
المصادر:
• تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية.

• الصحيفة االقتصادية االلكترونية.
• موضوع اقتصادي للدكتور/ محمد السقا – جريدة القبس الكويتية.

في ظل ما تش����هده األس����واق العالمية من تداعيات ال تزال تلقي بظاللها على صناعة المصارف في العالم، 

وفي إطار السياسات التي ينتهجها بنك الكويت المركزي من حيث التركيز على أهمية االستقرار المالي في 

الدول����ة وما يتطلبه ذلك من التأكيد على متانة وس����المة القطاع المصرفي، فقد قام بنك الكويت المركزي 

بإصدار تعليمات للبنوك المحلية والتي تختص باس����تخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرتهم على مواجهة 

االنكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة، والتي تعرف باختبارات الضغط، وذلك من أجل تعزيز إدارة 

المخاطر في هذا القطاع. وهو ما يمثل تحديا جديدا للبنوك.

محاور العدد:

مفهوم اختبارات الضغط  	•
األغراض األساسية الختبارات الضغط 	•

متطلبات تصميم وتطبيق اختبارات الضغط 	•
العناصر األساسية لبرنامج اختبارات الضغط 	•

عناصر المخاطر الرئيسية 	•
تفسير نتائج االختبارات 	•

سيناريوهات اختبارات الضغط 	•
نتائج تطبيق اختبارات الضغط عالميا 	•

اختبارات الضغط
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لقد نجحت البنوك األوروبية في اختبارات 
رؤوس  لديها  أن  أظهرت  حيث  الضغط 
)وذلك  األزم���ات  لمواجهة  كافية  أم���وال 
مؤسسة   22 أكبر  شمل  استطالع  ف��ي 
مصرفية في دول االتحاد األوروب��ي(، وأن 
الخسائر التي ستتكبدها لن تتعدى 400 
أما  و2010.   2009 عامي  خالل  يورو  مليار 
بها  قامت  التي  الضغط  اختبارات  نتائج 
البنوك األمريكية، فقد أشارت أن خسائر 
و2010   2009 عامي  خ��الل  بنكا   19 أكبر 
إلى  تصل  األسوأ سوف  للسيناريو  وفقا 
إلى  يشير  مما  دوالر،  مليار   600 حوالي 

أن النظام المصرفي األمريكي في طريقه للتعافي من األزمة ويعمل على استعادة ثقة 
ارتفعت أسعار  المال األمريكي حيث  النتائج مفيدة لسوق  المستثمرين. وقد كانت هذه 
األسهم لتلك البنوك، ولكن بالطبع ما زال هناك آالف البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم 

المعرضة لتهديد اإلفالس عند ركود السوق.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية

دولة الكويت
ديسمبر 2010 -  العدد الخامس
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هيئات  من  محدود  عدد  ضمن  المركزي  الكويت  بنك 
بإدخال  قامت  التي  العالم  في  المالي  القطاع  تنظيم 
منها  محاولة  في  البنوك  إلى  الضغط  اختبارات  تقنية 
بنك  أصدر  وقد  القطاع.  المخاطر في هذا  إدارة  لتعزيز 
إلى  تعليمات  2009/6/14م  بتاريخ  ال��م��رك��زي  الكويت 
البنوك المحلية بشأن تعديل التعليمات الخاصة بمعيار 
اعتبارًا  سارية  أصبحت  والتي   2 ب��ازل  المال  رأس  كفاية 
ملحقًا  المعدل  الجزء  ويتضمن  2009م،  يونيو   30 من 
يشتمل على توجيهات تفصيلية للبنوك بشأن أسس 
إعداد اختبارات الضغط المالي وكيفية تطبيقها ومدى 

أهميتها في الوقت الحالي. 

ما  أه��م  العدد على  ه��ذا  الضوء في  نلقي  ل��ذا، س��وف 
ورد في تعليمات البنك المركزي للبنوك المحلية بهذا 

الخصوص:

أواًل: مفهوم اختبارات الضغط 

 يقصد باختبارات الضغط Stress-Testing، هي استخدام 
مواجهة  على  قدرته  لتقييم  مختلفة  تقنيات  البنك 
من  صعبة  عمل  وظ��روف  أوض��اع  ظل  في  االنكشافات 
مجموعة  على  االنكشافات  هذه  مثل  أثر  قياس  خالل 
المؤشرات المالية للبنك، وبصفة خاصة األثر على مدى 

كفاية رأس المال وعلى الربحية. 

