
 
 

 استخدام اختبار الضغوط لقياس كفاية رأس المال
 3في القطاع المصرفي السعودي وفقًا لمعايير بازل 

 

 
 د. سعـد بن علـي الوابـل

 كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية -قسم األعمال المصرفية 

 جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 : الملخص

البنوك السعودية العاملة في لة معرفة أو اكتشاف قدرة محاو في للدراسة  يتمثل الهدف الرئيس
في مواجهة المخاطر باستخدام اختبارات الضغوط،  (ا  بنك 21، والبالغ عددها )القطاع المصرفي السعودي

مخاطر سعر الصرف على و مخاطر سعر الفائدة، و وفقا  لسيناريو افتراضي يتضمن مخاطر االئتمان، 
 . البنوك على مواجهة الصدمات والتغيرات المالية واالقتصاديةومدى قدرة  ،القطاع المصرفي

ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك السعودية العاملة في القطاع وتبين من نتائج الدراسة 
الة ل الضغوط كأداة فع  بأهمية استخدام اختبارات تحم  ، و المصرفي السعودي بالضوابط التي تنظم عملها

ة التي تربط بين القياس واإلفصاح الموضوعي بالعالقة الرئيساطر المصرفية، و إلدارة وضبط المخ
ل الضغوط وبين تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس للمخاطر في ضوء اختبارات تحم  

ل الضغوط، وبضرورة المال(، وبالمقومات األساسية إلدارة المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحم  
 . ل الضغوطبحساب كفاية رأس المال في ضوء اختبارات تحم   القيام

اا دمة عنااد هناااك اخااتالف فااي أداء البنااوك الممثلااة لمجتماا  الدراسااة فااي إطااار ساايناريو مااا بعااد الص 
نسابة كفاياة  فاياخاتالف فاي تاأ ير سايناريو اختباار الضاغوط  كما يوجاد ، دمةالص  مقارنته بسيناريو ما قبل 
القطاع المصرفي السعودي بصفة عامة لديه مرونة وقدرات عالية على و ،  سعوديةرأس المال في البنوك ال

 .  مقاومة الصدمات
 . السيناريوهات االفتراضية،  القطاع المصرفي السعودي ، : اختبار الضغوط الكلمات المفتاحية

Using stress testing to measure the capital adequacy in the Saudi 

banking sector, according to Basel 3 standards 
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 تمهيد :

 

، كشفت األزمات المصرفية الالحقة 1002بداية األزمة التي ضربت األسواق المالية في عام  م 
حيث تدعو هذه المؤسسات إلى تسري   ؛عن اهتمام متزايد من المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية

و العولمة وانفتاح األسواق المالية، فضال  عن تكثيف المنافسة العولمة االقتصادية والمالية. كما أن نم
أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك وتنوعها  ؛وتطوير وسائل االتصال اإللكترونية

وكذلك تعقيد المعامالت المصرفية. من أجل مواجهة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به، أصبح من 
فقد أكدت الصدمات واألزمات المصرفية المتكررة في ، لى إدارة مخاطر البنوكالضروري االنتباه إ

 . (122-1022:122)الشمري، السنوات األخيرة أهمية اإلدارة السليمة والفعالة للمخاطر المصرفية

الضوء على الحاجة  2221شرت في يناير طت متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية التي ن  سل  
متطلبات بهدف تلبية ، (Basle Committee on Banking Supervision, 1996: 3-9)وطالضغإلى اختبار 

 شامال   ا  أن تمتلك البنوك التجارية برنامجحيث يجب ؛ المحتملةرأس مال البنك من حيث مخاطر السوق 
على متطلبات رأس  الضغوط، تم التوصية بالبنوك إلجراء اختبارات IIم  ظهور بازل و  . لهذا الغرض

 Basel Committee)والتي كانت بمثابة مبادئ توجيهية إلدارة مخاطر البنك ولم يتم تنفيذها عالميا   ؛لمالا

on Banking, 2009: 1Supervision). التي  الضغوط، نشرت لجنة بازل مبادئ اختبار 1002في عام
ية. بعد اإلقرار بالدور األزمة المال أظهرتهاة في المنهجيات المستخدمة التي عالجت نقاط الضعف الرئيس
أطر إدارة المخاطر األحدث، تم استعراض هذه المبادئ  ضمنالضغوط المتكامل لتقنيات اختبار 

 Basel Committee)" الضغوطفي "مبادئ اختبار  ا  سنوات تقريب 20لجهة المنظمة بعد وتحديثها من ِقبل ا

on Banking, 2018: 1-6Supervision) . 

لمخاطر التي تواجهها البنوك في ضوء الظروف االقتصادية المتغيرة باستمرار وبالنظر إلى كثرة ا 
أنشطتها المختلفة، أصبح من الضروري وجود آليات لمواجهة هذه المخاطر. واحدة من  فيوالتي تؤ ر 

، وهي أداة مهمة ذات بعد Stress-Testingهي اختبار الضغوط  أكثر آليات إدارة المخاطر انتشارا  
البنوك المركزية كوسيلة لتقييم مرونة النظام المالي في مواجهة  تستخدمها ، في تقييم المخاطرمستقبلي 
 . (Allen et al, 2014: 283)الصدمات

في توفير التدابير المناسبة للمؤسسات المالية الضعيفة،  ا  مهم ااختبار الضغوط عنصر  ي عد  و  
وية الكافية لتمويل التزاماتها وتغطية الخسائر وستحدد نتائج هذا االختبار البنوك ذات األصول الق

المستقبلية، باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج هذا االختبار ستحدد تلك البنوك التي تحتاج إلى دعم لمواصلة 
 . (Lessambo, 2013: 233)العمل
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لمملكة اهو تحديد االستقرار المالي للنظام المصرفي في  الدراسة همن هذ فإن الهدف الرئيس ومن  م  
دراسة أهمية وضرورة  ،الضغوطلكشف عن األسس النظرية الختبار العربية السعودية وذلك من خالل: ا

تقييم الوض  الحالي لالستقرار المالي للبنوك  ،الضغوططرق الممكنة إلجراء اختبار معرفة ال ، االختبار
 .(ا  بنك 21، والبالغ عددها )العاملة في القطاع المصرفي السعودي

 : لة الدراسةمشك

والتي  الماضي،شهدت المؤسسات المصرفية العديد من التطورات خالل العقد األخير من القرن 
 ارتبطت بزيادة المخاطر وعدم قدرة التغطية التقليدية على معالجة هذه المخاطر المتزايدة وإيجاد حلول لها

دخال نظم وأدوات إدارة المخاطر جديد يسمى "إدارة المخاطر" وإ يى إلى إنشاء مجال معرفأد   امم   ؛
 . الضغوطعلمية لقياس المخاطر الختبار  أساليبالسليمة والفعالة التي تتطلب منهجية علمية تستند إلى 

فإن  النحو،تدابير إدارة مخاطر االئتمان في معايير منح ومراقبة االئتمان. على هذا  تتمثل
روض واالستثمارات واإلدارة المستمرة للقروض والمحافظ سياسات البنك وممارساته وإجراءاته المتعلقة بالق

فإن الوض  المالي للمقترضين يعتمد  ومن  م ؛المالية هي جزء ال يتجزأ من أي نظام إشراف مصرفي. 
بما في ذلك  االئتمان،على سلسلة من النسب المالية التي توفر معلومات أساسية عن حالة محفظة 

 . التصنيف االئتماني

لتحديد مدى قدرة البنوك على تحمل الخسائر  للبنوكالضغوط م إجراء اختبارات يت لذلك،
 المستقبلية التي قد تتعرض لها بموجب سيناريوهات معينة للظروف االقتصادية المستقبلية.

 : مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي تتمثلو 

وفقًا لسيناريوهات  لضغوطظل اختبار ا في القطاع المصرفي السعوديالعاملة في  لسعوديةهل البنوك ا
 دمات وتحمل الخسائر المستقبلية؟مختلفة يمكنها التصدي للص

 : أهداف الدراسة

السعي إلى تحديد أو اكتشاف قدرة البنوك السعودية العاملة  فيمن الدراسة  الهدف الرئيسيتمثل 
( على التعامل م  ا  بنك 21)ددها والبالغ عالمدرجة في السوق المالية و في القطاع المصرفي السعودي 

سيناريو افتراضي يتضمن مخاطر االئتمان ومخاطر أسعار  وفق الضغوطالمخاطر باستخدام اختبارات 
ومدى قدرة البنوك على مواجهة الصدمات  ،على القطاع المصرفيصرف سعر الالفائدة ومخاطر 

 . المالية واالقتصادية توالتذبذبا
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 : أهمية الدراسة

  العلميةاألهمية : 

 في مواجهة المخاطر داخل  الضغوط تسهم الدراسة في التعرف بشكل أعمق على دور اختبارات
 الحقلبحثي يضاف إلى الكتابات العربية في هذا  اع المصرفي في محاولة لبناء مجالالقط

 . الحديث نسبيا  سواء في مجال المراج  أو األبحاث العلمية

  ديثة نسبيا  التي تتناول العالقة بين حساسية القطاع المصرفي االتجاهات الح إحدىتعد الدراسة
 . والقدرة على تحمل الضغوط الناتجة عن هذه الصدمات ،لمخاطر الصدمة

 األهمية التطبيقية : 

   عريضة للقطاع المصرفي السعودي لتحديد مدى قدرته على مواجهة الصدمات  خطوطوض
ائدة، مخاطر سعر الصرف وكذلك التعرف على الناتجة عن مخاطر االئتمان، مخاطر سعر الف

فرة لدى االمتعلقة بكفاية راس المال والسيولة المتو  2بازل تحقق متطلبات وشروط لجنة  ىمد
 . البنك

 : فروض الدراسة

ال يوجد اختالف في أداء البنوك الممثلة لمجتم  الدراسة في إطار سيناريو ما بعد الصدمة  -2
 . الصدمةومقارنته م  سيناريو ما قبل 

نسبة كفاية رأس المال في البنوك الممثلة  فيال يوجد تأ ير لسيناريو اختبار تحمل المخاطر   -1
 . لمجتم  الدراسة

 : الدراسة منهج

علاى  اعتمادحياث  ؛هداف الدراساةأ موضوع و  الذي يتناسب م على المنهج الوصفي  البحثاعتمد 
وكااذلك اسااتخدام الماانهج اإلحصااائي  .ا  وكيفيااا  يااا كمدراسااة الظاااهرة فااي الواقاا  ووصاافها بدقااة والتعبياار عنهاا

التحليلي الذي سعى إلى فهم عالقات هذه الظاهرة م  غيرها من الظواهر والوصول الستنتاجات تسهم في 
وكااذلك اسااتخدام نمااوذج المحاكاااة ماان خااالل تطبيااق الساايناريو االفتراضااي الااذي  ،تطااوير الواقاا  الماادروس

 ل المخاطر.في تحم   البنوك الممثلة لمجتم  الدراسةلى مدى قدرة تستند إليه الدراسة للتعرف ع

 : مصادر البيانات
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وذلاك  ،ع الدراساةو موضاالساعودي البيانات المتحصل عليها عن النظاام المصارفي يستخدم البحث 
 خاالل بإصادارهامن بيانات مالية على المواق  اإللكترونية والنشرات السنوية التي تقاوم  ما توفرهمن خالل 

األبحااااث والدراساااات الساااابقة المرتبطاااة بموضاااوع الدراساااة بشاااكل وكاااذلك  ،(1022- 1022)فتااارة الدراساااة 
 مباشر أو غير مباشر، وكذلك الكتب والمجالت والتقارير الدورية المنشورة بهذا الخصوص.

