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  ضغط الاختبارات 

 

  المقدمة: 
تستخدم اختبارات الضغط كجزء من منظومة إدارة المخاطر لدى المصارف حيث ُتعد هذه  اخختبذارات هات بعذد 

             (.    Forward–looking Assessment of Riskمستقبمي في تقييم المخاطر )
 المسذتقبمي  التخطذيط دمذ  المصذرف إدارة تسذادد رقابيذة أداةهذي  الضذغط  اختبذارات مذن الممكذن القذون أنو  

 بالعديذد المتعمقذة المتوقعذة غير السمبية األحداث ثرأ لمواجهة المطموب المان رأس حجم دن بمؤشرات وتزودها
 كمذا تعذدالكبيذرة   والماليذة اخقتصذادية الصذدمات دذن تنذت  قد والتي المصرف لها يتعرض قد التي المخاطر من

 تعانة بهذذا فذذي إدارة المخذذاطر لديذذ حذذدى أدوات إدارة المخذذاطر التذذي يجذذب دمذذ  المصذذرف اخسذذإ الجهذذداختبذذارات 
 علذدى المصذرف بهذدف تقيذيم أثذر وقذو  الضذغطيتم إجراء اختبذارات إه  (2وفقًا لمددامة الثانية من مقررات بازن )

فذذي المتغيذذرات اخقتصذذادية والمتعمقذذة بالسذذون دمذذ  كذذن مذذن ربحيذذة المصذذرف والقيمذذة اخقتصذذادية أحذذداث طار ذذة 
 لحقون الممكية لدي  .

  :الهدف

 تزويد إدارة المصرف بتقييم مستقبمي لممخاطر التي قد يتعرض لها. .1
 مساددة إدارة المصرف في إجراءات التخطيط السميم لرأس المان والسيولة. .2
 مساددة إدارة المصرف في وضع حدود مقبولة لممخاطر.  .3
مسذذذذذذذذذذذاددة إدارة المصذذذذذذذذذذذرف فذذذذذذذذذذذي تطذذذذذذذذذذذوير منهجيذذذذذذذذذذذات لمتخ يذذذذذذذذذذذف مذذذذذذذذذذذن المخذذذذذذذذذذذاطر وتطذذذذذذذذذذذوير خطذذذذذذذذذذذط  .4

 األوضاع الضاغطة.  اختباراتطوارئ لمواجهة الظروف الناجمة دن 
 تعزيز دممية تحديد وضبط المخاطر. .5
  المؤسسية في منظومة الحوكمة  اً ساسيأ اً تعد جزء .6
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 نطاق التطبيق:
ن يذذذذذذذذذذتم أتسذذذذذذذذذذري هذذذذذذذذذذه  التعميمذذذذذذذذذذات دمذذذذذذذذذذ  جميذذذذذذذذذذع المصذذذذذذذذذذارف العاممذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذي العذذذذذذذذذذران دمذذذذذذذذذذ   .1

لذذذذذذذذذذذ  البنذذذذذذذذذذذئ المركذذذذذذذذذذذزي العراقذذذذذذذذذذذي / دا ذذذذذذذذذذذرة مراقبذذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذذيرفة بشذذذذذذذذذذذكن إرسذذذذذذذذذذذان اخختبذذذذذذذذذذذارات إ
وبإمكذذذذذذذذذذان المصذذذذذذذذذذرف اجذذذذذذذذذذراء تمذذذذذذذذذذئ فصذذذذذذذذذمي وادتبذذذذذذذذذذارًا مذذذذذذذذذذن تذذذذذذذذذذاري  نشذذذذذذذذذذر هذذذذذذذذذه  التعميمذذذذذذذذذذات 

الداخميذذذذذذذذذذذة لممصذذذذذذذذذذذرف وطبيعذذذذذذذذذذذة المخذذذذذذذذذذذاطر اخختبذذذذذذذذذذذارات بشذذذذذذذذذذذكن شذذذذذذذذذذذهري حسذذذذذذذذذذذب السياسذذذذذذذذذذذة 
 .المرتبطة ب 

دوريذذذذة إجذذذذراء اختبذذذذارات الضذذذذغط والمذذذذدى الزمنذذذذي لهذذذذا وتعتمذذذذد دوريذذذذة إجذذذذراء اختبذذذذارات الضذذذذغط  .2
طبيعذذذذذذذة دمذذذذذذذن المصذذذذذذذرف  درجذذذذذذذة تهبذذذذذذذهب  دمذذذذذذذ  دوامذذذذذذذن دذذذذذذذدة منهذذذذذذذا دمذذذذذذذ  سذذذذذذذبين المثذذذذذذذان 

رات محذذذذذذذن اخختبذذذذذذذار أسذذذذذذذاليب القيذذذذذذذاس المسذذذذذذذتخدمة مذذذذذذذن المصذذذذذذذرف وكذذذذذذذهلئ التغيذذذذذذذ تالمتغيذذذذذذذرا
الجوهريذذذذذة التذذذذذي تطذذذذذرأ دمذذذذذ  البي ذذذذذة الخارجيذذذذذة أو هيكذذذذذن المخذذذذذاطر لذذذذذدى المصذذذذذرف ويذذذذذتم تحديذذذذذد 
المذذذذذدى الزمنذذذذذي اجذذذذذراء اختبذذذذذارات الجهذذذذذد وفقذذذذذًا الجذذذذذان ودرجذذذذذة سذذذذذيولة المراكذذذذذز محذذذذذن اخختبذذذذذار 

 ضذذذذذذغطت اصذذذذذذين دمميذذذذذذات اختبذذذذذذارات الفذذذذذذي أي وقذذذذذذت البنذذذذذذئ المركذذذذذذزي العراقذذذذذذي   وقذذذذذذد يطمذذذذذذب 
ات تمذذذذذذذئ اخختبذذذذذذذار سذذذذذذذتخدمة ونتذذذذذذذا   ال ذذذذذذذروض والسذذذذذذذيناريوهات المُ هلذذذذذذذئ  بمذذذذذذذا فذذذذذذذي تمذذذذذذذتالتذذذذذذذي 

لمبنذذذذذذئ المركذذذذذذزي العراقذذذذذذي الطمذذذذذذب مذذذذذذن المصذذذذذذرف بذذذذذذإجراء اختبذذذذذذارات الضذذذذذذغط ااضذذذذذذافية فذذذذذذي و 
 أوقات زمنية مختم ة. 

        أن هنذذذذذائ ضذذذذذع ًا فذذذذذي سذذذذذيولة ومذذذذذ ءة المصذذذذذرفبذذذذذختبذذذذذارات خاتمذذذذذئ  نتذذذذذا  فذذذذذي حذذذذذان أظهذذذذذرت  .3
مقذذذذرة مذذذذن قبذذذذن مجمذذذذس اخدارة لذذذذ  البنذذذذئ المركذذذذزي العراقذذذذي إدميذذذذ  تقذذذذديم خطذذذذة زمنيذذذذة مقبولذذذذة و 

 . كافة  لمعالجة هه  األوضاع
جراء اختبذذذذذارات إدنذذذذذ  دنذذذذذد قيذذذذذام المصذذذذذرف بذذذذذن هذذذذذه  اخختبذذذذذارات تعذذذذذد مذذذذذن متطمبذذذذذات الحذذذذذد األإ .4

 نتا   تمئ اخختبارات دند تقييم وضع المصرف. الحسبانخه بن يتم األأالضغط دم  
ي مصذذذذذذرف وضذذذذذذع نسذذذذذذب أبإمكذذذذذذان و ان النسذذذذذذب الموضذذذذذذودة مذذذذذذن هذذذذذذها البنذذذذذذئ ليسذذذذذذت الزاميذذذذذذة  .5

ن المصذذذذذذذرف أدرى أاخختبذذذذذذذارات حسذذذذذذذب تقذذذذذذذدير  لحجذذذذذذذم المخذذذذذذذاطر التذذذذذذذي يتعذذذذذذذرض لهذذذذذذذا كذذذذذذذون 
  إها ان البنذذذذذذئ ًا ن يكذذذذذذون اختيذذذذذذار النسذذذذذذب واقعيذذذذذذأدمذذذذذذ    بالمخذذذذذذاطر التذذذذذذي قذذذذذذد يتعذذذذذذرض لهذذذذذذا 
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فذذذذذة مذذذذذدى ك ذذذذذاءة النسذذذذذب التذذذذذي تذذذذذم اختيارهذذذذذا لمعر  الضذذذذذغطالمركذذذذذزي العراقذذذذذي سذذذذذيراجع اختبذذذذذارات 
 المصرف. قبن من 

 
 :التطبيقتاريخ  

 من تاري  النشر.  يعمن بهه  التعميمات ادتباراً 
 

  - ختبارات:الباعامة تتعمق  احكام
 مذا إلذ  وبااشذارة   األخيذرة العالميذة الماليذة األزمذة بعذد الضاغطة األوضاع اختبارات أهمية ازدياد ضوء في

 السذميمة الممارسذات "مبذادئ 2009 أيذار شذهر فذي المصذرفية لمرقابذة بذازن لجنذة دن الصادرة الورقة تضمنت 
 فذإن فعذان بشذكن ختبذاراتخاتمذئ  تطبيذن مذن المصذارف تذتمكن وكذي   "الضذغط باختبذارات المتعمقذة والرقابذة
  :تياال مراداة دميها
  -:  الضغطاختبارات  حوكمة  -واًل: أ

