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أنظمة جديدة لعملية الرقابة 

ية بعد األزمة المالية العالم
األخيرة، طورت السلطات
الرقابية أنظمة جديدة 

مرة لعملية الرقابة المست
على المستوى الكلي 

والجزئي

مؤشرات االستقرار المالي 

إن مؤشرات االستقرار 
ار المالي بمثابة نظام إنذ
ة مبكر يقلل من احتمالي

حدوث األزمات، فضالً عن 
جة تخفيض تكاليف معال

آثارها

اتتوقع األزم

إن التعامل مع األزمات 
أ المصرفية يجب أن يبد
قبل حدوثها، ومن ثم 

تحديد ومراقبة والحد من
المخاطر التي قد يتعرض

لها النظام المالي ككل

مقدمة
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لى تقييم سالمة النظام المالي بناء ع
مقاييس كمية وموضوعية

، وإتاحة ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح
مختلف المعلومات للسوق 
والمتعاملين مع النظام المالي

ة مراقبة تطور بعض المتغيرات المهم
من خالل رسم )ومقارنتها عبر الزمن 

(خارطة المخاطر

ميلية يعد مؤشر االستقرار المالي أداة تك
وضاع ألنظمة اإلنذار المبكر واختبارات األ

الضاغطة

أهمية مؤشر 

االستقرار المالي
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ص تجارب المصارف المركزية العربية بخصو

مؤشر االستقرار المالي
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ص تجارب المصارف المركزية العربية بخصو

مؤشر االستقرار المالي



%
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ص تجارب المصارف المركزية العربية بخصو

مؤشر االستقرار المالي



7

.التوافق على متغيرات المنهجية وأوزانها الترجيحية

.تفاوت تطبيق بعض المتطلبات الرقابية

.  صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بالنظام المالي غير  المصرفي

ارية عدم احتساب بعض المؤشرات الهامة لدى عدد من الدول العربية مثل مؤشر أسعار األصول العق
.ونسبة مديونية قطاع األفراد إلى الدخل

1

2

3

4

بعض التحديات المتعلقة بإعداد مؤشر 

االستقرار المالي العربي
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اجتماعات فريق 
عمل االستقرار المالي 

العربي

تحديد المنهجية 
والمؤشرات الفرعية

إرسال مسودة 
المنهجية لمكاتب 

محافظي المصارف 
المركزية

تعديل المنهجية وفقاً 
للمالحظات الواردة

المنهجيةإعتماد

1

2

34

5

يمراحل تطوير مؤشر االستقرار المالي العرب
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مؤشر القطاع المصرفي

مؤشرات فرعية10يتكون من 

مؤشر االقتصاد الكلي

مؤشرات فرعية6يتكون من 

مؤشر سوق رأس المال

يتكون من مؤشرين فرعيين

مؤشر الدورة المالية

يتكون من مؤشر واحد يقيس فجوة 
االئتمان

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي
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نسبة كفاية رأس المال
نسبة الديون غير 

العاملة
ةنسبة األصول السائل

هامش صافي الفائدة
نسبة تغطية 
المخصصات

نسبة القروض إلى 
الودائع

معدل العائد على 
األصول

معدل العائد على 
حقوق الملكية

نسبة المصروفات من 
غير الفوائد

مؤشرات القطاع المصرفي

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي



11

نسبة االحتياطيات 
األجنبية

نسبة عجز الحساب 
الجاري إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي

نسبة الدين 
الحكومي إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي

معدل نمو اإليرادات 
الحكومية

معدل نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي

التضخم

مؤشرات االقتصاد الكلي

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي
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المؤشر المركب 
لصندوق النقد 

العربي

القيمة السوقية 
لألسهم إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي

مؤشر سوق رأس المال

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي
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مؤشر الدورة المالية

يتكون من مؤشر واحد يقيس فجوة 
االئتمان

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي
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مؤشر االقتصاد الكليمؤشر القطاع المصرفي

مؤشر الدورة الماليةمؤشر سوق رأس المال

53%24%

15%8%

% 13: مؤشر كفاية رأس المال
وزنجميع المؤشرات الفرعية الست لها نفس ال%6-3: المؤشرات الفرعية األخرى

وزنجميع المؤشرات الفرعية الست لها نفس ال

شر المتغيرات المستخدمة في منهجية احتساب مؤ

االستقرار المالي العربي
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الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

ية تحويل البيانات األساس
ةوفقاً للطريقة التجريبي

(Empirical Normalization)

ترجيح المؤشرات 
sub-indexالفرعية 

حساب المؤشر التجميعي 
لالستقرار المالي

يمنهجية احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

تحويل البيانات األساسية
𝑋𝑗𝑡  −𝑋𝑗 𝑚𝑖𝑛  

 𝑥𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛  
=  jtd 

   : 

jtd =                        ( j(           )t.) 

𝑥𝑗𝑡     :         (         j(           )t .)

 
Min=         .                          

Max =          .                          

