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Assessing the solvency of banks using stress test- ABC case study * ،1
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 حيث مت إجراء هذا االختبار على البياانت املالية، هتدف الدراسة إىل تقدمي منوذج لتقييم املالءة املالية للبنوك ابستخدام اختبار الضغط: ملخص
، خماطر سعر الفائدة، خماطر الرتكيز القطاعي، ابستخدام صدمات متعلقة بكل من خماطر االئتمان،2018  اجلزائر لسنة-للمؤسسة العربية املصرفية
.Excel  وقياس أثر الصدمات املفرتضة على معدل املالءة ابستخدام برانمج، واستخدام كل من حتليل احلساسية وحتليل السيناريو،وخماطر السيولة
 حيث اخنفض عند الزايدة يف نسبة،توصلت الدراسة إىل أن معدل املالءة اخنفض يف مجيع الصدمات املفرتضة لكن خيتلف التأثري حسب نوع اخلطر
 كما اخنفض جراء حدوث صدمات يف القطاعات اليت حتصلت على االئتمان من البنك،القروض املتعثرة خاصة عند حدوث السيناريو األسوأ
 أما فيما يتعلق بصدمات خماطر أسعار الفائدة فإن التغريات يف هذه األخرية مل يكن هلا األثر الكبري على معدل.خاصة قطاع املؤسسات اخلاصة
 وأظهرت نتائج صدمات السيناريو التأثر. أما خبصوص صدمات خماطر السيولة فتظهر النتائج قدرة البنك على مواجهة هذه الصدمات.املالءة
.الكبري لكل من معدل املالءة وأرابح البنك جراء تلك الصدمات
. اجلزائر- اختبار الضغط ؛ معدل املالءة ؛ خماطر ؛ صدمات ؛ املؤسسة العربية املصرفية: الكلمات املفتاح
.G32  ؛G28  ؛G21 : JEL تصنيف
Abstract: The study aims to provide a model for assessing the solvency of banks using the stress
test, as this test was conducted on the financial statements 2018 of the Arab Banking Corporation Algeria, using shocks related to each of the credit, sectoral concentration, interest rate, liquidity
risks, and use both sensitivity and scenario analysis and measure the effect of shocks on the
solvency rate using Excel. The results indicate that the solvency rate decreased in all assumed
shocks, but the effect varies according to the type of risk. as it decreased when the percentage of
non-performing loans increased, especially when the worst scenario occurred, and also decreased
due to shocks in the sectors that obtained credit from the bank, especially the private institutions
sector. As for the interest rate risk shocks, the changes in the latter did not have a significant impact
on the solvency rate. As for liquidity risk shocks, the results show the bank's ability to face these
shocks. The results of the scenario shocks showed the significant impact of both the solvency rate
and the bank’s profits as a result of these shocks.
Keywords: stress test ; solvency rate ; risk ; shock ; Arab Banking Corporation - Algeria.
Jel Classification Codes : G21 ; G28 ; G32.
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 -Iمتهيد :
يعد اختبار الضغط من األساليب احلديثة لتقييم املالءة املالية للبنوك ،حيث يهدف إىل تقييم وضعها املايل يف ظل ظروف صعبة واندرة
لكن حمتملة احلدوث ميكن أن تسبب خسائر كبرية أو حىت اإلفالس ،مث النظر يف مدى قدرهتا على حتمل تلك الظروف ،وهو ما يساعد البنوك على
التحوط ضد تلك الظروف قبل حدوثها وتقوية الوضع املايل ،من خالل تقدير االحتياجات الرأمسالية الالزمة لذلك والقيام ابإلجراءات الضرورية
بغية دعم املركز املايل ،حىت تصبح البنوك قادرة على مواجهة الصدمات البنكية أو الصدمات املتعلقة ابالقتصاد الكلي الصعبة.
وتعتمد العديد من السلطات اإلشرافية لتقييم مالءة أنظمتها املالية بتطبيق اختبار الضغط ،وبنك اجلزائر واحد منها ،كما ميكن تطبيق
هذا االختبار من قبل البنوك حيث طبقت العديد منها هذا االختبار حىت قبل أزمة  2008وقبل ظهور التوجيهات الدولية واإلشرافية حول هذا
االختبار.
إشكالية الدراسة :وبغرض إبراز أمهية هذا االختبار ،وقدرته على تقييم املالءة املالية للبنوك ،وكشف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا يف ظل
الظروف القاسية ،حتاول هذه الدراسة تقدمي منوذج لكيفية إجراء هذا االختبار بتطبيقه على أحد البنوك العاملة يف اجلزائر أال وهو املؤسسة العربية
املصرفية -اجلزائر ،واإلجابة حول اإلشكال التايل:
ما مدى قدرة اختبار الضغط على تقييم املالءة املالية للمؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر؟
فرضيات الدراسة :ولإلجابة على إشكالية الدراسة مت صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية األوىل :متتلك املؤسسة العربية املصرفية  -اجلزائر القدرة على مواجهة صدمات ملخاطر االئتمان؛
الفرضية الثانية :متتلك املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر القدرة على مواجهة صدمات ملخاطر الرتكيز القطاعي؛
الفرضية الثالثة :متتلك املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر القدرة على مواجهة صدمات ملخاطر أسعار الفائدة؛
الفرضية الرابعة :متتلك املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر القدرة على مواجهة صدمات ملخاطر السيولة؛
الفرضية اخلامسة :متتلك املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر القدرة على مواجهة صدمات ملخاطر االئتمان وخماطر أسعار الفائدة تقع معا.