هذذذذذذذذذذذذذم مكونذذذذذذذذذذذذذات أ( وثقافذذذذذذذذذذذذذة إدارة المخذذذذذذذذذذذذذاطر مذذذذذذذذذذذذذن Governance-Riskالمخذذذذذذذذذذذذذاطر ) حوكمذذذذذذذذذذذذذة دتعذذذذذذذذذذذذذ
إدارة مخذذذذذذذذذذذذذاطر  اخ تمذذذذذذذذذذذذذان إدارة مخذذذذذذذذذذذذذاطر  المخذذذذذذذذذذذذذاطر كمذذذذذذذذذذذذذا تتضذذذذذذذذذذذذذمن أنذذذذذذذذذذذذذواع  الضذذذذذذذذذذذذذغطاختبذذذذذذذذذذذذذارات 

الع قذذذذذذذذذذذذذذذذة بأنشذذذذذذذذذذذذذذذذطة معينذذذذذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذذذذذي  مخذذذذذذذذذذذذذذذذاطر هاتالالمحذذذذذذذذذذذذذذذذافظ اخسذذذذذذذذذذذذذذذذتثمارية إضذذذذذذذذذذذذذذذذافة الذذذذذذذذذذذذذذذذ  إدارة 
ي اتخذذذذذذذذذاه القذذذذذذذذرارات دمذذذذذذذذذ  ساسذذذذذذذذذية فذذذذذذذذحذذذذذذذذذدى المكونذذذذذذذذات األإنتذذذذذذذذذا   اخختبذذذذذذذذارات  دكمذذذذذذذذذا وتعذذذذذذذذ المصذذذذذذذذرف 

 .العميادارة التن يهية المستوى ااداري واا
  -تي  االدارة يقع دم  داتن مجمس اا  -   اادارة مجمسدور  .1

التأكذذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذذن وجذذذذذذذذذذذذود إطذذذذذذذذذذذذار دممذذذذذذذذذذذذي فعذذذذذذذذذذذذان خختبذذذذذذذذذذذذارات الضذذذذذذذذذذذذغط لتقيذذذذذذذذذذذذيم قذذذذذذذذذذذذدرة  -أ 
 . المرت عةالمصرف دم  تحمن الصدمات ومواجهة المخاطر 

 واقرارها.  لدى المصرف الضغطاختبارات  برام النها ية دن المسؤولية  -ب 
 وتقيذذذذذذذذذذذيم المصذذذذذذذذذذذادقة هلذذذذذذذذذذذئ فذذذذذذذذذذذي اخختبذذذذذذذذذذذارات بمذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذه  فذذذذذذذذذذذي ب ادميذذذذذذذذذذذة المشذذذذذذذذذذذاركة -ج 

 هذذذذذذذذذذذذذذه  نتذذذذذذذذذذذذذذا   دمذذذذذذذذذذذذذذ  بنذذذذذذذذذذذذذذاء اتخاههذذذذذذذذذذذذذذا الواجذذذذذذذذذذذذذذب ااجذذذذذذذذذذذذذذراءات وتحديذذذذذذذذذذذذذذد النتذذذذذذذذذذذذذذا  
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قسذذذذذذذذذم بذذذذذذذذأن  بالمصذذذذذذذذرف تتأكذذذذذذذذذد لجنذذذذذذذذة المخذذذذذذذذذاطركذذذذذذذذذهلئ التأكذذذذذذذذد مذذذذذذذذذن أن اخختبذذذذذذذذارات 
 اخختبارات بشكن دوري.جراء إقوم بارة المخاطر يإد

 الضذذذذذذذذذذذذغطاختبذذذذذذذذذذذذارات  بذذذذذذذذذذذذرام ن ضذذذذذذذذذذذذمان تن يذذذذذذذذذذذذه ومراقبذذذذذذذذذذذذة إ  -   العميذذذذذذذذذذذذادور اادارة التن يهيذذذذذذذذذذذذة  .2
بمذذذذذذذذذا يت ذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذع المنهجيذذذذذذذذذة المعتمذذذذذذذذذدة مذذذذذذذذذن مجمذذذذذذذذذس اخدارة يقذذذذذذذذذع دمذذذذذذذذذ  دذذذذذذذذذاتن اادارة التن يهيذذذذذذذذذة 

يجذذذذذذذذب التأكذذذذذذذذد مذذذذذذذذن تذذذذذذذذوفر كذذذذذذذادر مؤهذذذذذذذذن لذذذذذذذذدى مختمذذذذذذذذف اخقسذذذذذذذذام فذذذذذذذذي المصذذذذذذذذرف   العميذذذذذذذا ودميذذذذذذذذ
امذذذذذذذذذذذذذت ئ قسذذذذذذذذذذذذذم المخذذذذذذذذذذذذذاطر لذذذذذذذذذذذذذ دوات والوسذذذذذذذذذذذذذا ن المناسذذذذذذذذذذذذذبة  وخسذذذذذذذذذذذذذيمااجذذذذذذذذذذذذذراء اخختبذذذذذذذذذذذذذارات 

 لهلئ.
 وتقيذذذذذذذذذذذذيم مراجعذذذذذذذذذذذذة المجنذذذذذذذذذذذذة دذذذذذذذذذذذذاتن دمذذذذذذذذذذذذ  يقذذذذذذذذذذذذع  -  بالمصذذذذذذذذذذذذرف المخذذذذذذذذذذذذاطر أدارة لجنذذذذذذذذذذذذة دور .3

ا ومذذذذذذذذذذذذذذدى م  مذذذذذذذذذذذذذذة فعاليذذذذذذذذذذذذذذة وقذذذذذذذذذذذذذذدرة اخختبذذذذذذذذذذذذذذارات فذذذذذذذذذذذذذذي تحقيذذذذذذذذذذذذذذن اخهذذذذذذذذذذذذذذداف المرجذذذذذذذذذذذذذذوة منهذذذذذذذذذذذذذذ
 النتذذذذذذذذذذا   ودذذذذذذذذذذرض اهذذذذذذذذذذدافهاالسذذذذذذذذذذيناريوهات المسذذذذذذذذذذتخدمة فذذذذذذذذذذي هذذذذذذذذذذه  اخختبذذذذذذذذذذارات فذذذذذذذذذذي تحقيذذذذذذذذذذن 

 فذذذذذذذذذذي ومكمذذذذذذذذذ ً  اً أساسذذذذذذذذذي اجذذذذذذذذذزء الضذذذذذذذذذغط اختبذذذذذذذذذارات دتعذذذذذذذذذ أه اخدارة مجمذذذذذذذذذس دمذذذذذذذذذ  والتوصذذذذذذذذذيات
دارة( المؤسسذذذذذذذذذذذذذذذذية الحوكمذذذذذذذذذذذذذذذذة)  الرشذذذذذذذذذذذذذذذذيدة اادارة منظومذذذذذذذذذذذذذذذذة  المصذذذذذذذذذذذذذذذذرف  لذذذذذذذذذذذذذذذذدى المخذذذذذذذذذذذذذذذذاطر وا 

 إدارة لمجمذذذذذذذذذذذس اخسذذذذذذذذذذذتراتيجية القذذذذذذذذذذذرارات صذذذذذذذذذذذنادة فذذذذذذذذذذذي تذذذذذذذذذذذأثير مذذذذذذذذذذذن اخختبذذذذذذذذذذذارات لهذذذذذذذذذذذه  ولمذذذذذذذذذذذا
دارت  المصرف   .التن يهية وا 

جذراءات سياسذات المصذرف لذدى يتذوفر أن يجذب .4  دمميذة اختبذارات تحكذم ومعتمذدة مكتوبذة وا 
)ال رضذذيات   نتذذا   اخختبذذارات   اخختبذذارات لهذذه  المناسذذب التوثيذذن هلذذئ فذذي بمذذا, الضذذغط

دمذذذذذ  ان يذذذذذتم تحذذذذذديث تمذذذذذئ واخجذذذذذراءات التصذذذذذحيحية  دوريذذذذذة اجذذذذذراء هذذذذذه  اخختبذذذذذارات( التوصذذذذذيات 
 قسم ادارة المخاطر في المصرف.السياسات واخجراءات من 

نتذذذذذا   تمذذذذذئ اخختبذذذذذارات احتمذذذذذان وجذذذذذود خمذذذذذن معذذذذذين أو تعذذذذذرض المصذذذذذرف لمخذذذذذاطر  دنذذذذذد ظهذذذذذور .5
 مذذذذن الحذذذذد  مذذذذنمكنذذذذ  التذذذذي تُ معينذذذذة  فعميذذذذ  أن يتخذذذذه ااجذذذذراءات المناسذذذذبة والكافيذذذذة  ظذذذذن ظذذذذروففذذذذي 

 .وت فيهاهه  المخاطر 
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  -المناسبة: البنى التحتية  -ثانيًا: 
بشذكن  األوضذاع الضذاغطة اختبذارات إدذداد لضذمان ال زمذة التحتيذة البنيذة المصذرف لذدى يتذوفر أن يجذب
تمكذن المصذرف مذن الشذاممة والدقيقذة والتذي بذدورها  والبيانذات المؤهمذة والكذوادر األنظمذة هلذئ فذي بمذا فعذان

 .احتساب المخاطر بشكن شامن
  :كما يميهما  رئيسينالى نوعين  الضغطم اختبارات تقس -: ثالثاً 

 ((Sensitivity Scenariosالحساسية  تاختبارا -أ 
        تغيذذذر غيذذذر دذذذادي فذذذي متغيذذذر واحذذذد مذذذن المتغيذذذرات  أثذذذر تطبيذذذنيذذذتم بموجذذذب هذذذه  اخختبذذذارات تقيذذذيم                        