𝑋𝑗𝑡  −𝑋𝑗 𝑚𝑖𝑛  

 𝑥𝑗𝑀𝑎𝑥 − 𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛  
=  jtd 

   : 

jtd =                        ( j(           )t.) 

𝑥𝑗𝑡     :         (         j(           )t .)

 
Min=         .                          

Max =          .                          

يمنهجية احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

 sub-indexترجيح المؤشرات الفرعية 
It =  𝜔𝑗𝑑𝑗𝑡  𝑛

𝑗=1  
 

 :      

 tI: .                        

n  : .                  

  :.                          𝜔𝑗  

It =  𝜔𝑗𝑑𝑗𝑡  𝑛
𝑗=1  

 
 :      

 tI: .                        

n  : .                  

  :.                          𝜔𝑗  

يمنهجية احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

حساب المؤشر التجميعي لالستقرار المالي

AFSIt =   𝑛
𝑗=1 𝜔𝑗𝐵𝐼 𝑑𝑗𝑡+   𝑛

𝑗=1 𝜔𝑗𝐸𝐼 𝑑𝑗𝑡 +  𝑛
𝑗=1 𝜔𝑗𝐶𝐼 𝑑𝑗𝑡+𝜔𝑗𝐹𝐼𝑑𝑗𝑡  

= BI + EI + CI +FI  

AFSI                             .

 .                 𝜔i 

BI  :                   .  

EI  :                  .  

CI :                  .  

FI  :                   . 

AFSIt =   𝑛
𝑗=1 𝜔𝑗𝐵𝐼 𝑑𝑗𝑡+   𝑛

𝑗=1 𝜔𝑗𝐸𝐼 𝑑𝑗𝑡 +  𝑛
𝑗=1 𝜔𝑗𝐶𝐼 𝑑𝑗𝑡+𝜔𝑗𝐹𝐼𝑑𝑗𝑡  

= BI + EI + CI +FI  

AFSI                             .

 .                 𝜔i 

BI  :                   .  

EI  :                  .  

CI :                  .  

FI  :                   . 

يمنهجية احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب

مؤشر االستقرار المالي العربي



تحليل مختصر لنتائج مؤشر االستقرار المالي العربي
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برفع قيمة 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  IIIساهم تطبيق القطاع المصرفي لمتطلبات بازل
2019و2018مؤشر االستقرار المالي العربي خالل عامي 

االستقرار هناك توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز
المالي

ةقدرة عالية للقطاع المصرفي العربي على استيعاب الصدمات المالية المحتملمرونة وهناك 

كبر من عكست فجوة االئتمان أن التسهيالت االئتمانية تذهب إلى قطاعات اقتصادية إنتاجية ب شكل أ
االستهالكية

كبروأثرالكلياالقتصادلمؤشراتإيجابيأثرهناك الستقرارامؤشرعلىالمالرأسسوقلمؤشراتأ
لأموارؤوسوزيادةاالقتصادية،األنشطةوتحسناقتصادي،استقراروجوديعكسوهذاالمالي،

المستثمرينثقةوتعزيزجديدة،أجنبيةاستثماراتوتدفقالمدرجة،الشركات

1

2

3

4

5

ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب



مؤشرات االستقرار المالي على مستوى الدول فرادى
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ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب



مقارنة مؤشر االستقرار المالي العربي مع الدول غير العربية التي 

تقوم باحتساب مؤشرات االستقرار المالي

24

ينتائج احتساب مؤشر االستقرار المالي العرب
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مؤشريةهجلمنالمستمربالتقييمالمالياالستقرارفريقمعبالتعاونالعربيالنقدصندوقسيقوم
المالياالستقرار

إن مؤشر االستقرار المالي شديد الحساسية

بعضسابباحتالعربيةالدولقيام:مثلمستقبالً باالعتبارأخذهايجبالتيالجوانببعضهناك
التمويلصافيالسيولة،تغطيةنسبةواألسهم،العقاراتألسعارالقياسيالرقم)الهامةالمؤشرات

الدوليةالجهاتقبلمنالرقابيةوالنسبالمؤشراتبعضعلىتطرأالتيوالتغييرات،(المستقر
.(المصرفيغيرالماليالقطاعمؤشرات،المختصة

1

2

3

.

.

مالحظات ختامية
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.الماليتم تضمين فصل ثابت ضمن تقرير االستقرار المالي لتحليل نتائج مؤشر االستقرار

متابعة مدى من األهمية بمكان قيام الصندوق ضمن برامج المعونة المالية والفنية واإلصالحات المالية
يةقيام المصارف المركزية بتبني مؤشر استقرار مالي، ومؤشر قياسي ألسعار األصول العقار 

.اسيةإدخال مؤشر االستقرار المالي العربي ضمن متغيرات الدراسات التي تعتمد على منهجية قي

4

5

6

.

.

مالحظات ختامية



http://www.amf.org.ae

STAT@AMFAD.ORG.AE

مع الشكر

األمانة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية


