغػػرض تحقيػػؽ اىػػداؼ البحػػث وا تبػػار فر ػػياتو عمػػد البحػػث الػػى اسػػت داـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي عػػف طريػػؽ د ارسػػة
العالاة الرابطػة بػيف متغيػري البحػث بواسػطة جمػق البيانػات المتعمقػة بعينػة الد ارسػة واسػت داـ أسػاليب التحميػؿ المػالي والنسػب
المالية لقياس نتارج الدراسة وا تبارىا .

سابعاً  -:بعض الجهود المعرفية السابقة
فيما يأتي بعض الجيود المعرفية السابقة التي تطراػت الػى مو ػوعي ا تبػارات الجيػد المصػرفي وىػدؼ األمػاف المصػرفي
وىي كاالتي :
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 -1بعض الجيود المعرفية السابقة ا تبارات الجيد المصرفي
أ -دراسة )IMF ، 2011
ىػدفت الد ارسػة الموسػومة ب  )stress testing the banking sector technical noteعػف طريػؽ ا

ػاع بعػض

المصػػارؼ البريطانيػػة ال تبػػارات الجيػػد كجػػزء مػػف برنػػامج تقيػػيـ القطػػاع المػػالي بعػػد مػػدة مػػف اال ػػطرابات الماليػػة فػػي اطػػار
ثالث سيناريوىات مف الركود البطػيء والمعتػدؿ والحػاد  ،واػد توصػمت الد ارسػة الػى اف اكبػر مصػارؼ المممكػة المتحػدة اػادرة
عمى الصمود إزاء ا تبارات السيناريو االسوء عالي العدة ) .
ب -دراسة ) Christain & claus & maher ، 2011
ىػدفت الد ارسػة الموسػومة  )Next Generation Balance sheet stress testinالتعػرؼ عمػى ا تبػارات جيػد
المالءة المالية لتمتد تطبيقاتيا الى حساسية الم اطر وانعكاس ذلػؾ عمػى المؤعػرات الماليػة عػف طريػؽ تحديػد فػروض مرويػة
وسعرية وسيناريوىات لعدة سنوات تصؿ احياناً الى )5سنوات  ،واد توصمت الدراسة باف اليمكف لتطبيقات ا تبػارات الجيػد
اف تحقػػؽ دورىػػا اال عػػف طريػػؽ تمبيػػة عػػروط معينػػة أىميػػا اف تكػػوف االفت ار ػػات ازاء الصػػدمات السػػمبية بدرجػػة مػػف العػػدة
تتناسب مق ادرة المصارؼ عمى انفراد والنظاـ المصرفي عموماً .
ج -دراسة )Zuzana &Petr ، 2012
حاولػت الد ارسػة الموسػومة ب )Bank sress tests as an information device for emerging markets
تقييـ مرونة القطػاع المصػرفي الروسػي عػف طريػؽ ا تبػارات الجيػد يوصػفيا ذات ايمػة لالاتصػادات الناعػرة التػي تعػاني مػف
امة المعمومات المتوفرة ولكعؼ حساسية كفاية راس الماؿ لسنتيف اادمتيف بعد ا

اع نسب الكفاية لمسيناريو االسوء .

 -2بعض الجيود المعرفية السابقة حوؿ كفاية راس الماؿ األماف المصرفي )
أ -دراسة )Kevin davis ، 2010
ىػػدفت الد ارسػػة الموسػػومة ب  )Bank Capital Adequacyالػػى عػػرض متطمبػػات راس المػػاؿ والصػػعوبات التػػي
تعتػػرض تنفيػػذىا ومػػا حػػدث لػػرؤوس أم ػواؿ المصػػارؼ فػػي االزمػػة الماليػػة العالميػػة  ، 2009-2007وتوصػػمت الد ارسػػة الػػى
مراجعة عاممة لمعايير بازؿ  2والتزاـ المصارؼ بالموارح االرعادية لمجنة بازؿ .
المبحث الثاني
الجانب النظري

اوالً  :مفهوم اختبارات الجهد

Stress Testing Concept

تعػػيرالمعاجـ العربيػػة الػػى مفيػػوـ الجيػػد عمومػاً بأنػػو العػػدة وال ػػغط والتحمػػؿ والمعػػقة والطااػػة) ( ابننن منظننور
، )::0::222في حيف أعار الرازي في كتابو م تار الصحاح باف مفيوـ الجيد ىػو المعػقة والتحمػؿ فػوؽ الطااػة والقػدرة
عمػ ػػى االجيػ ػػاد ) ( النننننرازي  ، )144:1981وعمػ ػػى ىػ ػػذا النحػ ػػو يمكػ ػػف اف تعػ ػػرؼ ا تبػ ػػارات الجيػ ػػد المص ػ ػرفي مػ ػػف لػ ػػدف
المت صصػػيف االاتصػػادييف والمػػالييف بأنيػػا  :ا تبػػارات القػػدرة عمػػى تحمػػؿ ال ػػغوط التػػي لالب ػاً مػػا تكػػوف عػػف طريػػؽ تقيػػيـ
جانبيف مف و ق البنؾ ىما المالءة والسيولة ،الف وجود معػكالت فػي احػدىما يمكػف اف يتسػبب فػي سػارر
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في نياية المطاؼ الى واػوع ازمػة مصػرفية  .كمػا تعػرؼ ا تبػارات الجيػد اي ػاً بأنيػا  :اسػت داـ المصػرؼ تقنيػات م تمفػة
لتقي ػيـ ادرتػػو عمػػى مواجيػػة االنكعػػافات فػػي ظػػؿ أو ػػاع وظػػروؼ عمػػؿ صػػعبة عػػف طريػػؽ ايػػاس اثػػر تمػػؾ االنكعػػافات فػػي
مجموعة المؤعرات المالية لمبنؾ وبصفة اصة األثر عمى مدى كفاية راس الماؿ وعمػى الربحيػة ) ( الرفناعي 1: 2010
)  .واػػد تػػـ تعريػػؼ ا تبػػارات الجيػػد اي ػاً مػػف لػػدف )  ) Christian &clausبأنيػػا  :تحديػػد مػػا اذا كانػػت مسػػتويات
رأسماؿ المصارؼ المالءة المالية ) بعد ال غط بالقدر الكافي وبقاريا فوؽ الحدود الراابية الدنيا ولدييا القدرة عمى مواجية
تواعػػات السػػوؽ السػػمبية ف ػػال عػػف تػػأميف كفايػػة البنػػوؾ مػػف المػػالءة الماليػػة لمواجيػػة الصػػدمات ا

ػػافية فػػي حالػػة تطبيػػؽ

السيناريو العامؿ ) ( . ) Christia &claus :2011 9

ثانياً  :لمحة تأريخية عن اختبارات الجهد
في عاـ  1999بدأ صندوؽ النقد الدولي است داـ ا تبارات القدرة عمى تحمؿ ال غوط يوصفيا أداة مف أدوات الراابة
اال اف ىذه اال تبارات لـ تكف معروفة لدى الجميور اال عمى نطاؽ

يؽ الى اف واعت االزمة المالية العالمية واست دمت

فييا اال تبارات الستعادة ثقة األسواؽ  ،اال اف االزمة المالية األ يرة كعفت أوجو القصور في كؿ مف األسواؽ والحكومات،
اذ كانت ا الزمة تمثؿ بمثابة صدمة اوية لكثير مف الناس

مف اطار الفكر المالي بسبب الظواىر المالية التي اادت الى

واوعيا والتي لـ تكف متواعة مف منظور نموذج المدرسة الكالسيكية الجديدة  . )Rogers,2010 :5 (.واد لفتت االزمة
المالية العالمية انتباه الجميور الى ا تبارات القدرة عمى تحمؿ ال غوط التي تجري لممؤسسات المالية الجؿ تحقيؽ السالمة
االحت ارزية الكمية والتي تعني تحميؿ الم اطر عمى نطاؽ النظاـ المصرفي ككؿ الى جانب الم اطر التي ت ص كؿ مؤسسة
مالية عمى حدة مف جية واالنتقادات الموجية لتمؾ اال تبارات لعدـ رصدىا لكثير مف مواطف ال عؼ التي اف ت الى
االزمة مف جية ا رى ،اال اف بعد واوع االزمة وما انتجتو مف تقويض بعكؿ طير في الثقة بالنظاـ المالي والمؤسسات ،
اسند لال تبارات دور جديد يوصفيا أدوات الدارة االزمة عف طريؽ توجيو عممية إعادة رسممة البنوؾ والمساعدة عمى إعادة
الثقة  .واد أظيرت الدروس المستقاة مف التجارب الما ية ال تبارات ال غط المصرفي بانيا اليمكف اف تستوفي دورىا
بفعالية كأداة الدارة الم اطر بعكؿ أوسق نطاااً اال مف الؿ توفر ثالثة عروط أساسية يتعيف الوفاء بيا مف ابؿ المعنييف
بتنفيذ تطبيقات اال تبار وىي كاالتي .)Christian et al ,2011: 4( :
أ -ينبغي أف تكوف االفت ار ات إزاء مستوى الصدمات السمبية سيناريوىات) ومدتيا أف تكوف مقبولة لكنيا بدرجة عديدة بما
يكفي التقييـ بعكؿ يتناسب مق ادرة المؤسسات المصرفية بصورة انفرادية والنظاـ المصرفي عموماً.