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 التعريف ابختبار الضغط وبيان قدرته على تقييم املالءة املالية للبنوك. تقدمي منوذج لكيفية إجراء اختبار الضغط يف البنوك. تقييم املالءة املالية للمؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر ابستخدام اختبار الضغط.الدراسات السابقة :تعددت األب اث والدراسات اليت تناولت موضوع اختبار الضغط يف البنوك بصفة خاصة ،نظرا لآلاثر السلبية اليت ميكن أن
تسببها هذه األخرية على النظام البنكي واالقتصاد ككل ،حيث جند دراسة كل من:
 دراسة  1Oanh T. K. Vu and alواليت هتدف لتقييم قدرة البنوك التجارية الفيتنامية على حتمل آاثر زايدة خماطر االئتمان نتيجةللصدمات االقتصادية الكلية اعتماد على البياانت املالية املتوقعة لسنة  ،2016وذلك يف حال حصول صدمات للمتغريات االقتصادية فقط،
ويف حال حصول تلك الصدمات مع األخذ يف االعتبار معدل النمو االئتماين املتوقع سنة  .2016يف احلالة األوىل تنخفض نسبة مالءة
البنوك اخنفاضا طفيفا ،وال يوجد سوى بنك من أصل  10بنوك لديها نسبة مالءة أقل من  ،٪9أما يف احلالة الثانية فإن نسبة مالءة البنوك
تقل بشكل كبري مع وجود  4من أصل  10بنوك هلا نسبة مالءة متوقعة حتت احلد األدىن التنظيمي .يف كلتا احلالتني املفرتضتني يالحظ أن
هناك تقلبات طفيفة يف نسبة القروض غري العاملة حىت يف ظل السيناريو األسوأ.
 دراسة أسعد محيد العلي وعنود جريس القسوس  2اليت هتدف لتطبيق اختبار الضغط على البنوك التجارية العاملة يف األردن البالغ عددها 13بنك اعتمادا على بياانهتا املالية لسنة  2012ابستخدام املنهج الوصفي التطبيقي .توصلت الدراسة إىل أن البنوك التجارية األردنية مبأمن من
التقلبات املستقبلية الشديدة ،حيث اختلف تصنيف تلك البنوك حسب نوع املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا ،وقد ظهرت نواحي الضعف
بشكل واضح يف املخاطر االئتمانية والسوقية على حد سواء ،أما فيما يتعلق مبخاطر السيولة فهناك احتمالية لزايدة الفجوة بني املطلوابت
واملوجودات السائلة لتلك البنوك وأن البنوك الكربى أكثر أتثرا لكرب حجم ودائعها وارتفاع حجم املوجودات السائلة ،وقد اجتازت معظم البنوك
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صدمات خماطر التشغيل بنجاح .كما أظهرت النتائج أن أغلب البنوك مل جتتز اختبارات السيناريو بنجاح خاصة يف حال حتقق السيناريو
األسوأ.
 دراسة  3Elsayed Elsiefyواليت هتدف لتقييم مرونة القطاع املصريف القطري لصدمات معينة والتقاط أتثري هذه الصدمات على نسبةمالءة البنوك ،وتقدير احتياجات رأس املال لعينة مشلت مثانية بنوك ،مخسة منها تقليدية وثالث بنوك إسالمية ،ابستخدام بياانهتا املالية للفرتة
بني  .2010- 2006وابستخدام املنهج من األسفل إىل األعلى واملنهج الوصفي التحليلي ،يشري اختبار الضغط إىل أن خماطر االئتمان ال
تزال تشكل نقطة ضعف كبرية للقطاع املصريف وهلا التأثري األكرب على نسبة املالءة وأن البنوك اإلسالمية أكثر عرضة ملخاطر االئتمان مقارنة
ابلبنوك التقليدية ،ومل يالحظ أي أتثري انشئ عن ارتفاع أسعار الفائدة ،وأن خماطر سعر الصرف هلا أتثري حمدود سواء كان ذلك ابلنسبة للقطاع
املصريف أو للمجموعات املكونة للدراسة .وأظهر التحليل املقارن بني البنوك التقليدية واإلسالمية أن كال اجملموعتني من البنوك حافظتا على
نسبة مالءة قوية ما بعد الصدمة إال أن شدة التغري الذي لوحظ يف نسبة املالءة أكثر حدة ابلنسبة للبنوك اإلسالمية مقارنة ابلبنوك التقليدية.
 دراسة  4Jan Willem van den Endواليت هتدف لتقدمي منوذج الختبار الضغط ملخاطر السيولة جلميع البنوك يف هولندا وحماكاةأثر الصدمات املفرتضة على خمزوانت السيولة واحتمال حدوث نقص يف السيولة من خالل حماكاة مونت كارلو .توصلت الدراسة إىل أن آاثر
اجلولة الثانية للسيناريو تكون هلا أتثري أكرب من أاثر اجلولة األوىل ،وأن إطالة فرتة الضغط أو زايدة ضغط السوق له أتثري كبري على نتائج
السيناريو.
 دراسة  5Sanvi Avouyi-Dovi and alواليت هتدف إىل بناء منوذج لالقتصاد الكلي ملخاطر االئتمان املمنوح لقطاع الصناعة يففرنسا ،حملاكاة توزيع اخلسائر للمحفظة االئتمانية حتت سيناريوهات اقتصادية كلية ابستخدام حماكاة مونت كارلو ،وذلك يف حال أن يكون
لدى الشركات احتماالت التخلف عن السداد متماثلة ،ويف حال استخدام درجات تصنيف الشركات املعتمدة يف بنك فرنسا .توصلت
الدراسة إىل أنه من خالل احملاكاة مت الوصول إىل توزيعات خلسائر االئتمان خمتلفة متاما .ففي السيناريو األساسي تكون اخلسارة املتوقعة اليت مت
احلصول عليها ابستخدام احتماالت للتخلف عن السداد متماثلة للشركات يف العينة أقل يف حال إجراء احملاكاة ابستخدام احتمال التخلف
عن السداد يراعي درجات التصنيف .ترتفع اخلسارة كحد أقصى من الدين املايل لقطاع التصنيع الفرنسي وفقا لفرضية احتمال التخلف عن
السداد املتماثلة يف ظل صدمة احنراف معياري سلبية واحدة ولثالثة احنرافات معيارية على اإلنتاج مقارنة مع احتماالت التخلف عن السداد
ابألخذ يف االعتبار درجات التصنيف.
ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:
إن الدراسات السابقة اليت مت عرضها مل تتطرق حلالة اجلزائر وإجراء اختبار ضغط على البنوك اجلزائرية ،لذلك سيتم الرتكيز يف الدراسة
احلالية على تطبيق االختبار على أحد البنوك العاملة يف اجلزائر أال وهو املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر ،ابإلضافة إىل ذلك ستعتمد الدراسة على
برانمج  Excelيف قياس أثر الصدمات املفرتضة على معدل املالءة خالفا ألدوات اليت اعتمدهتا الدراسات السابقة .وبناءا على البياانت املالية
للبنك املعين لسنة  2018سيتم حساب أثر صدمات مفرتضة على معدل املالءة ومقارنته مع احلد األدىن املقرر قانوان املقدر بـ % 9.5بناءا على