في  المهمة  العناصر  م��ن  الضغط  اخ��ت��ب��ارات  تعتبر 
أكدت  أن  بعد  خاصة  البنوك،  لدى  المخاطر  إدارة  نظم 
تتم  أن  أنه ليس كافيا  األسواق  التي شهدتها  األزمات 
العادية، نظرا  العمل  المخاطر على أساس أوضاع  إدارة 

)صدمات  األس��واق  في  الفجائية  التغيرات  حالة  في  ألنه 
كبيرة  لخسائر  تتعرض  قد  البنوك  فإن  قوية(  سوقية 

نتيجة للحاالت التالية: 

في  استجابته  عن  مختلفة  بصورة  السوق  استجابة   •
حالة الظروف العادية.

غير  ترابط  خ��الل  من  جديدة  ت��رك��زات  مخاطر  ظهور   •
متوقع في األسواق المختلفة.

• تحركات سريعة في األسعار وشح في السيولة داخل 
السوق.

البلدان  في  االقتصادية  األوض��اع  في  مفاجئ  ضغط   •
واألقاليم المتأثرة بتلك األزمات.

• الصعوبات التي عادة ما تواجهها البنوك في تغطية 
مراكزها خالل األزمات. 

تعتبر اختبارات الضغط جزءا من ضوابط رقابة المخاطر 
هذه  تضمين  البنوك  على  يتعين  وبالتالي  العامة، 
االختبارات عند استخدام نماذج قياس مخاطر السوق، 
االنكشافات  مخاطر  البلدان،  مخاطر  االئتمان،  مخاطر 
بصفة  والمخاطر  السيولة  مخاطر  والتركزات،  الكبيرة 

عامة.

ثانيا: األغراض األساسية الختبارات الضغط 

للبنوك  الضرورية  المعرفة  الضغط  اختبارات  توفر   -  1
لتقدير مخاطر االنكشافات المحتملة في أوضاع صعبة، 
هذه  لمثل  جيدًا  التحوط  من  البنوك  تمكين  وبالتالي 
األوضاع من خالل تطوير واختيار االستراتيجيات المالئمة 

إعادة  حيث  من  خاصة  وبصفة  المخاطر،  تلك  لتخفيف 
المناسبة  ال��ط��وارئ  خطط  وتطوير  م��راك��زه��ا  هيكلة 

لمواجهة تلك األوضاع.

2 - ُتمكن مجالس اإلدارة واإلدارات العليا في البنوك من 
تتماشى مع  االنكشاف  إذا كانت مخاطر  ما  تحديد في 

نزعة المخاطر لدى هذه البنوك.

التي  ل��ل��م��خ��اط��ر  اإلح��ص��ائ��ي��ة  ال��م��ق��اي��ي��س  ت��دع��ي��م   -  3
تستخدمها البنوك في نماذج العمل المختلفة القائمة 

على االفتراضات والبيانات التاريخية.

األوض���اع  ف��ي  الصمود  على  البنوك  ق���درة  تقييم   -  4
من  ك��ل  على  اآلث���ار  ق��ي��اس  حيث  م��ن  وذل���ك  الصعبة، 

الربحية ومدى كفاية رأس المال.

ثالثا: متطلبات تصميم وتطبيق اختبارات الضغط 

الضغط  اختبارات  وتطبيق  بتصميم  البنوك  قيام  إن 
بشكل مناسب سيؤدي إلى تعزيز نظام إدارة المخاطر 
لدى البنوك ويساعدها في االستعداد لمواجهة أوضاع 
بما  القيام  البنوك  على  يتعين  ل��ذا،  الصعبة.  السوق 

يلي:

1 - إدخال اختبارات الضغط في عمليات إدارة المخاطر 
لديها، وأن تقوم بإجراء هذه االختبارات بصفة دورية.

2 - ت��ط��وي��ر ب��رام��ج ش��ام��ل��ة الخ��ت��ب��ارات ض��غ��ط تعكس 
خ��ص��ائ��ص ال��م��خ��اط��ر ال��م��ح��ددة ف��ي ال��م��ح��اف��ظ الخاصة 

السياسات  بتوثيق  تقوم  أن  البنوك  وعلى  بنك،  بكل 
والمنهجيات المطبقة في هذا الشأن. 