 : حدود الدراسة

  ودية العاملة في للبنوك السع الضغوطاقتصرت الدراسة على دراسة وتحليل اختبار  موضوعية:حدود
 افتراضي.سيناريو باستخدام  القطاع المصرفي السعودي

 :البنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودياقتصرت الدراسة على  حدود مكانية 
 .(ا  بنك 21)والبالغ عددها المدرجة في السوق المالية و 
 م1022- 1022الفترة  الدراسة خالل اقتصرت الدراسة على بيانات مجتم  نية:احدود زم. 

 

 : اإلطار النظري 

 : المفاهيم والمصطلحات البحثية:  أولً 

  الضغوطاختبار  Stress Testing: 

إلدارة  مجموعة من التقنيات المستخدمةبأنه اختبار الضغوط  (Lessambo, 2013: 233)فعر  
لتغييرات المحددة في عوامل التأ يرات المحتملة على الوض  المالي للبنك لسلسلة من ا لتقييمالمخاطر 

يدعم عملية اتخاذ القرارات في اإلدارة أسلوب كما أنه لألحداث االستثنائية ولكن المعقولة.  ةالخطر المقابل
والتي يتم وضعها في االعتبار عند في أي مرحلة من خالل تحديد مواطن الضعف المحتملة للبنك ككل 

تتم مراجعة السيناريوهات ونتائج اختبار و  ، مدى الطويلوض  الحدود وكذلك في تخطيط األعمال على ال
 .والالزمة التخاذ اإلجراءات المالئمة إدارة المخاطر موظفيمن قبل مديري البنوك أو ومعالجتها  الضغوط

كفاية مدى بأنه وسيلة تستخدمها البنوك لتحديد  (221: 1022، بوخاري و  العايب) فهكما عر  
للوصول لمؤشرات عن حجم  في المستقبلة يوالسوقوضاع االقتصادية لأل المتغيراترأس المال وتحديد 

 ،ل البنك لهذه المتغيرات ار سلبية غير متوقعة ومعرفة مدى تحم  آرأس المال المطلوب لمواجهة أي 
يا م  تمش  طر البنك ادارة مخأداة إلدارة المخاطر التي يجب على البنك استخدامها إل عد  فاختبار الضغط ي  

 . 1امة الثانية من مقررات بازل عالد  

مجموعة من التقنيات المستخدمة بأنه  (Damodoran et al,2010: 187) عر فه من الناحية األخرى 
 .ةولكن المعقول ض المؤسسات المالية أو النظام المالي لألحداث االستثنائيةللمساعدة في تقييم مدى تعر  
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 منظمة أي  مرونة ممت لقياس ص  أنه محاكاة ب(Ramlall, 2018:80-81) فه عر   الفنية،من الناحية 
لتحديد نقاط الضعف التخاذ  ا  بواسطة سيناريوهات مختلفة نظر ملتقطة في ظل مخاطر افتراضية واضحة 

 ، الماليةعلى المؤسسات ه يتم تطبيق عادة الضغوطإجراءات فورية واستباقية إلدارة المخاطر. اختبار 
 . ، كما أنه يمكن تطبيقه على المؤسسات األخرى صرفيوعلى وجه التحديد القطاع الم

المحاكاة" المستخدمة  أسلوبهي "الضغوط العناصر المدرجة في معظم تعريفات اختبار إن 
في ضوء المواقف المالية المختلفة. باإلضافة إلى  اتحديد ردود أفعالهللحفاظ على األصول والخصوم ل

بنك أو شركة أو صناعة أو مجموعة  فيضغوط وأ رها لقياس الالضغوط ت ستخدم اختبارات  ذلك،
الستيعاب تأ ير  هات متعددة استثنائية ولكنها معقولةفي ظل سيناريو  لهالتقييم الوض  المالي معينة

 .  رؤوس األموالكز االمخاطر غير المتوقعة على مر 

 الضغوطاختبار  أهمية : 

 :  يلي فيماتكمن أهمية اختبار الضغوط  

  ة للتخفيف من آ ار األحداث واالختبارات المتعلقة بالتوتر.الرئيس راتيجياتاالستتحديد 
  كمدخالت لعملية تقييم رأس المال الداخلي لمواجهة المخاطر  الضغوطتحديد نتائج اختبارات

 التي يتعرض لها البنك.
  تقييم نقاط الضعف في القطاع  ىالقرار علتوفير المعلومات التي تساعد صناع

 . (Schuermann, 2013: 721-722)المصرفي

عن طريق ، Historical Scenariosسيناريوهات تاريخية  على أساسقد يتم اختبار الضغوط 
سيناريوهات  أساسيمكن اختبار الضغوط بناء  على كما  ،توظيف واستخدام صدمات حد ت في الماضي

والمحتملة في الظروف االقتصادية  مة لمراعاة التغييرات المعقولةمصم  Hypothetical Scenariosافتراضية 
السيناريو القائم على  واستخداميعد تطوير  . ا  لها سابقة تاريخية ولم تحدث أبد التي ليسو  غير المسبوقة

ألن األحداث قد حد ت بالفعل ويمكن تكرارها مرة أخرى  ا  نظر  ؛ا  شيوعالبيانات التاريخية هو النهج األكثر 
 .(Basel Committee on Banking, 2009: 5Supervision)في المؤسسات المصرفية

حيث تعرضت البنوك  ؛ عت المخاطر التي تواجه البنوك خالل العصر الحديثدت وتنو  لقد تعد  
أنشطتها  فيلعديد من المخاطر التي أ رت لفي ظل التغيرات المستمرة في البيئة االقتصادية والتسويقية 

 االئتمانهي مخاطر و هذه المخاطر ز على  ال ة أنواع من وفي هذه الدراسة سيتم التركيالمختلفة 
أكثر المخاطر ولكونها بشي من التفصيل وذلك ألهميتها  مخاطر أسعار الصرفو  مخاطر سعر الفائدةو 

 : البنوك تواجهالتي 
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  مخاطر الئتمان Credit Risks: 

 عدم قيامالناتجة عن  ماله،سإيرادات البنك ورأها تي قد تتأ ر بهي المخاطر الحالية والمستقبلية ال
أهم المخاطر التي من وتعتبر هذه المخاطر  المحدد،العميل في الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الوقت 

 . (211 :1022)الربيعي وراضي،  تواجه البنوك

االنتباه إلى  من البنكوهذا يتطلب  البنوك،لمعظم  النشاط الرئيس يعتبراالئتمان منح التوس  في 
تتغير تلك المقدرة وتنخفض ألنه من المحتمل أن  ،إياه قبل منحهم لطالبي منح االئتمانجدارة االئتمانية ال

تعريف مخاطر  مكنوي. لسدادم على اعدم قدرته ؛ ومن  م  عوامل مختلفةبعد فترة زمنية معينة بسبب 
وفاء بالتزاماته بموجب االئتمان ببساطة على أنها احتمال أن يفشل المقترض أو الطرف المقابل في ال

إدارة  عد  ت  لذا  للخسائر بسبب تدهور المركز المالي للمقترض. البنكض ا يعر  مم   ؛عليهاالشروط المتفق 
فإن نجاح األداء المصرفي  ومن  م   ، للبنكمخاطر االئتمان من أهم الجهات المؤ رة في األداء المالي 

 .(Gizaw et al., 2015: 60-63)بين أمور أخرى ، من الةالفع  يعتمد على إدارة مخاطر االئتمان 

  مخاطر سعر الفائدةInterest Risks : 

أحد أنواع المخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي والمؤسسات المالية مخاطر أسعار الفائدة، 
عن التذبذب في سعر  الناجمة بالمخاطروتعرف وهي الخسارة المحتملة من التغيرات في أسعار الفائدة. 

عندما تتقلب أسعار الفائدة، عكسية.  اقة بينهمالن العإحيث  ؛المالية االستثماراتالعائد على  الفائدة في
يتغير دخل البنك والمصروفات م  تغير القيمة االقتصادية لألصول والخصوم، تخض  تأ يرات هذه 

لى مخاطر الربح والخسارة ي في النهاية إا يؤد  مم   ؛التغييرات للتغيير في الدخل التشغيلي والمصروفات
 .(11 :1022السلطاني، و  الحجاوي ) للبنك

ا يجعلها مم   ؛غالب ا ما تجري أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية في حالة من عدم اليقين
في العقود األخيرة، أصبح  .عرضة للتغييرات في أسعار األصول المالية وغير المالية والظروف البيئية

ال يتجزأ  النظام المصرفي جزء ال سيما وأن توق  هذه التغييرات وإدارة موارد المخاطر من األهمية بمكان
 .(Rizvi et al., 2018:S83-S111)في التنمية االقتصادية للبلد اإلسهامفي  ا  مهم ا  دور  ويؤدي ، بلد من أي  

  مخاطر أسعار الصرف Exchange Risks: 

 وحدوث تذبذب في أسعار العمالت، ونظرا  ألجنبية، هي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعمالت ا
تجارة العمالت أحد أكبر األنشطة في سوق المال، ولها قوة شرائية مختلفة مقارنة م  بعضها ألن 

فإن فهم السوق وطرق تداولها ومخاطرها للمؤسسات النقدية والمالية النشطة أمر بالغ  ؛البعض
 (.222 -221: 1022راضي، )الربيعي و األهمية
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مخاطر العملة إلى الخسارة المحتملة لتقلبات أسعار الصرف التي قد تقلل أو تزيد من تشير و 
ألن تقلبات أسعار الصرف طويلة األجل تخض  لعدة عوامل، ال يمكن التنبؤ بالكثير  ا  نظر و ين. قيمة الد  

ألصول منها، فإن معرفة مخاطر سعر الصرف يمكن أن تكون مفيدة في تحديد الحجم األمثل ل
مخاطر صرف العمالت األجنبية تنشأ عندما يحتفظ البنك بموجودات أو مطلوبات ن إحيث  ؛والخصوم

 Prasad) أرباح ورأس مال البنك بسبب التقلبات في أسعار الصرف فيبعمالت أجنبية مما قد يؤ ر 

&Sekhar, 2018: 105) . 

 : : الدراسات السابقةثانياً 

في القطاع المصرفي،  الضغوطي تناولت إدارة المخاطر واختبار عت الدراسات التدت وتنو  تعد   
 :مجموعة من أهم هذه الدراسات للتعرف على أهمية اختبار الضغوطنتناول وسوف 

  دراسة(Bahrom, 2018) :  كيف أدى تبني معايير و  ياألوزباكستانتقييم مرونة القطاع استهدفت
وأوضحت ى تسهيل تعزيز استقرار النظام المصرفي. كستان إلامن قبل النظام المصرفي ألوزب 2بازل 

ة رأس المال للنظام المصرفي. كفاي فييمكن للمخاطر على المستوى المتوسط أن تؤ ر  الدراسة أنه
م يكستان مستداإلى أن النظام المصرفي في أوزب خلصت الدراسة ، الضغوطلنتائج اختبار  ا  وفق

 وسط.على المستوى المت الضغوطويمكن أن يقاوم 

عن الدراسة الحالية في أنها استهدفت قياس مخاطر االئتمان فقط،  (Bahrom)اختلفت دراسة و 
بينما الدراسة الحالية اعتمدت على اختبار الضغوط إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة 

غوط لقياس ومخاطر سعر الصرف، بينما اتفقت م  الدراسة الحالية في أنها اعتمدت على اختبار الض
 كفاية راس المال.