النظام رقم  ،01- 14بينما اعتمدت الدراسات السابقة على عتبات وفق القوانني املقررة يف البلدان اليت مت إجراء االختبار فيها أو اعتمادا على
احلدود الدنيا ملعدل املالءة طبقا ملا قررته جلنة ابزل.
 -1.Iمفهوم اختبار الضغط :
عرفت جلنة ابزل اختبار الضغط على أنه أداة مهمة إلدارة املخاطر ،تستخدمها البنوك كجزء من إدارة املخاطر الداخلية ،وينبه إدارة
البنك ابلنتائج السلبية غري املتوقعة املتعلقة مبجموعة متنوعة من املخاطر ،ويوفر مؤشرا على مدى احلاجة إىل رأس املال المتصاص اخلسائر إذا
6
حدثت صدمات كبرية.
كما يعرف اختبار الضغط على أنه عملية توفر معلومات عن سلوك النظام املايل يف إطار جمموعة من االفرتاضات االستثنائية ولكن
7
املعقولة ،وتوفر تقييمات مستقبلية للمخاطر على املستوى البنكي وعلى مستوى النظام.
يعرب اختبار الضغط على مدى حساسية املؤسسات املالية ألحداث سلبية لالقتصاد الكلي ،فهو أداة مهمة يف تقييم االستقرار املايل،
8
وتستخدم البنوك املركزية واجلهات التنظيمية املالية هذا املنهج بشكل متزايد يف فحص املخاطر اليت تواجه النظام املايل.
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واملالحظ من التعريفات أعاله أن اختبار الضغط أداة تستخدم لتقييم مالءة البنوك أو النظام املايل ككل اجتاه أحداث قاسية واستثنائية
لكن حمتملة احلدوث ،أي يف ظل ظروف غري عادية لنشاط البنك وهو ما مييزه على العديد من أدوات إدارة املخاطر األخرى ،حيث قد تكون هذه
األحداث متعلقة ابملخاطر املصرفية أو أبحداث مرتبطة ابالقتصاد الكلي واليت يكون هلا أثر على أداء واستقرار البنوك و /أو النظام البنكي ،وتساعد
هذه األداة يف حتديد االحتياجات الرأس مالية الواجب تكوينها للتصدي للخسائر اليت ميكن أن تسببها الصدمات إن وقعت.
وقد اكتسب اختبار الضغط كأداة حتليلية تستخدم يف أعمال االستقرار املايل أمهية يف السنوات األخرية حيث أصبح جزءا ال يتجزأ من
مجيع برامج تقييم نقاط الضعف اليت أجرهتا البنوك املركزية واهليئات التنظيمية واإلشرافية الدولية مثل صندوق النقد الدويل ) (FMIوالبنك الدويل
) (WBوجلنة ابزل لإلشراف املصريف.
وقد استخدم صندوق النقد الدويل اختبارات الضغط لفحص االستقرار املايل يف الدول األعضاء فيه وحتديد نقاط الضعف احملتملة اليت
قد هتدد استقرار األنظمة املالية للدول األعضاء ،لذلك جترى اختبارات الضغط عادة كجزء من برانمج تقييم القطاع املايل ) -(FSAPوهو جهد
مشرتك بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،وقد تناولت التقييمات يف إطار هذا الربانمج جمموعة واسعة من املخاطر املختلفة ضمن فئات
واسعة من خماطر االئتمان وخماطر السوق وخماطر السيولة وخماطر العدوى ،كما قدم الربانمج للدول األعضاء العديد من التوصيات لتحسني إطار
9
النظام املايل اخلاص بكل منها.
 -2.Iأمهية اختبار الضغط:
ابلرغم من أن اختبا رات الضغط ليست سوى جزء من العملية اليت تقوم من خالهلا البنوك بتطوير سياساهتا الكمية والنوعية إلدارة
املخاطر ،إىل أهنا حتقق العديد من املزااي عند تطبيقها ،ونذكر منها:
 أداة رئيسية إلدارة املخاطر ،وتنبه اإلدارة العليا ابلنتائج غري املتوقعة املتعلقة مبجموعة من املخاطر ،وتوفر مؤشرا على مقدار رأس املال املتاح
الستيعاب اخلسائر إذا حدثت صدمات كبرية.
 توفري تقييمات مستقبلية للمخاطر.
 التغلب على حمدودية النماذج والبياانت التارخيية مع اإلشارة إىل األحداث قليلة التكرار ذات التأثري الكبري.
 توفري إجراءات التخطيط لرأس املال مبا يف ذلك إجراءات التخطيط الداخلية لتقييم املالءة والسيولة.
 تسهيل إجياد أساليب لتخفيف املخاطر أو خطط الطوارئ جملموعة من األوضاع الصعبة.
10
 أداة رئيسية إلدارة املخاطر عند ابتكار منتجات جديدة واليت ليست هلا بياانت اترخيية أو بياانت متوفرة.
 متكن اختبارات الض غط املديرين من تتبع تعرض البنك لتغريات األسعار خالل األحداث اليت تعترب معقولة ،دون إلزامهم بتطوير منوذج
إحصائي ملثل هذه األحداث ،وهذا بدوره يسمح لرؤساء اإلدارة العليا ورؤساء وحدات األعمال بتحديد ما إذا كانت تعرضات البنك تتوافق
مع معدل الرغبة يف املخاطرة.
 تسهل اختبارات الضغط احلوار بني مديري املخاطر واإلدارة العليا ورؤساء وحدات األعمال بشأن املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك وطرق مراقبة
11
تلك املخاطر وإدارهتا.
 يعترب اختبار الضغط من األدوات اهلامة لإلشراف الكلي ،وميكن أن تساعد يف ضمان مرونة املؤسسات واألنظمة املالية للتطورات املالية السلبية
من خالل خلق شفافية حول نقاط الضعف وكيفية معاجلة هذه الثغرات ،كما ميكن أن ي زيد من الثقة يف املؤسسات املالية الفردية والنظام املايل
12
ككل.
 -3.Iأنواع اختبارات الضغط:
هناك عدة أنواع من اختبارات الضغط وذلك حسب تصنيفات معينة ،وميكن ذكر أهم هذه التصنيفات فيما يلي:
 -1.3.Iحسب عدد عوامل اخلطر اليت خيتربها:
تصنف اختبارات الضغط حسب عدد عوامل اخلطر اليت خيتربها إىل حتليل احلساسية وحتليل السيناريو.
 حتليل احلساسية:
يقيس حتليل احلساسية (االختبارات األحادية املتغري) التغري يف قيمة احملفظة الناتج عن صدمات بدرجات خمتلفة بسبب عوامل اخلطر املختلفة،
يف حني ال يتم النظر يف العالقات األساسية بني عوامل اخلطر ،حيث يعزل اختبار احلساسية التأثري على قيمة احملفظة لواحد أو أكثر من
التحركات احملددة مسبقا يف عامل خطر سوقي معني أو عدد صغري من عوامل خماطر السوق املرتبطة ارتباطا وثيقا على أساس ثبات املتغريات
األخرى (أي احلفاظ على مجيع العوامل األخرى اثبتة).
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حتليل السيناريو:
حيدد حتليل السيناريو جمموعة من األحداث املتزامنة اليت تتضمن سيناريو حمتمل قد حيدث ،يشمل الوضع الذي يؤثر فيه تغري عامل خطر واحد