التطور  بمراقبة  المركزي  الكويت  بنك  يقوم  وس��وف   
القيام  في  قدراتها  تعزيز  بشأن  البنوك  سجلته  الذي 
ب��اخ��ت��ب��ارات ال��ض��غ��ط، ك��م��ا س��ي��ق��وم م��ن خ���الل وسائل 
الرقابة المختلفة بتقييم مدى مالئمة وفاعلية اإلجراءات 
اختبارات  ببرامج  يتعلق  ما  البنوك في  بها  التي قامت 

الضغط، آخذا باالعتبار ما يلي: 

• مدى درجة المخاطر وتعقيدها لدى البنك.

السيناريوهات  )أن��واع  الضغط  اختبارات  كفاءة  مدى   •
والمعامالت( التي تم اختيارها.

وإجراءات  البنك  لدى  المخاطر  إدارة  سياسات  كفاءة   •
اختبارات الضغط.

)معتدل-  للمخاطر  التعرض  مستوى  مالئمة  م��دى   •
والمخاطر  المعلنة  لألهداف  بالنسبة  ق��وي(  متوسط- 

المسموح بها. 

• كفاءة خطط الطوارئ لدى البنك، أو اإلجراءات الواجب 
اختبارات  سيناريوهات  أح��د  ح��دوث  حالة  في  اتخاذها، 

الضغط. 

واإلدارة  اإلدارة  يمارسه مجلس  الذي  اإلشراف  مستوى   •
ونتائج  الضغط،  اختبارات  برامج  على  البنك  في  العليا 

هذه االختبارات. 

لبرامج  الداخلي  والتدقيق  المراجعة  عملية  كفاءة   •
اختبارات الضغط لدى البنك. 
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رابعا: العناصر األساسية لبرنامج اختبارات الضغط

اختبارات  ب��رن��ام��ج  وض��ع  عملية  تتضمن  أن  يجب   -  1
الضغط ما يلي:

والبيئة  للبنك  األساسية  األنشطة  طبيعة  مراجعة   •
الخارجية التي يعمل بها من أجل تدوين قائمة بعناصر 
السيناريوهات  تحت  اخ��ت��ب��اره��ا  يجب  ال��ت��ي  المخاطر 

المختلفة الختبارات الضغط. 

البنك،  ألنشطة  المناسبة  الضغط  اختبارات  تصميم   •
المحتملة والسيناريوهات  األحداث  بما في ذلك تحديد 

الخاصة بذلك. 

الضغط  اختبار  عليها  يقوم  التي  االفتراضات  توثيق   •
وكيفية استنتاج هذه االفتراضات.

ال��ض��غ��ط، م��ث��ل تحديد  اخ��ت��ب��ارات  إج�����راءات  ت��ح��دي��د   •
المسؤوليات وتوزيعها.

وتحليل  منتظمة  بصورة  الضغط  باختبارات  القيام   •
والمخاطر  االنكشافات  لمعرفة  االختبارات  ه��ذه  نتائج 

المحتملة.

العليا  اإلدارة  إلى  االختبارات  نتائج  عن  تقارير  تقديم   •
وإلى المدراء المعنيين بذلك في البنك. 

على  يتعين  التي  المناسبة  العالج  إج���راءات  تحديد   •
البنوك القيام بها في مواجهة المخاطر المحتملة التي 

أمكن التعرف عليها من خالل عملية االختبارات.

مالئمة  لمدى  تقييم  بإعادة  منتظمة  بصفة  القيام   •

االفتراضات  من  التحقق  ذل��ك  في  بما  االخ��ت��ب��ارات،  تلك 
المحفظة  التغير في خصائص  المستخدمة، في ضوء 

أو البيئة الخارجية. 

2 - أن تقوم البنوك بتوثيق عملية اختبارات الضغط من 
خالل وضع سياسة خاصة بذلك يتم اعتمادها من قبل 

مجلس اإلدارة أو لجنة مخولة بذلك من قبل المجلس.

3 - أن تمارس مجالس اإلدارة واإلدارات العليا دورا إشرافيا 
المشاركة  وكذلك  الضغط،  اختبارات  برامج  على  فعاال 
االختبارات  ه���ذه  تصميم  عملية  ف��ي  ف��ع��ال��ة  ب��ص��ورة 
واإلش��راف على نتائجها والتأكد من اإلج��راءات التي تم 

اتخاذها. 

والتنسيق  الشاملة  االختبار  عملية  إدارة  يتعين   -  4
إدارة  )مثل  البنك  بشأنها من قبل جهة مستقلة في 

رقابة المخاطر(. 

كمية  اختبارية  معايير  الضغط  اختبارات  تضمين   -  5
سيناريوهات  الكمية  المعايير  ت��ح��دد  وأن  ون��وع��ي��ة، 

معقولة. 

الهدفين  على  لالختبار  النوعية  المعايير  تؤكد  أن   -  6
األساسين الختبارات الضغط وهما:

المال على استيعاب  البنك ورأس  إي��رادات   تقييم قوة 
الهدف  أما  البنك،  يتكبدها  قد  التي  المهمة  الخسائر 
الثاني فهو تحديد الخطوات التي يتعين على البنوك 
المناسب  المال  رأس  وتحديد  المخاطر،  إلدارة  اتخاذها 

بصورة متحفظة.

المراكز  البنوك  ل��دى  الضغط  اختبارات  تغطي  أن   -  7
المتاجرة  سجالت  في  الميزانية  وخ��ارج  داخل  األساسية 
المخاطر  عناصر  جميع  وكذلك  المصرفية،  والسجالت 

األخرى. 

8 - يتعين على البنوك القيام باختبارات الضغط على 
التي  المخاطر  وذلك في ضوء طبيعة  مناسبة،  فترات 
يتعرض لها البنك. بصفة عامة، فإن اختبارات المحافظ 
األوراق  محفظة  مثل  السوق،  لحركة  حساسية  األكثر 
للتسويق،  القابلة  األخ��رى  واألذون���ات  للمتاجرة،  المالية 
وانكشاف الصرف األجنبي، فإنه يجب القيام بها بصورة 
المحافظ  أن  حين  ف��ي  أسبوعيا(  )يوميا،  ت��ك��رارا  أكثر 
األخرى األقل تقلبا بطبيعتها )مثل التمويل( فإنه يمكن 
إخضاعها الختبارات الضغط على فترات أطول )شهريا، 

أو بصورة ربع سنوية(. 

9 - يتعين على البنوك أيضا القيام باالختبارات الالزمة 
وعندما  لمجاالت محددة،  بالنسبة  وذلك  محدد  لغرض 
يكون هذا األمر مرغوبا فيه في ظل ظروف معينة. ومن 
ذلك، على سبيل المثال، حالة تدهور سريع في األوضاع 
السياسية أو االقتصادية في بلد معين، حيث يتطلب 
األمر قيام البنك بإجراء تقييم سريع لألثر المحتمل على 

انكشافه في ذلك البلد.

10 - يجب اطالع اإلدارة العليا والمديرين المعنيين في 
إلى  انتباههم  ولفت  االختبارات  تلك  نتائج  على  البنك 
بشأن  المناسبة  التوصيات  واقتراح  الكامنة  المخاطر 

إجراءات المعالجة الممكنة. 

11 - أن يكون لدى البنوك استراتيجيات موافق عليها 
مسبقا بشأن إجراءات المعالجة التي يتم اتخاذها بناء 
هذا  في  البنوك  وتمكين  االختبارات،  تلك  نتائج  على 
اتخاذ  عندها  سيتم  التي  النقاط  تحديد  من  المجال، 
أو  المحتملة،  الخسارة  حجم  )مثل:  العالجية  اإلج��راءات 
األثر على اإلي��رادات ورأس المال(. ويجب أن يتم بوضوح 
تحديد مستوى الصالحية التخاذ اإلجراءات العالجية، مع 

توثيق هذه اإلجراءات وتطبيقها بصورة مالئمة. 

12 - تختلف أنواع اإلجراءات العالجية التي يتخذها البنك 
عامة،  وبصفة  ح��ال��ة.  بكل  الخاصة  ال��ظ��روف  على  بناء 

يمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي:

أو  ال��م��راك��ز  )ت��ص��ف��ي��ة  ال��ب��ن��ك  م��راك��ز  إع����ادة هيكلة   •
تغطيتها(. 