ب -ا طار المست دـ لتقدير أثر الصدمات السمبية في مرونة المالءة المالية القدرة عمى التكيؼ) يتطمب اف تكوف درجة
حساسية الم اطر بالقدر الكافي .وىذا يتطمب تغيرات في معممات موجيات) الم اطر القارمة عمى أساس مقاييس
ااتصادية لممالءة المالية ،ف ال عف الجوانب التنظيمية والقانونية والتي ىي عادة ماتكوف ليست بما فيو الكفاية لحساسية
ال طر).
ج -يجب أف تكوف نتارج اال تبارات سيمة الجؿ التواصؿ مق صانعي القرار سواء أكانوا صانعي السياسات مديري البنوؾ
اـ المعاركيف في السوؽ .ويبدو ىذا العرط األ ير في وااق االمر وا حا النو لالبا ماتعكؿ حساسية الم اطرة العالية

تحدياً لصانعي القرار كونيا افت ار ات وفؽ اطر بالغة التعقيد" ،المتقدمة".
5

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()53

المجلد ()13

ثالثاً  :أهمية اختبارات الجهد The importance of stress tests

لقد ازدادت أىمية ىذه اال تبارات مؤ اًر في ظؿ االزمة المالية واالاتصادية العالمية لما ليا مف فعالية كبيرة في

تنبيو السطات الراابية واداراة المصارؼ الثر االحداث السمبية لير المتواعة المرتبطة بالعديد مف الم اطر وتزويد ىذه
ا دارات بمؤعرات عف حجـ راس الماؿ المطموب لمواجية ال سارر الناتجة عف الصدمات المالية ،اذ اف أي مؤسسة

مصرفية مالكة لراس الماؿ تسعى لواايتو مف حالة عدـ التأكد لكوف واايتو تطمرف المودعيف والدارنيف مف سارر لير
متواعة واال سي عؼ ادرتيا عمى االرتماف وحماية مد رات المودعيف ( . )Andrew &jakob ,2011: 1وفي الوااق

اف االزمة المالية العالمية األ يرة لـ تكف اال

ربة اوية لالاتصاد العالمي بؿ ىزت الثقة في إدارة االاتصاد في العالـ

المتقدـ والنماذج االاتصادية التي تست دميا لقياس الم اطر وبالتالي كعفت االزمة إ فااات كبرى لألسواؽ العالمية السيما
فقاعة ا سكاف العقاري وانتقاؿ اثارىا الى النظاـ المالي ف الً عف ا

فاؽ الكبير لمدولة في مواجية تمؾ االزمة االمر الذي

أدى الى تفااميا ( .)Rogers,2010: 2

رابعاً  :اتفاقيات بازل وعالقتها باختبارات الجهد
Basel Agreements and its relationship testing effort

اف التطورات التنافسية المتالحقة التي تعيدىا األسواؽ العالمية في مجاؿ المعامالت المالية  ،جعمت أي مصرؼ

عر ة لمعديد مف الم اطر المصرفية ولذلؾ بدأ التفكير في البحث عف آليات لمواجية تمؾ الم اطر ،فكاف أوؿ طوة في
ىذا االتجاه تعكيؿ و تأسيس لجنة بازؿ لمراابة المصرفية ،والتي ادمت توصيَّاتيا األولى بعأف كفاية رأس الماؿ في يوليو
1988ـ والتي ُعرفت باتِّفااية بازؿ ِّ ،I
وادرت نسبة كفاية رأس الماؿ بػ  ،% 8وأوصت المجنة عف طريؽ عمى تطبيؽ ىذه
النسبة وذلؾ مف نياية عاـ 1992ـ  ،ولكف رلـ االيجابيات التي تم ت عف اتفااية بازؿ  ،إال أنيا كاف ليا نقارص

استوجبت إعادة النظر فييا  ،فجاء ا عداد لتعديؿ تمؾ االتفااية واصدار اتفااية جديدة مناسبة تت مف إعادة النظر في
أساليب إدارة الم اطر بما يحقؽ سالمة المصارؼ و استقرار القطاع المصرفي سميت بازؿ ،2حيث اامت بإد اؿ م اطر
التعغيؿ وأ افت دعامتيف جديدتيف إحداىما تتعمؽ بعمميات ا عراؼ الراابي والثانية تتعمؽ بان باط السوؽ واد بدأ تطبيقيا
مق بداية عاـ 2007ـ  ،واد جاءت ىذه االتفااية بنظرة أعمؿ وأدؽ لم اطر المصارؼ  .ونظ ار لال طرابات المالية التي
مفتيا األزمة المالية العالمية  ) 2008اامت لجنة بازؿ بإجراء تعديالت واسعة وجوىرية عمى الدعامات الثالث لػ«بازؿ

 ،»2تمثمت بإصدار اواعد ومعايير جديدة ،عكمت معا ما بدأ تسميتو  -بازؿ  ، -3اذ تمزـ اواعد اتفااية «بازؿ »3
المصارؼ بتحصيف أنفسيا جيداً

د األزمات الماليػة في المستقبؿ ،وبالتغمب بمفػردىا عمى اال طرابات المالية التي مف

الممكف أف تتعرض ليا مف دوف مساعدة أو تد ؿ البنوؾ المركزية أو الحكومة ادر ما أمكف ،وتيدؼ ا صالحات المقترحة

بموجب اتفااية بازؿ  3إلى زيادة متطمبات رأس الماؿ والى تعزيز جودة رأس الماؿ لمقطاع المصرفي حتى يتسنى لو تحمؿ

ال سارر الؿ فترات التقمبات االاتصادية الدورية  .وفي عاـ  2009مف بيف ما ركزت عميو لجنة بازؿ ىو التركيز عمى

ممارسة ا تبارات ال غط في المصارؼ وجرى التعديد عمى أف تصبح ا تبارات ال غط مف أدوات إدارة الم اطر الميمة
المست دمة مف المصارؼ كجزء مف إدارتيا الدا مية لمم اطر ،اذ يحذر ا تبار ال غط إدارة المصرؼ مف سمبية النتارج
لير المتواعة لمجموعة مف الم اطر ،ويعير إلى مقدار رأس الماؿ الالزـ المتصاص ال سارر في حاؿ حدوث صدمات

كبيرة .كذلؾ يؤمف ا تبار ال غط مؤع ار لمستوى رأس الماؿ ال روري لتحمؿ ظروؼ السوؽ الصعبة .
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خامساً  :المخاطر الرئيسية الواجب اخذها باالعتبار في اختبارات الجهد
The main risks to be taken into consideration in the stress tests .
باتت الم اطرة مفيوما لصيقا بالنعاط المصرفي ومالزما لو لدرجػة أنيػا أصػبحت تيػدد جػوىر عمػؿ المصػارؼ وتحػد مػف
ادرتيا عمى است دامات مصادر أمواليػا  ،لػذا فقػد دأبػت البنػوؾ عمػى تحديػد ىػذه الم ػاطر وتقييميػا حتػى تػتمكف مػف الػتحكـ

فييا ومعالجتو .تتعرض المصارؼ وفقا لطبيعة نعاطيا لم ػاطر عديػدة ومتعػعبة لدرجػة أف السػمة االساسػية التػي أصػبحت
تحكـ نعاط البنوؾ في الوات الحا ر ىي مدى ادرتيا عمى التكيػؼ مػق ىػذه الم ػاطر ولػيس تجنبيػا .وعمومػا ،فقػد تعػددت
التعاريؼ ال اصة بمصطمح الم اطر ،وا تمفت با تالؼ البيرة التي ينتمي إلييػا كػؿ ميػتـ بظػاىرة الم ػاطرة ،واليػدؼ الػذي
يسعى إلى تحقيقو ،ولمزاوية التي ينظر منيا لمم اطرة ،ومف أىـ ىذه التعاريؼ ما يمي :
 التعريؼ االوؿ :وىو التعريؼ الصادر عف لجنة بازؿ لمراابة المصرفية الػذي يعػير بػاف الم ػاطر عبػارة عػف التقمبػات فػيالقيمة السواية لممؤسسة )حشاد . ):: ::222

 التعريؼ الثاني  :بأنيا احتمالية تعرض المصرؼ الى سارر لير متواعة و/او تذبذب العارد المتواق عمى استثمار معيف،او ىي عدـ التأكد بعأف التدفقات النقدية المستقبمية  (.سعيد .)1:2 ::212
 -التعريؼ الثالث  :بأنيا طر او مجازفة او التعرض الى سارة او

رر او تعير الى واوع حدث لير مربح  (.الشمري

 . )122 ::222فيما يرى طالب وا روف باف ال طر مركب مف مجموعة مف االبعاد تتمثؿ بحالػة الالتأكػد تجػاه مواػؼ

معيف او تحقؽ ال طر نتيجة حادث عر ي الارادي) او احتمػاؿ تحػؽ ال طػر مػف عدمػو فػي المسػتقبؿ ا ػافة الػى ال سػارة
الماليػػة الناجمػػة عػػف ال طػػر  (.طالننب واخننرون  . )102 ::212ويمكػػف تم ػػيص مػػوجز البػػرز الم ػػاطر التػػي تواجييػػا

المصارؼ وكاالتي  (:سعيد . )1:2 ::212

 -1الم اطر المالية وتعتمؿ عمى م اطر االرتماف وم اطر السوؽ وم اطر السيولة .

 -2الم اطر التعغيمية .

 -3م اطر االعماؿ وتعتمؿ عمى الم اطر االستراتيجية والقانونية والسمعة .
 -4الم اطر السيادية .

سادساً  :متطمبات تصميم وتطبيق اختبارات الجهد

Application design requirements of stress tests

اف اياـ البنوؾ بتصميـ وتطبيؽ ا تبارات الجيد بعكؿ مناسب سيؤدي الى تعزيز نظاـ إدارة الم اطر لدى البنوؾ

ويساعدىا في االستعداد لمواجية أو اع السوؽ الصعبة مف ابيؿ ازمة مالية محتممة الواوع لذا يتطمب مف البنوؾ القياـ بما
يمي  ( :الرفاعي . )2: :212
 -1اد اؿ ا تبارات الجيد في عمميات إدارة الم اطر لدييا واف تقوـ باجراء ىذه اال تبارات بعكؿ دوري .
 -2تطوير برامج عاممة ال تبارات جيد تعكس صارص الم اطر المحددة في المحافظ ال اصة بكؿ بنؾ وعمى البنوؾ اف
تقوـ بتوثيؽ السياسات والمنيجيات المطبقة في ىذا العأف  .ومف ثـ سوؼ تقوـ البنوؾ المركزية بمراابة التطور الذي تسجمو
البنوؾ بعأف تعزيز ادراتيا في القياـ با تبارات الجيد كما سيقوـ عف طريؽ وسارؿ الراابة الم تمفة بتقييـ مدى مالرمة

وفاعمية ا جراءات التي اامت بيا البنوؾ فيما يتعمؽ ببرامج ا تبارات الجيد ا ذاً باالعتبار ما يأتي :

 -1مدى درجة الم اطر وتعقيدىا لدى المصرؼ .