 دراسة(Schuermann, 2016) :  إلدارة األزمات، وأنه يطبق  مهمةأداة  الضغوطأوضحت أن اختبار
لم على البنوك والنظم المصرفية. كما أوضحت ان اختبار على نحو متزايد للرقابة في أوقات الس  

للمشرفين ولكن أيضا  بالنسبة للبنوك.  تم ا باته ليكون أداة مفيدة للغاية، ليس فقط بالنسبة الضغوط
في  ضغوطختبار اليمكن الوقامت الدراسة بتحليل بعض المناهج المختلفة بهدف التعرف على كيف 

 باروصلت الدراسة إلى أن اختت. ولقد  لمأن يتكيف م  مخاوف البنوك وقت الس   األزماتوقت 
خارج إدارة  ا  السلطات المالية ليست أبدإن و  كل األزمات لحل   ةكافي تكأداة رقابية ليس الضغوط
نقاط الضعف في النظام األخيرة م  األزمة تجربة الواليات المتحدة الدراسة أبرزت حيث  ؛ األزمات
-Government)األمريكية  دور وهيكل المؤسسات التي ترعاها الحكومة :مثل األمريكي،المالي 

Sponsored enterprises, GSEs) ، س المال ألتحديد مستويات ر  ضغوطبار الفي استخدام اخت
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أنه يجب على اإلدارة العليا للبنوك أن تكون أكثر إبداعا  في  إلىالمطلوب، كما توصلت الدراسة 
كوسيلة لتقييم اإلجراءات عبر العديد من البنوك لتصبح  الضغوطتحديد المخاطر واستخدام اختبار 

 . وكفاية رأس المال للتقييم الكمي للمرونةو  اربأداة رقابية لالخت

ات إدارة األزمات شارت إلى إمكانأم  الدراسة الحالية اتضح أنها  (Schuermann)وبمقارنة دراسة
في البنوك، إال أنه على الجانب اآلخر نظرت الدراسة إلى أن إمكانية إدارة األزمات باالعتماد على 

لم في البنوك األمريكية ليس دها وقت الس  من خالل بعض المناهج المختلفة التي تم اعتما اختبار الضغوط
 . السعوديةإلدارة األزمات في البنوك  السيناريوهات. بينما اعتمدت الدراسة الحالية على كافيا  

  دراسة(Basarir, 2016) :  في النظام المالي، وإنه  مهمةأن القطاع المصرفي يحتل مكانة أظهرت
بنوك يمكن قياس حساسية القطاع ضد الصدمات جل الحفاظ على االستقرار المالي في الأمن 

سية القطاع المصرفي أن اختبار الضغوط هو أسلوب لقياس حسا بينتوتقييمها بشكل صحيح. كما 
مجموعة من السيناريوهات االفتراضية. واقترحت الدراسة نموذجا  إلجراء اختبار الضغوط الكلي تجاه 

ساس تحليل السيناريو. واستخدمت الدراسة بيانات الكلي لمخاطر االئتمان للقطاع المصرفي على أ
ساس عرض محفظة االئتمان للقطاع المصرفي ( على أ1021-2222) فترةخالل الرب  سنوية 

رار المالي لكل من قفي االست مهمالتركي. ولقد توصلت الدراسة إلى أن قوة القطاع المالي له دور 
استقرار األسواق العالمية. كما وجدت أن اختبار  يضا  أالبلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، و 

الختبار استقرار البنوك ضد السيناريوهات المختلفة التي تعكس مخاطر  مهمالضغوط هو أسلوب 
 . السوق 

م  الدراسة الحالية اتضح أنها تشابهت معها في التركيز على دراسة  (Basarir)وبمقارنة دراسة  
ها اختلفت معها في أنها قامت بإجراء اختبار الضغوط مات. ولكنل القطاع المصرفي للصدتحم   ىمد

الكلي، بينما توسعت الدراسة في إجراء اختبار الضغوط لمخاطر االئتمان باإلضافة إلى قياس اختبار 
 -1022الضغوط لكال من مخاطر سعر الصرف وسعر الفائدة باالعتماد على البيانات السنوية خالل 

 . في السعوديفي القطاع المصر  م1022

  دراسة(Borio, et al., 2014) :  الضغوط استهدفت استعراض حالة التقنية الصناعية في اختبار
الدراسة على مجموعة من البنوك التجارية في أيسلندا. أجريت ، و ، وتقييم نقاط القوة والضعفةالكلي

مثل إدارة األزمات وأدوات الة تماما  المستخدمة تكون فع   الضغوطوتوصلت الدراسة إلى أن اختبارات 
كبير عن الطريقة المستخدمة في تحقيق  ن لها فوائد جانبية إضافية ناجمة إلى حد  إحيث  ؛القرار

 اح السبل الممكنة لتحسين أدائها.االستقرار المالي، واقتر 
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 أن أوجه االتفاق بينها وبين الدراسة الحالية تتمثل في التركيز (.Borio et al)واتضح من دراسة
الية البنوك في إدارة المخاطر. على نقاط القوة والضعف في البنوك وتحليلها بما يؤدي إلى رف  كفاءة وفع  

بينما تتمثل أوجه االختالف بينها وبين الدراسة الحالية في أنها ركزت فقط على حالة التقنية الصناعية 
سة الحالية على تحليل السيناريوهات الدرااعتمدت و يسلندا، أفي البنوك التجارية في  الضغوطفي اختبار 

 . السعوديةللتعرف على كيفية مواجهة األزمات في البنوك 

  دراسة(Covas et al., 2014): وض  إطار اقتصاد قياسي لتقدير النقص في رأس مال بنك اقترحت
تراكم  واستهدفت الدراسة من  ،الشركات القابضة في إطار سيناريوهات االقتصاد الكلي المحدد مسبقا  

المخاطر في النظام الحالي وفي الوقت نفسه تخفيض التكاليف االجتماعية واالقتصادية لدعم 
ط الكلي للتنظيم المالي لسد . وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة استخدام مدخل التحو  ياالستقرار المال

ليدي للمؤسسات المالية، ط الجزئي التقالفجوة بين السياسات االقتصادية الكلية التقليدية وتنظيم التحو  
كما بينت من التداعيات االقتصادية الناجمة عن الشدة النظامية في القطاع المالي،  وذلك للحد  
اختبار الضغوط للبنوك أصبح جزءا  ال يتجزأ من مجموعة األدوات التي تستخدمها البنوك الدراسة أن 

 . ي التنظيمي واالشرافيالمركزية والهيئات التنظيمية األخرى إلجراء التحول المال

سلوب اختبار الضغوط جزء ال يتجزأ من أم  الدراسة الحالية في أن  (.Covas et al)اتفقت دراسةو 
نها قامت أاختلفت م  الدراسة الحالية في و األدوات التي تستخدمها البنوك للتحوط ضد المخاطر. 

مخاطر، بينما الدراسة الحالية وضعت اقتصاد كلي محددة مسبقا  لقياس ال على سيناريوهاتباالعتماد 
 سيناريوهات افتراضية الختبار الضغوط للتعرف على مدي تحمل البنوك للمخاطر. 

 دراسة(Schuermann, 2013) :   دار رأس المال والسيولة قم ماتساؤل  عنجريت بهدف اإلجابة أ
 الضغوطإطار الختبار ؟ ولقد خلصت الدراسة إلى وض   لدعم أنشطة المخاطر خالل األزمة المالية

 اق األزمة المالية األخيرة. كما توصلتيللمجتم  التنظيمي في س الرائجةة للبنوك والذي أصبح األدا 
س المال التنظيمي والسيولة جميعها نماذج تسعى إلى القيام أور  الضغوطإلى أن اختبار  الدراسة
 . تجارية للمؤسسات الماليةلدعم األنشطة ال تحديد مقدار رأس المال الالزملنفسه  بالشيء

اعتمدت على أنواع رأس المال نها أفي  (Schuermann) دراسة عنالدراسة الحالية  وتختلف
والسيولة لدعم أنشطة المخاطر في األزمات، بينما الدراسة الحالية اعتمدت على تحليل السيناريوهات 

 دراسةبين  االتفاقلكن أوجه  .السعوديلتحقيق هدفها في إدارة األزمات داخل القطاع المصرفي 
(Schuermann) ة العالقات بين اختبار مثل في أنها هدفت إلى دراسة طبيعوبين الدراسة الحالية تت

 . وإدارة األزمات في القطاع المصرفي الضغوط
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 دراسة(Breuer &Csiszár, 2012):  قد  ذاتيا  باستخدام سيناريوهات منتقاة  الضغوطاختبارات نت أن بي
لى إساءة تمثيل المخاطر إما ألن السيناريوهات الخطيرة ال يتم أخذها في االعتبار أو ألن إيؤدي 

على البنوك  الضغوطوقد تم تطبيق اختبار ، تم النظر فيها غير قابلة للتصديقالسيناريوهات التي ي
أن  سةوكان من أهم نتائج الدرا.  والتي كان البد من إنقاذها من اإلفالس 1020عام  اإليرلندية

بانتظام، وأنه بدال  من النظر لعدد قليل الضغوط لتجنب العقبات هو أداء اختبارات  المفتاح الرئيس
عن سيناريو واحد فقط يكون هو األسوأ بين مجموعة من  فإنه يفضل البحثمن السيناريوهات 

 . ا  وكافي السيناريوهات المحتملة للتحليل بحيث يكون سيناريو مقبوال  

الية م  الدراسة الحالية في أنها هدفت إلى رف  كفاءة وفع   (Breuer &Csiszár) دراسةوقد اتفقت  
 ؛. واختلفت عنها في القطاع التطبيقيالضغوطداء اختبارات أهمية أ  بات إإدارة األزمات داخل المنظمات و 

ا الدراسة ، بينم ولعام واحد فقط 1020عام  اإليرلنديةفي البنوك  الضغوطحيث قامت بتطبيق اختبار 
 م.1022 –1022من عام  السعوديةفي البنوك  الضغوطالحالية قامت بتطبيق اختبار 

 : الجزء التطبيقي

 : مجتمع الدراسة

ة اختبارات الضغوط بالمراكز الرئيسلين بإدارة المخاطر و ؤو يتمثل مجتم  الدراسة في جمي  المس 
 .  ا  بنك 21سعودي والبالغ عددها والفروع للبنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي ال

 : الدراسة عينة

ولين بإدارة المخاطر ؤ نة من المسلكبر حجم مجتم  الدراسة قام الباحث باختيار عي ِ  نظرا  
ة والفروع للبنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي وبلغ راكز الرئيسواختبارات الضغوط بالم

نة يتم اختيار عناصرها بشكل مية وهي عي  نة التحك  سلوب العي  أالباحث ، واستخدم ا  فرد 21حجم العينة 
لى زيادة إكذلك  يمقصود من قبل الباحث لتوافر بعض الخصائص في هؤالء األفراد دون غيرهم، وتؤد

سلوب المقابلة أ، وقام الباحث باستخدام  (222: 1020،الدعيلج) في دقة تقديرات وتقليل حجم الخطأ
ة المتعلقة بموضوع ولين في النقاط الرئيسؤ الدراسة م  محاورة ومناقشة المس   بياناتالشخصية في جم

( موافق 1يتكون من موافق بشدة ) يالخمس درجات الذ يذ استخدام مقياس ليكرتالدراسة، وتم 
أسئلة محاور  عنجابة في اإل ( 2وغير موافق بشدة )، ( 1غير موافق )و ، ( 2محايد )، ( 2)

  .  االستبيان
 

 : األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات
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 : الوسط الحسابي -

ستخدم في التحليل وي   ،ا  ات االتجاه المركزي واألكثر شيوعالوسط الحسابي أحد أهم مؤشر  عد  ي  
على  ا  القيمة يساوي مجموع القيم مقسوماإلحصائي بسبب معالمه وخصائصه اإلحصائية العالية. متوسط 

 :  وفق ا للمعادلة ، (22 :1020)شاهر،  عددها

 