•  تخفيض حدود المخاطر. 

تخفيض  أج��ل  من  التمويل  متطلبات  في  التشدد   •
المخاطر االئتمانية.

لألوضاع  المحتمل  األثر  لمواجهة  رأسمال إضافي  بناء   •
الصعبة.

• تعديل سياسات التسعير لدى البنك )معدل الفائدة/ 
هوامش اإليرادات والربحية( وذلك بما يعكس المخاطر 

التي تم تعريفها. 

• اتخاذ الترتيبات الالزمة لمواجهة النقص في السيولة 
الخطوط  زي���ادة  خ��الل  م��ن  الصعبة،  األوض����اع  ف��ي ظ��ل 
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على  الحصول  مصادر  وزي��ادة  للبنك  المتاحة  االئتمانية 
األموال من أجل ضمان التمويل الكافي خالل األزمات.

13 - أن يتأكد البنك من أن لديه نظم معلومات كافية 
لدعم برامج اختبارات الضغط، بحيث تسمح هذه النظم 
وتجميع  البنك  أنشطة  جميع  على  االختبارات  ب��إج��راء 

نتائج االختبار للبنك ككل.

مراجعة  منتظمة،  وبصفة  البنوك،  على  يتعين   -  14
وتحديث منهجية برامج االختبار لألخذ باالعتبار التغيرات 
في طبيعة أنشطة البنك واألوضاع الخارجية، وذلك من 
عليها  تقوم  التي  الفرضيات  كانت  ما  إذا  تقييم  أجل 
تقوم  أن  البنوك  وعلى  صالحة،  ت��زال  ال  االختبار  برامج 
األقل سنويا،  على  مرة  إليها  المشار  المراجعة  بعملية 
في  التغيرات  كانت  إذا  ما  حالة  في  متكررة  بصورة  أو 

المحافظ أو في بيئة العمل على درجة من األهمية. 

اختبارات  منهجية  في  مقترحة  تعديالت  أي��ة  إن   -  15
من  عليها  الموافقة  تتم  أن  يجب  وإجراءاتها  الضغط 

قبل اإلدارة العليا في البنك. 

خامسا: عناصر المخاطر الرئيسية

تتمثل الخطوة األساسية في عملية اختبار الضغط في 
إخضاعها  يجب  التي  الرئيسية  المخاطر  عناصر  تحديد 
في  العناصر  هذه  قائمة  تحديد  البنك  وعلى  لالختبار، 
هذه  وتحليل  محفظة  بكل  ال��خ��اص��ة  المخاطر  ض��وء 
ألنها  بينها  فيما  االرت��ب��اط  عالقة  تحديد  م��ع  العناصر 
الضغط  اخ��ت��ب��ارات  أح����داث  لتطوير  األس����اس  تشكل 
العائدة لهذه االختبارات. تشمل عناصر المخاطر العامة 

ذات الصلة بأعمال البنوك ما يلي: 

بزيادة  تتسم  التي  المخاطر  البلدان، وهي  - مخاطر   1
انعكاسات  لها  عوامل  أي  أو  العمالء،  تعثر  احتماالت 

سلبية على نشاط البنك في تلك البلدان.

صورة  ف��ي  التركز  وتشمل  المخاطر،  ف��ي  التركز   -  2
التركزات  أو  انكشافات تجاه األفراد، أو صناعات معينة، 
في قطاعات معينة في السوق، أو التركزات في البلدان 

أو األقاليم. 

3 - مخاطر سعر الفائدة، وتشمل المخاطر الناتجة عن 
التغيرات في منحنى الفائدة، أو في العالقات بين أسعار 

الفائدة السائدة في األسواق الرئيسية. 

الناتجة  المخاطر  وتشمل  ال��س��وق،  أسعار  مخاطر   -  4
وأثر هذه  األصول  المعاكسة في أسعار  التغييرات  عن 

التغيرات على المحافظ واألسواق. 

5 - مخاطر السيولة، وهي المخاطر الناتجة عن تقليص 
في  السيولة  مستويات  وت��راج��ع  االئتمان  خطوط  في 
السوق في ظل الظروف الصعبة، وأثر ذلك على مصادر 

التمويل لدى البنك وافتراضات التدفق النقدي.