 -2مدى كفاءة ا تبارات الجيد أنواع السيناريوىات والمتغيرات) التي تـ ا تيارىا .
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 -3كفاءة سياسات إدارة الم اطر لدى البنؾ واجراءات ا تبارات ال غط .
 -4مدى مالرمة مستوى التعرض لمم اطر معتدؿ – متوسط  -اوي ) بالنسبة الىداؼ المصرؼ المعروفة والم اطر
ال ا عة لال تبار .
 -5كفاءة طط الطوارئ لدى البنؾ او ا جراءات الواجب ات اذىا في حاؿ واوع احد سيناريوىات ا تبارات الجيد .
 -6مستوى االعراؼ الذي يمارسو مجمس ا دارة وا دارة العميا في البنؾ عمى برامج ا تبارات الجيد

ونتارج ىذه

اال تبارات .
 -7كفاءة عممية المراجعة والتدايؽ الدا مي لبرامج ا تبارات الجيد لدى البنؾ .

Stress tests software components

سابعاً  :مكونات برنامج اختبارات الجهد
تت مف عممية و ق برنامج ا تبارات الجيد كما يمي :
 -1مراجعة انعطة المصرؼ والبيرة ال ارجية
 -2تصميـ ا تبارات ال غط

اف تصميـ اطار او نموذج ال تبارات الجيد كما ىو مبيف في العكؿ  )2تست دمو المؤسسات المالية يجب اف يسيـ في
تطوير معدؿ تطبيؽ تمؾ اال تبا ارت عمى االعماؿ ذات الصمة مف الؿ توفير األدوات التي تمبي ثالثة اىداؼ أساسية
وىي . ) Christian et al,2011: 36 ( :
أ -يجب اف تعمؿ ا تبارات ال غط وفؽ تصميـ يستند عمى أساس الروابط المالية عمى المستوى الكمي وتعغيؿ
سيناريوىات متباينة مق افت ار ات متنوعة واست داـ مقاييس م تمفة .
ب -ا تيار تطبيؽ ا تبارات ال غط مف بيف اال تيارات التي تعتمد النيج الموحد وفقاً لمعايير بازؿ  2وبازؿ  3فيما
يتعمؽ بتحديد المالءة المالية او ا تبارات عمى مستوى االاتصاد الكمي .
ج -سيولة است داـ أدوات ا تبارات الجيد وتحصيؿ النتارج عف طريؽ توفير اطار يستند الى اكسؿ يمكف اف يحقؽ
الوصوؿ بيسر الى نتارج سريعة وعالية الداة وتقديميا الى صناع القرار .
 -3توثيؽ االفت ار ات .
 -4تحديد إجراءات ا تبارات الجيد .

ثامناً  :سيناريوهات المخاطر الخاضعة لالختبار Risk scenario under test

وتصنؼ سيناريوىات ا تبارات فحص التحمؿ لمبنوؾ الى نوعيف ،االوؿ سيناريوىات ذات متغير واحد واال ر

سيناريوىات متعددة المتغيرات  ،اذ يتـ اعداد ىذه السيناريوىات باالعتماد عمى احداث تأري ية او افتراض سيناريوىات ذات
نظرة مستقبمية وفيما يأتي تمك السيناريوهات التي تمثؿ انواع ا تبار االو اع ال الطة لممصارؼ  ( :صندوق النقد
العربي . ) 22 ::222
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 -1السيناريوىات ذات المتغير الواحد ا تبارات الحساسية)
يعػػار الػػى السػػيناريوىات ذات المتغيػػر الواحػػد احيان ػاً بأ تبػػارات الحساسػػية وىػػي ا تبػػارات تأ ػػذ بعػػيف االعتبػػار حساسػػية
محفظػػة الم صػػرؼ لنػػوع واحػػد مػػف الم ػػاطر عمػػى وتعػػمؿ ىػػذه اال تبػػارات اثػػر التغيػػر فػػي أي عنصػػر مػػف عناصػػر متغي ػرات
االاتصػاد الكمػي سػواء أكػاف التغيػػر فػي سػػعر الفارػدة والتغيػػر فػي سػػعر الصػرؼ والتغيػػر فػي أسػػعار األسػيـ والتغيػػر فػي نسػػبة
التعثػػر وليرىػػا عمػػى المػػدى القصػػير والمتوسػػط .وباسػػت داـ ىػػذا المػػنيج يػػتـ د ارسػػة تػػأثير كػػؿ متغيػػر عمػػى حػػدة عمػػى الو ػػق
المػالي لممصػػرؼ مػق افتػراض ثبػات المتغيػرات األ ػرى  ،وذلػػؾ بيػػدؼ تقيػيـ مػػدى حساسػية الو ػػق المػالي لممصػػرؼ لمتغيػػر
مع ػػيف ومقارنت ػػة م ػػق حساس ػػية المتغيػ ػرات األ ػػرى  ،وتع ػػتمؿ س ػػيناريوىات الم ػػاطر المطموب ػػة باس ػػت داـ ى ػػذا الم ػػنيج عم ػػى
السيناريوىات المتعمقة بم اطر االرتمػاف وم ػاطر التركػزات االرتمانيػة وم ػاطر السػوؽ وم ػاطر السػيولة وم ػاطر التعػغيؿ
(. ) ANB ,2006 ,P:1
 -2السيناريوىات ذات المتغيرات المتعددة
ييدؼ ىذا النوع مف ا تبارات الجيد الى تقييـ تػأثير عػدة متغيػرات تتعمػؽ بالم ػاطر الم تمفػة التػي تواجػو المصػرؼ عمػى
و عو المالي بافتراض حدوث ىذه الم اطر معاً .

تاسعاً  :تفسير نتائج االختبارات
يتعيف عمى المصارؼ اف تكوف عمى دراية كافية بحدود تفسيرىا لنتارج ا تبارات ال غط نظ ار الف اال تبار يقدر
االنكعافات ال تبار حدث معيف دوف اف يعطي احتمالية لواوع ذلؾ الحدث  ،كما ينبغي عمى إدارات المصارؼ والسمطات
النقدية اف تكوف عفافة في مدى الحاجة الى الرساميؿ الجديدة عمى

وء النتارج  ،ولذلؾ فاف فاعمية اال تبارتعتمد وبصورة

ا صة عمى ثالثة عوامؿ أساسية ىي مدى ا تبار البنؾ لمسيناريوىات الصحيحة ،مدى تفسير نتارج اال تبار بصورة
صحيحة  ،مدى ات اذ المصرؼ لإلجراءات الصحيحة حياؿ ذلؾ ( الرنس . )p:4 :222

عاش ارً  :اإلجراءات الواجب اتخاذها في ضوء النتائج
بعد ظيور النتارج المتعمقة بتغيرات المواؼ المالي والمصػرفي لممصػارؼ ال ا ػعة الػى تطبيقػات ا تبػارات سػيناريوا
الم اطر وفؽ نسػب الفػروض عاليػة العػدة سػيتبيف و ػعيا المػالي سػواء أكػاف اويػاً أـ
ادارات المصارؼ ات اذ ا جراءات الالزمة عمى

ػعيفاً وفػي

ػوء ذلػؾ سػيتعيف عمػى

وء ذلؾ .

حادي عشر  :مفهوم المالءة أو الكفاية المصرفية ( األمان المصرفي )
يعد ىدؼ األماف مف بيف األىداؼ الرريسة والميمة الذي يسػعى المصػرؼ الػى تحقيقػو لمػا لػو مػف دور فػي ت فػيض
الم اطرة وعدـ المجازفة باست داـ أمواؿ المودعيف في سداد االلتزامات واليمكف لممصرؼ تحقيؽ ىػذا اليػدؼ اال عػف طريػؽ
تػػوفر راس المػػاؿ الكػػافي الػػذي يعػػزز المقػػدرة الماليػػة لممصػػرؼ فػػي مواجيػػة ال سػػارر المحتممػػة  ،اذ يمعػػب رأس المػػاؿ فػػي
المصػػارؼ التجاريػػة دو اًر حيويػاً وميم ػاً فػػي تحقيػػؽ االمػػاف لممػػودعيف عػػف طريػػؽ حمايػػة أم ػواليـ ويمثػػؿ الػػدرع الحصػػيف الػػذي
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يحمييا مف ال سارر لير المتواعة  ،)Unexpected Lossويعد االماف مؤعر االن فاض في مستوى الم اطرة في العمؿ
المصرفي  ،اذ يتناسب االماف عكسياً مق الم ػاطرة وتعتمػد المصػارؼ مجموعػة مػف المؤعػرات لقيػاس الم ػاطرة  ،ففػي حالػة
ارتفاعيا فيذا دليؿ الن فاض االماف وبالتالي فعؿ المصرؼ في تحقيؽ ىذا اليدؼ  ،وفي حاؿ ان فاض تمؾ المؤع ارت فاف
المصرؼ اد حقؽ ىدؼ االماف مف الؿ ان فاض الم اطرة وجرت العادة في تقييـ مسػتوى تحقيػؽ االىػداؼ المصػرفية الػى
اعتماد مجموعة مف المؤعرات ومنيا مؤعرات الكفايػة المصػرفية وليرىػا  .وتعػرؼ االكفايػة لغػة بانيػا الغنػى فػي المػاؿ او اذا
حصػػؿ بػػو االسػػتغناء عػػف لي ػره اذا كفػػاؾ ع ػيراً مػػا ،ويقػػاؿ اف ال جػػؿ وعػػال) ىػػو المطعػػـ والكػػافي ( ابننن منظننور :222
 ، ) 2222وام ػػا اص ػػطالحاً فتع ػػرؼ الكفاي ػػة باني ػػا الق ػػدرة المادي ػػة أو المعنوي ػػة الالزم ػػة نج ػػاز المي ػػاـ والوظ ػػارؼ بطريق ػػة
مر ية مقنع ة ،بينما الكفاءة فتعني بموغ مستوى في األداء يتجاوز حد الكفاية ،ولذا يقاؿ :فالف كفؤ إذا مارس نعػاطو بميػارة
عالية ،واتقاف بال ) ( سعيد . ) 7 :210

