كلمة
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي،
المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

في افتتاح الدورة التدريبية عن بعد
حول
" مؤشر االستقرار المالي :المنهجية واألهداف"

أبوظبي
 5 – 1نوفمبر 2020

حضرات األخوات واإلخوة
يسعدني أن أرحب كمبأ أجمب ترحيب فبي كدييبا يلبدورة يلتدريبيبا " مؤشررر االسررتقرار المررالي:
المنهجية واألهداف" يلتي ينظمها معهد يلتدري وكناء يلقدريت كصندوق يلنقد يلعركي كالتنسيق مع
يلديئرة يإلقتصاديا ،آمالً أن تعود يلدورة عليمأ كالفائدة.
حضرات األخوات واإلخوة
تعد يألزمات يلماليا من أكرز يلتحديات يلتي تويجه يألنظما يلماليا ويلمصرفيا وتهبدد يتبتقريرها.
إن مويجها يألزمات ويلتقلبات يلماليا ويلحفاظ على يالتتقرير يلمالي من أهأ يألهديف يلرئيسا يلتي
تسعى يلسلطات يلرقاكيا لتحقيقها ،لذلك كرزت يلحاجا إلى كناء مؤشر يعبر عن حالا يلنظام يلمبالي
من خالل مجموعا من يلمتغيريت يممن من خاللها تقييأ يلتحديات يلتي تويجه هذي يلنظام.
في هذي يإلطار ،طورت يلسلطات يلرقاكيا أنظما جديبدة لعمليبا يلرقاكبا يلمسبتمرة علبى يلمسبتو
يلملي ويلجزئي ،تمثلت في تطوير أنظما يإلنذير يلمبمر ومؤشريت يالتتقرير يلمالي ،لتقيبيأ مبد
يتتقرير يلقطاع يلمالي .حيث تُعتبر مؤشريت يالتبتقرير يلمبالي كمثاكبا نظبام إنبذير يسباعد علبى
يلتعرف يلمبّمر على يلهشاشات يلتي تؤدي لألزمات يلماليا ،فضبالً عبن تيفبيك تمباليا معالجبا
آثارها.
أثبتت يلتجارب أهميا وجود إطار يحتريزي للتعام مع يلقطاع يلمالي ،حيث أن من أكرز يلتحديات
يلتي تويجه يلسلطات يلرقاكيا يلمشرفا على يلقطاع يلمالي ،هو ضبمان وجبود إشب ريف ف ّعبال علبى
يلمستويين يلملي ويلجزئي ،وذلك للحفاظ على يالتتقرير يلمالي .كالتالي ،فإن يلتعام مع يألزمات
يلمصرفيا يج أن يبدأ كتوقع يألزما قب حدوثها ،ومن ثأ ،تبني يلرقاكا يالحتريزيا يلمليا ،لتحديبد
ومريقبا ويلحد من يلمياطر على يلنظام يلمالي كم .
حضرات األخوات واإلخوة
دأكت يلمصارف يلمركزيا على تطوير عدة أدويت لتقييأ يلمياطر يلنظاميا في يلنظب ام يلمبالي مبن
جها ،ويلتنبؤ كاألزمات يلماليا مبن جهبا أخبر  .فبعبد يألزمبا يلماليبا يلعالميبا فبي عبام ،2007
طورت يلمصارف يلمركزيا أدويت يلتنبؤ يلمستقبلي كأوضاع يلبنوك ،منها كاألخص تلبك يلتبي قبد
تعاني من تحديات محتملا في يلمستقب  .حيث يُعتبر تحديد يلتحديات لد يلبنك وإيجباد حلب ول لهبا
أمري ً كالغ يألهميا لضمان تالما يلبنك ،وتحقيق يالتتقرير فبي يلنظبام يلمبالي كمب  ،كبون يلبنبوك
تعتبر يلممون يلرئيس للنظبام يلمبالي ،وكالتبالي تعثرهبا يبؤثر تب لبا ً علبى يالتبتقرير يلمبالي وعلبى
يالقتصاد كشم عام.

حضرات األخوات واإلخوة
في هذي يلسياق ،طور صندوق يلنقد يلعركي في عام  2020مؤشر يإلتتقرير يلمالي يلعركبي ،وهبو
مؤشر كمي يقيس مستو يالتبتقرير يلمب الي كموضبوعيا ويعمب كبأدية للتوجيبه ويإلنبذير يلمبمبر
لمتيذي يلقرير وويضعي يلسياتات كإحتمال تعرض يلنظام يلمالي ألزما ماليا قب وقوعها ،إلتياذ
ما يلزم من تياتات وإجريءيت وقائيا وإتتباقيا .كما يسمح يلمؤشر كأن تمون عمليا تقييأ تبالما
يلنظام يلمالي ،مبنيا على مقاييس كميا وموضوعيا ،ويساعد على ترتيخ مبدأ يلشفافيا ويإلفصاح،
وإتاحا ميتلبا يلمعلومبات للسبوق ويلمتعباملين مبع يلنظبام يلمبالي ،مبع توجيبه يالنتببا للميب اطر
يلنظاميا يلتي قد يتعرض لها يلنظام يلمالي كم  ،إضافاً إلى مريقبا تطور كعك يلمتغيريت يلمهما
ومقارنتها عبر يلزمن من خالل رتأ خارطا يلمياطر.
حضرات األخوات واإلخوة
تتضمن يلدورة يلعديد من يلمحاضريت ويلتطبيقات يلتي تساعد يلمشاركين على يإللمام كأهأ
يألدويت يلقياتيا يلمستيدما لبناء يلمؤشريت ،حيت تتركز يلدورة على عدد من يلمويضيع
يلرئيسا أهمها:
•
•
•
•
•
•

مفهوم يالتتقرير يلمالي وأدويت يلسياتا يإلحتريزيا يلمليا ومتطلبات كازل .III
أنظما يإلنذير يلمبمر وإتتيديم يلمنهجيات يإلحصائيا للتنبؤ كاألزمات يلماليا.
منظوما إديرة يألزمات يلمصرفيا وتقنيات يلح .
مفهوم مؤشر يالتتقرير يلمالي وأهميته.
تجارب يلدول في إحتساب مؤشر يالتتقرير يلمالي.
مؤشر يالتتقرير يلمالي يلعركي.

في يليتام ،أتقدم كالشمر ويإلمتنان للزمالء كصندوق يلنقد يلعركي لتقديأ مويد يلدورة ،كما أحثمأ
على يغتنام هذ يلمناتبا لإلتتفادة من يلمويضيع يلميتلفا يلمطروحا ويلتفاع مما يعظأ يلفائدة من
هذ يلدورة يلمهما.
مع أطي يلتمنيات كدورة موفقا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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