على عدد من عوامل اخلطر األخرى على سبيل املثال أسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وما إىل ذلك .ميكن أن
يستند سيناريو اختبار الضغط على حدث سوقي كبري شهده املاضي (سيناريو اترخيي أو املنهج املرجعي) ،أو على حدث سوقي معقول مل
13
حيدث بعد (سيناريو افرتاضي أو املنهج التطلعي أو سيناريو حمدد مسبقا بناء على رأي اخلرباء).
✓ السيناريوهات التارخيية :مبوجب هذا املنهج يتم تطبيق التغريات يف عوامل اخلطر اليت لوحظت خالل الدورات التارخيية املختلفة على
احملفظة لقياس اخلسائر احملتملة يف حالة حدوث مثل هذا الوضع مرة أخرى 14.وتعترب السيناريوهات التارخيية أسهل يف صياغتها
16
وفهمها ،15كما أهنا سهلة التنفيذ وأيضا معقولة احلدوث ألن مثل هذا الوضع حدث فعال.
✓ السيناريوهات االفرتاضية :تستخدم السيناريوهات االفرتاضية بنية من الصدمات يعتقد أهنا معقولة يف بعض الظروف املتوقعة ،واليت
ال يوجد هلا مثيل يف التاريخ (على الرغم من أن االفرتاضات اليت تدخل يف بناء هذه السيناريوهات غالبا ما تعتمد على التجربة
18
التارخيية) 17.إن العيب الرئيسي هلذه السيناريوهات هو صعوبة حتديد احتمال وقوع احلدث املفرتض.
 -2.3.Iحسب طريقة تنفيذ االختبار:
تصنف اختبارات الضغط حسب طريقة تنفيذ االختبار إىل اختبار ضغط مباشر واختبار ضغط عكسي.
اختبار الضغط املباشر:
يشمل اختبار الضغط املباشر أنظمة اختبار الضغط اليت مت تطويرها منذ األزمة ،واليت يتم تطبيقها يف أغلب البنوك والسلطات اإلشرافية ،كما
19
تطرقت هلا العديد من الكتاابت األكادميية .تندرج ضمن اختبار الضغط املباشر طريقتان :من األعلى لألسفل ومن األسفل إىل األعلى.
✓ منهج من األسفل إىل األعلى :مبوجب منهج من األسفل إىل األعلى يتم تقدير االستجابة ملختلف الصدمات يف السيناريو على
مستوى احملفظة ،ابستخدام بياانت مفصلة للغاية من املؤسسات املالية الفردية ،ميكن بعد ذلك جتميع النتائج أو مقارنتها لتحليل
حساسية القطاع أبكمله أو جمموعة من املؤسسات .يتميز املنهج من األسفل إىل األعلى أبنه يستخدم بياانت احملافظ الفردية
بشكل أفضل ،ولكن إذا قدمت املؤسسات تقديراهتا اخلاصة فتحصل بعض التناقضات يف كيفية قيام كل مؤسسة بتطبيق السيناريو
وعرض تقديراهتا العددية.
✓ منهج من أعلى إىل أسفل :يتم استخدام املنهج من األعلى إىل األسفل لتقدير استجابة جمموعة من املؤسسات لسيناريو معني.
غالبا ما يكون تطبيق املنهج من األعلى إىل األسفل أسهل يف التنفيذ ،ألنه ال يتطلب سوى بياانت جممعة ،وطريقة متناسقة
20
وموحدة .إال أنه جيب تطبيق كلتا الطريقتني ،لكن حمدودية البياانت قد حتول دون ذلك يف العديد من البلدان.
اختبار الضغط العكسي:
تبدأ اختبارات الضغط العكسي من نتيجة اختبار ضغط معروفة (مثل خمالفة نسب رأس املال التنظيمية ،عدم السيولة أو اإلفالس) مث نبحث
عن األحداث اليت ميكن أن تؤدي إىل مثل هذه النتيجة ابلنسبة للبنك 21 .حيث إن اختبار الضغط العكسي هو منوذج بديل للمنهج املباشر،
22
هدفه هو حتديد نطاق سيناريوهات اليت قد تؤدي إىل "اهنيار البنك".
 -3.3.Iحسب مستوى تنفيذ االختبار:
قد يتم إجراء اختبار الضغط بواسطة بنك فردي أو جمموعة من البنوك ذات بعض اخلصائص املشاهبة أو النظام.
على املستوى البنكي:
توفر تقنيات اختبار الضغط طريقة لتحديد أتثري التغيريات يف عدة عوامل اخلطر (مثل خماطر السوق ،وخماطر السيولة ،وخماطر االئتمان وما إىل
ذلك) على أصول وخصوم البنك.
على مستوى النظام:
تكمل اختبارات الضغط على مستوى النظام اختبار الضغط على املستوى البنكي من خالل توفري معلومات حول حساسية األنظمة املالية
لعدد من عوامل اخلطر .تساعد هذه االختبارات املشرفني على حتديد نقاط الضعف والتعرض العام للمخاطر اليت قد تتسبب يف تعطيل
24
األسواق املالية ،23نتيجة لذلك يتم إجراؤه من قبل البنوك املركزية أو املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
 -4.3.Iحسب نوع البنوك اليت تنفذ االختبار:
نظرا الختالف خصائص وطبيعة عمل كل من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ،فإن ذلك يتطلب اختبار للضغط يراعي تلك االختالفات.
اختبار الضغط يف البنوك التقليدية:
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يف ماي  2009نشرت جلنة ابزل "املبادئ السليمة ملمارسات اختبار الضغط واإلشراف عليها" واليت أدخلت مبادئ توجيهية أقوى الختبار
الضغط هبدف ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات رأس املال والسيولة يف ظل ظروف مرهقة .حتدد الوثيقة جمموعة شاملة من املبادئ
لإلدارة السليمة ،تصميم وتنفيذ برامج اختبار الضغط يف البنوك ومعاجلة نقاط الضعف يف اختبارات الضغط للبنوك اليت أبرزهتا األزمة املالية،
وتتألف الوثيقة من  15توصية ومبدأ للبنوك و 6مبادئ أخرى للمشرفني للمساعدة يف حتسني أداء اختبار الضغط يف الظروف االقتصادية
25
الصعبة.
 اختبار الضغط يف البنوك اإلسالمية:
مل تغط إرشادات جلنة ابزل خصوصيات عمليات البنوك اإلسالمية ،ومت سد هذه الفجوة من قبل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ()IFSB
يف مارس  ،2012من خالل إصدار املبادئ التوجيهية الختبار الضغط يف البنوك اإلسالمية (املشار إليها أيضا ابسم  .)IFSB-13هذه
املبادئ التوجيهية اليت بنيت بشكل أساسي على مبادئ جلنة ابزل وإطار عمل السلطة املصرفية األوروبية اخلاص ابختبار الضغط ،قد وضعت
توجيهات بشأن القضااي اليت ينبغي معاجلتها من قبل البنوك اإلسالمية واملشرف ني عليها .ومع ذلك ال تقدم املبادئ التوجيهية أي مساعدة إىل
26
البنوك اإلسالمية حول كيفية القيام ابختبار الضغط بقدر مبادئ "ما جيب فعله".
 - IIالطريقة واألدوات :
-1