ثاني عشر  :مفهوم راسمال المصرف
وىو ما يعرؼ برأس الماؿ الممتمؾ ويعير الى مف عارؾ بو مف اصحاب المعروع المصرؼ) عنػد التأسػيس م ػافاً اليػو
التغيرات السنوية التي تط أر عميو  ،وت تمؼ طبيعة المعاركة حسب القطاع الذي ينتمي لو المصرؼ اف كاف عاماً او اصػاً
 ،فالمعػػاركة اوالمسػػاىمة تكػػوف عبػػارة عػػف ت صيصػػات مػػف الدولػػة اذا كػػاف المصػػرؼ منعػػأة عامػػة او عػػف القيمػػة المدفوعػػة
لالسػػيـ اذا كػػاف المصػػرؼ منعػػأة اصػػة .ول ػرأس المػػاؿ مفيومػػاف أوليمػػا المفيػػوـ المحاسػػبي والػػذي يمثػػؿ حػػؽ الممكيػػة والتػػي
تعػػتمؿ عمػػى السػػندات  ،األسػػيـ العاديػػة  ،األسػػيـ الممتػػازة  ،األربػػاح المحتجػزة )  ،والمفيػػوـ الثػػاني فيػػو أوسػػق مػػف المفيػػوـ
المحاسبي ويعرؼ بالمفيوـ المالي الذي يعتمؿ عمى حقوؽ الممكية باعكاليا الم تمفة والمطموبات طويمة االجؿ )،
ويعرؼ رأس الماؿ :بأنو الفرؽ بيف الموجودات والمطموبات ألي منعأة ومعادلتو تكوف كاالتي :
رأس الماؿ = الموجودات – المطموبات

ثالث عشر  :اهمية راسمال المصرف
تبرز أىمية راسماؿ المصرؼ عف طريؽ المياـ الوظيفية المذكورة ﺂنفا الذي يؤدييا في دمة أنعطة المصرؼ الم تمفة ،
فيو يمعب دو اًر كبي اًر فػي تغطيػة نفقػات التاسػيس وكػذلؾ العمميػات المصػرفية فػي بدايػة حيػاة المصػرؼ إ ػافة الػى اسػت دامو
فػػي عػراء الموجػػودات الثابتػػة  ،كمػػا يمثػػؿ

ػػماناً لممصػػرؼ لتغطيػػة سػػارره المحتممػػة التػػي تحػػدث عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ نتيجػػة

ان فاض أسعار األوراؽ الماليةاو الفعؿ في تحصيؿ بعض القروض  ،و ماناً لحقوؽ المودعيف والمقر يف وبالتػالي تعزيػز
ثقتيـ بالمصرؼ  ،إ افة الى انو يمثؿ حقوؽ المالكيف في مجمس ادارتو ،اذ اف أي ع ص سواء أكاف طبيعي أـ معنوي
ييػػتـ ف ػػي تحس ػػيف اداؤه االسػػتثماري عميػػو مرااب ػػة مؤعػػر اي ػػادة راس الم ػػاؿ ودوره فػػي تعزيػػز القيم ػػة الس ػػواية وتقميػػؿ م ػػاطر
االستثمار وتحسيف فرص النجاح االستثماري ( . )Dave,2015,p:14

رابع عشر  :مقاييس كفاية راس المال الممتمك في المصارف التجارية
لقد است دمت مسة مقاييس كمية لمعرفة مدى متانة راس الماؿ الممتمؾ في المصرؼ التجاري وىي كاالتي :
 -1نسبة رأس الماؿ الممتمؾ الى الودارق
 -2نسبة رأس الماؿ الممتمؾ لمموجودات
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 -3نسبة راس الماؿ الممتمؾ الى الموجودات ذات الم اطر
 -4نسبة رأس الماؿ الممتمؾ الى القروض
 -5نسبة رأس الماؿ الممتمؾ الى االستثمارات المالية

المبحث الثالث
الجانب العممي
يت مف ىذا المبحث جانبيف مف تحميؿ النسب المالية األوؿ يتعمؽ بتحميؿ مؤعرات األماف المست دمة لممصارؼ عينة
البحث ولمدة مس سنوات  )2015 -2011لبياف مستوى تحقيؽ المصارؼ عينة البحث ليدؼ االماف والجانب الثاني
يتعمؽ بتطبيؽ ا تبارات الجيد عمى بيانات  2015لتمؾ المصارؼ عينة البحث وتحميؿ نتارج اال تبار ما ابؿ وبعد
اال تبار ومف ثـ بياف صحة الفر يات الرريسة مف عدميا  ،واد تـ احتساب تمؾ المؤعرات استناداً الى بيانات الحسابات
ال تامية وكعوفات األرباح وال سارر لممصارؼ المبحوثة وكما يأتي :
اوالً  :تحميل مؤشرات األمان لممصارف عينة البحث لممدة ( . ) :212 -:211
 -1تحميل مؤشرات األمان لمصرف بغداد التجاري لممدة ( . ) :212 – :211
أظيرت نتارج تحميؿ مؤعرات األماف لمصرؼ بغداد التجاري الواردة في الجدوؿ  )1وىي كاالتي :
الجدول ( )1يوضح اهم المؤشرات المالية المعتمدة لمتغير األمان لمصرف بغداد التجاري لممدة () :212 -:211
2011

2012

2013

2014

2015

مؤشرات األمان المصرفي
 -1حقوق الممكية  /اجمالي الودائع وما في حكمها

%20

%20

%21

%20

%30

 -:حقوق الممكية  /اجمالي الموجودات

%16

%16

%17

%16

%17

 -0حقوق الممكية  /الى اجمالي القروض

%96

%151

%140

%129

%114

 -2حقوق الممكية  /اجمالي االستثمارات المالية

%75

%51

%71

%64

%104

 -2كفاية راس المال – بازل :

%37

%55

%59

%58

%64

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد عمى البيانات المسنخرجة عن تقارير مصرف بغداد التجاري

تعير نتارج النسب المالية في الجدوؿ  )1الى ارتفاع نسبة الممكية الى الودارق طواؿ المدة الم تارة  ،اذ بمغت اعمى
نسبة كانت مايقارب  )%30لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%20لالعواـ  ، 2014 ، 2012 ، 2011واف
المب التعريعات تفرض عمى المصارؼ اف التقؿ ىذه النسبة عف  ، %10ومف ثـ فاف نسبة الممكية الى الودارق الؿ
الفترة تعطي مؤع اًر جيداً عف متانة راس الماؿ الممتمؾ في تغطية سحوبات المودعيف  ،في حيف بمغت اعمى نسبة لمممكية
الى الموجودات مايقارب  )%17لالعواـ  2013و  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%16لالعواـ  2011و 2012
و  2014وتعطي ىذه النسبة مؤع اًر جيداً عف متانة راس الماؿ الممتمؾ في تغطية ان فا ات ايـ الموجودات نتيجة
م اطر السوؽ وفي الوات ذاتو تحقؽ حماية المواؿ المودعيف لكنيا عمى حساب عوارد المساىميف  ،كما بمغت اعمى نسبة
لمممكية الى القروض مايقارب  )%151لمعاـ  2012وادنى نسبة كانت مايقارب  )%96لمعاـ  2011وتعكس ىذه النسبة
مؤع اًر مرتفعاً جداً لكفاية راس الماؿ في تغطية م اطر الفعؿ عف استرداد األمواؿ المستثمرة في القروض  ،في حيف بمغت
اعمى نسبة لمممكية الى االستثمارات مايقارب  )%104لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%51لمعاـ 2012
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وتعطي ىذه النسبة مؤع اًر مرتفعاً عف كفاية راس الماؿ الممتمؾ في تغطية سارر االستثمارات المالية والمتمثمة بان فاض
ايمتيا السواية  ،وبمغت اعمى نسبة لكفاية راس الماؿ الممتمؾ  /بازؿ  2مايقارب  )%64لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت
مايقارب  )%37لمعاـ  ، 2015وتعطي ىذه النسبة مؤع اًر اعمى بكثير جداً مف نسبة بازؿ  2والبالغة  )%8ونسبة
تعميمات البنؾ المركزي العرااي البالغة  )%15واانوف المصارؼ . )%12 2004
 -:تحميل مؤشرات األمان لممصرف التجاري العراقي لممدة ( . ) :212 – :211
أظيرت نتارج تحميؿ مؤعرات األماف لممصرؼ التجاري العرااي الواردة في الجدوؿ  )2وىي كاالتي :
الجدول ( ):يوضح اهم المؤشرات المالية المعتمدة لمتغير األمان لممصرف التجاري العراقي لممدة () :212 -:211
2011

2012

2013

2014

2015

مؤشرات األمان المصرفي
 -1حقوق الممكية  /اجمالي الودائع وما في حكمها

%162

%128

%203

%235

%303

 -:حقوق الممكية  /اجمالي الموجودات

%55

%49

%59

%63

%66

 -0حقوق الممكية  /الى اجمالي القروض

%163

%619

%497

%397

%301

 -2حقوق الممكية  /اجمالي االستثمارات المالية

%117

%112

%70

%101

%119

 -2كفاية راس المال – بازل :

%566

%414

%489

%760

%536

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد عمى البيانات المسنخرجة عن تقارير المصرف التجاري العراقي

تعير نتارج تحميؿ المؤعرات المالية لالماف المصرفي في الجدوؿ  )2الى االرتفاع الكبير في معدالت النسب المالية
لممصرؼ التجاري العرااي  ،اذ سجمت اعمى نسبة لمممكية الى الودارق مايقارب  )%303لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت
مايقارب  )%128لمعاـ  2012لتعطي مؤع اًر وا حاً عف متانة راس الماؿ الممتمؾ العالية جداً في تغطية سحوبات
المودعيف إزاء الظروؼ االستثنارية  ،فيما بمغت اعمى نسبة لمممكية الى الموجودات مايقارب  )%66لمعاـ  2015وادنى
نسبة كانت مايقارب  )49لمعاـ  2012لتعطي مؤع اًر عف مقدرة المصرؼ المالية العالية في تغطية ان فاض ايـ
الموجودات نتيجة الم اطر االرتمانية والسواية  ،بينما سجمت اعمى نسبة لمممكية الى القروض مايقارب  )%619لمعاـ
 2012وادنى نسبة كانت مايقارب  )%163في العاـ  2011لتعكس حجـ التغطية المفرط لم اطر عدـ سداد االرتماف ،
فيما بمغت اعمى نسبة لمممكية الى االستثمارات المالية مايقارب  )%119لمعاـ 2015وادنى نسبة كانت مايقارب )%70
لمعاـ  2013لتعطي مؤع اًر اي اً عف حجـ راسماؿ المصرؼ العالي في تغطية سارر ان فاض األسيـ والسندات  ،وفيما
يتعمؽ بكفاية راس الماؿ لبازؿ  ، 2فقد سجمت اعمى نسبة كانت مايقارب  )%760لمعاـ  2014وادنى نسبة كانت
مايقارب  )%414لمعاـ  2012لتعطي تمؾ النسب مؤع اًر ممحوظاً عف ارتفاعيا المفرط مقارنة بمعيار بازؿ  2ونسبة
تعميمات البنؾ المركزي العرااي .
 -2تحميل مؤشرات األمان لمصرف الشرق األوسط العراقي لممدة ( . ) :212 – :211
أظيرت نتارج تحميؿ مؤعرات األماف لمصرؼ العرؽ األوسط العرااي الواردة في الجدوؿ  )3وىي كاالتي :
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الجدول ( ) 2يوضح اهم المؤشرات المالية المعتمدة لمتغير األمان لمصرف الشرق األوسط العراقي لممدة () :212 -:211
مؤشرات األمان المصرفي
 -1حقوق الممكية  /اجمالي الودائع وما في حكمها

2011

2012

2013

2014

2015

%27

%30

%37

%86

%84

 -:حقوق الممكية  /اجمالي الموجودات

%21

%23

%26

%45

%41

 -0حقوق الممكية  /الى اجمالي القروض

%73

%95

%98

%163

%185

 -2حقوق الممكية  /اجمالي االستثمارات المالية

%262

%432

%163

%114

%651

 -2كفاية راس المال – بازل :

%49

%53

%74

%109

%104

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد عمى البيانات المسنخرجة عن تقارير مصرف الشرق األوسط العراقي

يت ح مف تحميؿ نسب األماف المصرفي لمجدوؿ  )3الى االرتفاع المتنامي لنسب الممكية الى الودارق  ،اذ بمغت
اعمى نسبة ليا مايقارب  )%86لمعاـ  2014وادنى نسبة مايقارب  )27لمعاـ  2011لتعطي مؤع اًر وا حاً عف مقدرة
راسماؿ المصرؼ العالية في تغطية سحوبات المودعيف لودارعيـ سواءأكانت كميا أـ جزءاً منيا وات الظروؼ االستثنارية ،

بينما سجمت اعمى نسبة لمممكية الى الموجودات كانت مايقارب  ) %45لمعاـ  2014وادنى نسبة كانت مايقارب )%21
لمعاـ  2011لتعكس حجـ التغطية المرتفق لراس الماؿ الممتمؾ الن فاض ايـ الموجودات بسبب م اطر السوؽ وم اطر

االرتماف  ،كمؿ تعكس مؤعرات الجدوؿ  )3حجـ التغطية المفرط لراسماؿ مصرؼ العرؽ األوسط لم سارر الناجمة عف
الم اطر االرتمانية و سارر ان فاض موجودات المصرؼ مف األسيـ والسندات  ،اذ بمغت اعمى نسبة لمممكية الى القروض

كانت مايقارب  )%185لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%73لمعاـ  ، 2011في حيف بمغت اعمى نسبة
لمممكية الى االستثمارات المالية كانت مايقارب  )%651لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%114لمعاـ ، 2014

كما سجمت اعمى نسبة لكفاية راس الماؿ لمعيار بازؿ  2كانت مايقارب  )%109لمعاـ  2014وادنى نسبة كانت مايقارب
 )%49لمعاـ  2011لتعطي مؤع اًر عف ارتفاع نسب الكفاية المفرط عمى طواؿ المدة الم تارة مقارنة مق معايير النسب

المحمية والدولية .

 -0تحميل مؤشرات األمان لمصرف االستثمار العراقي لممدة ( . ) :212 – :211
أظيرت نتارج تحميؿ مؤعرات األماف لمصرؼ االستثمار العرااي الواردة في الجدوؿ  )4وىي كاالتي :
الجدول ( )0يوضح اهم المؤشرات المالية المعتمدة لمتغير األمان لمصرف االستثمار العراقي لممدة () :212 -:211
2011

2012

2013

2014

2015

مؤشرات األمان المصرفي
 -1حقوق الممكية  /اجمالي الودائع وما في حكمها

%63

%61

%66

%110

%108

 -:حقوق الممكية  /اجمالي الموجودات

%36

%31

%36

%51

%51

 -0حقوق الممكية  /الى اجمالي القروض

%101

%70

%79

%177

%232

 -2حقوق الممكية  /اجمالي االستثمارات المالية

%362

%350

%492

%749

%762

 -2كفاية راس المال – بازل :

%63

%64

%63

%93

%149

المصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد عمى البيانات المسنخرجة عن تقارير مصرف االستثمار العراقي

يتبيف مف تحميؿ مؤعرات األماف لمجدوؿ  )4االرتفاع المفرط لجميق نسب األماف المعتمدة لمتغير ىدؼ األماف
المصرفي لمصرؼ االستثمار العرااي  ،اذ سجمت اعمى نسبة لمممكية الى الودارق كانت مايقارب  )%110لمعاـ 2014
وادنى نسبة كانت مايقارب  )%61لمعاـ  2012وىي نسبة عالية جداً تعكس متانة راس الماؿ الممتمؾ في تغطية سحوبات
المبال المودعة مف ابؿ المودعيف الؿ االزمات  ،في حيف بمغت اعمى نسبة لمممكية الى الموجودات كانت مايقارب
 )%51لالعواـ  2014و  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%31لمعاـ  ، 2012كما تعطي مؤعرات األماف في
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الجدوؿ  )4اي اً االرتفاع المفرط لتغطية راس الماؿ الممتمؾ لم سارر الناجمة عف م اطر عدـ سداد االرتماف وان فاض
ايـ موجودات األسيـ والسندات نتيجة م اطر السوؽ  ،اذ بمغت اعمى نسبة لمممكية الى القروض  )%232لمعاـ 2015
وادنى نسبة كانت مايقارب  )%70لمعاـ  ، 2012فيما بمغت اعمى نسبة لمممكية الى اجمالي االستثمارات المالية كانت
مايقارب  )%762لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت مايقارب  )%350لمعاـ  ، 2012كما تعكس مؤعرات الجدوؿ اي اً
نسب الكفاية المرتفق الؿ المدة مقارنة مق نسب الكفاية المحمية والدولية  ،اذ بمغت اعمى نسبة كانت مايقارب )%149
لمعاـ  2015وادنى نسبة كانت حوالي  )%63لمعاـ . 2011
يت ح مف نتارج تحميؿ المؤعرات المعتمدة ليدؼ األماف لممصارؼ عينة البحث لممدة  ) 2015-2011مستوى
الععوارية والت بط التي يتسـ بيا أداء جميق المصارؼ عينة البحث في تحقيؽ ىدؼ األماف وكما يأتي :
 -1التذبذب الوا ح لجميق مؤعرات األماف طواؿ المدة لممصارؼ كافة عينة البحث مف حيث الصعود واليبوط في مقادير
النسب المالية لالماف .
 -2االفراط الوا ح في حجـ تغطية أرس الماؿ الممتمؾ سواء أكاف لسحوبات المودعيف وات االزمات أـ ان فاض ايـ
الموجودات أـ سارر م اطر االرتماف أـ ان فاض ايـ موجودات االستثمارات المالية مف األسيـ والسندات نتيجة م اطر
السوؽ .
 -3تعطي نتارج تحميؿ نسب األماف في الجداوؿ المذكورة ﺂنفا مؤع اًر عف الحيطة والحذر الدارات المصارؼ عينة البحث
لتحقيؽ اعمى درجة مف ىامش األماف بسبب الظروؼ السياسية واألمنية واالاتصادية المتدىورة في البمد وىذا ينعكس سمباً
عمى مقدرة المصارؼ عينة البحث في تحقيؽ العوارد وما ليا مف انعكاس في تحقيؽ ربحية السيـ الواحد ومقسوـ األرباح .
 -4االرتفاع المفرط لنسب كفاية أرس الماؿ طواؿ المدة لممصارؼ كافة عينة البحث بالمقارنة مق نسبة كفاية راس الماؿ
وفؽ معيار بازؿ  2والبالغة . )%8
ومف الؿ المذكور يتبيف تحقؽ ىدؼ البحث عف تحديد مستوى اداء المصارؼ العرااية عينة الدراسة في تحقيؽ ىدؼ
األماف المصرفي  ،كما يت ح اي اً حاجة المصارؼ التجارية العرااية عينة البحث الى أساليب حديثة الدارة الم اطر
المصرفية مف عأنيا اف تحد مف ظاىرة الععوارية واألداء لير المنظـ الدارات تمؾ المصارؼ مثؿ تقنيات ا تبارات الجيد
المصرفي .