مثل  ع��وام��ل،  ع��دة  عن  الناتجة  التشغيل  مخاطر   -  6
األنظمة ومخاطر  الخارجي، فشل  أو  الداخلي  االختالس 
إلى  باإلضافة  األمنية،  واختراقاتها  االلكترونية  الصيرفة 

المخاطر المقترنة بتقديم خدمات ومنتجات معينة. 

7 - مخاطر تحركات السوق غير الطبيعية.

أو نماذج التسعير، بما  النماذج،  8 - افتراضات تصميم 

في ذلك فرضيات االرتباط وفترة االنكشاف.

9 - عوامل االقتصاد الكلي، وذلك من حيث نمو الناتج 
معدالت  العقارات،  أسعار  في  التغير  اإلجمالي،  المحلي 
البطالة، معدالت التضخم، وأثر ذلك في عناصر المخاطر 

األخرى.

10 - العوامل السياسية واالقتصادية المختلفة المتعلقة 
بالصناعات، وباألسواق اإلقليمية واألسواق الناشئة. 

سادسا: تفسير نتائج االختبارات

يتعين على البنوك أن تكون على دراية كافية بحدود 
تفسيرها لنتائج اختبارات الضغط نظرا ألن االختبار يقدر 
االنكشافات الختبار حدث معين دون أن يعطي احتمالية 
تعتمد  االختبار  فاعلية  فإن  ولذلك  الحدث.  ذلك  لوقوع 

وبصورة خاصة على ثالثة عوامل أساسية هي: 

• مدى اختيار البنك للسيناريوهات الصحيحة.

• مدى تفسير نتائج االختبار بصورة صحيحة. 

تلك  ح��ي��ال  الصحيحة  ل��إج��راءات  البنك  ات��خ��اذ  م��دى   •
النتائج. 

سابعا: سيناريوهات اختبارات الضغط

الضغط  اختبار  تطوير سيناريو  بنك  يتعين على كل   
الخاص بطبيعة نشاطه، بما في ذلك استخدام مجموعة 
النماذج وأوراق العمل المالئمة في هذا الشأن، وذلك بما 

يظهر النتائج الكلية لالختبار من حيث التأثير على كل 
المال.  رأس  كفاية  ونسبة  والمخصصات،  الربحية  من 
األزمات  أو  األح��داث  بعض  إل��ى  الرجوع  للبنوك  ويمكن 
وأحداث  أزم��ات  كانت  س��واء  الماضي،  في  التي حصلت 
االنخفاض  آثارها من حيث  واستقراء  خارجية،  أو  محلية 
االقتصادي، وانخفاض  النمو  في أسعار األصول، وتراجع 
الضمان  تغطية  نسبة  واالنخفاض في  األسهم،  أسعار 
مجتمعة  العوامل  هذه  وأثر  العمالء،  والتزامات  لديون 

على نوعية األصول وعلى الربحية. 

ثالث  الضغط  اختبارات  سيناريوهات  تغطي  أن  يفضل 
معتدل،  )مستوى  المعاكسة  لآلثار  مختلفة  مستويات 
مستوى متوسط، مستوى صعب(. حيث يقيس تحليل 
في  المعاكسة  للتحركات  المترابطة  اآلث��ار  السيناريو 
المناسبة  االفتراضات  المخاطر، ويحدد  عدد من عناصر 
يتم  التي  الضغط  اختبار  لمخاطر  المختلفة  للعناصر 
على  الناتج  التأثير  ويقدر  معين،  إدخالها في سيناريو 

المركز المالي للبنك.

نتائج تطبيق اختبارات الضغط عالميا

بات لزاما على البنوك والمؤسس���ات المالية أن تبادر إلى 
تحدي���د وقي���اس إمكاني���ة انكش���افها إزاء مجموعة من 
العوامل وتجاه التنوع الواس���ع والنتائ���ج المتباينة التي 
تنط���وي عليها عوام���ل المخاطرة بناء عل���ى التعليمات 
الص���ادرة من هيئات تنظيم القط���اع المالي في العالم، 
وقد تم تطبيق تقني���ة اختبارات الضغط المصرفي في 
الع���ام الماضي في كل من الوالي���ات المتحدة األمريكية 

ودول االتحاد األوروبي.