  
 تمثل عدد القيم. قيم المتغير اإلحصائي ، و  مثلت، لمتوسطمثل اتحيث:
 : الوزن النسبي -

 ؛همية النسبية لها بالنسبة للمحور الخاص بهازن النسبي للعبارة للتعرف على األيتم حساب الو 
 ( وفقا  للمعادلة:42-42ص ، 4102)الكاف، النسبية  تهاألهمي لعبارات وفقا  وذلك لترتيب ا

 

 5ك 0 +2ك 4+  4ك 4+  4ك 2+  0ك 5
------------- 

 ن 5
 : حيث
 التكرارات )موافق بشدة(  = عدد0ك
 )موافق(= عدد التكرارات  4ك
 )محايد(= عدد التكرارات  4ك
 موافق( )غير= عدد التكرارات  2ك
 موافق بشدة( )غيركرارات = عدد الت 5ك
 أفراد العينة.  = عددن 

 

  : كورنباخاختبار ألفا  -

 

، وهذا يعني أن المستخدم ومعيار االتساق الداخليمدى مو وقية وصحة االستبيان  يقيسمؤشر 
تم استخدام معامالت ي ، توافق م  المحور الذي ينتمي إليهكل عنصر من عناصر االستبيان ي

، وكلما  يان باستخدام معامل ألفا كورنباخنصر من العناصر في االستباالرتباط لحساب كل ع
، م  العلم أن هذا إلى  بات األداة المستخدمة، والعكس بالعكس أشار،  ارتفعت قيمة ألفا كورنباخ

 . (55-55: 4102)الكاف،  ٪ 011، أي ما يعادل  0ة ألفا هو الحد األعلى لقيم
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 : الستبيان بياناتتحليل 

  ضوابط إدارة المخاطر في البنوك( : ولر األ المحو( : 

 (1جدول )
 

 العبارة الرقم

موافق 

 بشدة

% 

 موافق

% 

 محايد

% 

غير 

 موافق

% 

غير 

موافق 

 بشدة

% 

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

يمثل التحديد الددقي  للمادا ر التدو جواجد   0

البندددل الركيددددى  األولدددم إلدار  الماددددا ر 

 وجفعيل الرقابة عليها.

34.72 26.39 20.83 13.89 4.17 3.736 0.747 

جقوم إدار  مادا ر االتتمداب بالبندل بتحديدد  4

الماددددا ر االتتما يددددةا وقياسددددها وجفعيددددل 

الرقابة عليها بما يتواف  مع متطلبات لجنة 

 . .4ا 4بازل 

26.39 30.56 22.22 16.67 4.17 3.583 0.717 

جقددوم إدار  ماددا ر السددون بالبنددل بتحديددد  4

اددا ر السددوقيةا وجفعيددل الرقابددة عليهددا الم

 .4ا 4بما يتواف  مع متطلبات لجنة بازل 

27.78 31.94 19.44 18.06 2.78 3.639 0.728 

جقوم إدار  ماا ر التشغيل بالبندل بتحديدد   2

الماا ر التشدغيليةا وجفعيدل الرقابدة عليهدا 

 . 4ا 4بما يتواف  مع متطلبات بازل 

30.56 29.17 20.83 13.89 5.56 3.653 0.731 

جقددوم إدار  ماددا ر السدديولة بالبنددل بتحديددد  5

ماددا ر السدديولةا وقياسددها وجفعيددل الرقابددة 

عليها بما يتوافد  مدع متطلبدات لجندة بدازل 

4 . 

31.94 30.56 22.22 11.11 4.17 3.750 0.750 

سددددتراجيجيات فعالددددة اجتبنددددم إدار  البنددددل  6

 إلدار  الماا ر التو جواجهها.
27.78 26.39 23.61 15.28 6.94 3.528 0.706 

يسدددهم إ شددداة قاعدددد  بيا دددات مت املدددة عدددن  5

الماددا ر التددو جواجدد  البنددلا فددو و ددع 

االستراجيجيات واألهداف إلدار  المادا ر 

 البن ية.

29.17 33.33 20.83 8.33 8.33 3.667 0.733 

يقدددوم مجلدددة إدار  البندددل واإلدار  العليدددا  5

لماا ر فو ظدل بتأمين إ ار فعال إلدار  ا

 الظروف المواجية وغير المواجية 

33.33 27.78 19.44 9.72 9.72 3.653 0.731 

 
( من حيث درجة 2( جدول )ضوابط إدارة المخاطر في البنوكعند ترتيب عبارات محور )

( من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )تقوم إدارة مخاطر األهمية النسبية )قيمة الوزن النسبي األكبر
( وافق م  متطلبات لجنة بازللسيولة بالبنك بتحديد مخاطر السيولة، وقياسها وتفعيل الرقابة عليها بما يتا

 م )يمثل التحديد الدقيق للمخاطر التي تواجه البنك  0.210هي أهم عبارات المحور بوزن نسبى بلغ 
يليها  0.222ية بوزن نسبي بلغ ( في المرتبة الثانرة المخاطر وتفعيل الرقابة عليهاالركيزة األولى إلدا

)يسهم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المخاطر التي تواجه البنك، في وض  االستراتيجيات واألهداف 
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 م )تقوم إدارة مخاطر التشغيل بالبنك  0.222إلدارة المخاطر البنكية( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ 
، يقوم مجلس إدارة 2، 1قابة عليها بما يتوافق م  متطلبات بازل بتحديد المخاطر التشغيلية، وتفعيل الر 

البنك واإلدارة العليا بتأمين إطار فعال إلدارة المخاطر في ظل الظروف المواتية وغير المواتية( في 
)تقوم إدارة مخاطر السوق بالبنك بتحديد المخاطر السوقية،  ايليه 0.222لرابعة بوزن نسبي بلغ المرتبة ا

( في المرتبة الخامسة بوزن نسبي بلغ 2، 1ل الرقابة عليها بما يتوافق م  متطلبات لجنة بازل وتفعي
 م )تقوم إدارة مخاطر االئتمان بالبنك بتحديد المخاطر االئتمانية، وقياسها وتفعيل الرقابة عليها  0.212

وأخيرا )تتبنى  0.222 ( في المرتبة السادسة بوزن نسبي بلغ2، 1بما يتوافق م  متطلبات لجنة بازل 
 .0.201بة السابعة بوزن نسبي بلغ إدارة البنك استراتيجيات فعالة إلدارة المخاطر التي تواجهها( في المرت

 

 ( 2جدول )
 مستويات محور ضوابط إدارة المخاطر في البنوك

 
 المستوى النسبة

 منافض  19.10

 متوسط  21.18

 مرجفع  59.72

 المجموع  100

 

مساتويات  2إلاى  ضووابط إدارة المخواطر فوي البنووكتام تقسايم محاور  ( أناه1جادول ) ويتضح من
 ،من العينة محور الدراسة تق  في المساتوى المرتفا  % 59.72وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتف 
ماان  %22.20فااي حااين يتكااون المسااتوى الماانخفض ماان  ،تقاا  فااي المسااتوى المتوسااط % 12.22بينمااا 

ارتفااااع مساااتوى وعاااي إدارة المخااااطر باااالبنوك الساااعودية العاملاااة فاااي القطااااع المصااارفي العيناااة مماااا يباااين 
 .  السعودي بالضوابط التي تنظم عملها

 ( 3جدول )
 معامل الثبات لعناصر محور ضوابط إدارة المخاطر في البنوك

 
 عدد العناصر لفا كورنباخأمعامل 

0.222 2 

ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات  ،اصر المحورلفا كورنباخ لعنأوقد تم حساب معامل      
Alpha  المحور. وارتباط عناصرصالحية  يؤكد على ي وهو معامل  بات قو  0.873يساوي 
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 لة إلدارة وضبط المخاطر المصرفية: أهمية اختبارات تحمل الضغوط كأداة فعاالمحور الثاني : 
 (4جدول )

 العبارة الرقم

موافق 

 بشدة

% 

 موافق

% 

 محايد

% 

غير 

 موافق

% 

غير 

موافق 

 بشدة

% 

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

جعد اختبارات جحمل الضغو  جىة ال يتجىأ من  0

 قواعد وثقافة إدار  الماا ر بالبنل 
30.56 27.78 26.39 6.94 8.33 3.653 0.731 

إب إدراك ووعددو مجلدددة اإلدار  العليددا ألهميدددة  4

م فو جعىيى قيدا  اختبارات جحمل الضغو  يسه

 ومراقبة الماا ر البن ية.

40.28 26.39 23.61 5.56 4.17 3.931 0.786 

جقدددوم إدار  البندددل باالسدددتفاد  مدددن أراة الابدددراة  4

المعنيدددددين باختبدددددارات الضدددددغو  عندددددد جنفيددددد  

 اختبارات جحمل الضغو .

33.33 25.00 20.83 13.89 6.94 3.639 0.728 

فدددددة السياسدددددات جقدددددوم إدار  البندددددل بتوثيددددد  كا 2

واإلجددراةات التددو جح ددم جنفيدد  اختبددارات جحمددل 

 الضغو .

34.72 23.61 19.44 13.89 8.33 3.625 0.725 

لدى البنل بنيدة أساسدية قويدة ومر دة جركدى علدم  5

قاعد  معلومدات مت املدةا جم دن إدار  البندل مدن 

 جنفي  اختبارات جحمل الضغو  .

31.94 30.56 22.22 9.72 5.56 3.736 0.747 

جشددددمل اختبددددارات جحمددددل الضددددغو  الماددددا ر  6

الجوهريددددة والعوامددددل المسددددببة لهددددا فددددو ظددددل 

 الظروف غير المواجية.

27.78 31.94 23.61 6.94 9.72 3.611 0.722 

جتبندددددم إدار  البندددددل جصدددددميم مجموعدددددة مدددددن  5

السدددديناريوهات المنطقيدددددة عنددددد جنفيددددد  بدددددرام  

 اختبارات جحمل الضغط.

29.17 29.17 22.22 8.33 11.11 3.569 0.714 

جستادم إدار  البنل أساليب إحصاتية جتناسب مع  5

معدددل  فددواختبددارات الضددغو ا وجددأثير حدددوثها 

 رأ  المال وربحية البنل.

33.33 30.56 18.06 12.50 5.56 3.736 0.747 

جضددع إدار  البنددل سياسددات وإجددراةات وا ددحة  2

ومحددددددد  لتحدددددديت بدددددرام  اختبدددددارات جحمدددددل 

 دورية.الضغو  بصفة 

30.56 27.78 23.61 11.11 6.94 3.639 0.728 

 
أهمية اختبارات تحمل الضغوط كأداة فعالة إلدارة وضبط المخاطر عند ترتيب عبارات محور)

( من وجهة نظر عينة سبية )قيمة الوزن النسبي األكبر( من حيث درجة األهمية الن2( جدول )المصرفية
س اإلدارة العليا ألهمية اختبارات تحمل الضغوط يسهم في تعزيز الدراسة تبين أن )إن إدراك ووعي مجل

 م )لدى البنك بنية  0.221بلغ  يقياس ومراقبة المخاطر البنكية( هي أهم عبارات المحور بوزن نسب
أساسية قوية ومرنة تركز على قاعدة معلومات متكاملة، تمكن إدارة البنك من تنفيذ اختبارات تحمل 

معدل  فيارة البنك أساليب إحصائية تتناسب م  اختبارات الضغوط، وتأ ير حدو ها الضغوط، تستخدم إد
)تعد اختبارات تحمل الضغوط  ايليه 0.222لثانية بوزن نسبي بلغ رأس المال وربحية البنك( في المرتبة ا

 م )تقوم  0.222جزء ال يتجزأ من قواعد و قافة إدارة المخاطر بالبنك( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ 
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إدارة البنك باالستفادة من أراء الخبراء المعنيين باختبارات الضغوط عند تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط، 
تض  إدارة البنك سياسات وإجراءات واضحة ومحددة لتحديث برامج اختبارات تحمل الضغوط بصفة 

  0.212دورية( في المرتبة الرابعة بوزن نسبي بلغ 
 

رة البنك بتو يق كافة السياسات واإلجراءات التي تحكم تنفيذ اختبارات تحمل يليهم )تقوم إدا
يليها )تشمل اختبارات تحمل الضغوط المخاطر  0.211الضغوط( في المرتبة الخامسة بوزن نسبي بلغ 

الجوهرية والعوامل المسببة لها في ظل الظروف غير المواتية( في المرتبة السادسة بوزن نسبي بلغ 
)تتبنى إدارة البنك تصميم مجموعة من السيناريوهات المنطقية عند تنفيذ برامج اختبارات  أخيرا  و  0.211

 .0.222تبة السابعة بوزن نسبي بلغ تحمل الضغط( في المر 
 ( 5جدول )

 مستويات محور أهمية اختبارات تحمل الضغوط 
 كأداة فعالة إلدارة وضبط المخاطر المصرفية

 المستوى النسبة

 نافض م 17.29

 متوسط  22.22

 مرجفع  60.49

 المجموع  011

 
أهميوة اختبوارات تحمول الضوغوط كوأداة فعالوة إلدارة ناه تام تقسايم محاور أ( 1ويتضاح مان جادول )
ماان  % 60.49وتبااين أن  ماانخفض( –متوسااط  – )مرتفاا مسااتويات  2إلااى  وضووبط المخوواطر المصوورفية

تقاا  فااي المسااتوى المتوسااط فااي حااين  % 22.22بينمااا  ،العينااة محااور الدراسااة تقاا  فااي المسااتوى المرتفاا 
مماااا يباااين ارتفااااع مساااتوى وعاااي إدارة المخااااطر  ؛مااان العيناااة %17.29يتكاااون المساااتوى المااانخفض مااان 

بالبنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي بأهمية اساتخدام اختباارات تحمال الضاغوط كاأداة 
 . فعالة إلدارة وضبط المخاطر المصرفية

 معامل الثبات لعناصر محور أهمية اختبارات تحمل الضغوط  (6جدول )
 كأداة فعالة إلدارة وضبط المخاطر المصرفية

 
 عدد العناصر لفا كورنباخأمعامل 

0.212 2 

ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل  ،لفا كورنباخ لعناصر المحورأوقد تم حساب معامل  
 المحور. وارتباط عناصرصالحية  يؤكد على ي و معامل  بات قو وه 0.854يساوي  Alphaالثبات 
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 العالقة بين القياس واإلفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء اختبارات تحمل المحور الثالث :
 . المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال( وبين تدعيمالضغوط 

 (7جدول )
 

 العبارة الرقم

موافق 

 بشدة

% 

 موافق

% 

 محايد

% 

غير 

 موافق

% 

غير 

موافق 

 بشدة

% 

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

القيدددا  الددددقي  لمادددا ر االتتمددداب فدددو  0

 ددوة جنفيدد  اختبددارات جحمددل الضددغو  

بشدد ل دوري يسددهم فددو جحسددين المركددى 

المالو للبنل مدن حيدت كفايدة رأ  المدال 

 ومعدالت الربحية.

30.56 27.78 22.22 13.89 5.56 3.639 0.728 

هم اإلفصدداا الدددوري عددن األسدداليب يسدد 4

والنمددددالم المسددددتادمة لقيددددا  ماددددا ر 

االتتماب واختبدارات جحمدل الضدغو  فدو 

 جحسين جود  التقارير المالية للبنل.

29.17 29.17 23.61 15.28 2.78 3.667 0.733 

القيا  الدقي  لماا ر السدون فدو  دوة  4

جنفيدد  اختبددارات جحمددل الضددغو  بشدد ل 

ين المركددى المددالو دوري يسددهم فددو جحسدد

للبندددددل مدددددن حيدددددت كفايدددددة رأ  المدددددال 

 ومعدالت الربحية.

31.94 27.78 20.83 11.11 8.33 3.639 0.728 

اإلفصاا الدوري عن األساليب والنمالم  2

المسدددتادمة لقيدددا  مادددا ر السدددون فدددو 

 ددوة اختبددارات جحمددل الضددغو  يسددهم 

 فو جحسين جود  التقارير المالية للبنل.

30.56 26.39 25.00 9.72 8.33 3.611 0.722 

القيا  الدقي  لماا ر التشغيل فو  وة  5

جنفيدد  اختبددارات جحمددل الضددغو  بشدد ل 

دوري يسددهم فددو جحسددين المركددى المددالو 

للبندددددل مدددددن حيدددددت كفايدددددة رأ  المدددددال 

 ومعدالت الربحية.

33.33 30.56 22.22 8.33 5.56 3.778 0.756 

يسدددهم اإلفصددداا الددددوري عدددن أسددداليب  6

قيدددددددا  مادددددددا ر التشدددددددغيل و مدددددددالم 

واختبددارات جحمددل الضددغو  فددو جحسددين 

 جود  التقارير المالية للبنل.

34.72 29.17 20.83 6.94 8.33 3.750 0.750 

القيا  الدقي  لماا ر السيولة فو  دوة  5

جنفيدد  اختبددارات جحمددل الضددغو  بشدد ل 

دوري يسددهم فددو جحسددين المركددى المددالو 

للبندددددل مدددددن حيدددددت كفايدددددة رأ  المدددددال 

 الت الربحية.ومعد

36.11 27.78 19.44 5.56 11.11 3.722 0.744 

يسدددهم اإلفصددداا الددددوري عدددن أسددداليب  5

و مدددددددالم قيدددددددا  مادددددددا ر السددددددديولة 

واختبددارات جحمددل الضددغو  فددو جحسددين 

 جود  التقارير المالية للبنل.

33.33 27.78 20.83 8.33 9.72 3.667 0.733 

جقددوم إدار  البنددل بتحديددد مجددال و ليددات  2

صاا عن الماا ر واختبارات جحمل اإلف

الضدغو  لتحسدين جدود  التقدارير الماليددة 

 للبنل.

31.94 26.39 22.22 9.72 9.72 3.611 0.722 
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العالقة بين القياس واإلفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء عند ترتيب عبارات محور)
( من 2جدول ) اختبارات تحمل الضغوط وبين  تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال(

( من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )القياس حيث درجة األهمية النسبية )قيمة الوزن النسبي األكبر
غيل في ضوء تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري يسهم في تحسين المركز الدقيق لمخاطر التش

بلغ  يالمالي للبنك من حيث كفاية رأس المال ومعدالت الربحية( هي أهم عبارات المحور بوزن نسب
 م )يسهم اإلفصاح الدوري عن أساليب ونماذج قياس مخاطر التشغيل واختبارات تحمل  0.211

يليها  0.210دة التقارير المالية للبنك( في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ الضغوط في تحسين جو 
)القياس الدقيق لمخاطر السيولة في ضوء تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري يسهم في تحسين 
المركز المالي للبنك من حيث كفاية رأس المال ومعدالت الربحية( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ 

 م )يسهم اإلفصاح الدوري عن األساليب والنماذج المستخدمة لقياس مخاطر االئتمان واختبارات  0.222
تحمل الضغوط في تحسين جودة التقارير المالية للبنك، القياس الدقيق لمخاطر السيولة في ضوء تنفيذ 

ية رأس المال اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري يسهم في تحسين المركز المالي للبنك من حيث كفا
)القياس الدقيق لمخاطر السوق في  ايليه 0.222لرابعة بوزن نسبي بلغ ومعدالت الربحية( في المرتبة ا

ضوء تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري يسهم في تحسين المركز المالي للبنك من حيث كفاية 
ء تنفيذ اختبارات تحمل الضغوط رأس المال ومعدالت الربحية، القياس الدقيق لمخاطر االئتمان في ضو 

بشكل دوري يسهم في تحسين المركز المالي للبنك من حيث كفاية رأس المال ومعدالت الربحية( في 
)اإلفصاح الدوري عن األساليب والنماذج المستخدمة  ا  وأخير  0.212خامسة بوزن نسبي بلغ المرتبة ال

م في تحسين جودة التقارير المالية للبنك، لقياس مخاطر السوق في ضوء اختبارات تحمل الضغوط يسه
تقوم إدارة البنك بتحديد مجال وآليات اإلفصاح عن المخاطر واختبارات تحمل الضغوط لتحسين جودة 

 .0.211تبة السادسة بوزن نسبي بلغ التقارير المالية للبنك( في المر 

 خاطر في ضوء مستويات محور العالقة بين القياس واإلفصاح الموضوعي للم ( 8جدول )
 المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال( وبين تدعيماختبارات تحمل الضغوط 

 المستوى النسبة

 منافض  17.59

 متوسط  21.92

 مرجفع  60.49

 المجموع  011

( ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك السعودية العاملة في القطاع 2ويتضح من جدول )
ة التي تربط بين القياس واإلفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء بالعالقة الرئيس السعودي المصرفي

 . اختبارات تحمل الضغوط وبين تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال(
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تحمل  معامل الثبات لعناصر محور العالقة بين القياس واإلفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء اختبارات (9جدول )
 المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال( وبين تدعيمالضغوط 

 عدد العناصر لفا كورنباخأمعامل 

1.552 2 

 المحور. وارتباط عناصريؤكد على صالحية  ي وهو معامل  بات قو 
 

 : : المقومات األساسية إلدارة المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط المحور الرابع
(11جدول )  

 العبارة الرقم

موافق 

 بشدة

% 

 موافق

% 

 محايد

% 

غير 

 موافق

% 

غير 

موافق 

 بشدة

% 

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

جوج  مجلدة إدار  البندل واإلدار  العليدا فدو  0

و ددددع االسددددتراجيجيات وجحديددددد األهددددداف 

ورسدددددددم السياسدددددددات المو دددددددوعية إلدار  

المادددددا ر فدددددو  دددددوة اختبدددددارات جحمدددددل 

   وجفعيل إجراةات الرقابة عليها.الضغو

29.17 30.56 26.39 8.33 5.56 3.694 0.739 

جمدددار  إدار  المادددا ر المصدددرفية بالبندددل  4

عدددددد  وظددددداتد أهمهدددددا جحديدددددد المادددددا ر 

الجوهرية التو جواج  البنلا و مدالم قياسدها 

واسدددددتراجيجيات التعامدددددل معهدددددا فدددددو ظدددددل 

 الظروف المواجية وغير المواجية.

33.33 27.78 20.83 9.72 8.33 3.681 0.736 

جوجد عالقة ج املية بين جوجهدات وسياسدات  4

مجلددددة إدار  البنددددل والوظدددداتد األساسددددية 

إلدار  الماددا ر بالبنددل بشددأب جنفيدد  بددرام  

اختبارات جحمل الضغو  كآلية فعالة للقيا  

 واإلفصاا عن الماا ر

27.78 31.94 22.22 8.33 9.72 3.597 0.719 

إدار  المادا ر المصدرفية بتحديدد  جقوم لجنة 2

كافددة عوامددل الاطددرا جصددميم السددناريوهات 

 ل الضغو  المنطقية عند جنفي  اختبارات جحم  

37.50 29.17 23.61 6.94 2.78 3.917 0.783 

دار  المادددددددا ر بتدددددددوفير بيا دددددددات إجهدددددددتم  5

ومعلومدددددات جعدددددىز القيدددددا  المو دددددوعو 

لماددا ر فددو ظددل الظددروف المواجيددة وغيددر 

متطلبددات كفايددة  فددوة وجحديددد أثرهددا المواجيدد

 رأ  المال.

36.11 27.78 20.83 8.33 6.94 3.778 0.756 

المادددددددا ر بتدددددددوفير بيا دددددددات دار  إجهدددددددتم  6

ومعلومات كمية و وعية جسدتادم كمشردرات 

ا وو دع   المدال إ  ار مب در لمتطلبدات رأ

 خطط  ارتة إلدار  الماا ر.

33.33 26.39 22.22 8.33 9.72 3.653 0.731 

الماا ر بتوفير بيا ات دار  إجهتم  5

ومعلومات جعىز اإلفصاا والشفافية عن 

الماا ر البن ية بش ل كمو و وعو فو ظل 

الظروف المواجية وغير المواجية وجحديد 

 متطلبات كفاية رأ  المال. فوأثرها 

34.72 30.56 19.44 8.33 6.94 3.778 0.756 
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ساسية إلدارة المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات المقومات األعند ترتيب عبارات محور)
( من وجهة نظر سبية )قيمة الوزن النسبي األكبر( من حيث درجة األهمية الن20( جدول )تحمل الضغوط

عينة الدراسة تبين أن )تقوم لجنة إدارة المخاطر المصرفية بتحديد كافة عوامل الخطر، تصميم 
 يختبارات تحمل الضغوط بالبنك( هي أهم عبارات المحور بوزن نسبناريوهات المنطقية عند تنفيذ ايالس
دارة المخاطر بتوفير بيانات ومعلومات تعزز القياس الموضوعي لمخاطر في ظل إ م )تهتم  0.222بلغ 

دارة المخاطر بتوفير إمتطلبات كفاية رأس المال، تهتم  فيالظروف المواتية وغير المواتية وتحديد أ رها 
لومات تعزز اإلفصاح والشفافية عن المخاطر البنكية بشكل كمي ونوعي في ظل الظروف بيانات ومع

متطلبات كفاية رأس المال( في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ  فيالمواتية وغير المواتية وتحديد أ رها 
داف ورسم ستراتيجيات وتحديد األهالعليا في وض  االيليهم )توجه مجلس إدارة البنك واإلدارة  0.211

السياسات الموضوعية إلدارة المخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وتفعيل إجراءات الرقابة عليها( 
 م )تمارس إدارة المخاطر المصرفية بالبنك عدة وظائف أهمها  0.222في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ 

اتيجيات التعامل معها في ظل الظروف تحديد المخاطر الجوهرية التي تواجه البنك، ونماذج قياسها واستر 
دارة المخاطر بتوفير بيانات إ م )تهتم  0.221المواتية وغير المواتية( في المرتبة الرابعة بوزن نسبي بلغ 

ومعلومات كمية ونوعية تستخدم كمؤشرات إنذار مبكر لمتطلبات رأس المال وتنظيمات السيولة البنكية، 
)توجد عالقة  وأخيرا   0.222في المرتبة الخامسة بوزن نسبي بلغ  ووض  خطط طارئة إلدارة المخاطر(

تكاملية بين توجهات وسياسات مجلس إدارة البنك والوظائف األساسية إلدارة المخاطر بالبنك بشأن تنفيذ 
 . 0.222بوزن نسبي بلغ برامج اختبارات تحمل الضغوط كآلية فعالة للقياس واإلفصاح عن المخاطر( 

 ستويات محور المقومات األساسية إلدارة المخاطر المصرفية م ( 11جدول )
 في ضوء اختبارات تحمل الضغوط
 المستوى النسبة

 منافض  05.25

 متوسط  44.44

 مرجفع  64.41

 المجموع  011

األساسية إلدارة المخاطر المصرفية في  تالمقومامحور تقسيم أنه تم ( 22ويتضح من جدول )
من  % 11.20وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتف مستويات  2 إلى لضغوطاضوء اختبارات تحمل 

تق  في المستوى المتوسط في حين  % 11.11بينما  ،العينة محور الدراسة تق  في المستوى المرتف 
مما يبين ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر  ؛من العينة %21.22يتكون المستوى المنخفض من 

بالمقومات األساسية إلدارة المخاطر المصرفية  ملة في القطاع المصرفي السعوديبالبنوك السعودية العا
 . في ضوء اختبارات تحمل الضغوط
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(12جدول )  

معامل الثبات لعناصر محور المقومات األساسية إلدارة المخاطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل 
 الضغوط

 عدد العناصر لفا كورنباخأمعامل 

1.554 5 

ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل  ،لفا كورنباخ لعناصر المحورأ م حساب معاملوقد ت 
 .المحور ارتباط عناصرو يؤكد على صالحية  ي وهو معامل  بات قو  0.222يساوي  Alphaالثبات 

  في ضوء اختبارات تحمل المحور الخامس: قيام إدارة المخاطر المصرفية بحساب كفاية رأس المال
 : الضغوط

 (13ول )جد

 العبارة الرقم

موافق 

 بشدة

% 

 موافق

% 

 محايد

% 

غير 

 موافق

% 

غير 

موافق 

 بشدة

% 

المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

يتعين علم إدار  البنل جحديد معدل كفاية  0

رأ  المدددال الدددالزم لمواجهدددة المادددا ر 

 البن ية فو ظل اختبارات جحمل الضغو  

31.94 29.17 20.83 8.33 9.72 3.653 0.731 

جقددددوم إدار  البنددددل بتحديددددد رأ  المددددال  4

الرقددددابو للبنددددل مددددن خددددالل كددددل مددددن  

   رأ  المال األساسو.مالشريحة األول

33.33 27.78 22.22 9.72 6.94 3.708 0.742 

يجب جحديدد عناردر األردول المرجحدة  4

بمادددا ر االتتمددداب فدددو ظدددل اختبدددارات 

 جحمل الضغو  

34.72 29.17 23.61 8.33 4.17 3.819 0.764 

يجب جحديدد عناردر األردول المرجحدة  2

بماا ر السون فو ظل اختبارات جحمدل 

 الضغو 

36.11 30.56 20.83 6.94 5.56 3.847 0.769 

يجب جحديدد عناردر األردول المرجحدة  5

بمادددا ر التشدددغيل فدددو ظدددل اختبدددارات 

 جحمل الضغو  

37.50 31.94 16.67 9.72 4.17 3.889 0.778 

 
قيام إدارة المخاطر المصرفية بحساب كفاية رأس المال في ضوء محور) عند ترتيب عبارات

( من ( من حيث درجة األهمية النسبية )قيمة الوزن النسبي األكبر22( جدول )اختبارات تحمل الضغوط
وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن )يجب تحديد عناصر األصول المرجحة بمخاطر التشغيل في ظل 

 م )يجب تحديد عناصر  0.222بلغ  ي( هي أهم عبارات المحور بوزن نسباختبارات تحمل الضغوط
األصول المرجحة بمخاطر السوق في ظل اختبارات تحمل الضغوط( في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ 

يليها )يجب تحديد عناصر األصول المرجحة بمخاطر االئتمان في ظل اختبارات تحمل  0.212
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يليها )تقوم إدارة البنك بتحديد رأس المال الرقابي  0.212ثة بوزن نسبي بلغ الضغوط( في المرتبة الثال
: رأس المال األساسي( في المرتبة الرابعة بوزن نسبي بلغ ىللبنك من خالل كل من: الشريحة األول

ي واخيرا )يتعين على إدارة البنك تحديد معدل كفاية رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر البنكية ف 0.221
 . 0.222ظل اختبارات تحمل الضغوط( المرتبة الخامسة بوزن نسبي بلغ 

 مستويات محور قيام إدارة المخاطر المصرفية بحساب  ( 14جدول )
 كفاية رأس المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوط

 المستوى النسبة

 منافض  02.54

 متوسط  41.54

 مرجفع  62.22

 المجموع  011

قيام إدارة المخاطر المصرفية بحساب كفاية رأس ( إنه قد تم تقسيم 22ويتضح من جدول )
وتبين أن  منخفض( –متوسط  – )مرتف مستويات  2إلى  المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوط

تق  في المستوى  % 10.22من العينة محور الدراسة تق  في المستوى المرتف  بينما  % 12.22
من العينة مما يبين ارتفاع مستوى وعي  %22.22المنخفض من المتوسط في حين يتكون المستوى 

بضرورة القيام بحساب كفاية  إدارة المخاطر بالبنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي
 . رأس المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوط

 معامل الثبات لعناصر محور قيام إدارة المخاطر المصرفية بحساب  (15جدول )
 فاية رأس المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوطك
 عدد العناصر لفا كورنباخأمعامل 

0.212 1 

ونالحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل  ،لفا كورنباخ لعناصر المحورأوقد تم حساب معامل  
 .المحور وارتباط عناصريؤكد على صالحية  ي وهو معامل  بات قو  0.212يساوي  Alphaالثبات 

 : الضغوطاختبار 

 21)الساااعودية الموجاااودة فاااي القطااااع المصااارفي الساااعوديعلاااى البناااوك  الضاااغوط اختبااااراتتااام إجاااراء 
سااعر  )ارتفاااعيتضاامن  )الصاادمات(دة ذات متغياارات متعااد   افتراضاايوذلااك ماان خااالل بناااء ساايناريو  ؛(ا  بنكاا

ار الصاارف أسااع وانخفاااض،% 20مسااتوى االئتمااان المصاارفي بنساابة  وانخفاااض ،%2الفائاادة ليصاال إلااى 
 .  م قياس األ ر النهائي لتلك الصدمات على معدالت كفاية رأس المال (% 20بنسبة 
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 :  متغيرات النموذج
يعتمد البحث بصفة أساسية على معادلة قياس نسبة كفاية رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر 

-Philip and Parker, 2017: 400)في ظل األوضاع العادية 3، 1بالبنوك التجارية التي أقرتها لجنة بازل 

، وإدخال التعديالت عليها بحيث يتجسد النموذج المقترح لقياس نسبة كفاية رأس المال الالزمة في (412
 " وذلك على النحو التالي: Stress Testingظل األوضاع العادية وغير العادية "اختبارات الضغوط 

 
 التوصيف الترميز المتغير م

 المال الالزم لمواجهة الماا ر البن ية فو ظل اختبارات الضغو   معدل كفاية رأٍ  0

Capital Adequacy Ratio: Stress Testing  
CAR S.T تابع 

  OWN fundرأ  المال الرقابو للبنل  4

 . common capitalالشريحة األولم  رأ  المال األساسو  2/1

  Additional capitalالشريحة الثا ية  رأ  المال اإل افو  -4/4

OF 

OF TI 

OF T2 

 مستقل

 مستقل Credit Risk, S.T  CRS.Tعنارر ماا ر االتتماب المرجحة فو ظل اختبارات الضغو   4

 مستقل Market Risk, s.t  MR S.Tعنارر ماا ر السون المرجحة فو ظل اختبارات الضغو   2

 مستقل Operation Risk, S.T  OR S.Tعنارر ماا ر التشغيل المرجحة فو ظل اختبارات الضغو   5

  عبار  عن الوزب الترجيحو ل ل من ماا ر السون والتشغيل لمقابلة 04.5قيمة الثابت  6

ا حيت يعبر عن  بمع و  %5وهو   III, IIمتطلبات رأ  المالا وللل وفقًا لمقررات بازل 

 .04.5= 011/5 النسبة

  

ة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر البنكية ويتضح من النموذج السابق، أنه يمكن تحديد نسب
ن، وكذلك في ضوء تنفيذ سيناريوهات اختبارات تحمل في ظل الوض  العادي خالل عام مالي معي  

مخصصات  فياختالف معدالت كفاية رأس المال من خالل التأ ير  فيالضغوط التي تؤ ر بطبيعتها 
 ا  مبكر  ا  ا يعطي مؤشر نصف سنوي(. مم   -)رب  سنوي محفظة المخاطر البنكية خالل مدى زمني مستقبلي 

لتحديد نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر البنكية في ظل حدوث سيناريو معين تم إعداده في 
ضوء افتراضات منطقية، وتحديد مدى توافقها أو اختالفها م  متطلبات المعايير الدولية للرقابة المصرفية 

 . ورقابية هيفإشراكسلطة  مؤسسة النقد العربي السعوديك م  ضوابط ومعايير "مقررات لجنة بازل" وكذل

 تطبيق اختبار الضغوطوبعد في بنوك الدراسة قبل معدل كفاية رأس المال (  16جدول )
 

البنك 

السعودي 

 الفرنسي

مصرف 

 اإلنماء

البنك 

 األول

بنك 

 البالد

البنك 

العربي 

 الوطني

البنك 

األهلي 

 التجاري

بنك 

 رةالجزي

بنك 

 الرياض

البنك 

السعودي 

 البريطاني

البنك 

السعودي 

 لالستثمار

مصرف 

 الراجحي

مجموعة 

سامبا 

 المالية

قبل 

اختبار 

الضغوط 

% 

24.02 26.57 23.32 22.90 23.09 32.99 29.27 39.43 36.81 25.62 43.84 46.72 

بعد 

اختبار 

الضغوط 

% 

22.91 25.22 21.49 21.65 21.82 31.56 27.58 37.34 35.05 24.19 41.82 44.99 

  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة 
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 :  الضغوط اختبارنتائج 
 

مااال بااين البنااوك س الأعاادل كفايااة ر مالماليااة كاناات أعلااى  امباأن مجموعااة ساا( 21يتبااين ماان الجاادول )
ل قاأفي حين كان بنك البالد هاو  % 21.21السعودية العاملة في القطاع المصرفي السعودي بمعدل بلغ 

وهو ما يبين أن معدل كفاياة رأس الماال فاي جميا  البناوك  % 11.20معدل كفاية رأس المال بمعدل بلغ 
قباال التعاارض للصاادمة  % 20والمقاادر بحااوالي  2السااعودية أكباار ماان الحااد المطلااوب وفقااا التفاقيااة بااازل 

 . السيناريو االفتراضي()

وك السااااعودية العاملااااة فااااي القطاااااع الساااايناريو االفتراضااااي( للبنااااوعنااااد إجااااراء اختبااااار الضااااغوط )
المصرفي السعودي تباين انخفااض معادل كفاياة رأس الماال لجميا  البناوك ولكان بنساب مختلفاة حياث كاان 
بنااك الرياااض هااو أكباار البنااوك ماان حيااث مقاادار االنخفاااض فااي معاادل كفايااة رأس المااال حيااث بلااغ مقاادار 

(  ام % 1.01بمقدار انخفاض بلاغ ) صرف الراجحي( يليه م%1.02نخفاض بعد التعرض للصدمة ) اال
انخفااااض بلااااغ ( يليااااه البناااك السااااعودي البريطااااني بمقاااادار % 2.22البناااك األول بمقااادار انخفاااااض بلاااغ ) 

بنك الجزيرة بمقدار انخفااض  ا( يليه% 2.22مبا المالية بمقدار انخفاض بلغ )مجموعة سا(  م 2.21%)
ي لالساااتثمار بمقااادار انخفااااض بلاااغ لبناااك الساااعود(  ااام كاااال مااان البناااك األهلاااي التجااااري وا% 2.12بلاااغ ) 

عربااي الااوطني بمقاادار (  اام البنااك ال% 2.21رف اإلنماااء  بمقاادار انخفاااض بلااغ )مصاا ا( يليهاا% 2.22)
البنك السعودي الفرنساي  ا  ( وأخير % 2.11بنك البالد بمقدار انخفاض بلغ ) ( يليه%2.12انخفاض بلغ )

ار االنخفااااض بعاااد التعااارض للصااادمة لماااال حياااث بلاااغ مقااادبأقااال مقااادار انخفااااض فاااي معااادل كفاياااة رأس ا
(2.22%)  . 

وتوضح النتائج السابقة أن بنك الرياض هو أكثار البناوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي 
يرج  ذلك إلى كثرة عدد المشروعات واألنشطة  وقد ،المصرفيالسعودي تأ را بالتغيرات الحاد ة في النظام 

بينمااا يعتباار البنااك السااعودي الفرنسااي هااو أقاال  ، يمارسااها البنااك فااي االقتصاااد السااعودياالسااتثمارية التااي 
 ؛ البنااوك السااعودية العاملااة فااي القطاااع المصاارفي السااعودي تااأ را بااالتغيرات الحاد ااة فااي النظااام المصاارفي

بااقي البناوك من البناوك التاي تمتلاك أنشاطة اساتثمارية قليلاة فاي االقتصااد الساعودي مقارناة ب عد  حيث إنه ي  
 .  األخرى 

أن معاادل كفايااة رأس المااال فااي جمياا  البنااوك السااعودية أكباار ماان الحااد  النتااائج إلااىوكااذلك تشااير 
 ؛ االفتراضااي( )الساايناريوبعااد التعاارض للصاادمة  % 20والمقاادر بحااوالي  2التفاقيااة بااازل  المطلااوب وفقااا  

علاى مواجهاة الصادمات والمخااطر سعودي مما يبين قدرة البنوك السعودية العاملة في القطاع المصرفي ال
 .  إذا ما حد ت مستقبال  
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: الدراسةاستنتاجات   

 :  ، وهي كالتالي البحث يمكن رصد مجموعة من النتائجفي من خالل ما جاء 

فاي نظام إدارة المخااطر لادى البناوك، خاصاة بعاد  المهماةتعتبر اختباارات الضاغوط مان العناصار  -
إدارة المخاطر على أساس أوضاع  األسواق أنه ليس كافيا  أن تتم  أن أكدت األزمات التي شهدتها 

يتعااين علااى البنااوك تضاامين هااذه االختبااارات عنااد اسااتخدام نماااذج قياااس  وماان  اام  العماال العاديااة، 
مخاااااطر السااااوق، مخاااااطر االئتمااااان، مخاااااطر الساااايولة، مخاااااطر أسااااعار الفائاااادة، مخاااااطر سااااعر 

 .الصرف
اختبارات التحمل جزءا  أساسيا  من عملياة إدارة المخااطر، وكاذلك إن البنوك السعودية بدأت تعتبر  -

مان عملياة التخطايط لاارأس الماال، علاى أن يشااكل اختباار الضاغط جاازءا  مان  قافاة الحوكمااة وإدارة 
المخااااطر، ألن نتاااائج هاااذه االختباااارات تطمااائن إلاااى وضاااعية البناااوك وتقنااا  العماااالء والمتعااااملين 

 . وشفافية معلوماتها لتسهيل التعامالتباستمرارية نشاطها ومصداقيتها 
 : ة المخاطر المصرفية من حيث كونهاتنب  أهمية اختبارات التحمل كأداة داخلية إلدار  -

  الة إلدارة المخاطر الداخلية بالبنك وتعزيز الرقابة عليهاوفع   مهمةأداة . 
  االقتصاااادية أساااليب فنياااة حديثااة تساااتخدم كمؤشاار لقيااااس قااادرة البنااك علاااى مواجهااة التغيااارات

 ".الصدمات المتوقعةية التي تمثل "واالجتماعية والمال
 السيناريوهات" المتوقعة للتغلب علاى قصاور نمااذج تركز على مجموعة من االفتراضات " ةليآ

 البيانات التاريخية.
  للتعرف على رأس المال المطلوب المتصاص الخسائر الناتجة عن تعارض البناك  ا  مرن ا  مؤشر

 للمخاطر.
 ساهم فاي تادعيم أن استخدام اختباارات الضاغوط كاأداة للقيااس واإلفصااح عان المخااطر ي   تبين

وذلك من خالل القيااس الادقيق للمخااطر  ؛المركز المالي وتحسين جودة التقارير المالية للبنك
بمااا يسااهم فااي تحسااين المركااز المااالي للبنااك  ؛فااي ضااوء تنفيااذ اختبااارات الضااغوط بشااكل دوري 

وكااااذلك اإلفصاااااح الاااادوري عاااان األساااااليب  الربحيااااة،المااااال ومعاااادالت ماااان حيااااث كفايااااة رأس 
والنماااذج المسااتخدمة لقياااس المخاااطر واختبااارات تحماال الضااغوط فااي تحسااين جااودة التقااارير 

 .  المالية للبنك
  ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي الساعودي

 . ابالضوابط التي تنظم عمله
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  ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي الساعودي
 . بأهمية استخدام اختبارات تحمل الضغوط كأداة فعالة إلدارة وضبط المخاطر المصرفية

 ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي الساعودي 
ة التي تاربط باين القيااس واإلفصااح الموضاوعي للمخااطر فاي ضاوء اختباارات الرئيسبالعالقة 

 . تحمل الضغوط وبين تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية )كفاية رأس المال(
 ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي الساعودي 

 . اطر المصرفية في ضوء اختبارات تحمل الضغوطبالمقومات األساسية إلدارة المخ
 ارتفاع مستوى وعي إدارة المخاطر بالبنوك الساعودية العاملاة فاي القطااع المصارفي الساعودي 

 بضرورة القيام بحساب كفاية رأس المال في ضوء اختبارات تحمل الضغوط.
  ال يوجادناه أى كاان يانص علا والاذيللدراسة  األولتبين من نتائج الدراسة عدم صحة الفرض 

إطاااار سااايناريو ماااا بعاااد الصااادمة عناااد  فااايأداء البناااوك الممثلاااة لمجتمااا  الدراساااة  فاااي اخاااتالف
أداء  فااي ا  اختالفااحيااث أوضااحت نتااائج الدراسااة أن هناااك  ؛الصاادمة مااا قباالمقارنتااه بساايناريو 

 . البنوك الممثلة لمجتم  الدراسة
  يوجاد  ناه الأكاان يانص علاى  والذي للدراسة الثانيتبين من نتائج الدراسة عدم صحة الفرض

حياااث  ؛البناااوك الساااعودية فاااينسااابة كفاياااة رأس الماااال  فاااي الضاااغوط اختباااارتاااأ ير لسااايناريو 
نسبة كفاية رأس المال  في الضغوط اختبارتأ ير سيناريو  في اختالفأوضحت النتائج وجود 

 .  في البنوك السعودية
 ة وقدرات عالية على مقاومة الصدماتبصفة عامة لديه مرون السعودين القطاع المصرفي إ 

  
 

 :   حاتالمقتر 

 :  ، يمكن عرض المقترحات التالية على أساس ما تم التوصل إليه من نتائج

عناد قياام البناك بعملياة التخطايط لارأس الماال  الضاغوطأن يتم األخذ في االعتبار نتاائج اختباارات  -
، وعلااااى المخاااااطرةالبنااااك وهيكاااال  ةاسااااتراتيجيماااا   يااااتالءمبهااادف الوصااااول إلااااى رأس المااااال الااااذي 

عناد تقيايم مادى كفاياة رأس  الضاغوطالسالطات الرقابياة األخاذ فاي االعتباار أيضاا  نتاائج اختباارات 
 المال لدى البنك. 