ثانياً  :تحميل عالقة اختبارات الجهد بهدف االمان لممصارف عينة البحث
بعد اف أظيرت نتارج تحميؿ المؤعرات المعتمدة ليدؼ األماف لممصارؼ عينة البحث لممدة

 ) 2015 -2011مستوى

األداء الععواري ونسب األماف المرتفعة بمستويات اعمى بكثير عما ىو مقرر في التعريعات والمعايير المحمية والدولية ،
سيعمؿ الباحث في ىذه الفقرة عمى تطبيؽ ا تبارات الجيد في المصارؼ عينة الدراسة استناداً لبيانات مراكزىا المالية
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والد ؿ لمعاـ  2015وفؽ تطبيؽ سيناريوىات م اطر متنوعة وبنسب افت ار ية عالية العدة السيناريو االسوء) لفترة
مستقبمية لسنة واحدة اادمة لبياف عالاة تطبيؽ تمؾ اال تبارات بيدؼ األماف مف

الؿ عالاة اثر تطبيؽ ا تبار

السيناريوىات واحداث التغيرات في المؤعرات المعتمدة الماف تمؾ المصارؼ المبحوثة ومف ثـ ات اذ ا جراءات الالزمة في
وء نتارج اال تبار كرسممة المصارؼ او اندماجيا .
 -1تطبيق سيناريوهات المتغير الواحد في المصارف عينة البحث
وىي ا تبارات تـ اال ذ بنظر االعتبار حساسية محافظ المصارؼ عينة البحث لنوع واحد مف الم اطر لمدة سنة
واحدة اادمة ومف ثـ تحميؿ اثر كؿ متغير في حدة عمى الو ق المالي لممصارؼ مق افتراض ثبات المتغيرات األ رى ،
وفيما يأتي اىـ السيناريوىات المالرـ تطبيقيا عمى الوااق المصرفي العرااي وفؽ ىذا المنيج ىي كاالتي :
أ -سيناريو م اطر الديوف المعدومة بنسبة افت ار ية  %50م اطر ارتمانية )
الجدول ( )2يوضح تغيرات الموقف المالي قبل وبعد االختبار في ظل تطبيق سيناريو مخاطر الديون المعدومة لمعام :212
السيناريو األساسي ابؿ اال تبار)

المؤعرات المالية والمصرفية
مصرؼ بغداد
التجاري

السيناريو االسوء بعد اال تبار )

الديوف المعدومة بنسبة افت ار ية )%50

المصرؼ

مصرؼ

مصرؼ

العرااي

االوسط

العرااي

4149889

6759123

5519734

170727277

99102

1499924

1219148

1177222

07221

6759123

5519734

170727277

0127222

2227121

--------

---------

1177222

07221

70722:

التجاري

اجمالي الموجودات

195949536

القروض والتسميفات

2359718

اجمالي المطموبات وراس الماؿ الممتمؾ

195949536

4149889

مقدار سارر الديوف المعدومة

---------

--------

العرؽ

مصرؼ بغداد

المصرؼ

مصرؼ

مصرؼ

العرااي

االوسط

العرااي

2227121

0217122
227270

التجاري

العرؽ

االستثمار

االستثمار

التجاري

0127222

70722:

0217122
227270

مخاطر االئتمان قبل وبعد اختبار
الديوف المعدومة  /اجمالي القروض
نسب االمان

0.06

0.01

0.002

0.007

1.22

1.22

1.22

1.22

راس الماؿ الممتمؾ

2689488

2749202

2769967

2819262

12272:2

:227221

:2:7222

::27222

الموجودات ذات لم اطر

6109200

2009147

3509591

1909041

02:7201

1227222

:7272:2

1:27072

نسبة كفاية راس الماؿ – بازؿ 2

%45

%137

%79

%148

%21

%127

%72

%172

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

تعير البيانات الواردة في الجدوؿ  )5الى تغيرات المواؼ المالي لممصارؼ عينة الدراسة بعد ا

اع بياناتيا لمعاـ

 2015الى تطبيؽ ا تبار احد سيناريوىات الم اطر االرتمانية وىو سيناريو م اطر الديوف المعدومة ومقارنتيا مق بيانات
ما ابؿ اال تبار ومف ثـ نمحظ عالاة تمؾ التغيرات مق ىدؼ األماف لممصارؼ عينة البحث  ،اذ نمحظ مف الؿ الجدوؿ
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 )5بعد طرح النسبة االفت ار ية  %50مف اجمالي القروض ارتفاع م اطر االرتماف  ،اذ ارتفعت نسبة الديوف المعدومة
الى القروض مف

 ) 0.007، 0.002 ، 0.01، 0.06ما ابؿ اال تبار الى  ) 10.00 ، 1.00 ، 1.00 ، 1.00ما

بعد اال تبار ولجميق المصارؼ عمى التوالي مما ستؤدي زيادة الم اطر الى ت فيض اجمالي القروض والتسميفات لمصارؼ

بغداد والتجاري والعرؽ األوسط واالستثمار العرااي مف مايقارب  ) 121،148، 1499924، 9،102 ، 235،718مميار
دينار عمى التوالي الى مايقارب  ) 609574 ، 749962 ، 49551 ، 1179859مميار دينار بعد اال تبار  ،ومف ثـ

سيؤدي ذلؾ االت فيض الى تحقؽ سارر ناجمة عف الديوف المعدومة ستؤثر في ت فيض اجمالي الموجودات ب منيا
الموجودات ذات الم اطر وكذلؾ الى ت فيض راس الماؿ الممتمؾ الذي مف اللو يتـ تغطية تمؾ ال سارر ومف ثـ ان فاض

اجمالي المطموبات وحقوؽ الممكية وكما ىو مبيف في الجدوؿ  ، )5ونتيجة لمتغيرات الحاصمة في الموجودات المرجحة
بالم اطر وراس الماؿ الممتمؾ بفعؿ سارر الديوف المعدومة سيؤدي ذلؾ الى تغيرات في نسب الكفاية لممصارؼ عينة
البحث وعمى التوالي مف  ) %148 ، %79 ، %137 ، %45ابؿ اال تبار الى مايقارب ، %73 ، %137 ، %31
 )%170بعد اال تبار .

ب -س ػ ػ ػػيناريو م ػ ػ ػػاطر ال ػ ػ ػػديوف المتعثػ ػ ػ ػرة الكب ػ ػ ػػر  )2م ػ ػ ػػف المقتر ػ ػ ػػيف ستص ػ ػ ػػبح معدوم ػ ػ ػػة بنس ػ ػ ػػبة افت ار ػ ػ ػػية  %75م ػ ػ ػػاطر
تركزات ارتمانية ) .
الجدول ( )2يوضح تغيرات الموقف المالي قبل وبعد االختبار في ظل تطبيق سيناريو مخاطر تركزات ائتمانية لمعام :212
السيناريو االسوء (بعد االختبار )

السيناريو األساسي (قبل االختبار)

(الديون المتعثرة الكبر ( ):من المقترضين ستصبح معدومة بنسبة

المؤشرات المالية والمصرفية

)%72

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

مصرف

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

مصرف

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

العراقي

االوسط

العراقي

العراقي

االوسط

العراقي

0107222

27271:2

2217720

172277117

01:7272

27:7212

2227222

:227712

2712:

10272:0

1:17102

1227:22

27722

1077111

1127722

اجمالي المطموبات وراس المال الممتمك

172207222

0107222

27271:2

2217720

172277117

01:7272

27:7212

2227222

الديون المتعثرة

02722:

27222

27722

17222

1:7022

27770

27227

27022

--------

-------

-------

277012

:7212

:7212

17272

172207222

اجمالي الموجودات
القروض والتسميفات

مقدار خسائر الديون المعدومة

-------

مخاطر االئتمان قبل وبعد اختبار
2.21

2.22:

2.227

2.12

2.20

2.2:

2.21

الديون المعدومة  /اجمالي القروض

2.22

راس المال الممتمك

:227022

:707:2:

:727227

:217:2:

:217222

:717222

:707120

:727222

الموجودات ذات لمخاطر

2127:22

:227107

2227221

1227201

27:7721

12772:2

2077772

122722:

%02

%127

%72

%102

%02

%12770

%72

%10272

نسب االمان

نسبة كفاية راس المال – بازل :

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

يت ح مف نتارج تحميؿ البيانات في الجدوؿ  )6انو في حاؿ تعرض بيانات المصارؼ عينة البحث الى تطبيؽ ا تبار
سيناريو م اطر الديوف المتعثرة الكبر  )2مف المقتر يف ستصبح  %75منيا معدومة ستؤدي الى زيادة نسبة م اطر
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الديوف المعدومة الى القروض مف  ) 0.007، 0.002 ، 0.01، 0.06ما ابؿ اال تبار الى 0.02 ، 0.34 ، 0.19
 ) 0.01،ما بعد اال تبار ومف ثـ ستؤدي تمؾ ال سارر الى ت في ات بمقدار حجميا في ايـ اجمالي القروض والتسميفات
ومف ثـ اجمالي الموجودات كما ستؤدي ال سارر اي اً الى ت في ات في راس الماؿ الممتمؾ كونو المعوض لتمؾ ال سارر

ومف ثـ ان فاض اجمالي المطموبات وراس الماؿ الممتمؾ  ،وكنتيجة لتمؾ التغيرات ستحصؿ تغيرات في نسب الكفاية