الموقذف المذالي لممصذرف. ويهذدف هذها النذوع   تغييذر( دمذ)مع بقاء المتغيرات األخذرى كافذة ثابتذة دون 
دمذذذ  اجذذذراء تقيذذذذيم مبذذذد ي وسذذذذريع لمذذذدى حساسذذذية مح ظذذذذة المصذذذرف لمعامذذذذن  اختبذذذارات الضذذذذغطمذذذن 

 . Risk Factorمخاطر ال
( دمذذ  ةدمذذ  حذذد ت فذذي دوامذذن المخذذاطر )كذذ تسذذتخدم اختبذذارات الحساسذذية لقيذذاس مذذدى أثذذر التحركذذا            

الع قذذذات والتذذذداخ ت بذذذين دوامذذذن المخذذذاطر  بالحسذذذبانخذذذه حيذذذث خ يذذذتم األ لممصذذذرف الوضذذذع المذذذالي 
المختم ة وتهدف هه  اخختبذارات الذ  تحديذد درجذة حساسذية الوضذع المذالي لممصذرف تجذا  دامذن واحذد 

  مواجهت .من المخاطر وتقييم قدرة المصرف دم  
  ((Scenario Analysesفتراضي لمجمودة من السيناريوهات اخختبارات القا مة دم  تحمين ا -ب 

يذذرات دذذدة يتعذذد هذذه  اخختبذذارات أكثذذر تعقيذذدًا مذذن اختبذذارات الحساسذذية حيذذث يذذتم مذذن خ لهذذا إحذذداث تغ      
يمكذن وضذع اخفتراضذات دمذ  أسذاس تذاريخي اسذتنادًا    ادية دم  متغيرات دذدة فذي وقذت واحذدغير د

دمذ  اسذاس افتراضذي اسذتنادًا الذ  أحذداث  الماضذي  أودم  أحداث جوهرية تتعمذن بالسذون وقعذت فذي 
 في الماضي.  ولم تقعافتراضية يمكن حدوثها 

أثرها في تعمن هه  اخختبارات دم  تقييم أثر سيناريوهات احتمالية حدوثها قد تكون منخ ض  ولكن     
اختبارات السيناريوهات يجب ان تتضمن  أنوبشكن دام  كبير حان حصولها دم  المصرف يكون 

  -اختي  
              فذذذذذذي دون العذذذذذذالم  أمسذذذذذذواء فذذذذذذي العذذذذذذران  سذذذذذذابقًا   اختبذذذذذذارات مبنيذذذذذذة دمذذذذذذ  أحذذذذذذداث تاريخيذذذذذذة حصذذذذذذمت .1

 .ال (زمات السياسية ... األ العالمية زمة المالية األ مثن )
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انخ اض حاد في  ال ا دة ارت اع / انخ اض أسعار  مثن اختبارات افتراضية من الممكن ان تحدث ) .2
 ال (.ارت اع معدن البطالة ....  اخجمالي نسبة نمو النات  المحمي 

  -   اخفتراضيةهم المتغيرات اخقتصادية الكمية الممكن أخهها في بناء اخختبارات أ
 جمالي المحمي ااانخ اض معدن نمو النتا    -أ 
 العالية  األسوانارت اع / انخ اض اسعار الن ط في  -ب 
 ارت اع / انخ اض أسعار ال ا دة  -ج 
 ل سعاروالمستوى العام ارت اع / انخ اض معدخت التضخم  -د 
 سعار الصرف أارت اع / انخ اض  -ه 
 ارت اع مستويات البطالة -و 

  -احكام عامة:  -رابعًا:   
دند قيام اادارة العميا لممصذرف ومجمذس إدارتذ  فذي رسذم  الحسبانخه نتا   اختبارات الضغط في أ يتعين .1

 تأثيرها. ومراقبة (Risk Appetite)المختم ة لممخاطر السياسات وتحديد الحدود المقبولة 
أنشذذذذذطة حجذذذذذم ومذذذذذدى تعقذذذذذد الضذذذذذغط لذذذذذدى المصذذذذذرف مذذذذذع طبيعذذذذذة يجذذذذذب أن يتوافذذذذذن إطذذذذذار اختبذذذذذارات  .2

كمذذذذذذذا يجذذذذذذذب أن يتضذذذذذذذمن هلذذذذذذذئ ااطذذذذذذذار أهذذذذذذذدافًا محذذذذذذذددة   لديذذذذذذذ   لمخذذذذذذذاطر الكمذذذذذذذيالمصذذذذذذذرف وهيكذذذذذذذن ا
بشذذذذذذكن واضذذذذذذت وسذذذذذذيناريوهات مصذذذذذذممة وفقذذذذذذًا ألدمذذذذذذان المصذذذذذذرف واخفتراضذذذذذذات المسذذذذذذتخدمة والموثقذذذذذذة 

 .بشكن جيد وآليات فعالة اجراء هه  اخختبارات
 تذداخن بالحسذبان األخذه كافذة مذع المصذرف لهذا يتعذرض أن المخذاطر المحتمذن ختبذاراتخا تغطذي أن .3

فعمذذذذذ  سذذذذذبين المثذذذذذان إها بمذذذذذ  معامذذذذذن اخرتبذذذذذاط بذذذذذين  المخذذذذذاطر هذذذذذه  بذذذذذين( Interrelations)الع قذذذذذات
ودذذذدم  السذذذيناريوهينسذذذقاط أحذذذد هذذذهين فعنذذذد هلذذذئ يجذذذب إ %( او أكثذذذر75سذذذيناريوهين مذذذن السذذذيناريوهات )

 .احتساب أثر  دم  الوضع المالي لممصرف
مجمودذذذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذذذذذيناريوهات  الضذذذذذذذذذذذذذذاغطةيجذذذذذذذذذذذذذذب أن تأخذذذذذذذذذذذذذذه دمميذذذذذذذذذذذذذذة اختبذذذذذذذذذذذذذذارات األوضذذذذذذذذذذذذذذاع  .4

 العامذذذذذذذذذذذة واخقتصذذذذذذذذذذذاديةبعضذذذذذذذذذذذها يأخذذذذذذذذذذذه باخدتبذذذذذذذذذذذار التغيذذذذذذذذذذذرات المسذذذذذذذذذذذتقبمية فذذذذذذذذذذذي األوضذذذذذذذذذذذاع الماليذذذذذذذذذذذة 
كمذذذذذذذذذا يجذذذذذذذذذب ان تكذذذذذذذذذون تمذذذذذذذذذئ السذذذذذذذذذيناريوهات انعكاسذذذذذذذذذًا لممخذذذذذذذذذاطر الجديذذذذذذذذذدة التذذذذذذذذذي قذذذذذذذذذد يتعذذذذذذذذذرض لهذذذذذذذذذا 

 المصرف.
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 مذذذذذذذذذع تذذذذذذذذذأثيراً  األكثذذذذذذذذذر إلذذذذذذذذذ  تذذذذذذذذذأثيراً  األقذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذن تتذذذذذذذذذدرج سذذذذذذذذذيناريوهات دمذذذذذذذذذ  اخختبذذذذذذذذذارات تشذذذذذذذذذتمن أن .5
 لممصذذذذذذذذذذذرف المذذذذذذذذذذذالي الوضذذذذذذذذذذذع دمذذذذذذذذذذذ  المحتممذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذيناريوهات تذذذذذذذذذذذأثير مسذذذذذذذذذذذتوى باخدتبذذذذذذذذذذذار األخذذذذذذذذذذذه
 .المصرف سمعة دم  التأثير خ ن من او المتوقعة الخسارة حجم خ ن من سواء

 المذان والسذيولة لحجذم رأس التخطذيط دنذد ختبذاراتخا نتذا   بالحسذباناألخذه  يجذب دمذ  إدارة المصذرف .6
 وتوزيعات اخرباح. 

اسذذذذذذذذتخدام نتذذذذذذذذا   اخختبذذذذذذذذارات فذذذذذذذذي تطذذذذذذذذوير خطذذذذذذذذط الطذذذذذذذذوارئ لمواجهذذذذذذذذة المخذذذذذذذذاطر المختم ذذذذذذذذة وت عيذذذذذذذذن  .7
 استخدام أدوات تخ يف المخاطر. 

يتعذذذذذذذذذين دمذذذذذذذذذ  المصذذذذذذذذذرف اخخذذذذذذذذذه بالحسذذذذذذذذذبان اختبذذذذذذذذذار مخذذذذذذذذذاطر التركذذذذذذذذذز التذذذذذذذذذي قذذذذذذذذذد تنشذذذذذذذذذأ فذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذان  .8
مواتيذذذذذذذذذة تذذذذذذذذذؤدي إلذذذذذذذذذ  مخذذذذذذذذذاطر احتمذذذذذذذذذان تعثذذذذذذذذذر أو التعثذذذذذذذذذر ال عمذذذذذذذذذي وجذذذذذذذذذود ظذذذذذذذذذروف اقتصذذذذذذذذذادية غيذذذذذذذذذر 

لمزبذذذذذذذذذا ن المذذذذذذذذذرتبطين او التوظي ذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذي يوجذذذذذذذذذد بينهمذذذذذذذذذا ارتبذذذذذذذذذاط مذذذذذذذذذن نذذذذذذذذذوع مذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذي وقذذذذذذذذذت واحذذذذذذذذذد 
 .مما يؤدي في هه  الحالة ال  وجود تركز حقيقي ومؤثر يجب تحديد 

ختبذذذذذذذذذذذارات لتحديذذذذذذذذذذذد وضذذذذذذذذذذذبط المخذذذذذذذذذذذاطر التذذذذذذذذذذذي قذذذذذذذذذذذد خيجذذذذذذذذذذذب دمذذذذذذذذذذذ  المصذذذذذذذذذذذرف اسذذذذذذذذذذذتخدام وتطبيذذذذذذذذذذذن ا -10
يتعذذذذذذذذذذذذذذرض لهذذذذذذذذذذذذذذا المصذذذذذذذذذذذذذذرف  بااضذذذذذذذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذذذتخدام أدوات إدارة المخذذذذذذذذذذذذذذاطر األخذذذذذذذذذذذذذذرى مثذذذذذذذذذذذذذذن 

ت إدارة   وهلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذئ لتحسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين إجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراءا(Value-at-Risk)القيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة المعرضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لممخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاطر 
 وكهلئ بهدف الوصون إل  التقييم الشامن لممخاطر.  المصرف لسيولت  ورأسمال 

 وجهذات وتبذادن والتنسذين بحيذث تكذون مبنيذة دمذ  التعذاون الضذغط شذاممة اختبذاراتون دمميذة يجذب أن تكذ -11
 المصرف. في المعنيين مختمف النظر بين

يجذذذذب أن يكذذذذون لتمذذذذئ اخختبذذذذارات تذذذذأثير فذذذذي صذذذذنادة القذذذذرارات دمذذذذ  المسذذذذتوى ااداري المناسذذذذب بمذذذذا فذذذذي  -12
 التن يهية.هلئ القرارات اخستراتيجية لمجمس اخدارة واخدارة 

يجذذذذذب مذذذذذن خذذذذذ ن هذذذذذها التقيذذذذذيم اخخذذذذذه بالحسذذذذذبان ضذذذذذرورة مقارنذذذذذة اختبذذذذذارات الضذذذذذغط الخاصذذذذذة بالمصذذذذذرف  -13
مذذذذع اختبذذذذارات الضذذذذغط األخذذذذرى التذذذذي تذذذذتم مذذذذن جهذذذذات خارجيذذذذة والتذذذذي يمكذذذذن اخطذذذذ ع دميهذذذذا ويجذذذذب دمذذذذ  

دارة التدقين الداخمي ان تمعب دورًا هامًا في دممية التقييم.   أدارة المخاطر وا 
يجذذذذب دمذذذذ  المصذذذذرف وكجذذذذزء مذذذذن اختبذذذذارات الضذذذذغط اخخذذذذه بنظذذذذر اخدتبذذذذار إمكانيذذذذة حذذذذدوث دذذذذدد مذذذذن  -14

 السيناريوهات في هات الوقت .



اختباراث الضغطتعليماث   –البنك المركزي العراقي/  دائرة مراقبت الصيرفت   
 

8 
 

يجب أن يعكس نظام إدارة المعمومات بالمصرف أثر السيناريوهات المختم ة الخاصة بتغيرات أسعار ال ا دة  -15
 ربحية استنادا إل     دم  كن من القيمة اخقتصادية لحقون الممكية وال

دذذذذذذدادها مذذذذذذن المصذذذذذرف  والتذذذذذذي تذذذذذذتم إالسذذذذذيناريوهات لصذذذذذذدمات أسذذذذذعار ال ا ذذذذذذدة التذذذذذذي تذذذذذم  -أ 
 تقييم الداخمي لك اية رأس المان.في إطار دممية ال

تأخذذذذذذذه فذذذذذذذي الحسذذذذذذذبان اتجاهذذذذذذذات أسذذذذذذذعار ال ا ذذذذذذذدة التذذذذذذذي  الضذذذذذذذغطسذذذذذذذيناريوهات اختبذذذذذذذارات  -ب 
صذذذذذذذرامة مذذذذذذن سذذذذذذيناريوهات صذذذذذذذدمات التاريخيذذذذذذة أو اخفتراضذذذذذذية والتذذذذذذي قذذذذذذذد تكذذذذذذون أكثذذذذذذر 

 أسعار ال ا دة العادية .
قذذذذذذذد ُتطمذذذذذذذب مذذذذذذذن البنذذذذذذذئ التذذذذذذذي ضذذذذذذذافية ااسذذذذذذذعار ال ا ذذذذذذذدة ألأيذذذذذذذة سذذذذذذذيناريوهات صذذذذذذذدمات  -ج 

 المركزي العراقي.
  -الضغط: لمبادئ االسترشادية التي يتعين أخذها في الحسبان عند إجراء اختبارات ا -خامسًا :

 دم  حجم ودرجة تنوع وتعقد أنشطة المصرف. الضغطيجب أن تعتمد اختبارات  .1
دنذذد إجذذذراء  بنظذذر اخدتبذذارالواجذذب أخذذذهها   يتعذذين دمذذ  المصذذرف تحديذذد المخذذذاطر الجوهريذذة كافذذة  .2

 الضغط.اختبارات 
 الر يسذذذة التذذذي تخضذذذع خختبذذذارات المؤديذذذة لممخذذذاطريقذذذوم بتحديذذذد العوامذذذن  أنيجذذذب دمذذذ  المصذذذرف  .3

    الضغط.
ومات أه يتعين دم  المصرف استخدام بيانات دقيقة  كاممة  م  مة ومعبرة جودة البيانات ونظم المعم .4

األسذذاليب المسذذتخدمة فذذي القيذذاس وفقذذًا  مذذع متطمبذذاتختبذذارات وبمذذا يتماشذذ  اخدذذن الواقذذع دنذذد إجذذراء 
 ونطان تطبين تمئ اخختبارات. تقدمها لدرجة 

 ختبارات. خيجب دم  المصرف أن يقوم بشكن دوري بالتحقن من ك اية ا .5
 السيناريوهات المطموب إعدادها ًا:سادس

كحذذذذذذذذذذذذذذذذد أدنذذذذذذذذذذذذذذذذ  إدذذذذذذذذذذذذذذذذداد و الضذذذذذذذذذذذذذذذذغط دمذذذذذذذذذذذذذذذذ  المصذذذذذذذذذذذذذذذذارف إدذذذذذذذذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذذذذذذذذيناريوهات ال زمذذذذذذذذذذذذذذذذة خختبذذذذذذذذذذذذذذذذارات 
السذذذذذذذذذذذذذذيناريوهات التاليذذذذذذذذذذذذذذة المتعمقذذذذذذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذذذذذذاطر اخ تمذذذذذذذذذذذذذذان  ومخذذذذذذذذذذذذذذاطر التركذذذذذذذذذذذذذذزات اخ تمانيذذذذذذذذذذذذذذة  ومخذذذذذذذذذذذذذذاطر 

 ومخاطر التركز. ومخاطر السيولة ومخاطر التشغينمخاطر اسعار ال ا دة   السون
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 ( Sensitivity Scenarios)سيناريوهات ذات متغير واحد  -أ
يذذذذذذذتم دراسذذذذذذذذة وتحميذذذذذذذن أثذذذذذذذذر كذذذذذذذذن متغيذذذذذذذر دمذذذذذذذذ  حذذذذذذذدة دمذذذذذذذذ  الوضذذذذذذذذع المذذذذذذذالي لممصذذذذذذذذرف مذذذذذذذع افتذذذذذذذذراض ثبذذذذذذذذات 

     المتغيرات األخرى  وفيما يمي السيناريوهات المطموبة باستخدام هها األسموب
 السيناريوهات المتعمقة بمخاطر االئتمان  -1

يذذذذذذذذذذذذتم إدذذذذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذذذذيناريوهات المتعمقذذذذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذذذذاطر اخ تمذذذذذذذذذذذذان واحتسذذذذذذذذذذذذاب األثذذذذذذذذذذذذر السذذذذذذذذذذذذمبي لتطبيذذذذذذذذذذذذن كذذذذذذذذذذذذن 
 ودم  نسبة ك اية رأس المان.  ()التخصيصات المصرفخسا ر  سيناريو دم  أرباح/

%( مذذذذذذذذذن رصذذذذذذذذذيدها  حيذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذنعكس 50بنسذذذذذذذذذبة ) لمعوا ذذذذذذذذذدارت ذذذذذذذذذاع الذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذة  .1
مذذذذذذذذع المحافظذذذذذذذذة دمذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذة هلذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذ  جميذذذذذذذذع أنذذذذذذذذواع الذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذة 
ومذذذذذذذذذذذذن ثذذذذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذذذاء  اخ تمذذذذذذذذذذذذان نذذذذذذذذذذذذواع ألتغطيذذذذذذذذذذذذة الضذذذذذذذذذذذذمانات المؤهمذذذذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذذذذن نذذذذذذذذذذذذوع مذذذذذذذذذذذذن 
مخصذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذة  المخصصذذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذاب

     بناًء دم  النسبة أد  .  لمعوا د
%( مذذذذذذذذذذذذذن رصذذذذذذذذذذذذذيدها  حيذذذذذذذذذذذذذث 100بنسذذذذذذذذذذذذذبة ) لمعوا ذذذذذذذذذذذذذدارت ذذذذذذذذذذذذذاع الذذذذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذذذذة  .2

مذذذذذذذذع المحافظذذذذذذذذة دمذذذذذذذذ   لمعوا ذذذذذذذذديذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذ  جميذذذذذذذذع أنذذذذذذذذواع الذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذة 
النسذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذة لتغطيذذذذذذذذة الضذذذذذذذذمانات المؤهمذذذذذذذذة لكذذذذذذذذن نذذذذذذذذوع مذذذذذذذذن أنذذذذذذذذواع اخ تمذذذذذذذذان  ومذذذذذذذذن ثذذذذذذذذم 

مخصذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذذذر  بنذذذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذذذاب
 بناًء دم  النسبة أد  .  لمعوا دالمنتجة 

%( مذذذذذذذذذذذذذن رصذذذذذذذذذذذذذيدها  حيذذذذذذذذذذذذذث 200بنسذذذذذذذذذذذذذبة ) لمعوا ذذذذذذذذذذذذذدارت ذذذذذذذذذذذذذاع الذذذذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذذذذة  .3
وا ذذذذذذذذد مذذذذذذذذع المحافظذذذذذذذذة دمذذذذذذذذ  عيذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذ  جميذذذذذذذذع أنذذذذذذذذواع الذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذة لم

نات النسذذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذن نذذذذذذذذذوع مذذذذذذذذذن أنذذذذذذذذذواع اخ تمذذذذذذذذذان والنسذذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذذة لتغطيذذذذذذذذذة الضذذذذذذذذذما
من أنذذذذذذذذذواع اخ تمذذذذذذذذذان  ومذذذذذذذذذن ثذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذة ضذذذذذذذذذالمؤهمذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذن نذذذذذذذذذوع 
 .لمعوا دمخصي الديون غير المنتجة  وفقًا لتعميمات احتساب
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 النسبة ال رضية

 %50 اخقن شدة 
 %100 الشدة  ةمتوسط

 %200 اخكثر شدة 

 
اخ تمذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذدي بنسذذذذذذذذذذبة وا ذذذذذذذذذد إلذذذذذذذذذذ  إجمذذذذذذذذذذالي عارت ذذذذذذذذذاع نسذذذذذذذذذذبة الذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذة لم .4

ن يذذذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذذذان دون المتوسذذذذذذذذذذذط )دون المسذذذذذذذذذذذذتوى( ومذذذذذذذذذذذذ %( حيذذذذذذذذذذذث10)
مخصذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذر  ثذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذاب

 وا د.عالمنتجة لم
وا ذذذذذذذذذد إلذذذذذذذذذذ  إجمذذذذذذذذذذالي اخ تمذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذدي بنسذذذذذذذذذذبة عارت ذذذذذذذذذاع نسذذذذذذذذذذبة الذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذة لم .5

هلذذذذذذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذذذذذذذان دون المتوسذذذذذذذذذذذذذذذذط )دون المسذذذذذذذذذذذذذذذذتوى( %(  حيذذذذذذذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذذذذذذذنعكس 20)
مخصذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذديون  ومذذذذذذذذذن ثذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذاب

 وا د.عغير المنتجة لم
وا ذذذذذذذذذد إلذذذذذذذذذذ  إجمذذذذذذذذذذالي اخ تمذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذدي بنسذذذذذذذذذذبة عارت ذذذذذذذذذاع نسذذذذذذذذذذبة الذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذة لم .6

المسذذذذذذذذذذذذذذذذتوى( %(  حيذذذذذذذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذذذذذذذان دون المتوسذذذذذذذذذذذذذذذذط )دون 30)
مخصذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذديون  ومذذذذذذذذذن ثذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذاب

 .وا دعغير المنتجة لم
 النسبة ال رضية

 %10 اخقن شدة 
 %20 الشدة  ةمتوسط

 %30 اخكثر شدة 

 
  -نودين  بخصوي اخ تمان التعهدي يمكن تقسيم هها اخ تمان ال   .7

مذذذذذذذذذن المصذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذ  الجهذذذذذذذذذة المسذذذذذذذذذذت يدة ولذذذذذذذذذم يذذذذذذذذذذتم   ا تمذذذذذذذذذان متعثذذذذذذذذذر تذذذذذذذذذذم تسذذذذذذذذذديد -أ 
 غيذذذذذذذذر منذذذذذذذذت  اً نقذذذذذذذذدي اً ا تمانذذذذذذذذ أصذذذذذذذذبتكونذذذذذذذ  لوبذذذذذذذذالنظر استحصذذذذذذذال  مذذذذذذذذن الزبذذذذذذذذون هنذذذذذذذذا 
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بنذذذذذذذذذذاء هات السذذذذذذذذذذيناريوهات المطبقذذذذذذذذذذة دمذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذان غيذذذذذذذذذذر المنذذذذذذذذذذت  المبينذذذذذذذذذذة يذذذذذذذذذذتم 
 سابقًا. 

بعذذذذذذذذذد     ا تمذذذذذذذذذان تعهذذذذذذذذذدي مطالذذذذذذذذذب بذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذن الجهذذذذذذذذذات المسذذذذذذذذذت يدة ولذذذذذذذذذم يذذذذذذذذذتم تسذذذذذذذذذديد   -ب 
مذذذذذذذذذذذذذن  سذذذذذذذذذذذذذيناريوهات الخاصذذذذذذذذذذذذذة بالسذذذذذذذذذذذذذيولةالء سذذذذذذذذذذذذذيناريوهات ضذذذذذذذذذذذذذمن يذذذذذذذذذذذذذتم بنذذذذذذذذذذذذذاإه 

                      خذذذذذذذذذ ن إضذذذذذذذذذافة السذذذذذذذذذيناريو الذذذذذذذذذ  اخلتذذذذذذذذذزام التعهذذذذذذذذذدي فذذذذذذذذذي قا مذذذذذذذذذة احتسذذذذذذذذذاب السذذذذذذذذذيولة 
ضذذذذذذذذذذذذذمن اخ تمذذذذذذذذذذذذذان دون )إضذذذذذذذذذذذذذافة الذذذذذذذذذذذذذ  انعكاسذذذذذذذذذذذذذ  دمذذذذذذذذذذذذذ  بنذذذذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذذذذذات 

( اسذذذذذذذذذذذذذذتنادًا الذذذذذذذذذذذذذذ  تعميمذذذذذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذذذذذاب مخصذذذذذذذذذذذذذذي " منذذذذذذذذذذذذذذت الغيذذذذذذذذذذذذذذر "المتوسذذذذذذذذذذذذذذط 
 ر المنتجة. الديون غي

 النسبة ال رضية
 التعهدي % من اجمالي اخلتزام10المطالبة بنسبة  اخقن شدة 

 التعهدي % من اجمالي اخلتزام25المطالبة بنسبة  متوسط الشدة 
 التعهدي % من اجمالي اخلتزام 50المطالبة بنسبة  اخكثر شدة 

 
دنذذذذذذذذد تراجذذذذذذذذع تصذذذذذذذذنيف  ثذذذذذذذذرتراجذذذذذذذذع تصذذذذذذذذنيف ف ذذذذذذذذات القذذذذذذذذروض ف ذذذذذذذذة واحذذذذذذذذدة ويذذذذذذذذتم قيذذذذذذذذاس األ .8

جميذذذذذذذذذذذذذذذذذع القذذذذذذذذذذذذذذذذذروض )اخ تمذذذذذذذذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذذذذذذذذدي والتعهذذذذذذذذذذذذذذذذذدي( حسذذذذذذذذذذذذذذذذذب تعميمذذذذذذذذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذذذذذذذذاب 
خاسذذذذذذذذر( كمذذذذذذذذا  ا تمذذذذذذذذانالمخصذذذذذذذذي ف ذذذذذذذذة واحذذذذذذذذدة حيذذذذذذذذث يذذذذذذذذتم إضذذذذذذذذافة القذذذذذذذذروض المصذذذذذذذذن ة )

 هي بدون تغيير تصني ها. 
 السيناريوهات المتعمقة بمخاطر التركزات االئتمانية  -2

التركذذذذذذذذذذزات اخ تمانيذذذذذذذذذذة واحتسذذذذذذذذذذاب األثذذذذذذذذذذر السذذذذذذذذذذمبي لتطبيذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذتم إدذذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذذيناريوهات المتعمقذذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذذاطر 
 خسا ر المصرف ودم  نسبة ك اية رأس المان.  كن سيناريو دم  أرباح/

           والتذذذذذذذذذذذذذي تذذذذذذذذذذذذذرجت بذذذذذذذذذذذذذوزن مخذذذذذذذذذذذذذاطر  باسذذذذذذذذذذذذذتثناء دوا ذذذذذذذذذذذذذر الدولذذذذذذذذذذذذذةتعثذذذذذذذذذذذذذر أكبذذذذذذذذذذذذذر ث ثذذذذذذذذذذذذذة مقترضذذذذذذذذذذذذذين  .1
ت ومذذذذذذذذن ثذذذذذذذذم بنذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذا غيذذذذذذذذر المنذذذذذذذذت  حيذذذذذذذذث يذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذان(  صذذذذذذذذ ر %)

 وا د.عمخصي الديون غير المنتجة لم المطموبة وفقًا لتعميمات احتساب
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                      حيذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذان دوا ذذذذذذذذذذر الدولذذذذذذذذذذةمقترضذذذذذذذذذذين باسذذذذذذذذذذتثناء  سذذذذذذذذذذتةتعثذذذذذذذذذذر أكبذذذذذذذذذذر  .2
خصذذذذذي الذذذذذديون غيذذذذذر  ومذذذذذن ثذذذذذم بنذذذذذاء المخصصذذذذذات المطموبذذذذذة وفقذذذذذًا لتعميمذذذذذات احتسذذذذذابغيذذذذذر المنذذذذذت  