-2
-3
-

-

-
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البنك قيد االختبار :ستقتصر الدراسة على إجراء االختبار على بنك واحد أال وهو املؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر ،حيث
أتسست املؤسسة العربية املصرفية ( )ABCيف البحرين سنة  ،1980وهي متواجدة يف أكثر من سبعة عشر ( )17دولة منها
دول اخلليج ومشال إفريقيا والشرق األوسط وأورواب واألمريكيتني وآسيا .إن تواجد املؤسسة العربية املصرفية يف اجلزائر كان إبنشاء
مكتب متثيلي يف عام  ،1995مث حتول املكتب التمثيلي إىل بنك كامل يف ديسمرب  1998بقرار من جملس النقد والقرض يف 24
27
سبتمرب  ،1998وبدأ نشاطه يف  02ديسمرب .1998
نوع وهدف اختبار الضغط :سيتم إجراء اختبار ضغط مباشر الختبار املالءة املالية ،وذلك من خالل افرتاض صدمات معينة على
البياانت املالية للبنك قيد االختبار والنظر يف أثرها على معدل املالءة ،واستخدام كل من حتليل احلساسية ابفرتاض تغري يف عامل
خطر معني لوحده ،وحتليل السيناريو ابفرتاض تغري يف عدة عوامل خطر يف آن واحد.
املخاطر والصدمات املعتمدة يف االختبار :ستعتمد الدراسة على صدمات مفرتضة من قبل صندوق النقد الدويل (اجلدول ،)01
تشمل كل من:
خماطر االئتمان :ابفرتاض حتول ما نسبته  % 30 ،% 20 ،% 10من القروض العاملة إىل قروض متعثرة.
خماطر الرتكيز القطاعي :هتدف صدمات خماطر الرتكيز القطاعي ملعرفة أي القطاعات اليت حتصلت على ائتمان من البنك سيكون
هلا األثر األكرب على معدل املالءة إذا حتولت نسبة من قروضها العاملة إىل قروض متعثرة .وابلرجوع إىل التقرير السنوي للمؤسسة
العربية املصرفية -اجلزائر لسنة  2018الذي يعرض بياانت حول االئتمان املمنوح لقطاعي املؤسسات اخلاصة واألسر فقط ،وعليه
فإن صدمات خماطر الرتكيز القطاعي ستفرتض زايدة للقروض املتعثرة بـ  % 30 ،% 20 ،% 10من إمجايل القروض املقدمة لكل
من قطاع املؤسسات اخلاصة وقطاع األسر.
خماطر سعر الفائدة :وذلك ابفرتاض حتركات يف أسعار الفائدة .ومن أجل احلصول على أحداث سلبية فإنه سيتم القيام بصدمات
ألسعار الفائدة على البنك قيد الدراسة من خالل صدمات تركز على كل من أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على
الودائع على النحو التايل:
• الصدمة األوىل :اخنفاض أسعار الفائدة على القروض بـ  200نقطة أساس.
• الصدمة الثانية :اخنفاض أسعار الفائدة على القروض بـ  400نقطة أساس.
• الصدمة الثالثة :ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بـ  200نقطة أساس.
• الصدمة الرابعة :ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بـ  400نقطة أساس.
خماطر السيولة :تفرتض صدمات خماطر السيولة وجود سحوابت يومية للودائع ،والنظر يف أثر تلك السحوابت على املبالغ اإلمجالية
للودائع ملعرفة هل أن البنك مازالت لديه ودائع كافية لتمويل أصوله بعد الصدمة ،وكذلك األثر على رصيد األصول اتمة السيولة
ملعرفة مدى قدرة البنك على الوفاء ابلسحوابت من األصول السائلة دون اللجوء لتسييل األصول أو االستدانة.
ونظرا لتوفر بياانت تفصيلية ملبلغ كل نوع من أنواع الودائع ،فإنه من األجدر تطبيق صدمة ملخاطر السيولة تتمثل يف افرتاض سحب
الودائع بنسبة  % 5و % 10يوميا ملدة  05أايم من إمجايل الودائع اجلارية والودائع االدخارية فقط.
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 أما يف سيناريو اختبار الضغط سيتم اجلمع بني صدمات لكل من خماطر االئتمان وخماطر سعر الفائدة وفق سيناريوهني .يفرتضالسيناريو  01زايدة بنسبة  % 10للقروض املتعثرة تتزامن مع اخنفاض يف أسعار الفائدة على القروض بـ  200نقطة أساس .أما
السيناريو  02فيفرتض زايدة بنسبة  % 10للقروض املتعثرة مع ارتفاع يف أسعار الفائدة على الودائع بـ  200نقطة أساس.
 -4البياانت املستخدمة يف االختبار :مت مجع البياانت املالية الالزمة إلجراء االختبار من التقرير السنوي للمؤسسة العربية املصرفية -
اجلرائر لسنة  ،2018سواء تعلق األمر بساب معدل املالءة أو بتطبيق الصدمات على الوضع املايل للبنك.
 -5حتديد العتبة :يقصد ابلعتبة احلد األدىن الذي يفرتض يف اختبار الضغط ملؤشر معني كمعدل املالءة أو نسبة السيولة واليت من
خالهلا يتم احلكم على أن البنك جنح يف االختبار أم ال .تتمثل العتبة املعتمدة يف الدراسة يف احلد األدىن القانوين لنسبة املالءة
اإلمجالية وفق القانون املطبق على البنوك العاملة يف اجلزائر ،حيث حيدد بـ  % 9.5بناءا على النظام رقم  01-14املؤرخ يف 16
فيفري  2014املتضمن نسبة املالءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية.
 -6األداة وطريقة التحليل :بعد تطبيق الصدمات سالفة الذكر على البياانت املالية للمؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر لسنة 2018
ابستخدام برانمج  ،Excelسيتم حتليل النتائج املتحصل عليها من خالل تقييم أثر الصدمات على معدل املالءة ومقارنة هذا
معدل قبل الصدمة وبعدها ملعرفة مدى األثر الذي يسببه حدوث تلك الصدمات ،مث مقارنته مع العتبة.
 -IIIالنتائج ومناقشتها :
 -1.IIIحتليل نتائج صدمات خماطر االئتمان:
توضح نتائج صدمات خماطر االئتمان أنه ابفرتاض زايدة يف نسبة القروض املتعثرة سوف تتأثر مالءة البنك سلبا خاصة عند حدوث
السيناريو األسوأ .حيث اخنفض معدل املالءة من  % 24.41إىل  % 18.2و % 11.53على التوايل عند افرتاض زايدة يف القروض املتعثرة
بنسبة  % 10و % 20من إمجايل القروض العاملة ،إال أنه بقي أعلى من العتبة املقدرة بـ  ،% 9.5وبقي البنك حمافظ على مالءته يف ظل هتني
الصدمتني .بينما اخنفض ذات املعدل دون العتبة ليصل إىل  % 3.68عند افرتاض زايدة يف القروض املتعثرة بنسبة  % 30من إمجايل القروض
العاملة.
ميكن إرجاع هذا األثر الكبري لتأثر معدل املالءة جراء الصدمات املتعلقة مبخاطر االئتمان لرتكز أصول البنك يف منح القروض ،حيث
تشكل القروض حوايل  % 65من إمجايل األصول سنة  ،2018فأي صدمة سلبية على االئتمان املمنوح سوف يكون هلا أثر كبري على معدل
املالءة.
 -2.IIIحتليل نتائج صدمات خماطر الرتكيز القطاعي:
تبني نتائج صدمات خماطر الرتكيز القطاعي اخنفاض مالءة البنك جراء حصول صدمات للقطاعات اليت حتصلت على االئتمان من البنك
خاصة قطاع املؤسسات اخلاصة .فبالرغم من اخنفاض معدل املالءة بعد الصدمات املفرتضة على االئتمان املمنوح لكل من قطاعي املؤسسات
اخلاصة وقطاع األسر ،إال أن الصدمات املفرتضة على االئتمان املمنوح لقطاع املؤسسات اخلاصة كان هلا التأثري األكرب على معدل املالءة مقارنة
بقطاع األسر.
فقد اخنفض معدل املالءة يف ظل افرتاض زايدة يف القروض املتعثرة بنسبة  % 30من إمجايل القروض املمنوحة لقطاع املؤسسات اخلاصة
إىل أقل من العتبة ليبلغ  ،% 6.17بينما كان هذا املعدل أعلى من العتبة بواقع  % 18.81و % 12.95يف ظل افرتاض زايدة يف القروض