نشار نتاائج اختباارات التحمال بشافافية علاى  النقد العربي السعودي والبناوك الساعودية مؤسسةعلى  -
ى تهدئااة مخاااوف األسااواق حااول ماادى سااالمة النظااام ممااا يساااعد علاا ؛ األطااراف أصااحاب العالقااة

لناشئة من األزمات المالية المتتالية حول العالم ودعما  في افي ظل المخاوف  السعوديالمصرفي 
 . السعودي قة وسالمة القطاع المصرفي 
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بإيجاااد نظااام معلومااات متكاماال قااادر علااى تحديااد وقياااس المخاااطر بدقااة  اإلدارة البنكيااةأن تقااوم  -
وضاارورة تفعياال ضااوابط الرقابااة واإلشااراف علااى اآلليااات المختلفااة للتعاماال ماا  هااذه  وعية،وموضاا

 .2وتحديد مدى توافقها م  مقررات لجنة بازل  المخاطر،
 إدارة البنااااوك، وتشااااجي  القااااائمين علااااى سااااتراتيجية إدارة المخاااااطرابااااإقرار اإلدارة البنكيااااة أن تقااااوم  -

علاى تجناب المخااطر  والعمال ،العاماةوالسياساات  جياتساتراتياالبالتعامل م  المخاطر فاي إطاار 
 التي يصعب تقييمها.

عاد للوصاول إلاى مقااييس ذات ب   ضاغوطتطبيق برنامج شامل الختبارات الاإلدارة البنكية أن تتبنى  -
ال وأساسي في ، وأن يكون لمجلس اإلدارة دور فع  خاطر وتقييم مدى كفاية رأس المالمستقبلي للم

 هذه االختبارات.
وافتراض سيناريوهات منطقية  ونوعية،بتضمين اختبارات التحمل معايير كمية اإلدارة البنكية قيام  -

الت كفاياااة رأس وتحديااد أ اار حاادوث الصااادمات األساسااية واالسااتثنائية علااى معااد   معقولااة،ولكنهااا 
 المال والربحية.

ل بصفة منتظمة لتواكب مراجعة وتحديث منهجية برامج اختبارات التحماإلدارة البنكية يتعين على  -
د فااي البيئااة التااي يعماال بهااا واألوضاااع الخارجيااة التااي تتجساا ،التغياارات فااي طبيعااة أنشااطة البنااك

 .البنك
بوضاا  خطااط طارئااة علااى أن تكااون قابلااة للتطبيااق فااي حالااة حاادوث تغياار اإلدارة البنكيااة أن تقااوم  -

لمخااطر التاي يمكاان أن فاي الظاروف المحيطاة بالبناك، ويجاب أن تشامل هاذه الخطاط كافاة أناواع ا
ياتم الموافقاة  يواجها البنك في المستقبل، وأن تكون معززة باإجراءات وقائياة ضاد األزماات علاى أن

 ولين ذوي العالقة.ؤ عليها من قبل المس
والتااي تتعلااق بكفايااة ت الداخليااة للبنااوك والرقابيااة بتقياايم ومراجعااة التقييمااا شاارافجهااات اإلأن تقااوم  -

وكاااذلك قااادرتها علاااى مراقباااة  ،ت ونوعياااة رأس الماااال الموجاااود فاااي حيازتهاااارأس الماااال واساااتراتيجيا
وكذلك تحديد أوجه القصاور فاي تنفياذ بارامج  المال.والتأكد من مدى االلتزام بالنسب المقررة لرأس 

 التصحيحية.وتوجيه إدارة هذه البنوك باتخاذ اإلجراءات  الضغوط،اختبارات 
لتحديااد ماادى كفايااة رأس المااال  الضااغوطتااائج اختبااارات والرقابيااة بفحااص ن شاارافقيااام جهااات اإل -

في ضوء حدوث سايناريوهات افتراضاية واإلفصااح عنهاا بشاكل دوري ضامن  ؛ وتنظيمات السيولة
 القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها والنشرات المصرفية التي تصدرها.

بالتعااون ماا  والبحااوث المساتقبلية  قياام البااحثين والدارسااين والمهتماين باإجراء المزيااد مان الدراساات -
البنااوك لالسااتفادة ماان قواعااد البيانااات لااديها، فااي مجاااالت تطبيااق اختبااارات الضااغوط بشااكل واساا  

للتعارف علاى القادرة المالياة للبناوك لمواجهاة الصادمات  ؛ونشر نتائجها فاي أساواق الماال ،ومتعمق
 . رات الضغوططريق نحو أهمية اختباخريطة المحتملة، واعتبار هذا البحث 
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المراجعالمصادر و قائمة   

 : باللغة العربيةأوًل: 
، دار اليازوري للنشر والتوزي ، لتقييم المصارف التجارية SWOT(1022الحجاوي، طالل والسلطاني، سكنة ) .2

 األردن. -عمان 
 .األردنعمان،  ،، دار صفاء للنشر والتوزي مناهج وطرق البحث العلمي( 1020، ابراهيم عبد العزيز ) الدعيلج .1
اليازوري ، عمان، دار حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة( 1021الربيعي، حاكم محسن وراضي، حمد ) .2

 .العلمية للنشر والتوزي 
 .عمان، األردن، 2طالحامد للنشر،  ، داروالماليةاإلحصاء في العلوم اإلدارية ( 1020شاهر،  ائر فيصل ) .2
استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في األداء المالي للمصارف  (1022الشمري، صادق راشد ) .1

 . العلمية للنشر والتوزي  اليازوري  ، دار، عمانالتجارية
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 المالحق اإلحصائية المرفقة 
وووووووووووووووووووووووووووووووو  

 ( 1ملحق )
 (2118 - 2114)متوسط بيانات البنك السعودي الفرنسي خالل الفترة 

 ريالالقيمة بالمليون 
 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 5216.445 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 4544.026 تتمابمتطلبات رأ  المال لماا ر اال

   قيا  عنارر ماا ر السون

 212.511 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 515.215 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف 

 + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0404.215 

 4540.152 متوسط مجمل الربح

 1 545.052× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022–1022الفترة )القوائم المالية للبنك السعودي الفرنسي واإليضاحات المتممة لها وذلك عن  :المصدر
 ( 2ملحق )

 (2118 – 2114انات مصرف اإلنماء خالل الفترة )متوسط بي
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 5011.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 4222.156 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 450.565 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 645.221 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0111.455 

 4462.425 متوسط مجمل الربح

  442.652× متوسط مجمل الربح  متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل =

 (1022 – 1022المالية لمصرف اإلنماء واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم :المصدر
                                                           

 .3، 1من متوسط مجمل الربح للبنك وفقا  لتعليمات لجنة بازل  %21إلى نسبة  ابتة تقدر با  تشير قيمة (1)
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(3ملحق )  

 (2118 – 2114)متوسط بيانات البنك األول خالل الفترة 
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 5024.542 جمالو القاعد  الرأسمالية للبنلإ

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 4446.226 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 522.552 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 541.554 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

ة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابل

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0455.626 

 0255.245 متوسط مجمل الربح

  444.021× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022مة لها وذلك عن الفترة )المالية للبنك األول واإليضاحات المتم القوائم المصدر:
 

 (4ملحق )
 (2118 – 2114)متوسط بيانات بنك البالد خالل الفترة 

 القيمة بالمليون ريال
 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 4511.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 0420.514 ل لماا ر االتتمابمتطلبات رأ  الما

   قيا  عنارر ماا ر السون

 452.444 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 266.152 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 د الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفات
555.416 

 554.551 متوسط مجمل الربح

  041.555× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022المالية لبنك البالد واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم :المصدر
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(5ملحق )  

 (2118 – 2114ترة )بنك العربي الوطني خالل الفمتوسط بيانات ال
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 5561.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 4545.152 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 555.560 صرفإجمالو قيمة ماا ر سعر ال

 652.055 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0426.202 

 4225.265 متوسط مجمل الربح

  224.025× التشغيل = متوسط مجمل الربح متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر 

 (1022 – 1022المالية للبنك العربي الوطني واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم المصدر:
 

 (6ملحق )
 (2118 – 2114)متوسط بيانات البنك األهلي التجاري خالل الفترة 

 القيمة بالمليون ريال
 القيمة المتغيرات 

  عد  الرأسمالية للبنلعنارر القا

 05411.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 5054.415 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 642.620 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 221.521 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر  إجمالو

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0551.240 

 2621.425 متوسط مجمل الربح

  0254.545× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022بنك األهلي التجاري واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة )المالية لل القوائم :المصدر



33 
 

(7ملحق )  

 (2118 – 2114)متوسط بيانات بنك الجزيرة خالل الفترة 
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 4554.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

     ماا ر االتتمابعنارر قيا

 552.545 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 426.455 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 421.544 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد الصرف + رافو 
555.001 

 562.545 متوسط مجمل الربح

  042.512× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022المالية لبنك الجزيرة واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم :المصدر
 

 (8ملحق )
 (2118 – 2114)بيانات بنك الرياض خالل الفترة متوسط 

 القيمة بالمليون ريال
 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 01511.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 5445.554 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 504.151 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 654.405 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0065.465 

 4622.424 متوسط مجمل الربح

  526.646× ية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح متطلبات كفا

 (1022 – 1022المالية لبنك الرياض واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم المصدر:
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(9ملحق )  

 (2118 – 2114)متوسط بيانات البنك السعودي البريطاني خالل الفترة 
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة ات المتغير

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 5451.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 4524.556 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 424.222 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 222.621 فاتد رافو األرول الحساسة لماا ر سعر ال

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
524.642 

 4242.655 متوسط مجمل الربح

  555.625× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022المالية للبنك السعودي البريطاني واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم :المصدر
 

 (11ملحق )
 (2118 – 2114)متوسط بيانات البنك السعودي لالستثمار خالل الفترة 

 القيمة بالمليون ريال
 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 2455.511 لرأسمالية للبنلإجمالو القاعد  ا

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 0555.465 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 224.562 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 606.544 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو قيمة ماا ر سعر  إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون =

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
0161.614 

 0440.552 متوسط مجمل الربح

  052.550× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل =متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022ها وذلك عن الفترة )المالية للبنك السعودي لالستثمار واإليضاحات المتممة ل القوائم المصدر:
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(11ملحق )  

 (2118 – 2114)الفترة  الراجحي خاللمتوسط بيانات مصرف 
 القيمة بالمليون ريال

 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 06451.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 5444.451 ل لماا ر االتتمابمتطلبات رأ  الما

   قيا  عنارر ماا ر السون

 505.565 إجمالو قيمة ماا ر سعر الصرف

 645.224 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 د الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفات
0052.460 

 5645.105 متوسط مجمل الربح

  0022.414× متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة ماا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح 

 (1022 – 1022القوائم المالية لمصرف الراجحي واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) :المصدر
 

 (12ملحق )
 (2118 – 2114)الفترة  لالمالية خال متوسط بيانات مجموعة سامبا 

 القيمة بالمليون ريال
 القيمة المتغيرات 

  عنارر القاعد  الرأسمالية للبنل

 01611.111 إجمالو القاعد  الرأسمالية للبنل

   عنارر قيا  ماا ر االتتماب

 555.465 متطلبات رأ  المال لماا ر االتتماب

   قيا  عنارر ماا ر السون

 212.522 سعر الصرفإجمالو قيمة ماا ر 

 525.025 رافو األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 

إجمالو متطلبات رأ  المال لمقابلة ماا ر السون = إجمالو قيمة ماا ر سعر 

 الصرف + رافو قيم األرول الحساسة لماا ر سعر الفاتد 
254.224 

 5456.545 متوسط مجمل الربح

  520.251× اا ر التشغيل = متوسط مجمل الربح متطلبات كفاية رأ  المال لمقابلة م

 (1022 – 1022المالية لمجموعة سامبا المالية واإليضاحات المتممة لها وذلك عن الفترة ) القوائم :المصدر
 


