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 تـقديـم

أرسى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تقليداً منذ 
عدة سننننن اتع بدع ة أصد أ ننننحاي المعالي والسننننعا ة المحافظية ل قدي  ور ة 
ما  صد المجاالت ذات العال ة بعمل المجلس. ك بة  ول ه في أ عمل ص ل تجر

جاا وفر  العم ناول يصننننننندر عة الل قة عة المجلسع أورا  عمل ت  ل المنبث
شها هذه اللجاا والفر . إضافة إلى ذلكع يعد  الم ض عات والقضايا ال ي تنا 
 ننندو  النقد العربي ضننمة ممارسنن ه لنشنناةه كيمالة فنية لهذا المجلسع عد اً 
ية ال ي ت عل   ية والمصننننننرف قد لب الن قارير واألورا  في مخ لف الج ا مة ال 

ارف المركزية ومؤسننننسننننات النقد العربية. وتعد هذه ال قارير بيلشننننلة المصنننن
واألورا  مة أجل تسهيل اتخاذ القرارات وال   يات ال ي يصدرها المجلس. 
وفي ضنننننن ض ما تضننننننمن ه كل هذه األورا  وال قارير مة معل مات مفيدة عة 
م ض عات ذات  لة بيعمال المصارف المركزيةع فقد رأى المجلس أله مة 

ا ت اح لها أكبر فر ننننننة مة النشننننننر وال  قي . لذلكع فقد با ننننننر المناسننننننب أ
الصنننننندو  بنشنننننر هذه السنننننلسنننننة ال ي ت ضنننننمة األورا  ال ي يقدمها السنننننا ة 
المحافظية إلى جالب ال قارير واألورا  ال ي تعدها اللجاا والصننننننندو  ص ل 
القضايا النقدية والمصرفية ذات األهمية. وي مثل الغرض مة النشرع في ت فير 
المعل مات وقيا ة ال عي بهذه القضنننننننايا. فالهدف الرهيسنننننني منها ه  تزويد 
القارئ بيكبر  در مة المعل مات الم اصة ص ل الم ض ع. ليمل أا تساعد هذه 

 السلسة على تعمي  الثقافة المالية والنقدية والمصرفية العربية. 

  وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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 1مهيدت

عزقت مظاهـننر الع لمـننة وتـننزايـنند االرتـننبـنناة اال  ـننصـننا ن والـننمـننالـننيع مـنة 
فـرص ال ـقال العـدوى واألقمـات الماليـة وتداعياتـها سـ اًض  اخـل أو خـارج 

أبـننرقت أهميـننة مـننعالـننجـننة المخاةر النظامية كمـننا صـننـنندو  الـنندولة ال اصـنندةع 
الـنننلال ـننناً مـنننة ذلكع وفي  لي.للمؤسسات المالية لضماا تحق  االس قرار الما

ضـ ض ال ـكلفة الكبيـرة ال ي تحـمـل ـها بـعـض الحـكـ مـات مة أمـ ال  افـعي 
الضـننراهب ـلـننقاذ المـننؤسـننسـننات المـنناليـننة والـننمصـننرفيـننة الم ـننعثـننرة خـننـننالل 
األقمـنننـنننة الماليـنننة العالمـنننيـنننة األخيـنننرةع ال ـننني رأت الحـنننكـننن مـنننات كـننن لـنننها 

تـنننننضمـنننننن   ع(Too Big to Fail)مـنننننة أا تـنننننفشل مـنننننؤسسـنننننات أكبـنننننر 
ـات بـاقل  إةاراً ر ابياً ت  اع ـما ه مة  بل مجمـ عة العشـريـة  IIIإ ـالصـ
ع يـننهـنندف إلـننـننى اص ـنن اض المخـنناةـننـننر النـننظـنناميـننـننة 2011فـنني لـننهاية عـننـننا  

 Global)الـننمـننرتبـننلـننـننة بالبـنننـنن ـ ذات األهـننمـننيـننـننة النـننظامـننيـننة العالميـننة  
Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs) .]

المـننـننؤسـننـننسـننات اس ـننـنننا اـ إلـننى هـننـننذا اـةـننـننارع يـنن ـننعيـننـننة عـننلـننـننى هـننـننـننذه 
 Higher Loss Absorbency)امش رأس مــال إضافي ـاالصــ ــفــاظ بـه

Requirement)  بهدف تعزيز  درة رأسننننننمالها على اسنننننن يعاي الخسننننننناهر
لها على أا يك ا هذا  جاوق الصدمات ال ي مة الممكة أا ت عرضالمح ملة وت

وبال الي الحد مة المخاةر النظامية  ع(CET1)الهامش مة األسننننننه  العا ية 
   المرتبلة بها.

 

                                                           
على  مؤسسة النقد العربي السع  ن ولجنة الر ابة على المصارف في الجمه رية اللبنالية عتشكر اللجنة  1

 .مساهم ه  في إعدا  مس  ة الدراسة
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في هذا الصد  بما يساه  في  ع  الجه   الر ابية في هذا الشيا. تع مد الدراسة 
على ل اهج االس بياا الذن ت  إرساله إلى المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

بشيا تجاري ال لبي  في المنلقة  2018العربية في  هر سب مبر مة عا  
 العربية وت  اس يفاهه مة  بل السا ة المخ صية.

 
 (2) أوال : البنوك ذات األهمية النظامية محليا : خلفية عامة

 
ً لصندو  النقد الدولي على ك لها المخاةر  تُعرف المخاةر النظامية وفقا
الناجمة عة خلل في الخدمات المالية لاتج عة فشل أصد أةراف أو مك لات 

سلبية مهمة على النظا  النظا  الماليع الذن يمكة أا يك ا له تيثيرات وتداعيات 
يع بر الحد مة المخاةر النظامية أصد المحاور  .المالي واال  صا ن العالمي

المهمة والرهيسة في إةار الجه   الدولية ل ــل ير ال ــشريعات الر ابية المالية 
والمصرفيةع وتعزيز سالمة النظا  المالي والمصرفي العالميع مة خالل وض  

فية اس خدا  أ وات السياسة االص راقية الكلية ال ي أةر وإر ا ات ص ل كي
تهدف إلى الحد مة تراك  المخاةر النظاميةع مثال ذلك ما يخص النظـا  المالي 

[ وال ي Globally Systemic Important Banks (G-SIBs)العالمي  
تهدف إلى تقليل المخاةر الناتجة عة وج   بن ـ ومؤسسات مالية أكبر مة أا 

 (.Big to fail financial institutionsتفشل )
 

                                                           
يع مد هذا الجزض على األورا  والدراسات الصا رة عة لجنة باقل للر ابة المصرفية ومجلس االس قرار   2

 العربية للر ابة المصرفية:وعلى الدراسة ال الية الصا رة عة اللجنة  عالمالي العالمي ص ل هذا الم ض ع
ً و ور المصارف  (. "2013هبة عبد المنع  ) المبا ئ الجديدة للمؤسسات ذات المخاةر النظامية محليا

 المركزية العربية"ع األمالة الفنية للجنة العربية للر ابة المصرفية. 
 

 

 

 

لظراً إلى ك ا هذا اـةار الر ابي  د جرى إعدا ه مة منظ ر المخاةر النظامية 
العالمي وليس مة منظ ر المخاةر النظامية على النظا  المالي واال  صا ن 

على المس  ى المحليع فقد ةالب  مجم عة العشرية كل مة لجنة باقل للر ابة 
المصرفية ومجلس االس قرار المالي بإعدا  إةار ر ابي لل عامل م  المؤسسات 
المالية والمصرفية ذات المخاةر النظامية محلياً. وبناًض على ذلكع  ام  كل مة 

نة والمجلس بإعدا  مجم عة مة المبا ئ لل عامل م  المؤسسات المالية اللج
 (.D-SIBsوالمصرفية ذات المخاةر النظامية محلياـ )

 
اس نا اً إلى ما سب ع وفي ظل صرص السللات اـ رافية العربية على تلبي  

ع بذل عد  مة المصارف IIIالمعايير الدولية السيما فيما ي عل  بم للبات باقل 
مركزية العربية جه  اً ملح ظة خالل السن ات الماضية ل ض  إةار ر ابي ال

مكثف للبن ـ ذات األهمية النظامية على المس  ى المحلي مة خالل اع ما  
المنهجيات الدولية ل حديد هذه البن ـع وإخضاعها له امش إضافية في مس  ى 

ة ذلك. إضافة إلى كفاية رأس المال في صال ما ارتيت السللات اـ رافية أهمي
ما سب ع أخضع  بعض المصارف المركزية العربية المصارف ذات األهمية 
ً ـجراضات ر ابة ل عية إضافية فيما ي عل  باالل زا  بمعايير  النظامية محليا
الح كمةع ومس  ى المخاةر الممكة تحملهع وضرورة تبني خلط لل عافي صال 

 تعرضها ألية  دمات. 
 

ه م  األمالة الفنية للجنة العربية للر ابة المصرفية بإعدا  في هذا اـةارع ا
 راسة لل   ف على تجاري البلداا العربية في اع ما  األةر الر ابية 
للمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محلياًع وإلقاض الض ض على ةبيعة 

بية ال حديات ال ي ترتبط ب لبي  هذه األةرع وجه   المصارف المركزية العر
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تس ند المنهجية الملبقة مة  بل لجنة باقل ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية 
على المس  ى العالمي بشكل أساسي على خمسة مؤ رات رهيسةع ت ك ا مة 

ن عية ال ي تقيس مس  ى األهمية مجم عة مة المؤ رات الفرعية الكمية وال
النظامية للبن ـ العالمية. يهدف ذلك إلى تحديد صج  المخاةر المالية أو اآلثار 
السلبية ال ي  د ي حملها النظا  المالي العالمي ل يجة الممارسات غير المنضبلة 
لهذه المؤسسات المصرفية. وبال الي إلزا  هذه المؤسسات بمجم عة مة 

للحد مة المخاةر  III ابية ال ي ت  تضمينها في إةار اتفا ية باقل اـجراضات الر
النظامية ل لك المؤسسات. وت مثل أهمية هذه المنهجية في ك لها منهجية عملية 
يمكة تلبيقها بسه لة اس نا اً إلى عد  مة المؤ رات ال ي ته   السللات الر ابية 

 بر دها وتحليل تل رها.
 

الم ضمنة في هذه المنهجية ل حديد المؤسسات  ت مثل المؤ رات الرهيسة
 المصرفية ذات األهمية النظامية مة  بل لجنة باقل للر ابة المصرفية في:

 
  (.Sizeالحج : صج  البنك/المؤسسة ) .1
ال رابط: االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية األخرى  اخل  .2

  (. Interconnectednessصدو  الدولة )
 Crossالعمليات خارج الحدو ع األلشلة خارج صدو   ولة المقر ) .3

Jurisdictional Activities.)  
االس بدالع مدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها هذه المؤسسة  .4

 المصرفية/  ورها في البنية األساسية للقلاع المالي
(Substitutability/Financial Institution Infrastructure.)  

 

 

 

مجلس أ ت هذه الجه   إلى  يا  لجنة باقل للر ابة المصرفية بال عاوا م  
االس قرار المالي لصياغة إةار ر ابي يعزق مة  درة البن ـ ذات األهمية 
النظامية عالمياً على م اجهة الصدمات المالية واال  صا ية المح ملةع وذلك مة 

 خالل:
منهجية  ولية ل حديد المؤسسات ذات األهمية النظامية على  تبني -

 المس  ى العالمي.
ا  راح المبا ئ الر ابية الكفيلة بال قليل مة المخاةر النظامية واآلثار  -

السلبية الناتجة فشل هذه المؤسسات وإ راج هذه الم للبات الر ابية 
 .IIIباتفا ية باقل 

ـ ذات األهميــة النظاميــة تـلبـيـ  المنـهجيــة العالميــة ل -  ـحديد البـنــ 
عـلى المس ــ ى القـلــرن )مس  ى السللات اـ رافية 

Jurisdiction Level ًل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية محليا )
 Domestically Systemic Important Banks (D-SIBs)]. 

 
 عالميا  اإلطار الرقابي للبنوك ذات األهمية النظامية 

 
ً مة  بل  جرى اع ما  اـةار الر ابي للبن ـ ذات األهمية النظامية عالميا

. تضمن  منهجية تحديد المؤسسات المالية 2011مجم عة العشرية في ل فمبر 
والمصرفية ذات األهمية النظامية على المس  ى العالميع مجم عة مة المبا ئ 

المال اـضافية الملل بة ل عزيز الر ابية الجديدة فيما ي عل  بم للبات رأس 
  درة هذه المؤسسات على اس يعاي الخساهر المح ملة. 
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ً لهذه المنهجيةع     إعلاض أوقاا )أهمية لسبية( م ساوية لكل مة يووفقا
بالماهة. كما ت  اس خدا  عد  مة المؤ رات  20المؤ رات الخمسة بقيمة 

الفرعية لقياس كل مؤ ر رهيس وت  منح المؤ رات الفرعية أوقاا م ساوية 
 اخل فئة كل مؤ رع بهدف أا ي   في النهاية الحص ل على مؤ ر مرجح 

 (.   1ل مؤسسة مصرفية. الجدول ر   )لألهمية النظامية لك

  
Source: Basel Committee on Banking Supervision, (2011),” Global Systemically 
Important Banks: Assessment Methodology and Additional Loss Absorbency 
Requirements.   

( 1جدول رقم )
منهجية لجنة با ل لتحديد المؤسسات المصرفية ذات 

 األهمية النظامية على المستو  العالمي
 

الف ة )و ن الف ة/األهمية 
 النسبية(

الو ن  المؤ رات المتضمنة
النسبي 
)%( 

 أهمية المؤ ر

   (Size) الحجم  -
 بالمائة(  20)

االلكشاف االجمالي كما ه  
معرف في مؤ رات الرف  

 .IIIالمالي التفا ية باقل 

س هذا المؤ ر مة خالل معيار االلكشاف اي  • 20
(Exposure Ratio  الم ـضمة في )سبة ـ  ر اــ
بـاقل ة ـفا يـا ن اتـضمة في مبـرف  المالي الم ـال

Basel III Leverage Ratio).)  
 يحسب هذا المؤ ر بقسمة معيار االلكشاف الخاص  •

 بالبنك إلى إجمالي  يمة مؤ ر االلكشاف لكافة البن ـ.
لجي عد  مة البن ـ المركزية والدراسات إلى مؤ ر  ن •

 إجمالي أ  ل البنك كمؤ ر لحج  البنك. 
-  األن طة خار  حدود 

 (Crossدولة المقر
Jurisdictional 

(Activity  

  بالمائة(20   )

األ  ل خارج صدو   ولة 
 .المقر

يقيس هذا المؤ ر األهمية النسبية لكل مة أ  ل  • 10
وخص   المصرف خارج الدولة ال ي ي  اجد بها مقره 

الرهيسي وبال الي كلما قا ت األهمية النسبية أل  له أو 
خص مه األجنبية كلما  ل ذلك على ارتفاع األهمية 

النظامية للمصرف على المس  ى العالمي وارتفاع صج  
 كلفة إلقاذه. كذلك ارتفاع اآلثار الم رتبة على فشله و

  ل المصرف وخص مه أيحسب هذا المؤ ر بقسمة  •
   ل وخص   المصارف.أالخارجية إلى كل مة إجمالي 

يس ند هذا المؤ ر إلى البيالات ال ي تق   البن ـ العالمية  •
بإمدا  بنك ال س يات الدولية بها فيما ي عل  باأل  ل 

 والخص   عبر الحدو .

الخص   خارج صدو   ولة 
 .المقر

10 

- االرتباط بين أن طة 
البنــ  والمـؤسسات 
الماليــة  ـمن حدود 

الدولة 
(Interconnecte-

dness)( 20 )بالمائة 

األ  ل )مة المؤسسات 
المالية األخرى  اخل صدو  

 .الدولة(

يشير هذا المؤ ر إلى عال ات البنك االرتباةية م   • 6.67
المؤسسات المالية األخرى  اخل صدو  الدولة س اض فيما 

 ي عل  بعمليات اـ راض أو اال  راض.
كلما قا ت مس  يات ارتباة البنك بالمؤسسات المالية  •

األخرى كلما ارتف  مس  ى المخاةر النظامية واآلثار 
المؤسسات تلك ال ي  د تن ج عة فشل هذا البنك على 

 المالية.
يحسب هذا المؤ ر بالنسبة للمؤ رية الفرعيية األول   •

والثالي كمجم ع لنسبة إجمالي أ  ل البنك إلى اجمالي 
أ  ل البن ـ الم ضمنة في العينة باـضافة إلى لسبة 

خص   البنك إلى إجمالي الخص   مة المؤسسات المالية 
 األخرى للبن ـ  اخل العينة.

يـحســب بالنــسبة للمــؤ ر الثال  مة خالل اص ساي  •
 Wholesale fundingلسبة ال م يل مة خالل الجملة )

ratio .إلى إجمالي ال م يل ) 

الخص   )مة المؤسسات 
المالية األخرى  اخل صدو  

 .الدولة(

6.67 

 6.67 .مؤ ر ال م يل بالجملة

- مد  وجود بدائ  
للخدمات التي تقدمها ه   

المؤسسة المصرفية/ 
دورها في البنية األساسية 

للقطا  المالي 

يقيس هذا المؤ ر مدى أهمية البنك س اًض كمشارـ في  • 6.67األ  ل محل النزاع القال لي 
( أو فـي Market Participantالصناعة المصرفية )

 (Client Servicesتــقدي  الخــدمات الماليــة 
(Provider ع ومة ث  مدى وج   بداهل للخدمات المالية
و السي لة أهمي ه فيما ي عل  بنظ  الدف  أللبنك ومدى 
 المصرفية.

 

 

 

 .(Complexity). ال عقيدع مدى تل ر وتقد  ألشلة البنك 5
 

يشار إلى أا المؤ رات الخا ة بكل مة صج  المؤسسة المصرفية وعال ات 
االرتباة م  المؤسسات المالية المحلية األخرى ومدى وج   بداهل لخدماتهاع 

النقد الدولي ولجنة  كال  ُم ضمنة في اـةار الٌمقد  مة  بل كل مة  ندو 
باقل ومجلس االس قرار المالي العالمي الج ماع وقراض ومحافظي البن ـ 

ع إال أا لجنة باقل 2009المركزية لمجم عة العشرية في أك  بر مة عا  
ارتيت في إةار سعيها ل حديد منهجية عالمية للمؤسسات المصرفية ذات األهمية 

سسات المصرفية خارج صدو  الدولة النظامية إ راج مؤ رن صج  ألشلة المؤ
األ  ومدى تل ر الخدمات المقدمة مة خاللهاع للمؤ رات ال ي ت  تحديدها مة 
 بل. وساعد ذلك في  ياغة منهجية أكثر   ة ل قيي  اآلثار الناتجة عة فشل أن 

 مة هذه المؤسسات.
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(2جدول رقم )  
  ال رائح الخاصة باألهمية النظامية للبنوك ذات األهمية على المستو  العالمي 

 ومتطلبات رأس المال اإل افية

 متطلبات رأس المال اإل افية )%( قيم المؤ ر ال ريحة
1 A - ( الحد الفا ل(Cut-off point 1.0 
2 A-B 1.5 
3 B-C 2.0 
4 C-D 2.5 
5 D- ….. 3.5 

Source: Basel Committee on Banking Supervision, (2011), “Global 
Systemically Important Banks: Assessment Methodology and Additional Loss 
Absorbency Requirements”. 