 وا د.عالمنتجة لم
حيذذذذذث يذذذذذنعكس  ( مقيمذذذذذة / غيذذذذذر مقيمذذذذذة) أخذذذذذرىأرصذذذذذدة لذذذذذدى مصذذذذذارف  سذذذذذتةخسذذذذذارة المصذذذذذرف ألكبذذذذذر  .3

 هلذذذذذذذئ دمذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذان الخاسذذذذذذذذر ومذذذذذذذن ثذذذذذذذذم بنذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذة وفقذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذاب
 .لمعوا دمخصي الديون غير المنتجة 

 النسبة ال رضية
 تعثر اكبر ث ث مقترضين  اخقن شدة 

 تعثر اكبر ست مقترضين  الشدة  ةمتوسط
 خسارة المصرف ألكبر ستة أرصدة لدى المصارف اخكثر شدة 

نذذذذذذذذذذذوع معذذذذذذذذذذذين مذذذذذذذذذذذن القذذذذذذذذذذذروض  اخ تمذذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذذدي الممنذذذذذذذذذذوح لتمويذذذذذذذذذذذن %( مذذذذذذذذذذذن رصذذذذذذذذذذذيد20تعثذذذذذذذذذذر ) .4
ثذذذذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذذذاء  ومذذذذذذذذذذذذنالمنذذذذذذذذذذذذت  غيذذذذذذذذذذذذر حيذذذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذذذان  ( )العقاريذذذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذذذث ً 

مخصذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذذذذذة  المخصصذذذذذذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذذذذذة وفقذذذذذذذذذذذذذذًا لتعميمذذذذذذذذذذذذذذات احتسذذذذذذذذذذذذذذاب
 وا د.علم

 (مذذذذذذذذذذذذث  التجذذذذذذذذذذذذارة العامذذذذذذذذذذذذة)%( مذذذذذذذذذذذذن رصذذذذذذذذذذذذيد اخ تمذذذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذذذدي الممنذذذذذذذذذذذذوح لتمويذذذذذذذذذذذذن 30تعثذذذذذذذذذذذذر )  .5
ثذذذذذذذذذذم بنذذذذذذذذذذاء المخصصذذذذذذذذذذات المطموبذذذذذذذذذذة  ومذذذذذذذذذذنالمنذذذذذذذذذذت  غيذذذذذذذذذذر حيذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذ  اخ تمذذذذذذذذذذان 

 وا د.عمخصي الديون غير المنتجة لم وفقًا لتعميمات احتساب
 النسبة ال رضية
% من رصيد اخ تمان النقدي لتموين نوع معين من 20 اخقن شدة 

 القروض
من رصيد اخ تمان النقدي لتموين نوع معين من  %30 اخكثر شدة 

 القروض
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  - :تشغيلالالسيناريوهات المتعمقة بمخاطر  -3
هذذذذذذذذذذذي الخسذذذذذذذذذذذا ر المحتممذذذذذذذذذذذة الناجمذذذذذذذذذذذة دذذذذذذذذذذذن إخ ذذذذذذذذذذذان أو دذذذذذذذذذذذدم ك ايذذذذذذذذذذذة األنظمذذذذذذذذذذذة  -التشاااااااااااغيل: مخااااااااااااطر         

أو نتيجذذذذذذذذذذذذة ألحذذذذذذذذذذذذداث خارجيذذذذذذذذذذذذة  ويشذذذذذذذذذذذذمن  المصذذذذذذذذذذذذرف وااجذذذذذذذذذذذذراءات الداخميذذذذذذذذذذذذة والعنصذذذذذذذذذذذذر البشذذذذذذذذذذذذرى لذذذذذذذذذذذذدى 
مخذذذذذذذذذذذذذذذاطر امذذذذذذذذذذذذذذذن المعمومذذذذذذذذذذذذذذذات وامذذذذذذذذذذذذذذذن ال ضذذذذذذذذذذذذذذذاء اخلكترونذذذذذذذذذذذذذذذي    هذذذذذذذذذذذذذذذها التعريذذذذذذذذذذذذذذذف المخذذذذذذذذذذذذذذذاطر القانونيذذذذذذذذذذذذذذذة

(Cuber Security )   ومخاطر السمعة اخستراتيجيةولكن  خ يشمن كن من المخاطر.  
يذذذذذذذذذذذذتم إدذذذذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذذذذذيناريوهات المتعمقذذذذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذذذذغين واحتسذذذذذذذذذذذذذاب األثذذذذذذذذذذذذر السذذذذذذذذذذذذذمبي لتطبيذذذذذذذذذذذذن كذذذذذذذذذذذذذن 

احذذذذذذذذذذذذذذذذذدى الطذذذذذذذذذذذذذذذذذريقتين                  وفذذذذذذذذذذذذذذذذذن  واخربذذذذذذذذذذذذذذذذذاح والخسذذذذذذذذذذذذذذذذذا ر ناريو دمذذذذذذذذذذذذذذذذذ  نسذذذذذذذذذذذذذذذذذبة ك ايذذذذذذذذذذذذذذذذذة رأس المذذذذذذذذذذذذذذذذذانسذذذذذذذذذذذذذذذذذي
 -  وكما يمي

 -الطريقة األولى: 
حذذذذذذذذذداث داخميذذذذذذذذذة تذذذذذذذذذؤدي الذذذذذذذذذ  توقذذذذذذذذذف اخدمذذذذذذذذذان اليوميذذذذذذذذذة أفذذذذذذذذذراد او األحذذذذذذذذذدوث دمميذذذذذذذذذة احتيذذذذذذذذذان مذذذذذذذذذن   1

   المصرف.في 
 النسبة ال رضية

 % من اجمالي الموجودات 5تؤدي ال  خسارة  اخقن شدة
 % من اجمالي الموجودات 10تؤدي ال  خسارة  متوسط الشدة
 % من اجمالي الموجودات20تؤدي ال  خسارة  اخكثر شدة

 
 مقامة ضد .  قضاياتعرض المصرف لغرامة مالية او خسارة   2

 النسبة ال رضية

 % من رأس مان المدفوع 10خسارة  اخقن شدة
 % من رأس مان المدفوع 20خسارة  متوسط الشدة
 % من رأس مان المدفوع 30خسارة  اخكثر شدة

 
( او أي طريقة أخرى Approach-Indicator-Basicمن خ ن طريقة المؤشر األساسي ) - الطريقة الثانية:   

 .قد تعتمد من البنئ المركزي العراقي مستقبً  
 %( 25ارت اع مخاطر التشغين المحتسبة وفن الطريقة أد   بنسبة ) -1
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 %( 40ارت اع مخاطر التشغين المحتسبة وفن الطريقة أد   بنسبة ) -2
 السيناريوهات المتعمقة بمخاطر السوق  -4

تذذذذذذذذذؤثر سذذذذذذذذذمبا  التذذذذذذذذذيأسذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذون  فذذذذذذذذذي التغيذذذذذذذذذراتالمخذذذذذذذذذاطر الناتجذذذذذذذذذة دذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذي  -الساااااااااوق: مخااااااااااطر 
مح ظذذذذذذذذة المتذذذذذذذذاجرة إضذذذذذذذذافة إلذذذذذذذذ  مخذذذذذذذذاطر أسذذذذذذذذعار الصذذذذذذذذرف ممذذذذذذذذا يذذذذذذذذنعكس بذذذذذذذذدور   فذذذذذذذذيدمذذذذذذذذ  قذذذذذذذذيم المراكذذذذذذذذز 

 .سمبًا دم  األرباح والخسا ر ورأس مان المصرف
السذذذذذذذذذمبي لتطبيذذذذذذذذذن كذذذذذذذذذن سذذذذذذذذذيناريو يذذذذذذذذذتم إدذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذيناريوهات المتعمقذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذاطر السذذذذذذذذذون واحتسذذذذذذذذذاب األثذذذذذذذذذر 

  -وكما يمي   مصرف ودم  نسبة ك اية رأس الماندم  أرباح/خسا ر ال
انخ ذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذعار األسذذذذذذذذذذذهم المسذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  .1

 %(.20المتوفرة لمبيع بنسبة )
انخ ذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذعار األسذذذذذذذذذذهم المسذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذاجرة و/أو   .2

 %(.50لمبيع بنسبة ) المتوفرة
 النسبة ال رضية

 %20 اخقن شدة 
 %50 اخكثر شدة 

 
انخ ذذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذذذذذندات المسذذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذذاجرة  .3

 %(.20و/أو المتوفرة لمبيع بنسبة )
انخ ذذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذذذذذندات المسذذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذذاجرة  .4

 %(.30)و/أو المتوفرة لمبيع بنسبة 
 النسبة ال رضية

 %20 اخقن شدة 
 %30 اخكثر شدة 
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%( مقابذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذع العمذذذذذذذذذذذذ ت 10انخ ذذذذذذذذذذذاض سذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذبة ) .5
 او دم  اساس العممة اخجنبية. األخرى

العمذذذذذذذذذذذذ ت  %( مقابذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذع20انخ ذذذذذذذذذذذاض سذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذبة ) .6
 او دم  اساس العممة اخجنبية. األخرى

 النسبة ال رضية

 %10 اخقن شدة 
 %20 اخكثر شدة 

 
%( مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذع العمذذذذذذذذذذذذذ ت 10)ارت ذذذذذذذذذذذذذاع سذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذبة  .7

 او دم  اساس العممة اخجنبية. األخرى
%( مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذع العمذذذذذذذذذذذذذ ت 20)ارت ذذذذذذذذذذذذذاع سذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذبة  .8

 او دم  اساس العممة اخجنبية. األخرى
 النسبة ال رضية

 %10 اخقن شدة 
 %20 اخكثر شدة 

 
 السيناريوهات المتعمقة بمخاطر السيولة -5

فذذذذي  الزيذذذذادةهذذذذي الخسذذذذا ر المحتممذذذذة الناتجذذذذة دذذذذن تكبذذذذد المصذذذذرف خسذذذذا ر تكذذذذاليف تمويذذذذن  -  الساااايولةمخاااااطر     
 استحقاقها.موجودات  أو إخ اق  في الوفاء بالتزامات  دند 

المتعمقذذذذذذذذذذة بمخذذذذذذذذذذاطر السذذذذذذذذذذيولة واحتسذذذذذذذذذذاب األثذذذذذذذذذذر السذذذذذذذذذذمبي نتيجذذذذذذذذذذة تطبيذذذذذذذذذذن كذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذتم إدذذذذذذذذذذداد السذذذذذذذذذذيناريوهات 
 اخستحقان.والسيولة حسب سمم  ولةسيناريو دم  نسبة السي

%( مذذذذذذذذذذن إجمذذذذذذذذذذالي الودا ذذذذذذذذذذع 10ة وقطذذذذذذذذذذاع خذذذذذذذذذذاي ومصذذذذذذذذذذارف( بنسذذذذذذذذذذبة )يذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذحب ودا ذذذذذذذذذذع )حكوم -أ 
   حيذذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذ  تخ ذذذذذذذذذذذيض قيمذذذذذذذذذذذة ال  ذذذذذذذذذذذات الذذذذذذذذذذذث ث األولذذذذذذذذذذذ  فتذذذذذذذذذذذرة شذذذذذذذذذذذهرخذذذذذذذذذذذ ن 

بذذذذذذذذذذذذن س المقذذذذذذذذذذذذدار المسذذذذذذذذذذذذحوب مذذذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذذذيولة حسذذذذذذذذذذذذب سذذذذذذذذذذذذمم اخسذذذذذذذذذذذذتحقان( جذذذذذذذذذذذذدون )المبينذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذي 
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مذذذذذذذذذذذع مرادذذذذذذذذذذذاة المحافظذذذذذذذذذذذة دمذذذذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذه  ال  ذذذذذذذذذذذات جانذذذذذذذذذذذب الموجذذذذذذذذذذذودات 
فيجذذذذذذذذذذب تخ ذذذذذذذذذذيض قيمذذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذذه  الودا ذذذذذذذذذذع  المطموبذذذذذذذذذذات)نسذذذذذذذذذذبة وتناسذذذذذذذذذذب(  أمذذذذذذذذذذا بخصذذذذذذذذذذوي جانذذذذذذذذذذب 

يولة حسذذذذذذذذذب سذذذذذذذذذمم اخسذذذذذذذذذتحقان( مذذذذذذذذذع المسذذذذذذذذذحوبة مذذذذذذذذذن ال  ذذذذذذذذذات الزمنيذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذبعة )المبينذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي السذذذذذذذذذ
كمذذذذذذذذا يجذذذذذذذذب قيذذذذذذذذاس  )نسذذذذذذذذبة وتناسذذذذذذذذب( مرادذذذذذذذذاة المحافظذذذذذذذذة أيضذذذذذذذذًا دمذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذة لكذذذذذذذذن ف ذذذذذذذذة 

 ( LRتأثيرها دم  السيولة )
%( مذذذذذذذذذذن إجمذذذذذذذذذذالي الودا ذذذذذذذذذذع 30سذذذذذذذذذذحب ودا ذذذذذذذذذذع )حكوميذذذذذذذذذذة وقطذذذذذذذذذذاع خذذذذذذذذذذاي ومصذذذذذذذذذذارف( بنسذذذذذذذذذذبة ) -ب 

   حيذذذذذذذذذذذث يذذذذذذذذذذذنعكس هلذذذذذذذذذذذئ دمذذذذذذذذذذذ  تخ ذذذذذذذذذذذيض قيمذذذذذذذذذذذة ال  ذذذذذذذذذذذات الذذذذذذذذذذذث ث األولذذذذذذذذذذذ  فتذذذذذذذذذذذرة شذذذذذذذذذذذهرخذذذذذذذذذذذ ن 
)المبينذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذي إرشذذذذذذذذذذادات السذذذذذذذذذذذيولة حسذذذذذذذذذذذب سذذذذذذذذذذمم اخسذذذذذذذذذذذتحقان( بذذذذذذذذذذذن س المقذذذذذذذذذذدار المسذذذذذذذذذذذحوب مذذذذذذذذذذذن 
جانذذذذذذذذذذذب الموجذذذذذذذذذذذودات مذذذذذذذذذذذع مرادذذذذذذذذذذذاة المحافظذذذذذذذذذذذة دمذذذذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذذذذبة ال عميذذذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذه  ال  ذذذذذذذذذذذات 

لودا ذذذذذذذذذذع )نسذذذذذذذذذذبة وتناسذذذذذذذذذذب(  أمذذذذذذذذذذا بخصذذذذذذذذذذوي جانذذذذذذذذذذب المطموبذذذذذذذذذذات فيجذذذذذذذذذذب تخ ذذذذذذذذذذيض قيمذذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذذه  ا
المسذذذذذذذذذذذذحوبة مذذذذذذذذذذذذن ال  ذذذذذذذذذذذذات الزمنيذذذذذذذذذذذذة السذذذذذذذذذذذذبعة )المبينذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذي إرشذذذذذذذذذذذذادات السذذذذذذذذذذذذيولة حسذذذذذذذذذذذذب سذذذذذذذذذذذذمم 

 ال عميذذذذذذذذذة لكذذذذذذذذذن ف ذذذذذذذذذة )نسذذذذذذذذذبة وتناسذذذذذذذذذب( اخسذذذذذذذذذتحقان( مذذذذذذذذذع مرادذذذذذذذذذاة المحافظذذذذذذذذذة أيضذذذذذذذذذًا دمذذذذذذذذذ  النسذذذذذذذذذبة
 ( .LRكما يجب قياس تأثيرها دم  السيولة )

 النسبة ال رضية

 %10 اخقن شدة 
 %30 اخكثر شدة 

  -  الودا ع دم  مستوى الزبونسحب أكبر  -ج
 النسبة ال رضية

 سحب أكبر وديعة  اخقن شدة 
 سحب اكبر ث ث ودا ع  متوسط الشدة 
 سحب اكبر خمسة ودا ع  اخكثر شدة 
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  -الفائدة: السيناريوهات المتعمقة بمخاطر اسعار  -6
فذذذذذذذذذذذي مح ظذذذذذذذذذذذة المصذذذذذذذذذذذرف بخذذذذذذذذذذذ ف مح ظذذذذذذذذذذذة  الماليذذذذذذذذذذذةالعا ذذذذذذذذذذذد لذذذذذذذذذذذ دوات  / ال ا ذذذذذذذذذذذدةمخذذذذذذذذذذذاطر سذذذذذذذذذذذعر 

ى ة لذذذذذذذذذذذذدو/أو حقذذذذذذذذذذذذون الممكيذذذذذذذذذذذذ ةؤثر سذذذذذذذذذذذذمبا دمذذذذذذذذذذذذ  ربحيذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذ والتذذذذذذذذذذذذي (Banking-Book) المتذذذذذذذذذذذذاجرة
 .وبالتالي مركز  المالي المصرف

يذذذذذذتم قيذذذذذذاس أثذذذذذذر التغيذذذذذذر فذذذذذذي أسذذذذذذعار ال وا ذذذذذذد لتأثيرهذذذذذذا السذذذذذذمبي والمباشذذذذذذر دمذذذذذذ  إيذذذذذذرادات المصذذذذذذرف مذذذذذذن   
ومذذذذذذن خذذذذذذ ن الصذذذذذذدمات ة السذذذذذذوقية لمموجذذذذذذودات والمطموبذذذذذذات ال وا ذذذذذذد  إضذذذذذذافة الذذذذذذ  التذذذذذذأثير دمذذذذذذ  القيمذذذذذذ

)يتتتمر جعة متتتب جمبازتتتهذ زتتتهوص زمتتتةة ةب نتتت   بجمع تتتب   تتت    تتتهب  -بذذذازن  وحسذذذب متطمبذذذات  أدنذذذا 

 .(  ةالعمفهع  ةال  فهض  ح   كص عجاب
) ارت ذذاع متسذذاوي ومتذذوازي بمنحنذذ  العا ذذد بمقذذدار نقطذذة (parallel shock up) موازيذذة صذذدمة .1

 اساس( . 
 )انخ اض متساوي ومتوازي بمنح  العا د( (parallel shock down) باستمرار موازية صدمة .2
 steepener shock ألدمذ ( طويمذة ومعذدخت ل سذ ن قصذيرة معذدخت) اخنحذدار شذديدة صذدمة .3

(short rates down and long rates up)  انخ ذاض اسذعار العا ذد قصذيرة اخجذن وارت ذاع(
 اسعار العا د طويمة اخجن( .

 flattener shock (short rates( ألس ن طويمة ومعدخت قصيرة فا دة أسعار) التسطيت صدمة .4
up and long rates down)  ارت ذاع اسذذعار العا ذد قصذيرة اخجذذن وانخ ذاض اسذعار العا ذذد (

 طويمة اخجن ( 
 ((short rates shock up ال ا دة أسعارارت اع  .5
 (short rates shock downال ا دة ) أسعار انخ اض .6

 مجمودة من اخفتراضات والتي تشمن دادة ما يمي هه  البناء ويمكن 
 تغيرات جوهرية في المستوى العام ألسعار ال ا دة. -أ 
                   المختم ذذذذذذةتغيذذذذذذرات فذذذذذذي الع قذذذذذذة بذذذذذذين معذذذذذذدخت أسذذذذذذعار ال ا ذذذذذذدة فذذذذذذي األسذذذذذذوان الر يسذذذذذذة  -ب 

 )مخاطر األساس(.
 تغيرات في انحدار وشكن منحن  العا د. -ج 
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 ((Scenario Analyses سيناريوهات ذات متغيرات متعددة -ب 
تتمثذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذه  السذذذذذذذذذذذيناريوهات بتقيذذذذذذذذذذيم أثذذذذذذذذذذذر دذذذذذذذذذذذدة متغيذذذذذذذذذذرات تتعمذذذذذذذذذذذن بالمخذذذذذذذذذذذاطر المختم ذذذذذذذذذذة دمذذذذذذذذذذذ  الوضذذذذذذذذذذذع 

     المطموبة باستخدام هها األسموبالمالي لممصرف  وفيما يمي السيناريوهات 
 السيناريو األول -1

وا ذذذذذذذذذذذد إلذذذذذذذذذذذ  إجمذذذذذذذذذذذالي اخ تمذذذذذذذذذذذان النقذذذذذذذذذذذدي بنسذذذذذذذذذذذبة عارت ذذذذذذذذذذذاع نسذذذذذذذذذذذبة الذذذذذذذذذذذديون غيذذذذذذذذذذذر المنتجذذذذذذذذذذذة لم -أ 
(15.)% 

انخ ذذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذذعار األسذذذذذذذذذذذذذهم المسذذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  -ب 
 %(.20المتوفرة لمبيع بنسبة )

والمصذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  انخ ذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذذذذندات المسذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذا -ج 
 %(.10المتوفرة لمبيع بنسبة )

 فترة شهر%( من إجمالي الودا ع خ ن 15بنسبة )سحب ودا ع  -د 
 المذذذذذذذذذذذذدفوع(% مذذذذذذذذذذذذن راس المذذذذذذذذذذذذان 5و) الموجذذذذذذذذذذذذودات(% مذذذذذذذذذذذذن اجمذذذذذذذذذذذذالي 5خسذذذذذذذذذذذذارة المصذذذذذذذذذذذذرف ) -ه 

ارت ذذذذذذذذذاع مخذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذغين المحتسذذذذذذذذذبة وفذذذذذذذذذن الطريقذذذذذذذذذة المؤشذذذذذذذذذر نتيجذذذذذذذذذة مخذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذغين او 
 %( 20اخساسي بنسبة )

( نقطذذذذذذذذذذذذذذذة 300سذذذذذذذذذذذذذذذاس والطويمذذذذذذذذذذذذذذذة )أ( نقطذذذذذذذذذذذذذذذة 200اسذذذذذذذذذذذذذذذعار ال وا ذذذذذذذذذذذذذذذد )القصذذذذذذذذذذذذذذذيرة( )ارت ذذذذذذذذذذذذذذذاع  -و 
  ساس.أ

العمذذذذذذذذذذذذذذ ت  %( مقابذذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذذع5انخ ذذذذذذذذذذذذذذاض سذذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذذبة )  -ز 
صذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذي ارت ذذذذذذذذذذاع سذذذذذذذذذذعر دمذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذاس نذذذذذذذذذذوع العممذذذذذذذذذذة اخجنبيذذذذذذذذذذة  او األخذذذذذذذذذذرى
 او دم  اساس العممة اخجنبية. %( مقابن جميع العم ت األخرى5بنسبة )

 السيناريو الثاني -2
 %( من رصيدها.30وا د بنسبة )عارت اع رصيد الديون غير المنتجة لم -أ 
انخ ذذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذذعار األسذذذذذذذذذذذذذهم المسذذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  -ب 

 %(.50)المتوفرة لمبيع بنسبة 
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انخ ذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذذذذندات المسذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  -ج 
 %(.20المتوفرة لمبيع بنسبة )

 فترة شهر%( من إجمالي الودا ع خ ن 30) ودا ع بنسبةسحب  -د 
 المذذذذذذذذذذذذذذذذذذان راس مذذذذذذذذذذذذذذذذذذن% 20)و الموجذذذذذذذذذذذذذذذذذذودات( اجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي مذذذذذذذذذذذذذذذذذذن% 20) المصذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف خسذذذذذذذذذذذذذذذذذذارة -ه 

ارت ذذذذذذذذذذذذذذاع مخذذذذذذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذذذذذذغين المحتسذذذذذذذذذذذذذذبة وفذذذذذذذذذذذذذذن او نتيجذذذذذذذذذذذذذذة مخذذذذذذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذذذذذذغين  المذذذذذذذذذذذذذذدفوع(
 %( 25الطريقة المؤشر اخساسي بنسبة )

 اساس. نقطة( 400) ال وا د اسعار ارت اع -و 
العمذذذذذذذذذذذذذذ ت  %( مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذذع10انخ ذذذذذذذذذذذذذاض سذذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذذبة ) -ز 

ارت ذذذذذذذذذذذذذاع سذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذدينار او  او دمذذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذذاس نذذذذذذذذذذذذذوع العممذذذذذذذذذذذذذة اخجنبيذذذذذذذذذذذذذة األخذذذذذذذذذذذذذرى
او دمذذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذذاس العممذذذذذذذذذذذذذة  مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذع العمذذذذذذذذذذذذذ ت األخذذذذذذذذذذذذذرى%( 10العراقذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذبة )

 اخجنبية.
 

 السيناريو الثالث -3
 %( من رصيدها.50وا د بنسبة )عارت اع رصيد الديون غير المنتجة لم -أ 
انخ ذذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذذعار األسذذذذذذذذذذذذذهم المسذذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو  -ب 

 %(.50المتوفرة لمبيع بنسبة )
المسذذذذذذذذذذذذتثمر بهذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذن ة ضذذذذذذذذذذذذمن مح ظذذذذذذذذذذذذة المتذذذذذذذذذذذذاجرة و/أو انخ ذذذذذذذذذذذذاض أسذذذذذذذذذذذذعار السذذذذذذذذذذذذندات  -ج 

 %(.30المتوفرة لمبيع بنسبة )
 .شهر مدة%( من إجمالي الودا ع خ ن 40سحب ودا ع بنسبة ) -د 
 المذذذذذذذذذذذذذذذذذان راس مذذذذذذذذذذذذذذذذذن% 10)و ( الموجذذذذذذذذذذذذذذذذذودات اجمذذذذذذذذذذذذذذذذذالي مذذذذذذذذذذذذذذذذذن% 10) المصذذذذذذذذذذذذذذذذذرف خسذذذذذذذذذذذذذذذذذارة -ه 

ارت ذذذذذذذذذذذذذذاع مخذذذذذذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذذذذذذغين المحتسذذذذذذذذذذذذذذبة وفذذذذذذذذذذذذذذن او نتيجذذذذذذذذذذذذذذة مخذذذذذذذذذذذذذذاطر التشذذذذذذذذذذذذذذغين  المذذذذذذذذذذذذذذدفوع(
 %( 30الطريقة المؤشر اخساسي بنسبة )

 .اساس نقطة( 500( )القصيرة) ال وا د اسعار انخ اض -و 



اختباراث الضغطتعليماث   –البنك المركزي العراقي/  دائرة مراقبت الصيرفت   
 

20 
 

العمذذذذذذذذذذذذذذ ت  %( مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذذع15انخ ذذذذذذذذذذذذذاض سذذذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذذذدينار العراقذذذذذذذذذذذذذي بنسذذذذذذذذذذذذذذبة ) -ز 
ارت ذذذذذذذذذذذذاع سذذذذذذذذذذذذعر صذذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذذدينار او  او دمذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذاس نذذذذذذذذذذذذوع العممذذذذذذذذذذذذة اخجنبيذذذذذذذذذذذذة  األخذذذذذذذذذذذذرى
او دمذذذذذذذذذذذذذ  اسذذذذذذذذذذذذذاس العممذذذذذذذذذذذذذة  %( مقابذذذذذذذذذذذذذن جميذذذذذذذذذذذذذع العمذذذذذذذذذذذذذ ت األخذذذذذذذذذذذذذرى15بنسذذذذذذذذذذذذذبة )العراقذذذذذذذذذذذذذي 
 اخجنبية.

دمذذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذذن مصذذذذذذذذذذذذرف بااضذذذذذذذذذذذذافة الذذذذذذذذذذذذ    -الساااااااااااايناريوهات اةضااااااااااااافية الخا ااااااااااااة بالم اااااااااااارف : -ج
السذذذذذذذذذذذيناريوهات أدذذذذذذذذذذذ   بنذذذذذذذذذذذاء سذذذذذذذذذذذيناريوهات خاصذذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذذ  تعتمذذذذذذذذذذذد دمذذذذذذذذذذذ  دراسذذذذذذذذذذذة وتحميذذذذذذذذذذذن بياناتذذذذذذذذذذذ  الماليذذذذذذذذذذذة 

 واجراءات العمن المستخدمة لدية لتحديد نقاط ضع  .  
 
 

 البنك المركزي العراقي                                                                          
 دائرة مراقبة ال يرفة                                                              

 قسم تحميل أداء الم ارف ومراقبة المخاطر 