املتعثرة بنسبة  % 10و.% 20
بينما حافظ البنك على معدل مالءة مرتفع يف ظل الصدمات املفرتضة على االئتمان املمنوح لقطاع األسر ،ومل ينخفض عن % 22
حىت يف ظل السيناريو األسوأ ،حيث اخنفض إىل  % 22.10 ،% 22.72 ،% 23.33يف ظل زايدة يف القروض املتعثرة بـنسبة ،% 10
 % 30 ،% 20على التوايل من إمجايل القروض املمنوحة لقطاع األسر.
 -3.IIIحتليل نتائج صدمات خماطر سعر الفائدة:
تظهر نتائج صدمات خماطر أسعار الفائدة على الوضع املايل للبنك قيد الدراسة اخنفاض معدل املالءة بعد التعرض هلذه الصدمات ،إال
أن أثر تلك الصدمات كان ضعيفا ابلرغم من التأثر الشديد لألرابح هبذه التغريات ،حيث حافظ البنك على معدل مالءة جيد بعد الصدمة وبقي
ذو مالءة عالية تفوق احلد األدىن املقرر قانوان ( )% 9.5حىت يف ظل الصدمات الشديدة.
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فبافرتاض اخنفاض ألسعار الفائدة على القروض بـ  200نقطة أساس (الصدمة األوىل) ينخفض معدل املالءة من  % 24.41قبل
الصدمة إىل  % 22.97بعد الصدمة وإىل  % 21.52يف حال افرتاض اخنفاض ألسعار الفائدة على القروض بـ  400نقطة أساس (الصدمة
الثانية) ،يف املقابل تنخفض األرابح بشدة من  1832347000دج قبل الصدمة إىل  863624080دج بعد الصدمة األوىل ابخنفاض قدره
  ،% 53يف حني حتقق نتائج سلبية يف حال حدوث الصدمة الثانية مبا يعادل  105098840 -دج ابخنفاض قدره .% 106 -أما يف حال ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بـ  200نقطة أساس (الصدمة الثالثة) فإن معدل املالءة ينخفض إىل  ،% 23.2وإىل
 % 21.99إذا ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بـ  400نقطة أساس (الصدمة الرابعة) ،بينما تنخفض األرابح إىل  1021435460دج يف
حال وقوع الصدمة الثالثة ابخنفاض قدره  % 44 -وإىل  210523920دج يف حال وقوع الصدمة الرابعة ابخنفاض قدره .% 89 -
 -4.IIIحتليل نتائج صدمات خماطر السيولة:
توضح نتائج صدمات خماطر السيولة أن البنك قيد الدراسة له القدرة على مواجهة خماطر السيولة ،وقادر على الوفاء بسحوابت جديدة
للودائع دون اللجوء إىل جهات خارجية لتأمني السيولة ابالقرتاض أو تسييل األصول ،كما بقيت لديه مبالغ ال أبس هبا من الودائع متكنه من متويل
أصوله.
فبالنظر إىل رصيد األصول اتمة السيولة (الصندوق ،البنك املركزي ،اخلزينة العمومية ،مركز الصكوك الربيدية) فقد اخنفض هذا الرصيد من
 13412964000دج قبل الصدمة إىل  6223360922دج عند افرتاض وجود سحوابت يومية للودائع بنسبة  ،% 05وإىل
 398082212.5دج عند افرتاض وجود سحوابت يومية للودائع بنسبة  % 10لـ  05أايم متتالية ،إال أن هذا الرصيد بقي موجب ومرتفع يف
كال الصدمتني ،مما يدل على أن البنك لديه القدرة على الوفاء بسحوابت جديدة للودائع من أصوله السائلة.
وابلرغم من اخنفاض إمجايل الودائع اجلارية والودائع ادخارية اليت حيتفظ هبا البنك بعد الصدمتني ،إال البنك بقي حمافظ على مبالغ ال أبس
هبا من متكنه من متويل أصوله مبا يعادل  24591993922دج بعد الصدمة األوىل و 18766715213دج بعد الصدمة الثانية بعدما كانت
تبلغ  31781597000دج قبل الصدمة.
 -5.IIIحتليل نتائج صدمات السيناريو:
تظهر نتائج صدمات ملخاطر االئتمان وخماطر سعر الفائدة جمتمعة تعمق اخلسائر اليت تكبدها البنك جراء هذه الصدمات ،كما اخنفض
معدل املالءة كثريا إال إنه بقي أعلى من العتبة.
فبعد تنفيذ صدمة مشلت زايدة يف القروض املتعثرة بنسبة  % 10من إمجايل القروض العاملة واخنفاض يف أسعار الفائدة على القروض
بـ  200نقطة أساس (السيناريو  )01اخنفض معدل املالءة من  % 24.41إىل  ،% 16.67كما اخنفض صايف األرابح احملققة بشدة من
1832347000دج إىل  -3922303620دج ابخنفاض قدره – .% 314
أما بعد تنفيذ صدمة مشلت زايدة يف القروض املتعثرة بنسبة  % 10من إمجايل القروض العاملة وزايدة يف أسعار الفائدة على الودائع بـ
 200نقطة أساس (السيناريو  )02اخنفض معدل املالءة إىل  ،% 16.92كما اخنفض صايف األرابح احملققة إىل  -3764492240دج
ابخنفاض قدره – .% 305
 -IVاخلالصة :
يعترب اختبار الضغط جزءا أساسيا من عملية إدارة املخاطر البنكية ،وأحد أدوات تقييم املالءة املالية للبنك ،حيث يعمل على إعالم
البنك بوضع املخاطر احملتملة من أجل تعزيز استقرار البنك ،من خالل قياس قدرته على حتمل الصدمات واملخاطر املرتفعة اليت قد تواجهه ،وتقييم
الوضع املايل للبنك ضمن سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة احلدوث ،مما جيعله ذا بعد مستقبلي يف تقييم املخاطر ،وهو ما يساعد القائمني على
البنك على فهم ظروف البنك يف أوقات األزمات.
بعد تطبيق اختبار الضغط على البياانت املالية للمؤسسة العربية املصرفية -اجلزائر لسنة  2018وقياس أثر صدمات مفرتضة على معدل
املالءة ،توصلت الدراسة إىل اخنفاض هذا األخري جراء تلك الصدمات خاصة عند حدوث السيناريو األسوأ ،ليتخطى أحياان حدود العتبة املفرتضة.
كما تظهر نتائج حتليل احلساسية وحتليل السيناريو ما يلي:
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تظهر صدمات خماطر االئتمان التأثر الشديد ملعدل املالءة يف حال الزايدة يف نسبة القروض املتعثرة كنسبة من إمجايل القروض العاملة
املمنوحة من قبل البنك خاصة إذا حتقق السيناريو األسوأ ابرتفاع لتلك القروض بنسبة  % 30ليتخطى معدل املالءة العتبة املفرتضة
ويبلغ .% 3.68
تبني نتائج صدمات خماطر الرتكيز القطاعي اخنفاض معدل املالءة نتيجة للصدمات متعلقة بزايدة للقروض املتعثرة كنسبة من إمجايل
القروض املمنوحة لكل من قطاع املؤسسات اخلاصة وقطاع األسر ،حيث إن األثر األقوى على معدل املالءة ظهر يف صدمات قطاع
املؤسسات اخلاصة ،يف املقابل حافظ البنك على معدل مالءة مرتفع يف ظل الصدمات املفرتضة على قطاع األسر حيث مل ينخفض عن
 % 22حىت يف ظل السيناريو األسوأ.
مل يكن للتغريات يف أسعار الفائدة األثر البالغ على معدل املالءة ابلرغم من أتثر األرابح جراء هذه التغريات ،حيث حافظ البنك على
معدل املالءة جيد حىت يف ظل الصدمات الشديدة.
أما فيما يتعلق مبخاطر السيولة وابفرتاض سحب للودائع بشكل يومي ملدة  05أايم فقد استطاع البنك الصمود أمام هذه السحوابت
حىت يف ظل السيناريو األسوأ ،وذلك ابحلفاظ على رصيد م وجب لألصول السائلة مما يدل على قدرة البنك على الوفاء ابلتزاماته دون
احلاجة ملصادر خارجية للتمويل ،كما أنه ويف ظل هذه السحوابت مازال حيتفظ مببالغ ال أبس هبا من الودائع متكنه من متويل أصوله.
أظهرت نتائج صدمات سيناريو مشل زايدة يف القروض املتعثرة وتغريات يف أ سعار الفائدة أتثر الوضعية املالية للبنك بشكل كبري وذلك من
خالل اخنفاض كل من معدل املالءة وصايف األرابح احملققة من طرف البنك.

بعد البحث يف موضوع اختبار الضغط ،وتقدمي منوذج لكيفية إجراء هذا االختبار من خالل تطبيقه على البياانت املالية للمؤسسة العربية
املصرفية -اجلزائر ،وبناءا على النتائج املتوصل إليها تقدم الدراسة بعض االقرتاحات اليت من شأهنا مساعدة القائمني على البنك على تعزيز الوضع
املايل من خالل معاجلة نقاط الضعف اليت أظهرهتا نتائج االختبار ،وميكن ذكر أهم هذه االقرتاحات فيما يلي:
 يتعني على البنك القيام ابختبار الضغط بصفة دورية لتقييم قدرته على مواجهة االنكشافات يف ظل أوضاع وظروف صعبة ،وحتليل
السيناريوهات اليت ميكن أن يكون هلا أتثري سليب على أداء البنك ،وتضمني نتائج هذا االختبار كلما كان ضروراي يف عملية التقييم
الداخلي للمالءة.
 أظهرت نتائج اختبار الضغط أتثر معدل املالءة بشدة جراء صدمات خماطر االئتمان ،وعليه يستوجب على البنك العمل على ختفيض
اإلقراض ،أو التشديد يف معايري منح القروض ،واملتابعة اجليدة للقروض املمنوحة وللحالة املالية للمقرتضني ملنع حتوهلا لقروض متعثرة.
 أظهرت نتائج صدمات خماطر الرتكيز القطاعي اخنفاض معدل املالءة خاصة يف الصدمات املتعلقة بقطاع املؤسسات اخلاصة ،لذا وجب
على البنك التقليص من الرتكزات االئتمانية وتنويع القطاعات اليت مينح هلا القروض.
 مل يكن للتغريات يف أسعار الفائدة األثر البالغ على معدل املالءة حىت يف ظل الصدمات الشديدة ابلرغم من أتثر األرابح جراء هذه
التغريات ،إال أن ذلك ال يعين التقليل من أمهية إجراء اختبار ضغط ملخاطر أسعار الفائدة ملا ميكن أن ختلفه هذه املخاطر من أثر ابلغ
على أرابح واستمرارية البنك.
 أظهرت نتائج صدمات خماطر السيولة قدرة البنك على الوفاء ابلسحوابت اليومية للودائع ،إال أن هذا االختبار مت على مدى قصري،
حيث أن االستمرار يف سحوابت الودائع ملدى أطول ميكن أن يعرض البنك ملخاطر السيولة ،وعليه جيب على البنك القيام ابختبار
ضغط ملخاطر السيولة بصفة دورية على املدى القصري واملدى الطويل.
 أظهرت نتائج صدمات السيناريو التأثر الكبري للوضعية املالية للبنك يف حال وقوع عدة خماطر يف آن واحد ،مما يتوجب على البنك
وابإلضافة إىل تطبيقه لتحليل احلساسية إجراء حتليل السيناريو والنظر يف نتائج وقوع عدة خماطر يف أن واحد للتحوط ضد هذه املخاطر
قبل وقوعها.
 ركزت الدراسة على صدمات لبعض أنواع املخاطر نظرا لعدم توفر البياانت الكافية ،لذا جيب على البنك توسيع االختبار ليشمل
صدمات ملخاطر أخرى كمخاطر أسعار الصرف ،خماطر التشغيل.
 أتكد الدراسة على أن نتائج اختبار الضغط ستحيط هبا دائما باالت عدم اليقني ألهنا ال تستطيع أن تشمل لوحدها مجيع جوانب
الضعف يف البنك ،مما ينبغي استكماهلا أبدوات أخرى إلدارة املخاطر من أجل إجراء تقييم شامل للبنك ولتعزيز سالمته ومتانته.
إن الدراسة احلالية ركزت على جوانب معينة وأمهلت بعض اجلوانب األخرى اليت ميكن أن تكون جمال بث مهم ،وذلك بسبب عدم توفر
البياانت الكافية ،ومن بني هذه اجلوانب نذكر ما يلي:
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ركزت الدراسة على بنك واحد عامل يف اجلزائر ،إال أنه ميكن توسيع العينة لتشمل جمموعة من البنوك أو النظام املصريف ككل.
مت تطبيق االختبار ابالعتماد على صدمات ملخاطر معينة ،إال أنه ميكن إجراء صدمات ملخاطر أخرى كمخاطر سعر الصرف.
نظرا لصعوبة بناء منوذج يربط بني املتغريات االقتصادية الكلية واملتغريات املصرفية ،ركزت الدراسة على صدمات متعلقة مبخاطر مصرفية ،إال أنه ميكن
إجراء اختبار ضغط لصدمات متعلقة ابالقتصاد الكلي ودراسة أثرها على البنوك.
قامت الدراسة بتطبيق االختبار ابستخدام بياانت اترخيية ،حيث ميكن إجراء االختبار بناءا على بياانت متوقعة إن وجدت.
 مالحق :نوع اختبار الضغط