وذلك في  2009 ام  لجنة باقل ب لبي  المنهجية المشار إليها ألول مرة عا  
بنك أو مؤسسة مصرفية  73ـعدا  الم للبع على لح  إةار المراصل األولى 

ت  اخ ياره  مة صي  الحج  ومة صي  ر ية السللات الر ابية لدى بعض 
الدول بيا تلك البن ـ ذات أهمية لظامية على المس  ى العالمي. و د خلص  

بنك أو مؤسسة مصرفية ذات أهمية لظامية على مس  ى العال .  28إلى وج   
ة إلى أا  اهمة البن ـ ذات األهمية النظامية العالمية ي   تحديثها تجدر اـ ار

بشكل  ورن مة  بل مجلس االس قرار المالي في  هر ل فمبر مة كل عا ع 
ً في ل فمبر  29وصسب آخر تحدي  للمجلس ارتف  عد  هذه البن ـ إلى  بنكا

2018. 
 

 محليا  مبادئ التعام  مع المؤسسات المالية ذات األهمية النظامية 
 

 ام  لجنة باقل للر ابة المصرفيةع بناًض على ةلب مجم عة  ول العشرية 
باس كمال الجه   المبذولة للحد مة المخاةر النظامية على المس  ى العالميع 
ب ض  إةار مرجعي ُمماثل وُمكمل لإلةار الساب  يعالج مخاةر البن ـ ذات 

 

 

 

كل مؤ ر فرعي  يذكر أا  ي  المؤ رات الفرعية الُمشار إليها والم ضمنة في
ع ي   ترجيحها بما يعكس األهمية النسبية لكل منهاع ومة ث  5مة  فر إلى 

ع وي   بعد ذلكع ت قي  (Normalization)تح يل هذه القي  إلى أر ا  معيارية 
القي  ال ي صصل  عليها المؤسسات المصرفية الم ضمنة بالمنهجية في  راهح 
محد ة م درجة مة صي  األهمية النظامية. ويسهل ذلك عملية تحديد اـجراضات 
ال اجب اتباعها بالنسبة لكل  ريحة ل عزيز مدى  درة المؤسسات المصرفية 

اةر مة خالل إلزا  كل منها بنسب م درجة الم ضمنة بهاع على م اجهة المخ
 مة م للبات الزيا ة في رأس المال لم اجهة هذه المخاةر. 

 
ً لمجم عة مة  يعقب ذلك ت قي  هذه البن ـ أو المؤسسات المصرفيةع وفقا

تشمل هذه  .(Clusteringالشراهح المخ لفة لألهمية النظامية باس خدا  أسل ي )
الشراهح خمس  راهح رهيسة ت ضمة األولى المعيار الفا ل بية اع بار البنك 
ذو أهمية لظامية أو الع وه  ما يمثل أ لى مس  ى مة المخاةر النظاميةع ث  
أرب   راهح م درجة لألهمية النظامية م ساوية مة صي  مدى كل منهاع وتيتي 

 همية النظامية.في النهاية  ريحة تمثل أعلى مس  ى مة األ
 

اس نا اً لهذه الشراهح الم درجة مة األهمية النظامية ت  تعديل بند م للبات رأس 
بما ي ضمة فرض م للب رأس مال إضافي ل مكية  عIIIالمال في اتفا ية باقل 

البنك ذو األهمية النظامية مة ام صاص الصدمات المالية واال  صا ية ذاتياًع 
في الماهة مة  3.5و 1مال إضافي ي راوح بية  وبحي  ت درج م للبات رأس

 إجمالي األ  ل المرجحة بالمخاةر وف  مس  ى المخاةر النظامية.
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ت جاوق الحد األ لى إمكالية  يا  كل  ولة بفرض معايير ر ابية جديدة  .3
المقرر مة  بل لجنة باقل فيما ي عل  ب عزيز  درة البن ـ ذات األهمية 

ً على ام صاص وم اجهة الخساهر    Higher Lossالنظامية محليا
Absorbency (HLA).] 

 
تركز المعايير الر ابية على تعزيز  درة البن ـ ذات األهمية النظامية  .4

ً على ام صاص وم اجهة الخ  Higher Lossساهر  محليا
Absorbency (HLA) ع إال أا هذا ال يمن  مة إمكالية  يا  السللات]

الر ابية باتخاذ أية إجراضات ر ابية أخرى  د تراها مناسبة مة بينها 
 على سبيل المثال تشديد الر ابة المصرفية على هذه المؤسسات.

 
يس ند اـةار المق رح مة لجنة باقل على مجم عة مة المعايير ال ي يمكة 
تلبيقها على البن ـ والفروع والمؤسسات ال ابعة لها خارج صدو  الدولة. كما 
يمكة تلبيقها كذلك على مس  ى الفروع  اخل كل  ولة وفقاً لما يسمح به اـةار 

بعمليات مراجعة  ورية القال لي وال نظيمي. ويف رض أا تق   لجنة باقل 
ل لبي  هذا اـةارع على مس  ى الدول بحي  ي   تضمية ل اهج هذه المراجعة 

 .IIIفي البرامج ال ي ته   بعمليات ال قيي  الدورن ل نفيذ اتفا ية باقل 
 

لظراً لك ا هذا اـةار يع بر مكمالً لإلةار المماثل على المس  ى العالميع فإله 
ـ ذات األهمية النظامية محلياً مة المن ظر أا تق   ا لسللات الر ابية بإلزا  البن 

بال  اف  م  الم للبات الر ابية اـضافية لرأس المال والم ضمنة باـةار 
ع على أا ي   ال نفيذ بشكل م درج إلى صية ال   ل 2016العالمي بداية مة عا  

 .2019إلى ال نفيذ الكامل للم للب بداية عا  

 

 

 

 Domestic Systemically Important Banksاألهمية النظامية محلياً  
(D-SIBs) ييتي ذلك مة منلل  أا الكثير مة البن ـ ذات األهمية النظامية .]

محلياً ورغ  ك لها  د ال تك ا ذات أهمية لظامية على المس  ى العالميع إال 
ألها  د ت س  بك لها ذات أهمية لظامية كبيرة على المس  ى المحلي. كما أا 

يك ا له عال ات ارتباةية عبر الحدو  البعض مة هذه المؤسسات المصرفية  د 
 عبر فروعه بالخارج أو مؤسسات مالية إ ليمية أخرى )أهمية لظامية إ ليمية(.

يُشار في هذا الصد ع إلى بعض االع بارات المهمة في سيا  اـةار الخاص 
بال عامل م  مخاةر المؤسسات المصرفية ذات األهمية النظامية محلياً وال ي 

 ت مثل في:
 

تقيي  السللات الر ابية بكل  ولة للبيعة المخاةر واآلثار المالية  .1
واال  صا ية الكلية ال ي  د تن ج عة فشل أن مة المؤسسات المالية ذات 
ً إلى ةبيعة النظا  اال  صا ن والمالي  األهمية النظامية وذلك اس نا ا

وبال الي فه  إةار تقديرن إلى صد كبير مقارلة  الساهد بكل  ولة.
 .باـةار العالمي المماثل

 
أهمية ال عاوا وال نسي  بية الجهات الر ابية المحلية عبر الحدو  وذلك  .2

ألا فشل بعض المؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محلياً  د يك ا 
له تداعيات سلبية كبيرة عبر الحدو  )تداعيات إ ليمية( ولذلك فمة 

المعنية للحد مة المخاةر  الضرورن ال عاوا بية السللات الر ابية
النظامية ل لك المؤسسات. صي  يمكة النظر إلى اـةار الخاص 
بالمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محلياً على ك له إةار مكمالً 

 لإلةار العالميع يهدف إلى الحد مة المخاةر النظامية عبر الحدو .
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 Home)البد وأا تق   السللات الر ابية في الدولة األ   المبدأ الرابع:
Authority)  ب قيي  البن ـ ذات األهمية النظامية مة منظ ر

ع فيما ي عية على (Consolidated Level) امل ومجم  
تقيي   (Host Country)لات الر ابية في الدولة المضيفة السل

مس  ى المخاةر النظامية الم علقة بالفروع ال ابعة لهذه المؤسسة 
 المالية  اخل الدولة المضيفة.

 
ً إلى  المبدأ الخامس: البد مة تحديد البن ـ ذات األهمية النظامية اس نا ا

ات مجم عة مة المؤ رات الرهيسة وهي ذاتها المؤ ر
الم ضمنة في المنهجية الدولية وذلك باس ثناض مؤ ر عال ات 
البنك عبر الحدو  صي  إله غير م ضمة في منهجية تحديد 
البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً. وتقيس هذه المؤ رات 
صج  اآلثار السلبية الم رتبة على فشل أن مة هذه المؤسسات 

  ؤ رات في:على النظا  المالي ككل. وت مثل هذه الم
  (.Sizeصج  البنك ) .1
االرتباة بية ألشننلة البنك والمؤسننسننات المالية األخرى  .2

  (.Interconnectedness اخل صدو  الدولة )
مدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها هذه المؤسسة  .3

 المصرفية/  ورها في البنية األساسية للقلاع المالي
(Substitutability/Financial Institution 

Infrastructure.)  
 .(Complexity)مدى تل ر وتقد  ألشلة البنك   .4

 

 

 

ار بشكل رهيس مة إثنى عشر مبدأً لل عامل م  المخاةر النظامية ي ك ا هذا اـة
لهذه المؤسسات صي  تش مل المبا ئ السبعة األولى على المنهجية المق رصة 
ل حديد المؤسسات ذات األهمية النظامية محلياًع فيما ت لر  المبا ئ الخمسة 

ات على م اجهة األخيرة للم للبات الر ابية اـضافية ل عزيز  درة هذه المؤسس
 الخساهرع وذلك على النح  ال الي:

 
(: 7إلى  1منهجية تحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  )المبادئ من  -أ

ت لر  المبا ئ السبعة األولى إلى المنهجية المق رصة ل حديد البن ـ ذات 
 األهمية النظامية محلياً على المس  ى المحلي وذلك على النح  ال الي:

 
يجب على السللات الر ابية المحلية تحديد وتبني منهجية ل قيي   دأ األول:المب

مس  ى المخاةر النظامية المرتبلة بالمؤسسات المالية ال ي تق  
تح  للا  إ رافهاع وإلى أن مدى يع بر أن مة هذه المؤسسات 

 ذو أهمية لظامية محلياً.
 

البد وأا تك ا هذه المنهجية  ا رة على أا تعكس صج  اآلثار  المبدأ الثاني:
السلبية الناتجة عة فشل أن مة المؤسسات المالية المحلية على 
 النظا  المالي المحلي ككل وليس على مس  ى البنك المعني فقط.

 
يجب أا يقاس صج  المخاةر النا ئة عة فشل أن مة هذه  المبدأ الثالث:

ية النظامية بالقياس إلى اال  صا  المحلي المؤسسات ذات األهم
 الذن يمثل المرجعية األساسية في هذا الصد .
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البد للسللات الر ابية المحلية أا ت يكد مة أا تلبي  أةر البن ـ  المبدأ العا ر:
ح  للسللات ذات األهمية النظامية م  اف  م  ألظم ها المحلية وي

الر ابية في الدولة األ  أا تفرض م للبات ر ابية أعلى 
الم صاص الخساهرع تك ا ُملزمةً إما على مس  ى المؤسسة 
المالية األ  ذات األهمية النظامية أو على المس  ى الشامل أو 

( بما Consolidated Levelالُمجم  لهذه المؤسسة المالية )
 ع فيما يح  للسللات الر ابية في يشمل الفروع ال ابعة للبنك األ

الدولة الُمضيفة أا تفرض م للبات ر ابية إضافية على الفروع 
ال ابعة فقط لهذه المؤسسة المالية إذا ما ارتيت وج   مخاةر 
لظامية مصاصبة لنشاةها المالي بالدولة الُمضيفة. ويجب على 

أله  السللات الر ابية في صالة ما إذا ُ نف أن مة بن كها على
ذات أهمية لظامية عالمياً ومحلياً في ذات ال    أا تفرض النسبة 
األعلى لم للبات رأس المال المنص ص عليها في كل مة إةارن 

 البن ـ ذات األهمية النظامية عالمياً أو محلياً.
 

في صالة ما إذا ُ نف  إصدى المؤسسات ال ابعة ألن مة  المبدأ الحادي ع ر:
ـ بالخارج كبن ك ذو أهمية لظامية محلياً فيجب في هذه البن 

الحالة اا ت عاوا السللات الر ابية في كل مة  ول المقر 
والدول المضيفة فيما ي عل  بنسبة رأس المال اـضافي 
ال اجب تك ينها وذلك بما ي  اف  م  الق الية وال شريعات 

 الخا ة بالدولة المضيفة.
 

 

 

 

يجب على السللات الر ابية أا تق   بعمليات مراجعة  ورية  المبدأ السادس:
 للمؤسسات ذات األهمية النظامية محلياً.

 
البد للسللات الر ابية مة اـفصاح عة ةبيعة المنهجية  المبدأ السابع:

الم ضمنة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية والمعل مات 
 والبيالات المع مد عليها في هذا الصد .

 
المتطلبات الرقابية اإل افية لتعزيز القدرة على امتصاص الخسائر  -ب

 (12إلى  8المبادئ من (
 

ت لر  المبا ئ الخمسة األخيرةع إلى الم للبات اـضافية لرأس المال ال اجب 
 على البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً االل زا  بهاع ذلك على النح  ال الي:

 
ق   كل جهة ر ابية ب  ثي  المنهجيات واالع بارات البد وأا ت المبدأ الثامن:

ال ي ت  االس نا  إليها ل قيي  مس  ى رأس المال الملل ي لم اجهة 
أو ام صاص الخساهر الُمحد  لكل بنك ذو أهمية لظامية. والبد أا 
يك ا هذا ال قيي  م ض عياً ومدع ماً باألساليب الكمية المس خدمة 

 إليها لل   ل إلى هذا ال قيي . والع امل ال ي ت  االس نا 
 

البد وأا تك ا الم للبات اـضافية لرأس المال لكل بنك ت ناسب  المبدأ التاسع:
م  ةبيعة المخاةر النظامية المرتبلة به والمحد ة مة خالل 

 المبدأ الخامس.
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في تحدي   2017البحرية المركزن. ث   رع المصرف المركزن في عا  
المحد ة للبن ـ ذات م للبات إ ارة المخاةر الن عية بما في ذلك الم للبات 

ً لألورا  الصا رة عة لجنة باقل ووفقًا ـةار ال قيي   األهمية النظامية وفقا
الخاص بمصرف البحرية المركزن. ول يجة ل ر ة باقل األخيرةع ت  تعديل 
م للبات معينة في إةار م للبات رأس المال للبن ـ ذات األهمية النظاميةع 

ت  تلبي  الم للب عا   عقطرللب. وفي وتم   ياغة إةار جديد لهذا الم 
2014. 

 
ع أعقب 2015في عا   فلسطينو ُعمانكما ت  تلبي  هذا الم للب في كل مة 

. تال ذلك تنفيذ الم للب في 2016في عا   والكويت السعوديةذلك تلبيقه في 
 األردنوهي األر اع ومصرع والمغري. ففي  2017ثالث  ول عربية في عا  

ً في  هر  ت  إ دار تعليمات ال عامل م  البن ـ ذات األهمية النظامية محليا
ع ث  ت  البدض ب حديد البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً مة 2017ي لي  مة عا  

. ةلب  ال عليمات مة 2016وا   بيالات البن ـ في لهاية  هر  يسمبر مة عا  
أس المال االضافي( بص رة تدريجية البن ـ البدض ب لبية الم للبات الكمية )ر

ً مة تاريخ البيالات ال ي ت  االص ساي على أساسها أن بنهاية 12بعد ) (  هرا
. أما بخص ص تلبية الم للبات الن عية )الحاكمية المؤسسية وا ارة 2017عا  

(  هراً مة تاريخ 18المخاةرع وخلط االلعاش( فقد ت  اعلاض البن ـ مهلة )
ة هذه الم للبات. كذلكع ت  اع ما  اـةار الر ابي للبن ـ ذات ال عليمات ل لبي

ع  ا  البنك المركزن مصر. في 2017في عا   اإلماراتاألهمية النظامية في 
المصرن بإعدا   راسة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع بناًض عليهاع 

ي  هر مارس  رر مجلس إ ارة البنك المركزن المصرن بجلس ه المنعقدة ف
ـ العاملة في مصر اع باراً  2017 تلبي  هذا الم للبع وبحي  يلب  على البن 

 

 

 

اض م للبات رأس المال اـضافي مة البد وأا ي   اس يف المبدأ الثاني ع ر:
( ويح  للسللات CETIخالل  ريحة األسه  العا ية )

الر ابية إضافة لذلكع أا تفرض م للبات ر ابية أخرى 
بخالف م للبات رأس المال اـضافيع ترى مة الضرورن 

 أا تل ز  بها البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً.
 

 لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربيةثانيا : اإلطار العام 
 

 تطبيق متطلب رأس المال اإل افي للبنوك ذات األهمية النظامية
 

ت  تلبي  م للب رأس المال اـضافي للبن ـ ذات األهمية النظامية العربية في 
والسع  يةع وُعمااع عشر  ول عربية وهي األر اع واـماراتع والبحريةع 

والك ي ع وفلسليةع و لرع ومصرع والمغريع كما يجرن اآلا االس عدا  
 .2019ل لبيقه في الس  اا م  ملل  عا  

 
 2012ع أول  ولة عربية تلب  هذا اـةار صي  ت  تلبيقه في عا  البحرين تُعد

. أسفر تلبي  2011في أعقاي  دور منهجية لجنة باقل في هذا الصد  عا  
اـةار عة تحديد  اهمة مة هذه البن ـ اس نا اً إلى مؤ رات الحج  واالرتباة 
وتعقد األلشلة. وتم  مشاركة الن اهج م  هذه البن ـع وبال الي خضع  هذه 
ـ لم للبات ر ابية إضافية  مل  ضرورة وج   خلة لإللعاش أو ال عافي  البن 

مها للبنك المركزنع ي   إ رارها مة  بل مجلس إ ارات هذه البن ـ وتقدي
ومراجعات ر ابية سن ية مة  بل مصرف البحرية المركزن أو خبراض مكلفية 
مة  بل البنك المركزنع وضرورة عقد اج ماعات رب  سن ية م  مصرف 
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الر ابة المصرفية  بعية االع بار األهمية النظامية للبن ـ في سيا  عمليات
 وذلك على النح  ال الي:

 
 On-Siteتكثيــف وتـسريــ  وتيــرة الــر ابــة الميــداليــة ) -

supervision( والـر ابة المـس ـنـديـة )Off-Site supervision )
على المصارف ذات األهمية النظامية بحي  تك ا خالل ف رة قمنية 

الخا ة بالمصارف األ ل أهميةع صي  أسرع وبشم لية أكبر مة تلك 
ي ّ  فرض م للبات ر ابية إضافية على المصارف ذات األهمية 

 النظامية.
  