لممصارؼ كافة مف حوالي  ) %148 ، %79 ، %137 ، %45ما ابؿ اال تبار الى ، %78 ، %13794 ، %40
. ) %148،3
ج -سيناريو م اطر ان فاض سعر الصرؼ بنسبة  %30م اطر السوؽ )
الجدول ( )7يوضح تغيرات الموقف المالي قبل وبعد االختبار في ظل تطبيق سيناريو مخاطر السوق لمعام :212
السيناريو االسوء (بعد االختبار )

السيناريو األساسي (قبل االختبار)
المؤشرات المالية والمصرفية

نقدية

(مخاطر انخفاض سعر الصرف بنسبة )%22
مصرف بغداد

المصرف

مصرف

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

العراقي

االوسط

العراقي

مصرف

مصرف

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

العراقي

االوسط

العراقي

2727272

1027272

2:2721:

2217222

7227022

12:7121

2:27:20

2027122

اجمالي الموجودات

172207222

0107222

27271:2

2217720

172027222

0127102

7227071

2207222

اجمالي المطموبات وراس المال

172207222

0107222

27271:2

2217720

172027222

0127102

7227071

2207222

الموجودات بالدوالر

1127222

:7221

102721:

:27222

12:7202

07127

:217122

0:7201

المطموبات بالدوالر

2227272

227222

10272:2

7:7220

2007111

027022

:2172:1

12272:2

الصافي

():227222

()22727:

()27112

()0:7202

()2217:22

()007:02

()27121

()227772

الخسارة عن االنخفاض

-------

--------

-------

--------

1107222

127:70

27202

127:20

نسب االمان
راس المال الممتمك
الموجودات ذات لمخاطر
نسبة كفاية راس المال – بازل :

:227022

:707:2:

:727227

:217:2:

1207122

:2272:2

:727212

:2272:2

2127:22

:227107

2227221

1227201

2227222

2117022

0127222

:2:7222

%02

%127

%72

%102

%:2

%0:

%27

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

تعير البيانات الواردة في الجدوؿ  )7الى ا

اع بيانات المصارؼ عينة البحث الى تطبيؽ سيناريو ا ر عالي العدة

وىػػو سػػيناريو م ػػاطر ان فػػاض سعرالصػػرؼ بنسػػبة افت ار ػػية مقػػدارىا  ، )%30اذ سػػيؤي االن فػػاض الػػى ت فػػيض ايمػػة
الموجودات والمطموبات األجنبية  )$المقومة بالعممة المحمية أي زيػادة حجميػا وارتفػاع سػارر المصػارؼ عينػة البحػث  ،اذ
ستبم ال سارر بعد اال تبار لممصارؼ وعمى الترتيب مايقارب  )18،234 ، 0،048، 13،274، 114،380مميار دينػار
وس ػػتؤدي تم ػػؾ ال س ػػارر ال ػػى الت ف ػػيض بمق ػػدار حجمي ػػا ف ػػي اجم ػػالي النقدي ػػة والموج ػػودات ذات الم ػػاطر وم ػػف ث ػػـ اجم ػػالي
الموجودات وكذلؾ ت فيض راس الماؿ الممتمؾ المعوض عف ال سارر ومف ثـ اجمالي المطموبات وراس الماؿ الممتمؾ وكما
نمحظو في الجدوؿ  ، ) 7وكنتيجة لمتغيرات الحاصمة في المواؼ المالي بعد اال تبار سيؤدي ذلؾ الى احداث تغيرات في
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نسب الكفايػة لممصػارؼ كافػة  ،اذ سػتن فض نسػب الكفايػة مايقػارب  ) %148 ، %79 ، %137 ، %45ابػؿ اال تبػار
الى  ) %129 ، %67 ، %42 ، %23ما بعد اال تبار.
د -سيناريو م اطر تدفؽ ودرق اصيرة االجؿ لم ارج بنسبة  %45م اطر االسيولة )
الجدول ( )2يوضح تغيرات الموقف المالي قبل وبعد االختبار في ظل تطبيق سيناريو مخاطر السيولة لمعام :212
السيناريو االسوء (بعد االختبار )

السيناريو األساسي (قبل االختبار)
المؤشرات المالية والمصرفية

اجمالي الموجودات
نقدية
اجمالي المطموبات وراس المال
ودائع قصيرة االجل  /مطموبات
مقدار االنخفاض

(مخاطر تدفق ودائع قصيرة االجل لمخارج بنسبة )%02
مصرف بغداد

المصرف

مصرف الشرق

مصرف

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

مصرف

التجاري

التجاري العراقي

االوسط

االستثمار

التجاري

التجاري

الشرق

االوسط

االستثمار
العراقي

172207222

0107222

27271:2

2217720

1707072:2

027702:

2:07227

2207702

2727272

1027272

2:2721:

2217222

722727:

1277272

:707722

2107011

172207222

0107222

27271:2

2217720

1707072:2

027702:

2:07227

2207702

:277722

127027

11:7:72

1207012

1077:22

27202

217722

277022

---------

---------

---------

---------

1:27227

77227

2272:2

027222

العراقي

العراقي

نسب االمان
راس المال الممتمك
الموجودات ذات لمخاطر
نسبة كفاية راس المال – بازل :

:227022

:707:2:

:727227

:217:2:

1077221

:227222

::27001

:207:70

2127:22

:227107

2227221

1227201

2127:22

:227107

2227221

1227201

%02

%127

%72

%102

%:0

%122

%22

%1:2

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

تعير البيانات الواردة في الجدوؿ  )8الى ا

اع بيانات المصارؼ عينة البحث الحد سيناريوىات م ػاطر السػيولة

وىو سيناريو م اطر تدفؽ الودارق القصيرة االجػؿ لم ػارج بنسػبة افت ار ػية مقػدارىا  %45وبتطبيػؽ ىػذا السػيناريو سػين فض
حجـ الودارػق الودارػق القصػيرة االجػؿ مػف حػوالي  ) 104،418 ، 112،279 ، 16،437 ، 267،793مميػار دينػار ابػؿ
اال تب ػػار الػ ػػى ح ػ ػوالي  ) 57،430 ، 61،753 ، 9،040، 147،286مميػ ػػار دينػ ػػار بعػ ػػد اال تبػ ػػار وبالتػ ػػالي بم ػ ػ حجػ ػػـ
االن فػػاض بعػػد اال تبػػار ح ػوالي  ) 46،988 ، 50،526 ، 7،397 ، 120،507مميػػار دينػػار والػػذي سػػيؤدي بػػدوره الػػى
ت فيض المحفظة النقدية ومف ثـ اجمالي الموجودات وكذلؾ سيؤدي الى ت فػيض راس المػاؿ الممتمػؾ المعػوض لالن فػاض
ومػػف ثػػـ اجمػػالي المطموبػػات وراس المػػاؿ الممتمػػؾ وكمػػا ى ػػو مبػػيف فػػي الج ػػدوؿ  . )8تم ػػؾ التغيػ ػرات الناجمػػة عػػف تطبي ػػؽ
ا تبارات سيناريو م ػاطر السػيولة سػيؤدي الػى احػداث تغيػرات فػي نسػب الكفايػة لممصػارؼ عينػة البحػث مايقػارب ، %45
 ) %148 ، %79 ، %137ابؿ اال تبار الى حوالي  ) %123 ، %65 ، %133 ، %24بعد اال تبار
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 -:تطبيق سيناريوهات متعدد المتغيرات في المصارف عينة البحث
تطبيؽ ا تبار سيناريوىات م اطر الديوف المتعثرة ستصبح معدومة بنسبة + %30وسيناريو م اطر ان فاض اسعار
االسيـ والسندات بنسبة . ) %50
الجدول ( )2يوضح تغيرات الموقف المالي قبل وبعد االختبار في ظل تطبيق سيناريوهات متعدد المتغيرات لمعام :212
السيناريو االسوء (بعد االختبار )

السيناريو األساسي (قبل االختبار)
المؤشرات المالية والمصرفية

المصرف

مصرف

مصرف

مصرف بغداد

العراقي

االوسط

العراقي

اجمالي الموجودات

172207222

0107222

27271:2

2217720

170077222

:22722:

22:7222

22:72:2

القروض والتسميفات

:227712

2712:

10272:0

1:17102

:177222

07202

1027177

1:27:22

استثمارت مالية

:227222

:217102

0:7272

22722:

1:27012

1127272

:17:27

127022

اجمالي المطموبات وراس

172207222

0107222

27271:2

2217720

170077222

:22722:

22:7222

22:72:2

التجاري

المصرف

التجاري العراقي

مصرف الشرق
االوسط

مصرف بغداد

مصرف

التجاري

االستثمار
العراقي

التجاري

االستثمار

الشرق

المال الممتمك
227:22

107:22

272:0

27122

017020

27202

07277

:7122

الديون المتعثرة

-------

--------

-------

-------

177772

07:2:

17707

27202

خسائر انخفاض اسعار

--------

--------

-------

--------

1:27012

1127272

:17:27

127022

اجمالي الخسائر

------------

---------

----------

---------

1077122

1127227

:27220

127011

خسائر الديون المعدومة
االسهم والسندات
نسب االمان
راس المال الممتمك

:227022

:707:2:

:727227

:217:2:

1:17:22

1207022

:227222

:217221

الموجودات ذات لمخاطر

2127:22

:227107

2227221

1227201

022722:

227212

2:77227

1727222

%02

%127

%72

%102

%:2

%12:

%72

%122

نسبة كفاية راس المال – بازل

:

المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

كما ىو مبيف في البيانات الواردة في الجدوؿ  )9فقد تـ ا

اع بيانات المصارؼ عينة البحث الى تطبيؽ ا تبار

سيناريو متعدد المتغيرت تمثمت با تبار سيناريوىات م اطر الديوف المتعثرة ستصبح معدومة بنسبة + %30سيناريو
م اطر ان فاض اسعار االسيـ والسندات بنسبة  ، %50ىذا اال تبار سي فض حجـ القروض وحجـ االستثمارات المالية
نتيجة سارر الديوف المعدومة وم اطر السوؽ بان فاض اسعار االسيـ والسندات  ،اذ بمغت سارر الديوف المعدومة
لممصارؼ عينة البحث مايقارب  ) 0،945 ، 1،747 ، 4،262 ، 17،779مميار دينار وبمغت سارر ان فاض اسعار
االسيـ والسندات مايقارب

 ) 18،466 ، 21،287 ، 115،575 ، 129،419مميار دينار  ،تمؾ ال سارر ستؤدي الى

ت فيض فقرتي القروض والتسميفات واالستثمارات المالية ومف ثـ اجمالي الموجودات وكذلؾ ستؤدي ال سارر الى ت فيض
راس الماؿ الممتمؾ العوض لم سارر ومف ثـ ت فيض اجمالي المطموبات وراس الماؿ الممتمؾ  ،اذ اف التغيرات الحاصمة
بفعؿ تطبيؽ تمؾ السيناريوىات ستؤدي الى احداث تغيرات في نسب الكفاية مايقارب %148 ، %79 ، %137 ، %45
) ابؿ اال تبار الى مايقارب  ) %153، %78 ، %192 ، %26بعد اال تبار .
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يت ح مف نتارج تحميؿ اال تبارات في المصارؼ عينة البحث صحة الفر ية الرريسة ومفادىا توجد عالاة بيف ا تبارات
الجيد وىدؼ األماف المصرفي ) وكذلؾ اي اً تحقؽ ىدؼ الدراسة عف البحث في العالاات الرابطة بيف ا تبارات الجيد
واألماف المصرفي .
ثالثاً  :تحميل نتائج اختبارات الجهد في المصارف عينة الدراسة واإلجراءات المتخذة في ضوء النتائج
أظيرت نتارج تحميؿ ا تبارات الجيد في المصارؼ عينة البحث في الجدوؿ  )10وىي كاالتي :
الجدول ( )12يوضح نتائج اختبارات الجهد لممصارف التجارية الخاصة العراقية عينة الدراسة وكفاية راس المال بعد االختبار لمعام :212
مدى متانة المصارف في ضوء نتائج االختبار بالمقارنة مع بازل %2

المصارف وكفاية راس المال بعد االختبار

 -البنك المركزي  - %1:قانون المصارف %12

انواع سيناريوهات المخاطر
الخاضعة لالختبار

سيناريوهات المتغير الواحد
الديون المعدومة بنسبة  %22من اجمالي

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

مصرف

مصرف بغداد

المصرف

مصرف

مصرف

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

التجاري

التجاري

الشرق

االستثمار

العراقي

االوسط

العراقي

العراقي

االوسط

العراقي

%127

%72

%172

%21

امان

امان

امان

امان

القروض والتسميفات
ديون متعثرة الكبر ( ):من المقترضين تصبح

%02

%127

%72

%102

امان

امان

امان

امان

معدومة بنسبة )%72
انخفاض سعر الصرف بنسبة %22

%:2

%0:

%27

%1:2

امان

امان

امان

امان

تدفق ودائع قصيرة االجل لمخارج بنسبة %02

%:0

%122

%22

%1:2

امان

امان

امان

امان

امان

امان

امان

امان

الديون المتعثرة تصبح معدومة بنسبة + %22

%:2

%12:

%72

%122

سيناريوهات المتغيرات المتعددة
انخفاض اسعار االسهم والسندات بنسبة %22
المصدر  :مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر والمراجق السابقة وبرنامج اال تبار االلكتروني

عف طريؽ نتارج تحميؿ اال تبارات الواردة في الجدوؿ  )10يت ح ارتفاع نسب الكفاية لجميق المصارؼ عينة البحث
مما يجعميا في و ق امف إزاء الم اطر لير المتواعة في ظؿ تطبيؽ ا تبارات سيناريوىات الم اطر المذكورة ﺂنفا وفي
حاؿ تحقؽ تمؾ السيناريوىات عالية العدة  ،اذ نمحظ اف نسب الكفاية بعد اال تبار ولكافة المصارؼ ىي اعمى بكثير مف
نسب الكفاية لبازؿ  2زنسب تعميمات البنؾ المركزي العرااي واانوف المصارؼ ومف ثـ التوجد اية إجراءات تتعمؽ
بإعادة الرسممة او اندماج المصارؼ .
ويت ح مف نتارج التحميؿ صحة الفر ية الرريسة الثانية والتي تت مف يساعد است داـ تطبيؽ ا تبارات الجيد في إدارة
الم اطر المصرفية ) .
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) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()53

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
 -1يعػػد اسػػت داـ ا تبػػارات الجيػػدعمى المصػػارؼ مػػف االسػػاليب الحديثػػة بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى اػػدراتيا عمػػى تحمػػؿ ال سػػارر
المستقبمية المحتمؿ التعرض ليا في ظؿ سيناريوىات محددة حوؿ الم اطر المالية والمصرفيةلير المتواعة في المستقبؿ .
-2

عؼ توصيات بازؿ  2في تجنيػب المصػارؼ مػف زيػادة مػديونيتيا وفػي طرحيػا لنمػاذج الدارة الم ػاطر وفػي تقػدير مػا

تحتػػاج اليػػو المصػػارؼ مػػف رؤوس ام ػواؿ واحتياطيػػات  ،فجػػاءت بػػازؿ  3لتعػػير اواعػػدىا ومعاييرىػػا الجديػػدة لتعزيػػز متانػػة
المصارؼ وتحسيف نوعية راس الماؿ .
 -3اعتماد البيانات التاري ية في تواق الم اطر المستقبمية محاولة اد التتميز بالداػة بالمقارنػة مػق تطبيقػات ا تبػارات الجيػد
المصرفي التي تتسـ باسموبيا االف ؿ لفحص ادرة المصرؼ وامكانيتو في االداء بااسى االو اع الصعبة وفؽ سػيناريوىات
عالية العدة .
 -4اثبتت نتارج تحميؿ اال تبارات صحة الفر يات الرريسية لمبحث والتي تت مف الفر ػية الرريسػية االولػى ومفادىػا توجػد
عالاػػة بػػيف ا تبػػارات الجيػػد وىػػدؼ االمػػاف المصػػرفي ) وصػػحة الفر ػػية الرريسػػية الثانيػػة ومفادىػػا يسػػاعد اسػػت داـ تطبيػػؽ
ا تبارات الجيد في ادارة الم اطر المصرفية ) .
 -5اثبت الجانب العممي لمبحػث تحقػؽ اىدافػو فػي تحديػد مسػتوى االداء الععػواري لممصػارؼ عينػة البحػث فػي تحقيػؽ ىػدؼ
االماف المصرفي وكذلؾ البحث في العالاات الرابطة بيف ا تبارات الجيد واالماف المصرفي .
 -6اظيػػرت نتػػارج تحميػػؿ المؤع ػرات المعتمػػدة لمؤع ػرات االمػػاف االداء لػػي المػػنظـ والعع ػواري لعمػػؿ ادارات المصػػارؼ مػػف
حيث االحتفاظ المفرط بنسب اماف اعمى بكثير مف المعايير المحمية والدولية .
 -7اظيػػرت نتػػارج تحميػػؿ اال تبػػارات بػػاف جميػػق المصػػارؼ عينػػة البحػػث تمتمػػؾ نسػػب كفايػػة اعمػػى بكثيػػر مػػف كفايػػة بػػازؿ 2
وتعميمات البنؾ المركزي واانوف المصارؼ العرااية وبالتالي عدـ حاجة تمؾ المصارؼ عينة البحث في
أي جراءات اعادة رسممة او اندماج .
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ثانياً  :التوصيات والمقترحات
 -1يتطمػب مػػف المصػػارؼ العراايػة عينػػة البحػػث اسػت داـ تقنيػػات ا تبػػارات الجيػد وفػػؽ سػػيناريوىات عاليػة العػػدة تتوافػػؽ مػػق
البيرة العرااية المالية واالاتصادية لمعرفة ادرتيا في مواجية الم اطر المصرفية والمالية االستثنارية في المستقبؿ .
-2

رورة التزاـ المصارؼ العراايةعينة البحث بالقواعد والمعايير الدولية وما تصدره لجنة بازؿ مف توصيات جديدة لتعزيز

متانتيا وتحسيف نوعية راسماليا وذلؾ مف الؿ :
أ -اعداد ك ارريس ونعريات حوؿ المعايير والتوصيات الجديدة لبا از وتوزيعيا عمى منتسبي المصرؼ لمتعرؼ عمييا .
ب -االعتمػاد عمػػى المت صصػػيف فػػي الجامعػػات والمعاىػد وبعػػض ال بػراء فػػي تطػػوير مالكػات المصػػرؼ عػػف اليػػات تطبيػػؽ
اال تبارات والسيناريوىات المست دمة ولير ذلؾ .
ج -تطوير ادرات المالكات البعرية عف طريؽ اد اليـ في دورات دا مية و ارجية عف تطبيؽ اال تبارات .
 -3عمى المصرؼ العرااية عينػة البحػث

ػرورة تحسػيف أداؤىػا فػي تحقيػؽ ىػدؼ االمػاف بعيػداً عػف االفػراط والععػوارية وبمػا

يحقؽ نسب تتوافؽ مق المعايير المحمية والدولية مما يوفر مستويات مف السيولة تمكف المصارؼ مف تحقيؽ الربحية .
 -4توجيو المصارؼ العرااية كافة باالفادة مف تطبيقات ا تبارات الجيد .
 -5تفتح ىذه الدراسة افاااً مستقبمية لدراسات اادمة عالاة ا تبارات الجيد باىداؼ استراتيجية ا رى او تحقيؽ مزايا تنافسػية
ليا في السوؽ المالي وما عابو ذلؾ .
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