حتليل احلساسية

حتليل السيناريو

خماطر االئتمان
خماطر الرتكيز القطاعي
خماطر سعر الفائدة
خماطر السيولة
خماطر االئتمان وخماطر
سعر الفائدة

اجلدول رقم ( :)01الصدمات املفرتضة يف االختبار.
الصدمات املفرتضة
زايدة القروض املتعثرة بـ  % 30 ،% 20 ،% 10من إمجايل القروض العاملة.
زايدة القروض املتعثرة بـ  % 30 ،% 20 ،% 10من إمجايل القروض املقدمة لكل من قطاع من
القطاعات اليت حتصلت على قروض من البنك.
حركة ملنحىن العائد مبقدار  200و 400نقطة أساس.
سحب الودائع بنسبة  % 5و % 10يوميا ملدة أسبوع.
زايدة بنسبة  % 10للقروض املتعثرة وزايدة يف أسعار الفائدة بـ  200نقطة أساس.
Source: IMF country report (2014), No 161, p-p 52-54.
اجلدول ( :)02نتائج صدمات خماطر االئتمان.

معدل املالءة

زايدة يف القروض املتعثرة بـ  %10من
إمجايل القروض العاملة

زايدة يف القروض املتعثرة بـ  %20من
إمجايل القروض العاملة

قبل الصدمة

زايدة يف القروض املتعثرة بـ  %30من
إمجايل القروض العاملة

% 24.41
% 18.2

بعد الصدمة

% 3.68

% 11.53
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اجلدول رقم ( :)03نتائج صدمات خماطر الرتكيز القطاعي
نتائج صدمات لزايدة القروض املتعثرة كنسبة من القروض املمنوحة لقطاع املؤسسات اخلاصة
السيناريو املفرتض

زايدة بـ % 10

معدل املالءة قبل الصدمة
معدل املالءة بعد الصدمة

زايدة بـ % 20

زايدة بـ % 30

% 24.41
% 18.81

% 12.95

% 6.17

نتائج صدمات لزايدة القروض املتعثرة كنسبة من القروض املمنوحة لقطاع األسر
السيناريو املفرتض

زايدة بـ % 10

معدل املالءة قبل الصدمة
معدل املالءة بعد الصدمة

زايدة بـ % 20

زايدة بـ % 30

% 24.41
% 23.33

% 22.72

% 22.10
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اجلدول رقم ( :)04نتائج صدمات خماطر أسعار الفائدة.
النتائج

معدل املالءة

قبل الصدمة

1832347000

% 24.41

بعد الصدمة األوىل

863624080
105098840-

% 22.97
% 21.52

بعد الصدمة الثالثة

1021435460

% 23.2

بعد الصدمة الثانية

% 21.99

بعد الصدمة الرابعة
210523920
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اجلدول رقم ( :)05نتائج صدمات خماطر السيولة.
السيناريو  :01سحب  % 05من الودائع السيناريو  :02سحب  % 10من الودائع
رصيد األصول اتمة السيولة قبل الصدمة

13412964000

13412964000

القيمة األولية للودائع اجلارية والودائع االدخارية

31781597000

31781597000

اليوم

قيمة السحب

1589079850

3178159700

األول

الرصيد بعد السحب

30192517150

28603437300

اليوم
الثاين

قيمة السحب

1509625858

2860343730

الرصيد بعد السحب

28682891293

25743093570

قيمة السحب

1434144565

2574309357

الرصيد بعد السحب

27248746728

23168784213

قيمة السحب

1362437336

2316878421

الرصيد بعد السحب

25886309391

20851905792

قيمة السحب

1294315470

2085190579

الرصيد بعد السحب

24591993922

18766715213

رصيد األصول السائلة بعد الصدمة

6223360922

398082212.5

اليوم
الثالث
اليوم
الرابع
اليوم
اخلامس
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معدل املالءة

اجلدول رقم ( :)06نتائج صدمات السيناريو.

النتائج

قبل الصدمة
% 24.41

1832347000
بعد السيناريو 01
3922303620-

% 16.67
بعد السيناريو 02
% 16.92

3764492240 -
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تتعرض البنوك ملخاطر أسعار لفائدة إذا كان لديها قروض أبسعار فائدة اثبتة متول من ودائع أبسعار فائدة متغرية ،أو أن يكون لديه قروض أبسعار فائدة متغرية
متول من ودائع أبسعار فائدة اثبتة .ويتعرض البنك خلسائر جراء التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق يف حال ارتفاع أسعار الفائدة يف احلالة األوىل بسبب زايدة
تكاليف البنك مقابل أرابح مستقرة ،أو يف حال اخنفاض معدل الفائدة يف احلالة الثانية حيث ستنخفض أرابحه مقابل ثبات التكاليف .تفرتض الدراسة أن
البنك لديه قروض وودائع ذات أسعار فائدة اثبتة نظرا لعدم توفر معطيات القروض  /الودائع اليت حتمل أسعار فائدة اثبتة /متغرية ،خاصة مع عدم توفر سوق
مايل نشط يف اجلزائر حيرك أسعار الفائدة ،حيث أن التحركات يف هذه األخرية هي نتيجة قرارات من بنك اجلزائر.
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