فيما ي علّ  بال قيي  الذاتي لكفاية األم ال الخا ة للمصارف  -
(ICAAP  ل عمي  لجنة الر ابة على المصارف الصا ر عا ً (ع ف فقا

المصارف كافة إجراض عملية ال قييــ  ع فقــد تّ  الللب مــة 2015
( بحسب المنهجية ال ي تع مد على الم للبات ICAAPالــذاتي )

 Pillar 1)الرأسمالية المحدّ ة بمــ جب الـحــد األ لى لــرأس المال 
Plus Approach) أما المصارف ال ي تــملك فروع تابــعة لها فــي .

عمليــة ال قـيـيـ  الــذاتــي الخارج فقـد تـّ  الللب منـها إجــراض 
(ICAAP بحـســب المنــهجية المذك رة أعــاله )(Pillar 1 Plus 

Approach)  على تقديرات ً باـضافة الى منهجية ثالية تع مد كليا
 Internal)إ ارة المصرف لم للبات رأس المال والرساميل الم  فرة 

Approach)ى المصارف . في إةار هذه المنهجية ي   ال ركيز عل
كبيرة الحج  عند إجراض عملية المراجعة الر ابية لكفاية األم ال 

( ويح  للجنة الر ابة على المصارف فرض رساميل SREPالخا ة )

 

 

 

بالنسبة للبن ـ ال ي تعد   اهمها المالية السن ية  2019مة  هر يناير مة عا  
ً مة أول ي لي  مة عا    2019في آخر  يسمبر مة كل عا ع ويلب  اع بارا

 ية السن ية في آخر ي لي  مة كل عا . بالنسبة للبن ـ ال ي تعد   اهمها المال
 

الذن  خل صيز ال لبي   المغربمة جالب آخرع لقد أجاق القال ا البنكي في 
ل الي بنك المغري بيا يلالب مؤسسات االه ماا ال ي تشكل مخاةر  2015سنة 

ً مة الق اعد  خا ة أو لها أهمية  م لية بال قيد بق اعد اص راقية أكثر إلزاما
كما لص على أا األهمية  .ا وأا تقد  خلة صل األقمة الداخليةالمعم ل به

الشم لية لمؤسسات االه ماا تحد  بالنظر إلى صجمها و رجة ترابلها م  
في هذا الصد ع ت   .األس ا  المالية وكذا م  با ي مؤسسات النظا  المالي

ن  ياغة منهجية تحديد هذه المؤسساتع واع ما  وإ رار  اهم ها والعمل جار
مة أجل تحديد مس  ى الم للبات اـضافية مة رأس المال ال ي س لب  على 

إضافة الى ذلكع تم  الم افقة مة ةرف لجنة  .البن ـ ذات األهمية النظامية
على ال عليمات الر ابية الم علقة بشروة  2017مؤسسات االه ماا في عا  

ـ خا ة وكيفية إعدا  وتقدي  مخللات تس ية األقمات الداخلية مة  ةرف البن 
 منها البن ـ ذات األهمية النظامية.

 
في المقابلع يجرن اآلا االس عدا  ل لبي  الم للب في بعض الدول العربيةع 

ع ت  إعدا   راسة بالمنهجية ال ي سي   اتباعها في تحديد البن ـ السودانففي 
ً على المس  ى المحليع والم للبات الر ابية االضافية  ال ي المهمة لظاميا

 .2019س فرض عليهاع وي     اع ما  المنهجية خالل الرب  األول مة العا  
ع وعـلى الرغـ  مـة عــد  وجــ   إةــار خــاص بالر ابة على لبنانفي 

( ً (ع إال أا المصرف ييخذ D-SIBsالمصارف ذات األهمية النظامية محليا

22

الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية
النظامية محلياً:تجارب عربية



 

 

 

الر ابة المصرفية  بعية االع بار األهمية النظامية للبن ـ في سيا  عمليات
 وذلك على النح  ال الي:

 
 On-Siteتكثيــف وتـسريــ  وتيــرة الــر ابــة الميــداليــة ) -

supervision( والـر ابة المـس ـنـديـة )Off-Site supervision )
على المصارف ذات األهمية النظامية بحي  تك ا خالل ف رة قمنية 

الخا ة بالمصارف األ ل أهميةع صي  أسرع وبشم لية أكبر مة تلك 
ي ّ  فرض م للبات ر ابية إضافية على المصارف ذات األهمية 

 النظامية.
  

فيما ي علّ  بال قيي  الذاتي لكفاية األم ال الخا ة للمصارف  -
(ICAAP  ل عمي  لجنة الر ابة على المصارف الصا ر عا ً (ع ف فقا

المصارف كافة إجراض عملية ال قييــ  ع فقــد تّ  الللب مــة 2015
( بحسب المنهجية ال ي تع مد على الم للبات ICAAPالــذاتي )

 Pillar 1)الرأسمالية المحدّ ة بمــ جب الـحــد األ لى لــرأس المال 
Plus Approach) أما المصارف ال ي تــملك فروع تابــعة لها فــي .

عمليــة ال قـيـيـ  الــذاتــي الخارج فقـد تـّ  الللب منـها إجــراض 
(ICAAP بحـســب المنــهجية المذك رة أعــاله )(Pillar 1 Plus 

Approach)  على تقديرات ً باـضافة الى منهجية ثالية تع مد كليا
 Internal)إ ارة المصرف لم للبات رأس المال والرساميل الم  فرة 

Approach)ى المصارف . في إةار هذه المنهجية ي   ال ركيز عل
كبيرة الحج  عند إجراض عملية المراجعة الر ابية لكفاية األم ال 

( ويح  للجنة الر ابة على المصارف فرض رساميل SREPالخا ة )

 

 

 

بالنسبة للبن ـ ال ي تعد   اهمها المالية السن ية  2019مة  هر يناير مة عا  
ً مة أول ي لي  مة عا    2019في آخر  يسمبر مة كل عا ع ويلب  اع بارا

 ية السن ية في آخر ي لي  مة كل عا . بالنسبة للبن ـ ال ي تعد   اهمها المال
 

الذن  خل صيز ال لبي   المغربمة جالب آخرع لقد أجاق القال ا البنكي في 
ل الي بنك المغري بيا يلالب مؤسسات االه ماا ال ي تشكل مخاةر  2015سنة 

ً مة الق اعد  خا ة أو لها أهمية  م لية بال قيد بق اعد اص راقية أكثر إلزاما
كما لص على أا األهمية  .ا وأا تقد  خلة صل األقمة الداخليةالمعم ل به

الشم لية لمؤسسات االه ماا تحد  بالنظر إلى صجمها و رجة ترابلها م  
في هذا الصد ع ت   .األس ا  المالية وكذا م  با ي مؤسسات النظا  المالي

ن  ياغة منهجية تحديد هذه المؤسساتع واع ما  وإ رار  اهم ها والعمل جار
مة أجل تحديد مس  ى الم للبات اـضافية مة رأس المال ال ي س لب  على 

إضافة الى ذلكع تم  الم افقة مة ةرف لجنة  .البن ـ ذات األهمية النظامية
على ال عليمات الر ابية الم علقة بشروة  2017مؤسسات االه ماا في عا  

ـ خا ة وكيفية إعدا  وتقدي  مخللات تس ية األقمات الداخلية مة  ةرف البن 
 منها البن ـ ذات األهمية النظامية.

 
في المقابلع يجرن اآلا االس عدا  ل لبي  الم للب في بعض الدول العربيةع 

ع ت  إعدا   راسة بالمنهجية ال ي سي   اتباعها في تحديد البن ـ السودانففي 
ً على المس  ى المحليع والم للبات الر ابية االضافية  ال ي المهمة لظاميا

 .2019س فرض عليهاع وي     اع ما  المنهجية خالل الرب  األول مة العا  
ع وعـلى الرغـ  مـة عــد  وجــ   إةــار خــاص بالر ابة على لبنانفي 

( ً (ع إال أا المصرف ييخذ D-SIBsالمصارف ذات األهمية النظامية محليا

23

الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية
النظامية محلياً:تجارب عربية



 

 

 

ع فقد ت  مشاركة اـةار الر ابي الُمعدل للبن ـ ذات البحرينأما في 
األهمية النظامية م  القلاع المصرفي  بل اع ما ه بشكل لهاهي في 

. ل  يكة للقلاع المصرفي تعديالت كبيرة 2018 هر ي لي  مة عا  
كما سب   2012في هذا السيا ع صي  بدأ تلبي  الم للب فعلياً منذ عا  

ع تم  مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع السعوديةـ ارة. في ا
المصرفيع وكال  المالصظات مرتبلة ب باية ال عقيدات في لماذج 
عمل بعض البن ـ خا ة ال ي تقد  من جات معقدة مثل المش قات 

وفي هذا الشيا ت  تخفيض  رجة أهمية مؤ ر  (Derivatives)المالية 
 . األخرى ال عقيد مقارلة بالمؤ رات

 
مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع المصرفيع  فلسطينكذلك ت  في 

وت  عقد اج ماعات م  المصارف ال ي ت  تحديدها على ألها ذات أهمية 
لظامية على المس  ى المحلي بهدف  رح اـةار العا  المس خد  وآلية 

النقد  سللةاص ساي وتحديد المصارف المهمة لظامياًع ول  ير  إلى 
 جب ال عديل على اـةار العا . وفي الفلسلينية مالصظات ج هرية ت

ع ت  مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع المصرفي  بل تلبيقهع قطر
صي  ت  ا راـ جمي  البن ـ في  راسة األثر مة خالل عمل  راسة 
أولية وأخذ مالصظات البن ـ بشكل عا  م  مراعاة االل زا  بكل مة 

ي عل  باألهمية  تعليمات باقلع ومرهيات مصرف  لر المركزن فيما
 النسبية لركاهز األهمية النظامية. 

 
ع ل  تكة هناـ تخ فات أو اع راضات ج هرية على مس  ة ُعمانفي 

اـةار ال ي ت  تداولها م  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً لل شاور 

 

 

 

الخا ة بكل  (Risk Profile) إضافية ت ناسب م  سمة المخاةر
 مصرف وم  أهمي ه النظامية.

 

 م اركة اإلطار الرقابي مع القطا  المصرفي
 

عض المصارف المركزية العربية بمشاركة اـةار الر ابي م   ام  ب
ـ ذات  القلاع المصرفي لل شاور بشيا منهجية تحديد وال عامل م  البن 

ع  ام  البن ـ بمراجعة مشروع األردناألهمية النظامية محلياًع ففي 
ال عليمات وابداض المالصظات عليها ومة أهمها ا  راح البن ـ العاملة 

تمديد المهلة المحد ة ل لبية الم للبات الن عية لهذا الم للب  في المملكة
ل صبح عامية بدالً مة عا  واصد. عليهع  ا  البنك المركزن األر لي 

ـ مدة أ صاها  ـ بعية االع بار بإعلاض البن   هراً  18بيخذ ا  راح البن 
 هراً. كما ارتيت البن ـ عد   12ل لبية الم للبات الن عيةع بدالً مة 

وج    اعي ل ج   لجنة منفصلة لالم ثال بشيا الم للب تنبث  عة 
مجلس إ ارات البن ـ بداعي أا كثرة اللجاا في المجلس سيعي  العمل 
وبال الي عد  تحقي  الم للبات الر ابية بالص رة الملل بة. ل  ي   أخذ 
المالصظة بعية االع بار مة  بل البنك المركزن األر لي لظراً لك ا 

لجنة االم ثال يحد  بشكل أوضح صدو  للمسؤولية والمساهلة  تشكيل
صي  إا عاملي الحج  وال عقيد يزيداا مة أهمية وج   مثل هذه اللجنة. 
إضافة إلى ما سب ع كاا هناـ بعض االس فسارات وةلب بعض 
ال  ضيحاتع ت  أخذها بعية االع بار في النسخة النهاهية لل عليمات 

 للب.الر ابية الخا ة بالم 
 

24

الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية
النظامية محلياً:تجارب عربية



 

 

 

ع فقد ت  مشاركة اـةار الر ابي الُمعدل للبن ـ ذات البحرينأما في 
األهمية النظامية م  القلاع المصرفي  بل اع ما ه بشكل لهاهي في 

. ل  يكة للقلاع المصرفي تعديالت كبيرة 2018 هر ي لي  مة عا  
كما سب   2012في هذا السيا ع صي  بدأ تلبي  الم للب فعلياً منذ عا  

ع تم  مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع السعوديةـ ارة. في ا
المصرفيع وكال  المالصظات مرتبلة ب باية ال عقيدات في لماذج 
عمل بعض البن ـ خا ة ال ي تقد  من جات معقدة مثل المش قات 

وفي هذا الشيا ت  تخفيض  رجة أهمية مؤ ر  (Derivatives)المالية 
 . األخرى ال عقيد مقارلة بالمؤ رات

 
مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع المصرفيع  فلسطينكذلك ت  في 

وت  عقد اج ماعات م  المصارف ال ي ت  تحديدها على ألها ذات أهمية 
لظامية على المس  ى المحلي بهدف  رح اـةار العا  المس خد  وآلية 

النقد  سللةاص ساي وتحديد المصارف المهمة لظامياًع ول  ير  إلى 
 جب ال عديل على اـةار العا . وفي الفلسلينية مالصظات ج هرية ت

ع ت  مشاركة اـةار الر ابي م  القلاع المصرفي  بل تلبيقهع قطر
صي  ت  ا راـ جمي  البن ـ في  راسة األثر مة خالل عمل  راسة 
أولية وأخذ مالصظات البن ـ بشكل عا  م  مراعاة االل زا  بكل مة 

ي عل  باألهمية  تعليمات باقلع ومرهيات مصرف  لر المركزن فيما
 النسبية لركاهز األهمية النظامية. 

 
ع ل  تكة هناـ تخ فات أو اع راضات ج هرية على مس  ة ُعمانفي 

اـةار ال ي ت  تداولها م  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً لل شاور 

 

 

 

الخا ة بكل  (Risk Profile) إضافية ت ناسب م  سمة المخاةر
 مصرف وم  أهمي ه النظامية.

 

 م اركة اإلطار الرقابي مع القطا  المصرفي
 

عض المصارف المركزية العربية بمشاركة اـةار الر ابي م   ام  ب
ـ ذات  القلاع المصرفي لل شاور بشيا منهجية تحديد وال عامل م  البن 

ع  ام  البن ـ بمراجعة مشروع األردناألهمية النظامية محلياًع ففي 
ال عليمات وابداض المالصظات عليها ومة أهمها ا  راح البن ـ العاملة 

تمديد المهلة المحد ة ل لبية الم للبات الن عية لهذا الم للب  في المملكة
ل صبح عامية بدالً مة عا  واصد. عليهع  ا  البنك المركزن األر لي 

ـ مدة أ صاها  ـ بعية االع بار بإعلاض البن   هراً  18بيخذ ا  راح البن 
 هراً. كما ارتيت البن ـ عد   12ل لبية الم للبات الن عيةع بدالً مة 

وج    اعي ل ج   لجنة منفصلة لالم ثال بشيا الم للب تنبث  عة 
مجلس إ ارات البن ـ بداعي أا كثرة اللجاا في المجلس سيعي  العمل 
وبال الي عد  تحقي  الم للبات الر ابية بالص رة الملل بة. ل  ي   أخذ 
المالصظة بعية االع بار مة  بل البنك المركزن األر لي لظراً لك ا 

لجنة االم ثال يحد  بشكل أوضح صدو  للمسؤولية والمساهلة  تشكيل
صي  إا عاملي الحج  وال عقيد يزيداا مة أهمية وج   مثل هذه اللجنة. 
إضافة إلى ما سب ع كاا هناـ بعض االس فسارات وةلب بعض 
ال  ضيحاتع ت  أخذها بعية االع بار في النسخة النهاهية لل عليمات 

 للب.الر ابية الخا ة بالم 
 

25

الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية
النظامية محلياً:تجارب عربية



 

 

 

 التحديث الدوري لقائمة البنوك ذات األهمية النظامية محليا  
 

تق   المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بال حدي  الدورن 
ع ي   ال حدي  األردنلقاهمة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً. ففي 

ـ ذات األهمية النظامية محلياً وفقاً للمنهجية الحالية  الدورن لقاهمة البن 
النظامية  سن ياًع ولظراً لك ا تعليمات ال عامل م  البن ـ ذات األهمية

محلياً ال تزال صديثةع فقد يح اج البنك المركزن الى تعديل المنهجية 
المع مدة في هذا اـةار إذا ارتيى أهمية لذلك. كذلك ي   تحدي  القاهمة 

ع فس ف يجرن مصرف البحرين. أما في اإلماراتبشكل سن ن في 
نظامية البحرية المركزن ال قيي  الدورن لقاهمة البن ـ ذات األهمية ال

كل عامية وس ف ي   إبالغ المصارف بالع بات المس خدمة في هذا 
 اـةار وس ف ي   م افاتها بشكل  ورن ب عليمات ال نفيذ. 

 
ع يجرن ال حدي  الدورن لقاهمة البن ـ ذات السعودية وُعمانفي 

ً في  األهمية النظامية بشكل سن ن. كما يجرن كذلك تحديثها سن يا
صدوث تغيير هيكلي مه  في القلاع المصرفي أو في صال  فلسطين،

ع ي   ال حدي  الدورن قطرالفلسليني مثل الدماج مصارف رهيسة. في 
ً بشكل لصف  لقاهمة المؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محليا

ع ي   مراجعة وتحدي  المنهجية الم بعة مة  بل البنك مصرسن ن. في 
   وبحد أ صى مرة كل ثالث المركزن المصرن وفقاً لمس جدات الس

ي   ال حدي  والمرا بة بشكل رب  سن نع وإبالغ  الكويت،سن ات. وفي 
 البن ـ بشكل سن ن.

 

 

 

 

 بل إ رارها بصيغ ها النهاهية. وت  أخذ جمي  المالصظات المناسبة ال ي 
ع ت  تشكيل لجنة ت جيهية الكويتالبن ـ في االع بار. وفي أبدتها هذه 

بية البنك المركزن والبن ـ ذات األهمية النظامية محلياً للعمل على 
بما يشمل هذا الم للب وت  أخذ  IIIإعدا  صزمة إ الصات باقل 

 وتبا ل وجهات النظر فيما بية أعضاض الفري  في هذا الخص ص.
 

المركزن المصرن اس راتيجية تس هدف ال يسير ع ينفذ البنك مصرفي 
على البن ـ ل جنب أن تعقيدات أو  ع بات في تلبي  ال عليماتع 
بحي  ي   عمل  راسات  بل إ دار أن تعليماتع لي   مة خاللها 
ال عرف على أوضاع البن ـ و درتها على ال لبي  الفعليع إضافة إلى 

ماا ال لبي  الم كافئ إجراض مشاورات م  البن ـ بصفة مس مرة لض
لدى كل البن ـ. مة جهة أخرىع يمنح البنك المركزن المصرن ف رات 
مناسبة ل  في  األوضاع بعد إ دار ال عليمات. وفقاً لهذا اـةارع فقد 
ةالب  البن ـ بال لبي  ال دريجي لل عليمات بحي  ي   إلزا  البن ـ 

سن ات.  3الل بم للب رأس المال تدريجياً ليصل للنسب المقررة خ
سن ات كمهلة  3بناض عليهع  ا  البنك المركزن المصرن بمنح البن ـ 

سن ات بدوا ال لبي   3ل  في  األوضاع على أا ي   ال لبي  الكلى بعد 
 تدريجي.
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المركزن األر ليع ت  مشاركة البنك المركزن األر لي بالمعل مات ال ي ت عل  
لى المس  ى ب صنيف أصد البن ـ األر لية كمصرف ذو أهمية لظامية ع

المحليع واةالعه  على اـجراضات الم خذة مة  بل سللة النقد الفلسلينية 
بالخص ص بما يشمل م للبات رأس المال اـضافي واـجراضات الر ابية 

ع ي   ال نسي  فيما ي عل  قطرالخا ة بالمصارف ذات األهمية النظامية. في 
لبن ـ األجنبية خارج للا  ب لبي  هذا الم للب مة خالل ال عاوا بية فروع ا

 البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً. 
 

ع بنى البنك المركزن العمالي إةاره الخاص بالبن ـ ذات األهمية ُعمانفي 
ً على أساس اـر ا ات وال   يات المقدمة مة المؤسسات  النظامية محليا

ومجلس  (BIS)الدولية المعنيةع وعلى وجه الخص ص بنك ال س يات الدولية 
ع واس خد  بشكل مكثف المصا ر والملب عات (FSB)االس قرار المالي 

الخا ة بهاتية المؤسس ية عند إعدا ه ـةاره الخاص بالبن ـ ذات األهمية 
النظامية محلياً. مة جهة أخرىع فقد ت  اس بعا  كافة البن ـ األجنبية العاملة في 

العاملة في  ول أخرى مة سللنة ُعماا وكذلك كافة فروع البن ـ العمالية 
اخ بار تقيي  ما إذا كال  ذات أهمية لظامية. ول يجة لذلك فإا ال عامل م  جهات 
 إ رافية أخرى خارج السللنة عند تلبي  هذا اـةار كاا في أضي  الحدو .

ع ي   في إةار العال ات بية السلل ية الر ابي ية األ  والمس ضيفةع الكويتفي 
ل عاوا مة أجل الر ابة الفعالةع علماً بيله ل  ي   تحديد أن تبا ل المعل مات وا

مة البن ـ الك ي ية ال ي لديها ت اجد أجنبي كبنك ذو تيثير لظامي محلي في 
 الدولة الُمضيفة.

 

 

 

 

 التعاون والتنسيق مع السلطات اإل رافية األخر  عبر الحدود
 

حرص البن ـ المركزية ومؤسسات النقد العربية على ال عاوا وال نسي  فيما ت
ـ ذات األهمية النظامية محلياً م  السللات اـ رافية  ي عل  ب لبي  م للب البن 

ع هنالك تعاوا وتنسي  مس مر بية البنك األردنففي األخرى عبر الحدو . 
 ضيف فروع أو  ركات المركزن األر لي والسللات الر ابية للدول ال ي تس

ً عقد العديد مة  الكليات اـ رافية تابعة للبن ـ األر لية وت  سابقا
"Supervisory Colleges  م  عد  مة هذه السللات الر ابية كما ت  ت  ي "

ت  وض  سياسة ع اإلماراتالعديد مة اتفا يات ال فاه  م  البعض منها. في 
زن لل نسي  وال عاوا م  رسمية وإ راف رسمي مة  بل المصرف المرك

السللات اـ رافية األخرى عبر الحدو  على أساس مذكرات ال فاه  الفر ية. 
ع  ا  مصرف البحرية المركزن بمشاركة ال عليمات الر ابية البحرينفي 

الخا ة بالبن ـ ذات األهمية النظامية م  السللات اـ رافية األخرى عبر 
ع ي   لشر  اهمة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً على السعوديةالحدو . وفي 

ت اـ رافية الم    اـلك رولي لمؤسسة النقد العربي السع  ن للسماح للسللا
 األخرى باالةالع وتحليل هذه المعل مات عند الحاجة.

 
ع في   عمل ترتيبات لل نسي  وال عاوا بخص ص م للبات فلسطينأما في 

تعزيز ام صاص الخساهر للمصارف ذات األهمية النظامية على المس  ى 
المحلي وذلك بية سللة النقد والسللات الر ابية في البلد األ  للمصارف ال افدة 
بالخص صع إضافة إلى منا شة إةار واس راتيجيات معالجة المصاعب في كال 

لدية وأية أم ر أخرى ذات عال ة ل نظي  عملية الر ابة المصرفية عبر الب
ً لمذكرة ال فاه  الم  عة بية سللة النقد الفلسلينية والبنك  الحدو . ووفقا
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(1 ك  رقم )  
 عدد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربية

 
(. "اس بياا الر ابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية النظامية: 2018المصدر:  ندو  النقد العربي )

 تجاري عربية"ع أك  بر.

بن ـع تركزت في  8ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً األردنفي 
الشريحة األولى مة األهمية النظامية وارتيى البنك المركزن فرض م للبات 

في الماهة كنسبة مئ ية مة األ  ل المرجحة  0.5رأس مال إضافية ب ا   
بالمخاةرع على البن ـ السب  ال ي و ع  في إةار هذه الشريحة فيما و   بنك 

ظامية وفرض عليه م للبات رأس مال واصد في الشريحة الثالثة مة األهمية الن
 في الماهة مة األ  ل المرجحة بالمخاةر. 2إضافية ب ا   

 
ـ ذات األهمية النظامية في بداية ال لبي  ثالث اإلماراتأما في  ع فكاا عد  البن 

بن ـ ث  و ل بعد ذلك إلى أربعة بن ـع و د ارتيى المصرف المركزن فرض 
في الماهة في المرصلة  1.5رأس مال إضافي على هذه البن ـ بحد أ صى يبلغ 

 ى والثالثة. الحالية. وت  قع البن ـ ذات األهمية النظامية في الشريح ية األول
 

0
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4
5
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8
9

 

 

 

ع ي   تبا ل المعل مات الخا ة بالبن ـ العاملة في البلدية في صالة مصرفي 
ع ولظراً المغربوج   مذكرة تفاه  م  عه بية السلل ية اـ رافي ية. أما في 

لك ا البن ـ ذات األهمية النظامية ال ي ت  تحديدها ت ميز بك لها ذات أ  ل 
فية األخرى عبر وةنيةع لذلك ل  يكة ضرورن ال نسي  م  السللات اـ را

  .الحدو 
 

ثالثا : نتائج تطبيق اإلطار العام لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في 
 الدول العربية

 

فيما يلي عرض لن اهج تلبي  الم للب مة وا   ل اهج االس بياا الُمشار إليه 
مس  يات م للب رأس المال اـضافي ال ي س اًض على  عيد عد  البن ـ أو 

رض  على هذه البن ـ ل مكينها مة ام صاص الصدمات ال ي  د ت عرض لها ف
(Higher Loss Absorbency) ج الب األهمية النظامية األكثر ع إضافة إلى

 أهمية في كل  ولة مة الدول ال ي ةبق  الم للب.
 

 عدد البنوك ذات األهمية النظامية في الدول العربية
 

أ ارت ل اهج تلبي  اـةار الر ابي للمؤسسات ذات األهمية النظامية محلياً في 
الدول العربية إلى أا عد  البن ـ ذات األهمية النظامية في الدول العربية ال ي 

ً ذو أهمية لظامية محلياًع صي  تراوح  42 ام  باس يفاض االس بياا بلغ  بنكا
  في األر ا. 8في ُعماا و 1عد ها ما بية 
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(1 ك  رقم )  
 عدد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربية

 
(. "اس بياا الر ابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية النظامية: 2018المصدر:  ندو  النقد العربي )

 تجاري عربية"ع أك  بر.

بن ـع تركزت في  8ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً األردنفي 
الشريحة األولى مة األهمية النظامية وارتيى البنك المركزن فرض م للبات 

في الماهة كنسبة مئ ية مة األ  ل المرجحة  0.5رأس مال إضافية ب ا   
بالمخاةرع على البن ـ السب  ال ي و ع  في إةار هذه الشريحة فيما و   بنك 

ظامية وفرض عليه م للبات رأس مال واصد في الشريحة الثالثة مة األهمية الن
 في الماهة مة األ  ل المرجحة بالمخاةر. 2إضافية ب ا   

 
ـ ذات األهمية النظامية في بداية ال لبي  ثالث اإلماراتأما في  ع فكاا عد  البن 

بن ـ ث  و ل بعد ذلك إلى أربعة بن ـع و د ارتيى المصرف المركزن فرض 
في الماهة في المرصلة  1.5رأس مال إضافي على هذه البن ـ بحد أ صى يبلغ 

 ى والثالثة. الحالية. وت  قع البن ـ ذات األهمية النظامية في الشريح ية األول
 

0
1
2
3
4
5
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7
8
9

 

 

 

ع ي   تبا ل المعل مات الخا ة بالبن ـ العاملة في البلدية في صالة مصرفي 
ع ولظراً المغربوج   مذكرة تفاه  م  عه بية السلل ية اـ رافي ية. أما في 

لك ا البن ـ ذات األهمية النظامية ال ي ت  تحديدها ت ميز بك لها ذات أ  ل 
فية األخرى عبر وةنيةع لذلك ل  يكة ضرورن ال نسي  م  السللات اـ را

  .الحدو 
 

ثالثا : نتائج تطبيق اإلطار العام لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في 
 الدول العربية

 

فيما يلي عرض لن اهج تلبي  الم للب مة وا   ل اهج االس بياا الُمشار إليه 
مس  يات م للب رأس المال اـضافي ال ي س اًض على  عيد عد  البن ـ أو 

رض  على هذه البن ـ ل مكينها مة ام صاص الصدمات ال ي  د ت عرض لها ف
(Higher Loss Absorbency) ج الب األهمية النظامية األكثر ع إضافة إلى

 أهمية في كل  ولة مة الدول ال ي ةبق  الم للب.
 

 عدد البنوك ذات األهمية النظامية في الدول العربية
 

أ ارت ل اهج تلبي  اـةار الر ابي للمؤسسات ذات األهمية النظامية محلياً في 
الدول العربية إلى أا عد  البن ـ ذات األهمية النظامية في الدول العربية ال ي 

ً ذو أهمية لظامية محلياًع صي  تراوح  42 ام  باس يفاض االس بياا بلغ  بنكا
  في األر ا. 8في ُعماا و 1عد ها ما بية 
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ت قي  الشراهح الخا ة بالبن ـ ذات األهمية النظامية في بعض الدول العربية 
 ال ي  ام  ب لبي  هذا الم للب. 

 
 (3جدول رقم )

تو يع البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربية حسب  رائح األهمية 
 النظامية

 األردن

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 0.5 7 

2 A-B 1.5 0 

3 B-C 2.0 1 

4 C-D 2.5 0 

5 D- ….. 3.5 0 

 

 

 اإلمارات

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 601-1200 0.5 2 

2 1201-1800 1.0 0 

3 1801-2400 1.5 2 

4 2401-3000 2.0 0 

 

 

 

 

ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً أربعة بن ـع وارتيى البحرينفي 
مصرف البحرية المركزن فرض م للبات رأس مال إضافية عليها بحد أ صى 

 السعوديةفي الماهة. في صية بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية في  1.5
إضافية على هذه البن ـ بنسبة  س ة بن ـ و د ت  فرض م للبات رأس مال

ع ا  صرت القاهمة على ُعمانفي الماهة. في  1في الماهة إلى  0.5ت راوح بية 
في الماهة وو   في  1بنك واصد وفرض عليه م للبات رأس مال إضافية ب ا   

 الشريحة األولى مة األهمية النظامية. 
 

اا فقط. ت  فرض ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية بنكفلسطينفي 
ع بلغ عد  قطرفي الماهة. في  2.5م للبات رأس مال إضافية عليهما بحد أ صى 

البن ـ ال ي ت  تصنيفها كبن ـ ذات أهمية لظامية خمسة بن ـع وت  فرض 
بلغ عد   الكويت،في الماهة. في  3.5رأس مال إضافي بحد أ صى  بم لل

ى البنك المركزن فرض البن ـ ذات األهمية النظامية سبعة بن ـ وارتي
 3في الماهة. وت قع  هذه البن ـ ب ا    2م للبات رأس مال إضافية ب ا   

بن ـ في الشريحة األولى لألهمية النظامية ث  بنكية في كل مة الشريحة الثالية 
ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية خمس بن ـ و د مصروالرابعة. في 

في  1.25م للب رأس مال إضافي بحد أ صى ارتيت السللة اـ رافية فرض 
الماهة ل مكية هذه البن ـ مة ام صاص الصدمات ال ي  د ت عرض لهاع ذلك 

ـ ذات المغربفي الماهة. في  12.5بخالف رأسمال ر ابي ب ا    ع بلغ عد  البن 
األهمية النظامية ثالثة بن ـ والدراسات ال قال  جارية ل حديد المس  ى الماله  

رأس المال اـضافي المفروض للبن ـ ذات األهمية النظامية وذلك لم للب 
وفقاً لمبدأ المساواة في ال يثير الم     الناج  عة إفالس هذه البن ـ. فيما يلي 
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ت قي  الشراهح الخا ة بالبن ـ ذات األهمية النظامية في بعض الدول العربية 
 ال ي  ام  ب لبي  هذا الم للب. 

 
 (3جدول رقم )

تو يع البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربية حسب  رائح األهمية 
 النظامية

 األردن

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 0.5 7 

2 A-B 1.5 0 

3 B-C 2.0 1 

4 C-D 2.5 0 

5 D- ….. 3.5 0 

 

 

 اإلمارات

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 601-1200 0.5 2 

2 1201-1800 1.0 0 

3 1801-2400 1.5 2 

4 2401-3000 2.0 0 

 

 

 

 

ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً أربعة بن ـع وارتيى البحرينفي 
مصرف البحرية المركزن فرض م للبات رأس مال إضافية عليها بحد أ صى 

 السعوديةفي الماهة. في صية بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية في  1.5
إضافية على هذه البن ـ بنسبة  س ة بن ـ و د ت  فرض م للبات رأس مال

ع ا  صرت القاهمة على ُعمانفي الماهة. في  1في الماهة إلى  0.5ت راوح بية 
في الماهة وو   في  1بنك واصد وفرض عليه م للبات رأس مال إضافية ب ا   

 الشريحة األولى مة األهمية النظامية. 
 

اا فقط. ت  فرض ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية بنكفلسطينفي 
ع بلغ عد  قطرفي الماهة. في  2.5م للبات رأس مال إضافية عليهما بحد أ صى 

البن ـ ال ي ت  تصنيفها كبن ـ ذات أهمية لظامية خمسة بن ـع وت  فرض 
بلغ عد   الكويت،في الماهة. في  3.5رأس مال إضافي بحد أ صى  بم لل

ى البنك المركزن فرض البن ـ ذات األهمية النظامية سبعة بن ـ وارتي
 3في الماهة. وت قع  هذه البن ـ ب ا    2م للبات رأس مال إضافية ب ا   

بن ـ في الشريحة األولى لألهمية النظامية ث  بنكية في كل مة الشريحة الثالية 
ع بلغ عد  البن ـ ذات األهمية النظامية خمس بن ـ و د مصروالرابعة. في 

في  1.25م للب رأس مال إضافي بحد أ صى ارتيت السللة اـ رافية فرض 
الماهة ل مكية هذه البن ـ مة ام صاص الصدمات ال ي  د ت عرض لهاع ذلك 

ـ ذات المغربفي الماهة. في  12.5بخالف رأسمال ر ابي ب ا    ع بلغ عد  البن 
األهمية النظامية ثالثة بن ـ والدراسات ال قال  جارية ل حديد المس  ى الماله  

رأس المال اـضافي المفروض للبن ـ ذات األهمية النظامية وذلك لم للب 
وفقاً لمبدأ المساواة في ال يثير الم     الناج  عة إفالس هذه البن ـ. فيما يلي 
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 السعودية

 

البنوك ذات األهمية عدد  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 10*-15% 0.5% 5 

2 15.1-20% 1.0% 1 

3 2.1-25% 1.5% 0 

4 25.1-30% 2.0% 0 

5 30.1-100% 2.5% 0 

 %10* الحد الفا ل يبدأ مة 

 

 

 ُعمان

 

متطلبات رأس المال  قيم المؤ ر ال ريحة
 اإل افية %

عدد البنوك ذات األهمية 
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 1.0 1 

2 A-B 1.5 0 

3 B-C 2.0 0 

4 C-D 2.5 0 

5 D- ….. 3.5 0 
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 فلسطين

 

عدد البنوك ذات  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 األهمية النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 1.0 0 

2 A-B 1.5 1 

3 B-C 2.0 0 

4 C-D 2.5 1 

5 D- ….. 3.5 0 

 
 

 قطر 

 

متطلبات رأس المال اإل افية  قيم المؤ ر ال ريحة
% 

عدد البنوك ذات األهمية 
 النظامية

 2 0.5 %10-%5المجموعة األولى  1

 2 1.5 – 1 %20-%10المجموعة الثانية  2

 1 2.5 – 2 %50-%20المجموعة الثالثة  3

 0 3.5 % فأكثر50المجموعة الرابعة  4

 
 

 

 

 

 

 

 

 السعودية

 

البنوك ذات األهمية عدد  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 10*-15% 0.5% 5 

2 15.1-20% 1.0% 1 

3 2.1-25% 1.5% 0 

4 25.1-30% 2.0% 0 

5 30.1-100% 2.5% 0 

 %10* الحد الفا ل يبدأ مة 

 

 

 ُعمان

 

متطلبات رأس المال  قيم المؤ ر ال ريحة
 اإل افية %

عدد البنوك ذات األهمية 
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 1.0 1 

2 A-B 1.5 0 

3 B-C 2.0 0 

4 C-D 2.5 0 

5 D- ….. 3.5 0 
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بدال )مدى وج   بداهل للخدمات العربيةع يليه في المرتبة الثالية كل مة االس 
ال ي يقدمها البنك( في المرتبة الثاليةع ومدى االرتباة ما بية البن ـع ث  مدى 

 ال عقيد في المرتبة الثالثة ذلك على النح  ال الي: 
 

(ع ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها Sizeع جاض صج  البنك )األردنفي 
 لبنية األساسية للقلاع الماليعهذه المؤسسة المصرفية/  ورها في ا

(Substitutability/Financial Institution Infrastructure)   كيه
ج الب األهمية النظامية في القلاع المصرفي األر لي. يليهما في مرتبة الصقة 
كل مة االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية األخرى  اخل صدو  

ع وتل ر وتقد  وتعــقد ألــشلة البــنك (Interconnectednessالدولة )
(Complexity)  ع ثــ  في المــرتبة األخيـــرة األلــشلة خـــارج صـــدو
 (.Cross Jurisdictional Activity ولــة المــقر )

  
ع جاض مؤ ر صج  المؤسسات المصرفية في المرتبة األولىع يليه اإلماراتفي 

كل مة االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية األخرى  اخل الدولةع 
ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها هذه المؤسسة المصرفية/  ورها في 

البنك  تعقد ألشلةفي المرتبة الثاليةع ث  البنية األساسية للقلاع المالي 
( ال ي ت  اس حداثها مة  بل مصرف اـمارات Supervisory overlayو)

 العربية الم حدة المركزن كبعد إضافي لألهمية النظاميةع في المرتبة الثالثة. 
 

ع جاض الحج  كيبرق ج الب األهمية النظامية يليه االرتباة ما بية البحرينفي 
شلة خارج صدو   ولة المقر في المرتبة البن ـع ث  االس بدالع ث  ال عقدع ث  األل

 األخيرة. 

 

 

 

 الكويت

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 0.5 3 

2 A-B 1.0 2 

3 B-C 1.5 0 

4 C-D 2.0 2 

 

 مصر

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 400-1100 0.25 3 

2 1101-1800 0.5 0 

3 1801-2500 0.75 1 

4 2501-3200 1 1 

 0 1.25 3200أكبر من  5

 (. "اس بياا الر ابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية النظامية: تجاري عربية"ع أك  بر. 2018المصدر:  ندو  النقد العربي )

 

 جوانب األهمية النظامية األكثر  يوعا  في الدول العربية

ً في الدول العربيةع فقد  أما مة صي  ج الب األهمية النظامية األكثر  ي عا
أ ارت ل اهج االس بياا إلى أا الحج  يعد أه  ج الب األهمية النظامية األكثر 
 ي عاً في الدول العربية بما يعكس هيكل القلاع المصرفي في عد  مة الدول 
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بدال )مدى وج   بداهل للخدمات العربيةع يليه في المرتبة الثالية كل مة االس 
ال ي يقدمها البنك( في المرتبة الثاليةع ومدى االرتباة ما بية البن ـع ث  مدى 

 ال عقيد في المرتبة الثالثة ذلك على النح  ال الي: 
 

(ع ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها Sizeع جاض صج  البنك )األردنفي 
 لبنية األساسية للقلاع الماليعهذه المؤسسة المصرفية/  ورها في ا

(Substitutability/Financial Institution Infrastructure)   كيه
ج الب األهمية النظامية في القلاع المصرفي األر لي. يليهما في مرتبة الصقة 
كل مة االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية األخرى  اخل صدو  

ع وتل ر وتقد  وتعــقد ألــشلة البــنك (Interconnectednessالدولة )
(Complexity)  ع ثــ  في المــرتبة األخيـــرة األلــشلة خـــارج صـــدو
 (.Cross Jurisdictional Activity ولــة المــقر )

  
ع جاض مؤ ر صج  المؤسسات المصرفية في المرتبة األولىع يليه اإلماراتفي 

كل مة االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية األخرى  اخل الدولةع 
ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي تقدمها هذه المؤسسة المصرفية/  ورها في 

البنك  تعقد ألشلةفي المرتبة الثاليةع ث  البنية األساسية للقلاع المالي 
( ال ي ت  اس حداثها مة  بل مصرف اـمارات Supervisory overlayو)

 العربية الم حدة المركزن كبعد إضافي لألهمية النظاميةع في المرتبة الثالثة. 
 

ع جاض الحج  كيبرق ج الب األهمية النظامية يليه االرتباة ما بية البحرينفي 
شلة خارج صدو   ولة المقر في المرتبة البن ـع ث  االس بدالع ث  ال عقدع ث  األل

 األخيرة. 

 

 

 

 الكويت

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 A -   الحد الفاصCut-off point 0.5 3 

2 A-B 1.0 2 

3 B-C 1.5 0 

4 C-D 2.0 2 

 

 مصر

 

عدد البنوك ذات األهمية  متطلبات رأس المال اإل افية % قيم المؤ ر ال ريحة
 النظامية

1 400-1100 0.25 3 

2 1101-1800 0.5 0 

3 1801-2500 0.75 1 

4 2501-3200 1 1 

 0 1.25 3200أكبر من  5

 (. "اس بياا الر ابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية النظامية: تجاري عربية"ع أك  بر. 2018المصدر:  ندو  النقد العربي )

 

 جوانب األهمية النظامية األكثر  يوعا  في الدول العربية

ً في الدول العربيةع فقد  أما مة صي  ج الب األهمية النظامية األكثر  ي عا
أ ارت ل اهج االس بياا إلى أا الحج  يعد أه  ج الب األهمية النظامية األكثر 
 ي عاً في الدول العربية بما يعكس هيكل القلاع المصرفي في عد  مة الدول 
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ع ت ساوى ج الب األهمية النظامية لكل مة صج  األ  ل السعوديةفي 
المصرفية واالرتباة بالبن ـ األخرى  اخل الدولة ووج   بداهل للخدمات ال ي 
يقدمها البنك/ وره في البنية األساسية للقلاع الماليع جميعها لها وقا م ساون 

ي  األهمية النظامية والجالب األ ل مة صي  األهمية النظامية ه  مدى مة ص
 تل ر وتعقد ألشلة البنك. 

 
ع يع بر صج  األ  ل أه  ج الب األهمية النظاميةع يليه مدى وج   فلسطينفي 

بداهل للخدمات ال ي يقدمها البنكع ث  مدى تعقد األلشلةع وأخيراً  رجة االرتباة 
مؤسسات المالية األخرى  اخل صدو  الدولة. كذلك يع بر بية ألشلة البنك وال

جالب صج  األ  ل ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي يقدمها البنك و وره في 
 البنية األساسية للقلاع المالي أه  ج الب األهمية النظامية.

 
ع يع بر صج  األ  ل أه  ج الب األهمية النظاميةع يليه مدى االرتباة قطرفي 

ة البنك والمؤسسات المالية األخرىع ث  مدى تل ر وتعقد األلشلةع بية ألشل
 وأخيراً مدى وج   بداهل للخدمات ال ي يقدمها البنك. 

 
ع يليهما جالبي االرتباة بية البن ـع ث  ال عقد في المرتبة األخيرة. الكويتفي 

كذلك يع بر جالب صج  األ  ل ومدى وج   بداهل للخدمات ال ي يقدمها البنك 
 و وره في البنية األساسية للقلاع المالي أه  ج الب األهمية النظامية. 

 
ع يع بر تركز صج  المؤسسات المصرفية مة أه  ج الب األهمية مصرفي 

النظاميةع يليه في األهمية االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية 
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األخرىع وييتي في المرتبة الثالثة مدى وج   بداهل للخدمات ال ي يقدمها البنكع 
 وفي المرتبة األخيرة مدى تل ر وتعقد ألشلة البنك. 

 
كاا أه  ج الب األهمية النظامية الحج ع ث  مدى تل ر وتعقد  غرب،المفي 

ً مدى وج   بداهل للخدمات  ألشلة البن ـع ث  االرتباة بية البن ـع وأخيرا
 المالية ال ي تقدمها.

 
 (4جدول رقم )

 تو يع البنوك ذات األهمية النظامية محليا  في الدول العربية حسب 
 ر  يوعا *جوانب األهمية النظامية األكث

 
األرد جوانب األهمية النظامية

البحري اإلمارات ن
السودان السعودية ن

 المغرب مصر الكويت قطر فلسطين  **

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صج  األ  ل المصرفية.
ن ـ األخرى  ب ل االرتبنننناة بننننا

 3 2 3 2 4 2 1 2 2 4  اخل الدولة 

وج   بداهل للخدمات ال ي 
البنية يقدمها البنك/  وره في 
  األساسية للقلاع المالي.

2 2 3 1 3 2 4 2 3 4 

مدى تل ر وتعقد ألشلة 
 2 4 4 3 3  4 4 3 3 البنك.

 ( عة ج الب األهمية النظامية األ ل  ي عاً.4( عة ج الب األهمية النظامية األكثر  ي عاً في الدولة والر   )1* يعبر الر   )
 الس  اا المركزن.**وف  ال قيي  األولي لبنك 

 ترتيب جوانب األهمية النظامية األكثر  يوعا  بالنسبة للدول العربية
 
 
 
 
 

(. "اس بياا الر ابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية النظامية: تجاري عربية"ع 2018المصدر:  ندو  النقد العربي )
 أك  بر. 
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ع يع بر صج  األ  ل أه  ج الب األهمية النظاميةع يليه مدى االرتباة قطرفي 
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ع يع بر تركز صج  المؤسسات المصرفية مة أه  ج الب األهمية مصرفي 

النظاميةع يليه في األهمية االرتباة بية ألشلة البنك والمؤسسات المالية 
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ً في هذا المجال. بخص ص خلط اـلعاشع فقد تضمن   ً ملم سا األر ا تقدما

 ل عليمات و فاً مفصالً لما يجب أا تح  يه الخلة كحد أ لى.ا

 

سعى مصرف اـمارات العربية الم حدة المركزن إلى ال غلب على ذلك  عاإلماراتفي 

المنا شات الداخلية لهذا األمر وللقرارات الم خذة بصد ه م  مة خالل الحرص على 

مجالس إ ارات البن ـع وإعلاض البن ـ ف رة ال قالية لل مكة مة ال فاض بالم للب. في 

ع ل  تكة هناـ تحديات على  عيد ال لبي  صي  اس قبل القلاع المصرفي البحرين

 الم للب وت  تلبيقه بشكل جيد.

 

حديات بشكل عا  في الحاجة إلى تعزيز الم ار  الُم اصة لدى ع تمثل  ال ُعمانفي 

ـ ذات األهمية النظامية محلياً.  الجهة الر ابية لدع  عملية الر ابة واـ راف على البن 

لم اجهة هذا ال حدن وتعظي  كفاضة اس خدا  الم ار  الم اصةع  رر البنك المركزن 

األهمية النظامية له بشكل كبير عة با ي ي س  بارتفاع  –العمالي تحديد بنك واصد فقط 

كبنك ذو أهمية لظامية محلياً. وت  إلزا  هذا البنك  –البن ـ العاملة في السللنة 

ـ ذات  بم للبات رأس المال اـضافية جنباً إلى جنب م  كافة الم للبات األخرى للبن 

لب إةار في ال    لفسهع هناـ خلط ل لبي  بعض ج ااألهمية النظامية محلياً. 

ً على بعض البن ـ األخرى ال ي ت س  بارتفاع  البن ـ ذات األهمية النظامية محليا

 لسبي في أهمي ها النظامية محلياً.

 

ع كاا مة بية ال حديات العامة اخ يار الع امل ذات العال ة األكبر لفلسطينبالنسبة 

  تكة م للبات ل 2015في اص ساي المؤ رع صي  إله خالل تل ير المنهجية في العا  

ملبقة بشكل كامل ومثال ذلك لسبة الرافعة المالية ومك لات رأس المال.  IIIباقل 

النقد الفلسلينية بمنا شة و راسة المؤ رات المخ لفة  سللةلمعالجة هذا األمرع  ام  

 

 

 

لعربية لضمان كفاءة تطبيق رابعا : التحديات الراهنة وجهود المصارف المركزية ا
 المتطلب

اه   االس بياا بر د أبرق ال حديات ال ي واجه  الدول العربية عند تلبي  م للب 

ً س اًض فيما ي عل   رأس المال اـضافي للمؤسسات ذات األهمية النظامية محليا

بال حديات العامة أو تلك المرتبلة بالج الب الفنية الخا ة بالم للب أو ص ى تلك 

الناتجة عة خص  ية ال ض  اال  صا ن والمالي وكيف تمكن  السللات الر ابية 

 مة ال غلب على هذه ال حديات.

 

 التحديات العامة في تطبيق المتطلب
 

ـ األر لية األردن،  بالنسبة لل حديات العامة في تلبي  الم للبع ففي يُشار إلى أا البن 

البن ـ ال ي ت  تحديدها كبن ـ ذات أهمية ت م   بنسب كفاية رأسمال عاليةع صي  إا 

لظامية  ا رة وف  لسبة كفاية رأس المال الحالية على االل زا  بم للبات رأس المال 

االضافيةع بال الي ل  يكة هنالك أن تحديات عند تلبي  م للب رأس المال اـضافي. 

لح  بخص ص الم للبات الن عيةع فإا هناـ بعض ال حديات الم علقة بالسعي 

اس خدا  منهجيات وةر  م قدمة لقياس المخاةر الرهيسة ت ناسب م  صج  البنك 

(  املة. Recovery Planوةبيعة عملياته ومس  ى تعقيدهاع وإعدا  خلط إلعاش )

 إال أا البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً  لع  تقدماً ملم ساً في هذا المجال.

 

األر لي باس مرار م  البن ـ وخا ة البن ـ في هذا الصد ع يعمل البنك المركزن 

ً على تعزيز وتق ية إ ارات المخاةر لديها مة خالل  ذات األهمية النظامية محليا

تلبي  المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال و د أصرقت البن ـ في 
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ً في هذا المجال. بخص ص خلط اـلعاشع فقد تضمن   ً ملم سا األر ا تقدما

 ل عليمات و فاً مفصالً لما يجب أا تح  يه الخلة كحد أ لى.ا

 

سعى مصرف اـمارات العربية الم حدة المركزن إلى ال غلب على ذلك  عاإلماراتفي 
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ع ل  تكة هناـ تحديات على  عيد ال لبي  صي  اس قبل القلاع المصرفي البحرين
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التحديات المتعلقة بالمنهجية المتبعة لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية 
 والمؤ رات المستخدمة

 

الم علقة بالمنهجية الم بعة ل حديد البن ـ ذات األهمية فيما ي عل  بال حديات 
أا المنهجية  البن  المركزي األردني النظامية والمؤ رات المس خدمةع يرى

المق رصة مة  بل لجنة باقل كافية ومالهمة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية 
القياس ل  يكة محلياً. فيما ي عل  بال حديات والمعالجات ال ي تم  على منهجية 

هناـ تحديات كبيرة في هذا الصد . ففيما ي عل  بمؤ ر الحج ع ت   ياس هذا 
إجمالي م ج  ات فروع البنك في األر اع  (1المؤ ر مة خالل بندية وهما: 

إجمالي االل زامات خارج الميزالية لفروع األر ا. كما تم  إضافة  (2و
ر ضمة مؤ ر ال عقيد. وت   ياس الم ج  ات واالل زامات خارج صدو   ولة المق

إجمالي أر دة وايداعات البنك لدى  (1مؤ ر االرتباة مة خالل بندية وهما: 
إجمالي و اه  البن ـ والمؤسسات  (2البن ـ والمؤسسات المصرفيةع و

المصرفية لدى البنك. وت   ياس بند  يمة األورا  المالية الم داولة أو الم اصة 
د مة خالل االع ما  على ر د الم ج  ات المالية لل داول في مؤ ر ال عقي

بالقيمة العا لة مة خالل بياا الدخل الشاملع إضافة إلى إجمالي الم ج  ات 
المالية بالقيمة العا لة مة خالل بياا الدخل الشامل اآلخر بالنسبة لألورا  المالية 

 ال ي ال ي  فر عنها بياا خاص بقيم ها الس  ية.
 

لبنك المركزن بالرج ع إلى العديد مة ال جاري الدولية بشكل عا ع  ا  ا
واـ ليمية عند إعدا  تعليمات ال عامل م  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع 
كما  ا  بال شاور المكثف م  البن ـ  بل إ دارهاع كما ي   العمل على تلبي  

 

 

 

ذات العال ة الخ يار ألسبهاع ك ا اـةار العا  الملروح مة  بل لجنة باقل أتاح 

 بية اس خدا  الع امل )المؤ رات( ال ي تراها مناسبة. للسللات الر ا

 

ع ل  تكة هناـ تحديات فيما الكويتع فل  يكة هناـ تحديات ذات أهمية. في قطرأما 

ي عل  بال زا  البن ـ بعملية ال لبي  صي  إا البن ـ ملزمةً بال لبي  ويبلغ م  سط 

 .2018لهاية  هر ي لي  في الماهة كما في  17.9لسبة معيار كفاية رأس المال 

 

ع كاا مة أبرق ال حديات بشكل عا  إلزا  البن ـ بحد ر ابي للقاعدة مصرفي 

في الماهة  2الرأسمالية أعلى مة النسب ال ي تقررها معايير باقل وال ي تقدر بح  

وفقاً للجدول الزمنى المقرر تلبيقهع كما أا الم للبات والض ابط ال ي يضعها البنك 

مصرن لضماا االس قرار المالي للقلاع المصرفي أكثر تحفظاً عة تلك المركزن ال

ال ي تضعها باقل. إضافة إلى اخ يار المؤ رات ال ي ي   على أساسها تحديد البن ـ 

النظامية المحلية. في هذا الصد ع تق   السللة الر ابية بدراسة كالـ مة المؤ رات 

لدول لل   ل إلى أفضل ال ي  درت عة باقل وتلك ال ي أ درتها بعض ا

 الممارسات واالخ يار منها بما ي  اف  م  القلاع المصرفي المصرن. 

 

ع تمثل  أبرق ال حديات في كيفية الحد مة ال يثير المح مل لهذا الم للب المغربفي 

على الس   وتم يل اال  صا  وكذلك ال يثير على القدرة ال نافسية لهذه البن ـ في 

إفريقيا. ت  ال غلب على هذا ال حدن مة خالل العمل على ال لبي  الخارج خا ة في 

 ال دريجيع ومة خالل لهج يرتكز على ال شاور م  مخ لف الجهات المصرفية.
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التحديات المتعلقة بالمنهجية المتبعة لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية 
 والمؤ رات المستخدمة
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أا المنهجية  البن  المركزي األردني النظامية والمؤ رات المس خدمةع يرى

المق رصة مة  بل لجنة باقل كافية ومالهمة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية 
القياس ل  يكة محلياً. فيما ي عل  بال حديات والمعالجات ال ي تم  على منهجية 

هناـ تحديات كبيرة في هذا الصد . ففيما ي عل  بمؤ ر الحج ع ت   ياس هذا 
إجمالي م ج  ات فروع البنك في األر اع  (1المؤ ر مة خالل بندية وهما: 

إجمالي االل زامات خارج الميزالية لفروع األر ا. كما تم  إضافة  (2و
ر ضمة مؤ ر ال عقيد. وت   ياس الم ج  ات واالل زامات خارج صدو   ولة المق

إجمالي أر دة وايداعات البنك لدى  (1مؤ ر االرتباة مة خالل بندية وهما: 
إجمالي و اه  البن ـ والمؤسسات  (2البن ـ والمؤسسات المصرفيةع و

المصرفية لدى البنك. وت   ياس بند  يمة األورا  المالية الم داولة أو الم اصة 
د مة خالل االع ما  على ر د الم ج  ات المالية لل داول في مؤ ر ال عقي

بالقيمة العا لة مة خالل بياا الدخل الشاملع إضافة إلى إجمالي الم ج  ات 
المالية بالقيمة العا لة مة خالل بياا الدخل الشامل اآلخر بالنسبة لألورا  المالية 

 ال ي ال ي  فر عنها بياا خاص بقيم ها الس  ية.
 

لبنك المركزن بالرج ع إلى العديد مة ال جاري الدولية بشكل عا ع  ا  ا
واـ ليمية عند إعدا  تعليمات ال عامل م  البن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع 
كما  ا  بال شاور المكثف م  البن ـ  بل إ دارهاع كما ي   العمل على تلبي  

 

 

 

ذات العال ة الخ يار ألسبهاع ك ا اـةار العا  الملروح مة  بل لجنة باقل أتاح 

 بية اس خدا  الع امل )المؤ رات( ال ي تراها مناسبة. للسللات الر ا

 

ع ل  تكة هناـ تحديات فيما الكويتع فل  يكة هناـ تحديات ذات أهمية. في قطرأما 

ي عل  بال زا  البن ـ بعملية ال لبي  صي  إا البن ـ ملزمةً بال لبي  ويبلغ م  سط 

 .2018لهاية  هر ي لي  في الماهة كما في  17.9لسبة معيار كفاية رأس المال 

 

ع كاا مة أبرق ال حديات بشكل عا  إلزا  البن ـ بحد ر ابي للقاعدة مصرفي 

في الماهة  2الرأسمالية أعلى مة النسب ال ي تقررها معايير باقل وال ي تقدر بح  

وفقاً للجدول الزمنى المقرر تلبيقهع كما أا الم للبات والض ابط ال ي يضعها البنك 

مصرن لضماا االس قرار المالي للقلاع المصرفي أكثر تحفظاً عة تلك المركزن ال

ال ي تضعها باقل. إضافة إلى اخ يار المؤ رات ال ي ي   على أساسها تحديد البن ـ 

النظامية المحلية. في هذا الصد ع تق   السللة الر ابية بدراسة كالـ مة المؤ رات 

لدول لل   ل إلى أفضل ال ي  درت عة باقل وتلك ال ي أ درتها بعض ا

 الممارسات واالخ يار منها بما ي  اف  م  القلاع المصرفي المصرن. 

 

ع تمثل  أبرق ال حديات في كيفية الحد مة ال يثير المح مل لهذا الم للب المغربفي 

على الس   وتم يل اال  صا  وكذلك ال يثير على القدرة ال نافسية لهذه البن ـ في 

إفريقيا. ت  ال غلب على هذا ال حدن مة خالل العمل على ال لبي  الخارج خا ة في 

 ال دريجيع ومة خالل لهج يرتكز على ال شاور م  مخ لف الجهات المصرفية.
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ين أن طة البن  والمؤسسات المالية فيما يتعلق بمؤ ر االرتبـاط ب -
ع ت  اتباع المؤ رات الم  ى بها مة  بل األخر  داخ  حدود الدولة

لجنة باقل ما عدا المؤ ر األخير )ال م يل بالجملة( وذلك لقلة أهمية 
صجمه مقارلة م  عمليات اـ راض واال  راض ما بية البن ـ. 

ى المبالغة أو ال قليل في االع ما  على  يمة واصدة للم غير  د يؤ ن ال
 ياس مس  ى النشاة بية البن ـع كما ت  اع ما  معدل ر يد عمليات 

 هر مة مجم ع األ  ل  12اـ راض واال  راض القاهمة ألخر 
في الماهة إلى  20المحلية بية البن ـ. كما ت  قيا ة وقا االرتباة مة 

 في الماهة. 25
 

ئــ  للخــدمــات التي تقدمــها فيما يتعلق بمؤ ر مــــد  وجــود بدا -
هـــ   المــؤسـسة المصـرفية/ دورها فــي البـنـيـة األسـاسيــة 

ً لعد  وج   بيالات كافية عة األ  ل محل للقـطــا  المـالــي  فنظرا
النزاع القال لي أو القيمة القليلة مة المعامالت ال ي ت  االك  اي بها فيما 

ه ع هناـ صاجة إلى إيجا  مؤ رات تعكس ي عل  بيس ا  الدية أو األس
ةبيعة الفئة وببيالات م  فرة وذات  لة للقلاع المصرفي في 

في الماهة إلى  20اـمارات. كما ت  قيا ة األهمية النسبية للمؤ ر مة 
 في الماهة. ت  اع ما  الم غيرات ال الية لقياس المؤ ر: 25

 
إجمالي عد   صصة البنك مة عد  صسابات و اه  المقيمية إلى -

 صسابات و اه  المقيمية في المصارف.

 

 

 

ف  م  هذه هذه ال عليمات بشكل تدريجي ـعلاض البن ـ ال    الكافي لل  ا
 الم للبات.

 
أا منهجية باقل المركزي  مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدةكذلك يرى 

مالهمة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية. إال أله خالل عملية ال لبي  واجه 
المصرف بعض ال حديات ال ي ترتبط بالمؤ رات المس خدمة وذلك على النح  

 ال الي.
 

: لــظراً لعـــد  وجــ   لسبة الرف  المالي بمؤ ر الحجمفيما يتعلق  -
 (Basel III Leverage Ratio) الم ضمة في مبا ئ اتفا ية باقل

عند تلبي  منهجية تحديد البن ـ ذات األهمية النظاميةع ت  اللج ض الى 
لظراً الى  .للبن ـ (on-balance sheet only)مجم ع األ  ل 

ت  قيا ة  أهمية صج  البن ـ في اـمارات مقارلة م  البن ـ العالمية
في الماهةع كما ت  اخ يار  30في الماهة إلى  20وقا هذا البُعد مة 

 Global Consolidatedمؤ ر األ  ل العالمية الم صدة كبديل )
Total Assets.) 

 
ملة في االمارات ت  األخذ بعية االع بار خصاهص معينة للبن ـ العا -

ومنها مدى تركز الكشاف البن ـ. كما ت  إضافة فئة جديدة 
(supervisory overlay ب قا )في الماهةع تقيس أكبر الكشاف  10

لكل بنك مقارلة م  كافة البن ـ. تع بر لسب ال ركيز ذات أهمية كبيرة 
 في  ولة اـمارات العربية الم حدة. 
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 ياس مس  ى النشاة بية البن ـع كما ت  اع ما  معدل ر يد عمليات 

 هر مة مجم ع األ  ل  12اـ راض واال  راض القاهمة ألخر 
في الماهة إلى  20المحلية بية البن ـ. كما ت  قيا ة وقا االرتباة مة 

 في الماهة. 25
 

ئــ  للخــدمــات التي تقدمــها فيما يتعلق بمؤ ر مــــد  وجــود بدا -
هـــ   المــؤسـسة المصـرفية/ دورها فــي البـنـيـة األسـاسيــة 

ً لعد  وج   بيالات كافية عة األ  ل محل للقـطــا  المـالــي  فنظرا
النزاع القال لي أو القيمة القليلة مة المعامالت ال ي ت  االك  اي بها فيما 

ه ع هناـ صاجة إلى إيجا  مؤ رات تعكس ي عل  بيس ا  الدية أو األس
ةبيعة الفئة وببيالات م  فرة وذات  لة للقلاع المصرفي في 

في الماهة إلى  20اـمارات. كما ت  قيا ة األهمية النسبية للمؤ ر مة 
 في الماهة. ت  اع ما  الم غيرات ال الية لقياس المؤ ر: 25

 
إجمالي عد   صصة البنك مة عد  صسابات و اه  المقيمية إلى -

 صسابات و اه  المقيمية في المصارف.

 

 

 

ف  م  هذه هذه ال عليمات بشكل تدريجي ـعلاض البن ـ ال    الكافي لل  ا
 الم للبات.

 
أا منهجية باقل المركزي  مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدةكذلك يرى 

مالهمة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية. إال أله خالل عملية ال لبي  واجه 
المصرف بعض ال حديات ال ي ترتبط بالمؤ رات المس خدمة وذلك على النح  

 ال الي.
 

: لــظراً لعـــد  وجــ   لسبة الرف  المالي بمؤ ر الحجمفيما يتعلق  -
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ت  قيا ة  أهمية صج  البن ـ في اـمارات مقارلة م  البن ـ العالمية
في الماهةع كما ت  اخ يار  30في الماهة إلى  20وقا هذا البُعد مة 
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ملة في االمارات ت  األخذ بعية االع بار خصاهص معينة للبن ـ العا -

ومنها مدى تركز الكشاف البن ـ. كما ت  إضافة فئة جديدة 
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ى ال حديات المرتبلة بالمنهجية والمؤ رات الم بعة مة خالل ت  ال غلب عل
النقا ات واالج ماعات الم عد ة م  اـ ارة ومجلس اـ ارةع صي  ت  منا شة 
المنهجية المق رصة مة  بل لجنة باقلع والمؤ رات البديلة المس خدمة بالدول 

 المخ لفة وما ي ناسب م  الس   المحلي وخص  ياته.
 

أا المنهجية الُمق رصة مة  بل  مصرف البحرين المركزيع يرى البحرينأما في 
لجنة باقل مالهمة ول  ي اجه المصرف أية تحديات فيما ي عل  ب لبي  المنهجية 

 المق رصة مة  بل لجنة باقل واس خدا  المؤ رات المق رصة.
 

ل ي تقد  تباية ال عقيدات في لماذج عمل بعض البن ـ خا ة ا السعودية،في 
(ع بيد أا مؤسسة النقد Derivativesمن جات معقدة مثل المش قات المالية )

العربي السع  ن عمل  على تحليل البيالات ال اريخية ل حديد  رجة أهمية 
مؤ ر ال عقيد بالمقارلة م  المؤ رات األخرىع صي  ت  تخفيض  رجة أهمية 

 مؤ ر ال عقيد مقارلة بالمؤ رات االخرى.
 

ع على الرغ  مة أا المنهجية المق رصة مة لجنة باقل تع بر مالهمةع انُعمفي 
إال أا البنك المركزن العُمالي  ا  بإجراض بعض ال عديالت على المؤ رات 
الم ضمنة ل ك ا أكثر مالضمة لهيكل القلاع المالي في السللنة. أ خل إةار 

عض ال غييرات على البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً الخاص بسللنة عماا ب
اـةار المق رح مة لجنة باقل مة صي  المؤ رات المس خدمة واألوقاا النسبية 
الخا ة بالمؤ رات  اخل كل فئة مة فئات المؤ رات الخمسة المس خدمة. 
ول يجة لذلكع فإا تقيي  الصع بات ال ي تم  م اجه ها عند تلبي  اـةار 

شكل عا  فإا الصع بات الفنية ال ي تم  المق رح مة لجنة باقل سيف قد للد ة. وب

 

 

 

صصة البنك في عد  القروض االس هالكية الُمقدمة إلى  -
المقيمية إلى مجم ع عد  القروض االس هالكية الُمقدمة إلى 

 المقيمية.
 

صصة البنك في عد  عمليات تس ية المدف عات إلى مجم ع  -
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االرتبـاط بين أن طة البن  والمؤسسات المالية  فيما يتعلق بمؤ ر -
ع ت  االص فاظ بال قا النسبي لهذا المؤ ر األخر  داخ  حدود الدولة

كما هي وار ة في إةار باقل للمصارف ذات األهمية النظامية على 
في الماهة(ع لكة م  ت قي  األهمية النسبية  20المس  ى المحلي )

 منا فةً بية األ  ل والخص  .
 

فيما يتعلق بمؤ ر مــــد  وجــود بدائــ  للخــدمــات التي تقدمــها  -
هـــ   المــؤسـسة المصـرفية/ دورها فــي البـنـيـة األسـاسيــة 

 30فنظراً ألهمية هذه الفئةع ت  تخصيص ما لسب ه للقـطــا  المـالــي، 
ً بعية االع با ر في الماهة لهذه الفئة مة بية الفئات األخرى. أخذا

 خص  ية ال ض  في فلسليةع ت  اخ يار الم غيرات ال الية:
 

 خدمة المدف عات. -
 إجمالي تسهيالت  لاع غزة. -
 ال سهيالت االس هالكية. -

 

(، Complexityفيما يتعلق بمؤ ر مد  تطور وتقدم أن طة البن  ) -
في الماهةع ت  ت قيعها على  25ت  منح هذه الفئة أهمية لسبية  فقد

 ال الية:الع امل 
 

 في الماهة. 10األورا  المالية الم  فرة للبي  والم اجرة:  -
 في الماهة. 10ال سهيالت غير المبا رة:  -
 في الماهة. 5المش قات:  -

 

 

 

م اجه ها كال  م   عة ول  تر  لمس  ى ال حديات. كما ظهرت بعض ال حديات 
الناتجة عة عد  اللبا  بعض المؤ رات على القلاع المصرفي العُمالي لظراً 
لصغر صج  الس   المصرفيةع وبال الي ت  تعديل المؤ رات المس خدمة 

اع المصرفي العُمالي. وتم  إضافة ركيزة جديدة بما ل  ناسب م  هيكل القل
ي الض  م  وا   القلاع المصرفي لقياس األهمية النظامية ت مثل في )االللباع 
العا ( وتقيس مي ل المدخرية )الحصة الس  ية للبنك مة إجمالي و اه  القلاع 

 العاهلي(.
 

فية ل حديد البن ـ النقد الفلسلينية أا منهجية باقل كاسللة رأت  فلسطين،في 
ذات األهمية النظاميةع إال ألها واجه  بعض ال حديات فيما ي عل  ب حديد 
األهمية النسبية للمؤ رات ال ي ي   بناًض عليها تحديد األهمية النظامية 
والم غيرات المرتبلة بهذه المؤ رات وبما ي الض  م  وا   القلاع المصرفي 

ت  تشكيل فري  ـعدا  المنهجية وبح   واال  صا  الفلسليني. بناًض عليهع
الع امل الممكنة على المؤ رات وفحصها واخ يار الع امل األكثر تيثيراً أخذاً 
بعية االع بار الظروف اال  صا ية والمالية القاهمة في فلسلية. بال الي ت  

بعض ال عديالت على المؤ رات واألوقاا المس خدمة وذلك على النح  إ خال 
 ال الي:
: ت  اع بار الحج  أكثر مؤ ر ذو أهمية لسبية فيما يتعلق بمؤ ر الحجم -

أخذاً بعية االع بار خص  ية البيئة ال ي تعمل فيها المصارف ولذلك 
في الماهة. وت  في هذا الصد  االس عالة بمؤ ر  30ت  منحه وقا لسبي 

 لسبة إجمالي األ  ل إلى الناتج المحلي اـجمالي.
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له تيثير كبير بالنسبة ل ض  البن ـ الك ي ية. وبال الي  ا  بنك الك ي  المركزن 
بدراسة ع امل أخرى لها تيثير صي  ت  اس بدال هذا العامل بعامل االللباع 

 العا ع والذن ييخذ و اه  األفرا  والشركات في االع بار.
 

كما كال  هناـ بعض ال حديات ال ي تعكس خص  ية ال ض  اال  صا ن 
 7والماليع صي  أا عد  المؤسسات ذات األهمية النظامية في  ولة الك ي  ه  

بن ـ ك ي ية أن ما ي جاوق لصف إجمالي عد  البن ـ الك ي ية وهذا يشكل 
ً لصغر الس   المحلي. لل غلب عل ى هذا تحدن   ن مة لاصية الر ابة لظرا

ع والمعيار الُمخ ص IIIال حدنع  ا  بنك الك ي  المركزن ب لبي  معيار باقل 
في ر ابة البن ـ ذات األهمية النظاميةع وإ رار مصف فه ل حديد تلك البن ـ أو 

 المؤسسات.
 

ع  ا  البنك المركزن بإ خال بعض ال عديالت على المنهجية هذا اـةارفي 
ـ وفقاً لمعيار الحج  الم مثل في "إجمالي المق رصة وبحي  ي    اخ يار عينة البن 

ال عرضات" المس خد  في صساي لسبة الرافعة الماليةع وبحي  ي   اس خدا  
و رجة االرتباة بالبن ـ األخرى  صج  البنكع المؤ رات الرهيسة الُم مثلة في

دمة مة البنك أو  اخل الدولةع وعد  ت افر البداهل للخدمات المالية المماثلة المق
 وره في البنية ال ح ية للقلاع الماليع و رجة تل ر أو تعقد ألشلة البنك. بحي  

 25في الماهةع  40ي   إعلاض تلك المؤ رات أوقاا لسبية على النح  ال الي: 
. تنقس  المؤ رات على ال رتيب في الماهةع 15في الماهةع و 20في الماهةع 

وبيوقاا لسبية م ساوية. ي   اص ساي المؤ رات الرهيسة إلى مؤ رية فرعييةع 
  :للبنك في   رة لقاة أساس باتباع الخل ات ال الية

 

 

 

 

النقد الفلسلينية بعض ال حديات الناتجة عة  سللةإضافة لما سب ع واجه  
خص  ية ال ض  اال  صا ن والمالي مة وا   ةبيعة اال  صا  الفلسليني 
باع باره ا  صا  خدماتي يحد مة تن ع النشاةات ال ي تق   بها المصارف 
ومن جاتها مما يؤ ن إلى ال ركز في لشاةات محد ة ويزيد مة األثر اال  صا ن 

مة المصارف المهمة لظامياً وكذلك ال ض  المالي في فلسلية  في صال فشل أن
ومحدو ية الم ار  وعد  ت فر عملة وةنية يحد مة األ وات الممكنة لمعالجة 
المصاعب والمشاكل لدى المصارف وخا ة في صال الحاجة إلى ال دخل 
الحك مي لمعالجة مصاعب المصارف المهمة لظامياً على المس  ى المحلي. 

عليهع ت  تصمي  المنهجية واخ يار الع امل والفئات األ ري لل ض  المالي بناًض 
واال  صا ن في فلسلية وجعل المنهجية أكثر صساسية ألية م غيرات ا  صا ية 

 أو مالية.
 

ع ارتيى مصرف  لر المركزن أا المنهجية المق رصة مة  بل لجنة قطرفي 
ـ ذات األهمية النظاميةع كما ت  إعدا  مؤ رات  باقل كافية ومالهمة ل حديد البن 

فنية مة  بل بعض الخبراض بما ي ناسب م  ال ض  القاه  وبما يلبي م للبات 
ً مة ال حديات فيما ي عل  بال ض  IIIباقل  . واجه اال  صا  القلرن عد ا

اال  صا ن والماليع بناض عليهع ت  اتخاذ عد  مة االجراضات. على وجه 
ً للحفاظ على الخص ص هناـ صاجة مة البن  ـ ذات األهمية النظامية محليا

في الماهة  0.5رأس مال إضافي كافي وم حمل للصدمات بما ي راوح ما بية 
 .في الماهة 2.5و
 

ع تم   راسة المنهجية المق رصة مة لجنة باقلع صي  وجد أا عامل الكويتفي 
يس ( لCross Jurisdictional Activityاأللشلة خارج صدو   ولة المقر )
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واال  صا ن في فلسلية وجعل المنهجية أكثر صساسية ألية م غيرات ا  صا ية 

 أو مالية.
 

ع ارتيى مصرف  لر المركزن أا المنهجية المق رصة مة  بل لجنة قطرفي 
ـ ذات األهمية النظاميةع كما ت  إعدا  مؤ رات  باقل كافية ومالهمة ل حديد البن 

فنية مة  بل بعض الخبراض بما ي ناسب م  ال ض  القاه  وبما يلبي م للبات 
ً مة ال حديات فيما ي عل  بال ض  IIIباقل  . واجه اال  صا  القلرن عد ا

اال  صا ن والماليع بناض عليهع ت  اتخاذ عد  مة االجراضات. على وجه 
ً للحفاظ على الخص ص هناـ صاجة مة البن  ـ ذات األهمية النظامية محليا

في الماهة  0.5رأس مال إضافي كافي وم حمل للصدمات بما ي راوح ما بية 
 .في الماهة 2.5و
 

ع تم   راسة المنهجية المق رصة مة لجنة باقلع صي  وجد أا عامل الكويتفي 
يس ( لCross Jurisdictional Activityاأللشلة خارج صدو   ولة المقر )
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في  33.33ت  منح هذه الفئة أهمية لسبية فيما يتعلق بمؤ ر الحجم،  -
الماهةع وبحي  ي    ياسها مة خالل مؤ ر واصد وه  مجم ع األ  ل 

 الم صدة.
 

 33.33ت  منح هذه الفئة أهمية لسبية فيما يتعلق بمؤ ر درجة الترابط،  -
 8.33الماهةع وت  ت قيعها على الع امل ال الية ب ا   وقا لسبي في 

 في الماهة لكل منها:
 

  روض للمؤسسات المالية. -
 الدي ا للعمالض الماليية. -
 األورا  المالية المحم لة مة ةرف المؤسسات المالية. -
 األورا  المالية الصا رة عة المؤسسة المالية. -

 
ت  منح هذه الفئة المؤسسة،  فيما يتعلق بمؤ ر درجة تعقد أن طة -

في الماهةع وت  ت قيعها على الع امل ال الية ب ا    33.33أهمية لسبية 
 في الماهة لكل منها: 8.33وقا لسبي 

 
 أ  ل المؤسسة خارج الحدو . -
 مخصصات المؤسسة خارج الحدو . -
 .(OTC)القيمة الذاتية للمش قات المالية  -
 ي عل  بمخاةر الس  .  األ  ل المرجحة بيوقاا المخاةر فيما -

 

 

 

 

  يمة المؤ ر للبنك /  يمة المؤ ر  = صساي  يمة المؤ ر الفرعي -
  .x 10.000ـجمالي البن ـ[

 
  .صساي م  سط بسيط للمؤ رات الفرعية ضمة المؤ ر الرهيس -

 
محد ة للمؤ رات الرهيسة األربعة للبنك صساي م  سط مرجح بيوقاا  -

 .لل   ل إلى ل يجة البنك
 

أا المنهجية الُمق رصة مة  بل لجنة  البن  المركزي المصريع يرى مصرفي 
باقل كافية ومالهمة ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية وال ت جد تحديات 
بالنسبة لهذه المنهجيةع صي  ي    راسة المؤ رات واخ يارها بعناية ل  ناسب 

ع بصفة عامة مة بية المغربم  ةبيعة القلاع المصرفي المصرن. في 
   ع بة اص ساي بعض المؤ راتع صي  ت  اللج ض ال حديات في هذا الصد

إلى مؤ رات تقريبيةع وكذلك عد  اص ساي بعض المؤ رات بسبب  لة أهمي ها 
بالنسبة للسيا  المغربي. ل حديد البن ـ ذات األهمية النظامية بالمغريع اتب  
بنك المغري منهجية لجنة باقل الم بعة على المس  ى المحلي م  إجراض بعض 

يالت ال ي تيخذ بعية االع بار خص  يات القلاع البنكي بالمغري. ال عد
 و رجة و رجة ال رابطع الحج ع معايير وهي ثالثة اع ما  ت  البن ـ هذه ل حديد

المؤ رات الثالثة  تعقيد ألشلة المؤسسةع و د ت  إعلاض أوقاا م ساوية لهذه
 مة تقييمها ي   ال يةث معايير عدة أو ثال ن معيار إلى معيار كل ينقس  .أعاله
  .المن قاة المؤ رات خالل
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مة جالٍب آخرع كال  هناـ بعض ال حديات ال ي ت عل  بلبيعة الظروف 
اال  صا ية والماليةع في ظل الرك   الذن يشهده اال  صا  ال ةنيع ظل  لسبة 
لم  القروض ضعيفةع لهذا يجب أخذ هذا الجالب بعية االع بار عند تفعيل 

 .لبية على هذه المؤسسات البنكيةالمللب ص ى ال يك ا هناـ العكاسات س
باـضافة إلى ذلك تزامة اع ما  عدة تعديالت اص راقية مة  يلها ال يثير على 

(. لم اجهة هذا ال حدنع عمل IFRS 9معيار ) البن ـ النظامية ومة ضمنها
بنك المغري على ال لبي  ال دريجي لمعايير باقلع وإلشاض  ن ات ص ار م  

والفاعلية اال  صا يية )المقاوالت( ل ض  ال دابير الرامية إلى تعزيز البن ـ 
 تم يل اال  صا .

 
في ض ض ما سب ع يلخص الجدول ال الي ال عديالت ال ي أجرتها بعض 
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على األوقاا الخا ة بالمؤ رات 

اـضافي للبن ـ ذات األهمية النسبية الم ضمنة في اص ساي م للب رأس المال 
 بما يعكس خص  ية القلاع المصرفي كل  ولة مة هذه الدول.

 
 (5جدول رقم )

تو يع األو ان النسبية للمؤ رات المتضمنة في احتساب متطلب رأس المال اإل افي 
 للبنوك ذات األهمية النظامية محليا  في بعض الدول العربية التي قامت بتطبيق المتطلب

 المغرب مصر الكويت فلسطين  ُعمان السعودية اإلمارات جوانب األهمية النظامية

 30 30 20 30 20 40 33.3 (.Sizeحجم األصول المصرفية )

درجة االرتباط بالبنوك األخر  داخ  الدولة 
(Interconnectedness .) 25 30 20 25 20 25 33.3 

البن / دورها في البنية مد  وجود بدائ  للخدمات التي يقدمها 
 Substitutability/Financial) األساسية للقطا  المالي

Institution Infrastructure). 
25 30 20 30 20 20 0 
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 فعالية متطلب رأس المال اإل افي للمؤسسات ذات األهمية النظامية
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 درتها على اس يعاي الخساهر وتخفيف قيا ة إ بال البن ـ على المخاةرع مما 
 يعزق مة االس قرار المالي.

 
فعالية م للب رأس المركزي  مصرف اإلمارات العربية المتحدةكذلكع يرى 

اخ بارات اـجها  المال اـضافي للمؤسسات ذات األهمية النظاميةع صي  إا 
على مس  ى اال  صا  الكلي أظهرت أا المؤسسات ذات رأس المال األعلى 
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كما تشير المعليات إلى فعالية تلبي  م للب رأس المال اـضافي للمؤسسات 
الذن العكس إيجابياً في تقارير البنك الدولي  ذات األهمية النظامية في الك ي ع

ـ مة خالل  درتها على ام  صاص و ندو  النقد الدولي وال ي تؤكد م الة البن 
أا م الة و  ة البن ـ البن  المركزي الكويتي الصدمات. في هذا الصد ع يرى 

ذات األهمية النظامية تلعب  وراً رهيسياً في  ع  االس قرار المالي بشكل عا  
 والقلاع المصرفي بشكل خاص.

 
 خامسا : الرقابة النوعية على البنوك ذات األهمية النظامية محليا  

رأس المال اـضافية ال ي تفرضها البن ـ المركزية إضافة إلى م للبات 
ومؤسسات النقد العربية على البن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع ف ه   أيضاً 

 هذه المصارف ب عزيز سبل أ وات الر ابة الن عية على مثل هذه البن ـ.
 

المخاطر الممكن إجراءات الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بمستو  
 تحملها

 

ع وكجزض مة تعزيز ت ا ل البنك المركزن م  البن ـ المهمة محلياً األردنفي 
 وتعزيز الر ابة عليها فإا البنك المركزن سيعمد إلى:

 
ال حق  مة مدى فعالية إةار الحاكمية المؤسسية للبن ـ المهمة محلياً  -

ر االس راتيجية وخا ة فيما ي عل  ب ركيز مجالس إ ارتها على األم 
 ذات المس  ى العالي والمخاةر الرهيسة ال ي ي اجهها البنك.

 

 

 

 

الحالي فعال في اص  اض المخاةر النظامية عة ةري  فرض م للبات أا اـةار 
 رأس المال اـضافي.

 
ع أله على الرغ  مة أا الم للبات اـضافية بن  السودان المركزيكما يرى 

ً تساعد على تقليل اآلثار  لرأس المال للمؤسسات ذات األهمية النظامية محليا
ر الماليع إال أله يجب أا ي كامل معها السالبة للمخاةر النظامية و ع  االس قرا

إتباع اجراضات ر ابية إضافية أخرى ل عية تساعد في الحد مة المخاةر 
خا ة لجاا المخاةر  عالنظامية ت عل  بالح كمة وتعديل لجاا مجالس اـ ارة

 والمراجعة.
 

ع أا م للبات رأس المال اـضافية تحد مة البن  المركزي العُمانيكذلك يرى 
ال  س  المفرة مة البن ـ في منح االه ماا وتحد مة قيا ة أهمي ها النظامية 
والمخاةر ال ي ت عرض لهاع وبال الي فإلها تدع  االس قرار المالي. ولكةع في 
ال    لفسهع فقد أ بح مة الم عارف عليه اع بار قيا ة اص ياةات رأس المال 

اية مة المخاةر غير المنظ رة أمراً ضرورياً ولكنه ليس كافياً. فقد أ بح  لل  
الثقافة المصرفية فيما يخص ال عرض للمخاةر أمراً أكثر أهمية ل     اص مالية 
صدوث أقمات مالية أو م ا ف تشبه األقمات المالية. بناًض على ذلكع فإلى جالب 

مة اـجراضات األخرى ي عية م للبات رأس المال اـضافيةع هناـ مجم عة 
 (stress tests)اتباعهاع منها على سبيل المثال ال الحصر اخ بارات تحمل 

 ارمةع خلط لل عافي مة األقمات اال  صا ية والماليةع تلبي  لظا  للمقابالت 
ً م   الدورية بية الفري  المخ ص بم ابعة البن ـ ذات األهمية النظامية محليا

 لمنا شة  ضايا ت عل  بالمخاةر النظاميةع وغيرها.إ ارات هذه البن ـ 
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أا م الة و  ة البن ـ البن  المركزي الكويتي الصدمات. في هذا الصد ع يرى 

ذات األهمية النظامية تلعب  وراً رهيسياً في  ع  االس قرار المالي بشكل عا  
 والقلاع المصرفي بشكل خاص.

 
 خامسا : الرقابة النوعية على البنوك ذات األهمية النظامية محليا  

رأس المال اـضافية ال ي تفرضها البن ـ المركزية إضافة إلى م للبات 
ومؤسسات النقد العربية على البن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع ف ه   أيضاً 

 هذه المصارف ب عزيز سبل أ وات الر ابة الن عية على مثل هذه البن ـ.
 

المخاطر الممكن إجراءات الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بمستو  
 تحملها

 

ع وكجزض مة تعزيز ت ا ل البنك المركزن م  البن ـ المهمة محلياً األردنفي 
 وتعزيز الر ابة عليها فإا البنك المركزن سيعمد إلى:

 
ال حق  مة مدى فعالية إةار الحاكمية المؤسسية للبن ـ المهمة محلياً  -

ر االس راتيجية وخا ة فيما ي عل  ب ركيز مجالس إ ارتها على األم 
 ذات المس  ى العالي والمخاةر الرهيسة ال ي ي اجهها البنك.

 

 

 

 

الحالي فعال في اص  اض المخاةر النظامية عة ةري  فرض م للبات أا اـةار 
 رأس المال اـضافي.

 
ع أله على الرغ  مة أا الم للبات اـضافية بن  السودان المركزيكما يرى 

ً تساعد على تقليل اآلثار  لرأس المال للمؤسسات ذات األهمية النظامية محليا
ر الماليع إال أله يجب أا ي كامل معها السالبة للمخاةر النظامية و ع  االس قرا

إتباع اجراضات ر ابية إضافية أخرى ل عية تساعد في الحد مة المخاةر 
خا ة لجاا المخاةر  عالنظامية ت عل  بالح كمة وتعديل لجاا مجالس اـ ارة

 والمراجعة.
 

ع أا م للبات رأس المال اـضافية تحد مة البن  المركزي العُمانيكذلك يرى 
ال  س  المفرة مة البن ـ في منح االه ماا وتحد مة قيا ة أهمي ها النظامية 
والمخاةر ال ي ت عرض لهاع وبال الي فإلها تدع  االس قرار المالي. ولكةع في 
ال    لفسهع فقد أ بح مة الم عارف عليه اع بار قيا ة اص ياةات رأس المال 

اية مة المخاةر غير المنظ رة أمراً ضرورياً ولكنه ليس كافياً. فقد أ بح  لل  
الثقافة المصرفية فيما يخص ال عرض للمخاةر أمراً أكثر أهمية ل     اص مالية 
صدوث أقمات مالية أو م ا ف تشبه األقمات المالية. بناًض على ذلكع فإلى جالب 

مة اـجراضات األخرى ي عية م للبات رأس المال اـضافيةع هناـ مجم عة 
 (stress tests)اتباعهاع منها على سبيل المثال ال الحصر اخ بارات تحمل 

 ارمةع خلط لل عافي مة األقمات اال  صا ية والماليةع تلبي  لظا  للمقابالت 
ً م   الدورية بية الفري  المخ ص بم ابعة البن ـ ذات األهمية النظامية محليا

 لمنا شة  ضايا ت عل  بالمخاةر النظاميةع وغيرها.إ ارات هذه البن ـ 
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 ت س  / الكماش األعمال الم    . -
 عمليات االلدماج والشراض الم   عة. -
 لمجم عة مصرفية معينة.تحليل ال عرضات  -
 مؤسسة ال س ية ألن لظا   ف  أو مقا ة. -
 مدى  بكة الخدمات المصرفية لألفرا . -
 عد  الفروع المحلية والخارجية. -
 تحليل ال عرض والدخل في األلشلة ال جارية غير المصرفية. -
 ال عرضات خارج الميزالية العم مية. -
 تعقيد هيكل المجم عة. -
 خلر السمعة. -

 
ع ي   ال ركيز مة خالل ملالبة المصارف ذات األهمية النظامية ةالسعوديفي 

ً ب  ضيح المخاةر النظامية في مس ندات   internal capitalمحليا
adequacy assessment process (ICAAP) and the internal 

liquidity adequacy assessment process (ILAAP).  
 

مبا رة على مس  ى المخاةر مة صي  ع ليس هناـ  ي   إضافية ُعمانفي 
ل عية االس ثماراتع أو لسبة السي لةع أو ال عرض للعمالت األجنبيةع بخالف 

في الماهة مة األ  ل  1ما ي للبه االل زا  بم للبات رأس المال اـضافية بنسبة 
 المرجحة بالمخاةر.

 
الن عية ل عزيز النقد مجم عة مة أ وات الر ابة سللة ع ت بنى فلسطينفي 

 اـةار الر ابي الخاص بالمؤسسات ذات األهمية النظامية وذلك بما يشمل:

 

 

 

عقد اج ماعات  ورية م  األعضاض المس قلية في مجالس إ ارة البن ـ  -
 المهمة محلياً وم  لجاا ال د ي  والمخاةر واالم ثال كل على صدة.

 
ـ المهمة محلياًع وخص -   اً ت ا ل مس مر م  اـ ارات العليا في البن 

 ر ساض ال صدات ال نظيمية للمخاةر وال د ي  واالم ثال.
 

 د يق   البنك المركزن بللب اخ بارات أوضاع ضاغلة محد ه خا ة  -
بكل بنك ت  تصنيفه ضمة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً إا  ع  

 الحاجة إلى ذلك.
 

ع يعمل مصرف اـمارات العربية الم حدة المركزنع على تعزيز اإلماراتفي 
ً بحي  تك ا  عمليات الر ابة على المؤسسات ذات األهمية النظامية محليا

الر ابة أكثر ت اتراً وتفصيالًع إضافة إلى تعزيز عمليات الر ابة المك بية عمليات 
لفري  العامل والر ابة اـ رافية و ع  فر  ال ف يش مة خالل فر  م خصصة ل

 بالبنك.
 

ع س ف يق   مصرف البحرية المركزن ب قيي  مدى الحاجة إلى البحرينفي 
فرض م للبات ر ابة ل عية إ راكاً مة البنك إلى أا عملية ال قيي  الكمي ال ي 
تدرـ أا بعض المؤ رات األكثر فعالية ل قيي  األهمية النظامية ال تميل إلى أا 

ال الي ال ي   الحص ل عليها مة خالل لهج القياس تك ا ذات ةبيعة كميةع وب
الكمي القاه  على المؤ رات. بال الي فإا المصرف سييخذ عد  مة المؤ رات 

 الن عية لفرض م للبات الر ابة الن عية وذلك بما يشمل:
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 ت س  / الكماش األعمال الم    . -
 عمليات االلدماج والشراض الم   عة. -
 لمجم عة مصرفية معينة.تحليل ال عرضات  -
 مؤسسة ال س ية ألن لظا   ف  أو مقا ة. -
 مدى  بكة الخدمات المصرفية لألفرا . -
 عد  الفروع المحلية والخارجية. -
 تحليل ال عرض والدخل في األلشلة ال جارية غير المصرفية. -
 ال عرضات خارج الميزالية العم مية. -
 تعقيد هيكل المجم عة. -
 خلر السمعة. -

 
ع ي   ال ركيز مة خالل ملالبة المصارف ذات األهمية النظامية ةالسعوديفي 

ً ب  ضيح المخاةر النظامية في مس ندات   internal capitalمحليا
adequacy assessment process (ICAAP) and the internal 

liquidity adequacy assessment process (ILAAP).  
 

مبا رة على مس  ى المخاةر مة صي  ع ليس هناـ  ي   إضافية ُعمانفي 
ل عية االس ثماراتع أو لسبة السي لةع أو ال عرض للعمالت األجنبيةع بخالف 

في الماهة مة األ  ل  1ما ي للبه االل زا  بم للبات رأس المال اـضافية بنسبة 
 المرجحة بالمخاةر.

 
الن عية ل عزيز النقد مجم عة مة أ وات الر ابة سللة ع ت بنى فلسطينفي 

 اـةار الر ابي الخاص بالمؤسسات ذات األهمية النظامية وذلك بما يشمل:

 

 

 

عقد اج ماعات  ورية م  األعضاض المس قلية في مجالس إ ارة البن ـ  -
 المهمة محلياً وم  لجاا ال د ي  والمخاةر واالم ثال كل على صدة.

 
ـ المهمة محلياًع وخص -   اً ت ا ل مس مر م  اـ ارات العليا في البن 

 ر ساض ال صدات ال نظيمية للمخاةر وال د ي  واالم ثال.
 

 د يق   البنك المركزن بللب اخ بارات أوضاع ضاغلة محد ه خا ة  -
بكل بنك ت  تصنيفه ضمة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً إا  ع  

 الحاجة إلى ذلك.
 

ع يعمل مصرف اـمارات العربية الم حدة المركزنع على تعزيز اإلماراتفي 
ً بحي  تك ا  عمليات الر ابة على المؤسسات ذات األهمية النظامية محليا

الر ابة أكثر ت اتراً وتفصيالًع إضافة إلى تعزيز عمليات الر ابة المك بية عمليات 
لفري  العامل والر ابة اـ رافية و ع  فر  ال ف يش مة خالل فر  م خصصة ل

 بالبنك.
 

ع س ف يق   مصرف البحرية المركزن ب قيي  مدى الحاجة إلى البحرينفي 
فرض م للبات ر ابة ل عية إ راكاً مة البنك إلى أا عملية ال قيي  الكمي ال ي 
تدرـ أا بعض المؤ رات األكثر فعالية ل قيي  األهمية النظامية ال تميل إلى أا 

ال الي ال ي   الحص ل عليها مة خالل لهج القياس تك ا ذات ةبيعة كميةع وب
الكمي القاه  على المؤ رات. بال الي فإا المصرف سييخذ عد  مة المؤ رات 

 الن عية لفرض م للبات الر ابة الن عية وذلك بما يشمل:
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اع ما  منهجية ـخضاع إةار إ ارة المخاةر لدى البنك إلى مراجعة  -
 اخلية وخارجية )مة جهات اس شارية م خصصة(  وريةع ويجب 

ال نفيذية العليا األخذ باالع بار  على مجلس إ ارة البنك وإ اراته
مالصظات وت  يات عملية المراجعة وال قيي  وتحدي  إةار إ ارة 

 المخاةر بما ي ما ى م  ال  جه االس راتيجي للبنك ولم ذج أعماله.
 

السعي لح  اس خدا  منهجيات وةر  م قدمة لقياس المخاةر الرهيسة  -
عة عملياته ومس  ى ال ي ت اجه البنك ت ناسب م  صج  البنك وةبي

 تعقيدها.
 

ت فير وصدات منفصلة ـ ارة مخاةر ال شغيل بحي  يك ا إةار إ ارة  -
المخاةر ال شغيلية م كامالً م  اـةار العا  ـ ارة المخاةر في البنكع 
م  إيالض م ض ع خلط اس مرارية العمل والمخاةر 

ً Cyber Riskالسيبرالية/االلك رولية ) مناسباًع وم اكبة ( اه ماما
 أفضل المعايير وأصدث المس جدات بهذا الخص ص.

 
تل ير لظا  تصنيف اه مالي  اخلي لدى البنك بحي  ي   ربله م   -

عملية تسعير المن جات االه مالية المقدمة مة البنك و روة منح 
 االه ماا.

 
يجب على البنك الذن ت  تصنيفه كبنك مه  محلياً ت ضيح االجراضات  -

ية في ال عامل م  األلشلة المشب هة أو االص يالية وخص  اً في ال  اه
خل ة األعمال الرهيسة بحي  يك ا لديه لجنة ام ثال منفصلة منبثقة 

 عة المجلس.

 

 

 

 اخ بارات فحص تحمل المحفظة. -
 لظا  اـلذار المبكر. -
 آليات إ ارة األقمات. -
 تخليط معالجة المصاعب. -
 إةار مدى القدرة على تحمل المخاةر. -

 
 ـ ذات األهمية النظامية ع ت  وض  سق ف لل ركزات االه مالية بية البنقطرفي 

 في الماهة مة  اعدة رأس المال. 15بسقف ال ي جاوق 
 

ع ال ي جد تعليمات خا ة للبن ـ ذات األهمية النظامية ولكة هناـ مصرفي 
ر ابة إ رافيه على جمي  البن ـ م  االخذ في االع بار لحج  وأهمية البنك 

 )المخاةر النظامية( في القلاع المصرفي.
 

 الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بمعايير الحوكمة إجراءات
 

ع تضمن  ال عليمات بيله ي  جب على مجالس إ ارة البن ـ المهمة األردنفي 
 محلياً لعب  ور أساسي ومح رن كما يلي:

 
االل زا  بمعايير ذات مس  ى م قد  مة صي  ثقافة المخاةرع وإ ارة  -

والر ابة الداخليةع واالم ثالع واخ يار أعضاض المخاةرع والح كمة 
 اـ ارة ال نفيذية العليا بما ينسج  وةبيعة لشاة البنك ولم ذج أعماله.
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اع ما  منهجية ـخضاع إةار إ ارة المخاةر لدى البنك إلى مراجعة  -
 اخلية وخارجية )مة جهات اس شارية م خصصة(  وريةع ويجب 

ال نفيذية العليا األخذ باالع بار  على مجلس إ ارة البنك وإ اراته
مالصظات وت  يات عملية المراجعة وال قيي  وتحدي  إةار إ ارة 

 المخاةر بما ي ما ى م  ال  جه االس راتيجي للبنك ولم ذج أعماله.
 

السعي لح  اس خدا  منهجيات وةر  م قدمة لقياس المخاةر الرهيسة  -
عة عملياته ومس  ى ال ي ت اجه البنك ت ناسب م  صج  البنك وةبي

 تعقيدها.
 

ت فير وصدات منفصلة ـ ارة مخاةر ال شغيل بحي  يك ا إةار إ ارة  -
المخاةر ال شغيلية م كامالً م  اـةار العا  ـ ارة المخاةر في البنكع 
م  إيالض م ض ع خلط اس مرارية العمل والمخاةر 

ً Cyber Riskالسيبرالية/االلك رولية ) مناسباًع وم اكبة ( اه ماما
 أفضل المعايير وأصدث المس جدات بهذا الخص ص.

 
تل ير لظا  تصنيف اه مالي  اخلي لدى البنك بحي  ي   ربله م   -

عملية تسعير المن جات االه مالية المقدمة مة البنك و روة منح 
 االه ماا.

 
يجب على البنك الذن ت  تصنيفه كبنك مه  محلياً ت ضيح االجراضات  -

ية في ال عامل م  األلشلة المشب هة أو االص يالية وخص  اً في ال  اه
خل ة األعمال الرهيسة بحي  يك ا لديه لجنة ام ثال منفصلة منبثقة 

 عة المجلس.

 

 

 

 اخ بارات فحص تحمل المحفظة. -
 لظا  اـلذار المبكر. -
 آليات إ ارة األقمات. -
 تخليط معالجة المصاعب. -
 إةار مدى القدرة على تحمل المخاةر. -

 
 ـ ذات األهمية النظامية ع ت  وض  سق ف لل ركزات االه مالية بية البنقطرفي 

 في الماهة مة  اعدة رأس المال. 15بسقف ال ي جاوق 
 

ع ال ي جد تعليمات خا ة للبن ـ ذات األهمية النظامية ولكة هناـ مصرفي 
ر ابة إ رافيه على جمي  البن ـ م  االخذ في االع بار لحج  وأهمية البنك 

 )المخاةر النظامية( في القلاع المصرفي.
 

 الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بمعايير الحوكمة إجراءات
 

ع تضمن  ال عليمات بيله ي  جب على مجالس إ ارة البن ـ المهمة األردنفي 
 محلياً لعب  ور أساسي ومح رن كما يلي:

 
االل زا  بمعايير ذات مس  ى م قد  مة صي  ثقافة المخاةرع وإ ارة  -

والر ابة الداخليةع واالم ثالع واخ يار أعضاض المخاةرع والح كمة 
 اـ ارة ال نفيذية العليا بما ينسج  وةبيعة لشاة البنك ولم ذج أعماله.

 

61

الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات األهمية
النظامية محلياً:تجارب عربية



 

 

 

ع لظم  تعليمات بنك الك ي  المركزن محاور خا ة للهياكل الكويتفي 
ال نظيمية لجمي  البن ـ وإ ارات المخاةر ذات الصلة بالمجم عة أو الشركات 

 ال ابعة وتقيي  مخاةرها بشكل  ورن ومس مر.
 

مق ضيات القال ا البنكي جمي  المؤسسات البنكية س اًض كال  ع تُلز  المغربفي 
ذات أهمية لظامية أ  الع أا تلب  آليات ومعايير الح كمة. فيما يخص البن ـ 
ذات األهمية النظاميةع فقد ت  تقيدها بق اعد وم للبات صكامة أكثر إلزاماً مة 

ذات األهمية الق اعد المعم ل بها. تشمل هذه الم للبات إلزا  المؤسسات 
وتقديمها بصفة  ورية إلى الجمه رع وكذلك  بإعدا  المعل مات المالية النظامية

أخرى مكلفة  مكلفة بال د ي  وكذلك لجنة مس قلة إصداث هياكل اـ ارة )لجنة
ض  أعضاض  ضرورة ب  ب  عملية تحديد وتدبير المخاةر( باـضافة إلى

 .لزيا ة في عد ه م  ال يكيد على ا مس قلية لمجالس اـ ارة
 

إجراءات الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بخطط التعافي 
(Recovery Plans) 

 

 ع ألزم  ال عليمات البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً بال الي:األردنفي 
 

اع ما  خلط إلعاش وذلك لل عامل م  مخ لف المخاةر ال ي  د ي عرض  -
لها وخا ة في األو ات الحرجة. عند إعدا  خلط اـلعاش يجب على 
البنك ت ضيح اـجراضات ال اجب عملها في صال واجه البنك أوضاع 

 صرجة و ديدة الخل رة يمكة أا تهد  وج  ه واس مراري ه. 

 

 

 

ع يجب على البن ـ المرخصة تل ير هيكل ص كمة   ن وت فير البحرينفي 
ات م ار  كافية لدع  خلط ال عافي وال خليط للقرار. يشمل ذلك مسؤولي

واضحة ل صدات األعمالع واـ ارة العلياع بما في ذلك أعضاض مجلس اـ ارةع 
كما يجب أا يك ا هناـ مسؤول تنفيذن رفي  المس  ى مسؤوالً عة خلط 
ال عافيع واالس جابة السريعة بشكل عا . وال يكد مة أا البنك يم لك خلة 

كمة الم بنى مة  بل لل عافي ومل ز  بهاع وأا هذه الخلة م ضمنة في إةار الح 
 البنك.

 
 ع مة خالل االل زا  بمعايير الح كمة المحسنة.السعوديةفي 

  
ع يع ز  البنك المركزن عند تلبي  الم للب النظر في تلبي  بعض السودانفي 

إجراضات الر ابة الن عية فيما ي عل  ب فعيل  ور لجاا مجلس إ ارة المصرف 
ر والضبط والمراجعةع إضافة إلى تعزيز ذات اللاب  الر ابي مثل لجنة المخاة

ال  ا ل م  اـ ارات الر ابية بالمصارف مثل: إ ارة المخاةرع المراجعة 
 الداخلية ومسؤول االل زا .

 
 stressع يُفرض على البن ـ ذات األهمية النظامية اخ بارات تحمل )ُعمانفي 

tests أكثر  رامةع وتلبي  لظا  للمقابالت الدورية بية الفري  المخ ص )
ً م  إ ارات هذه البن ـ لمنا شة  بم ابعة البن ـ ذات األهمية النظامية محليا
 ضايا ت عل  بالمخاةر النظامية وغيرهاع إضافة إلى إةار واضح ـ ارة 

حة لل عامل األقمات واـلذار المبكر واس شعار المخاةرع و ياغة ر ية واض
 م  المخاةر النظامية في األجلية الم  سط والل يل. 
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ع لظم  تعليمات بنك الك ي  المركزن محاور خا ة للهياكل الكويتفي 
ال نظيمية لجمي  البن ـ وإ ارات المخاةر ذات الصلة بالمجم عة أو الشركات 

 ال ابعة وتقيي  مخاةرها بشكل  ورن ومس مر.
 

مق ضيات القال ا البنكي جمي  المؤسسات البنكية س اًض كال  ع تُلز  المغربفي 
ذات أهمية لظامية أ  الع أا تلب  آليات ومعايير الح كمة. فيما يخص البن ـ 
ذات األهمية النظاميةع فقد ت  تقيدها بق اعد وم للبات صكامة أكثر إلزاماً مة 

ذات األهمية الق اعد المعم ل بها. تشمل هذه الم للبات إلزا  المؤسسات 
وتقديمها بصفة  ورية إلى الجمه رع وكذلك  بإعدا  المعل مات المالية النظامية

أخرى مكلفة  مكلفة بال د ي  وكذلك لجنة مس قلة إصداث هياكل اـ ارة )لجنة
ض  أعضاض  ضرورة ب  ب  عملية تحديد وتدبير المخاةر( باـضافة إلى

 .لزيا ة في عد ه م  ال يكيد على ا مس قلية لمجالس اـ ارة
 

إجراءات الرقابة النوعية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بخطط التعافي 
(Recovery Plans) 

 

 ع ألزم  ال عليمات البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً بال الي:األردنفي 
 

اع ما  خلط إلعاش وذلك لل عامل م  مخ لف المخاةر ال ي  د ي عرض  -
لها وخا ة في األو ات الحرجة. عند إعدا  خلط اـلعاش يجب على 
البنك ت ضيح اـجراضات ال اجب عملها في صال واجه البنك أوضاع 

 صرجة و ديدة الخل رة يمكة أا تهد  وج  ه واس مراري ه. 

 

 

 

ع يجب على البن ـ المرخصة تل ير هيكل ص كمة   ن وت فير البحرينفي 
ات م ار  كافية لدع  خلط ال عافي وال خليط للقرار. يشمل ذلك مسؤولي

واضحة ل صدات األعمالع واـ ارة العلياع بما في ذلك أعضاض مجلس اـ ارةع 
كما يجب أا يك ا هناـ مسؤول تنفيذن رفي  المس  ى مسؤوالً عة خلط 
ال عافيع واالس جابة السريعة بشكل عا . وال يكد مة أا البنك يم لك خلة 

كمة الم بنى مة  بل لل عافي ومل ز  بهاع وأا هذه الخلة م ضمنة في إةار الح 
 البنك.

 
 ع مة خالل االل زا  بمعايير الح كمة المحسنة.السعوديةفي 

  
ع يع ز  البنك المركزن عند تلبي  الم للب النظر في تلبي  بعض السودانفي 

إجراضات الر ابة الن عية فيما ي عل  ب فعيل  ور لجاا مجلس إ ارة المصرف 
ر والضبط والمراجعةع إضافة إلى تعزيز ذات اللاب  الر ابي مثل لجنة المخاة

ال  ا ل م  اـ ارات الر ابية بالمصارف مثل: إ ارة المخاةرع المراجعة 
 الداخلية ومسؤول االل زا .

 
 stressع يُفرض على البن ـ ذات األهمية النظامية اخ بارات تحمل )ُعمانفي 

tests أكثر  رامةع وتلبي  لظا  للمقابالت الدورية بية الفري  المخ ص )
ً م  إ ارات هذه البن ـ لمنا شة  بم ابعة البن ـ ذات األهمية النظامية محليا
 ضايا ت عل  بالمخاةر النظامية وغيرهاع إضافة إلى إةار واضح ـ ارة 

حة لل عامل األقمات واـلذار المبكر واس شعار المخاةرع و ياغة ر ية واض
 م  المخاةر النظامية في األجلية الم  سط والل يل. 
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يجب أا تك ا خلط اـلعاش للبن ـ ذات األهمية النظامية محد ة  -
 رابط ومس  ى  ابلية لظروفها ال ي تعكس اللبيعة وال عقيد وال

 االس بدال وصج  البنك المعني.
 

يجب على مرخصي البن ـ ال قليدية البحرينية إجراض سيناري هات  -
محاكاة سن ية ل قيي  ما إذا كال  خلط اـلعاش مجدية وذات مصدا ية. 
يجب أا ي اف  مجلس اـ ارة على أن تغييرات في خلط اـلعاش  د 

ا يرلبصرف ام غ بالاة. كما يجب إتن ج عة سيناري هات المحاك
قن بن اهج هذه السيناري هات وأية ل اهج  د تُسفر عنها فيما ال کرلما

 يزيد عة أربعة أ هر مة تاريخ ال هاض السنة المالية.
 

يجب أا تك ا االف راضات األساسية لخلط اـلعاش وسيناري هات  -
سيناري هات  اـجها   ديدة للغايةع ولكنها معق لة. كما يجب النظر في

ع الحاجة(ع صسب Consolidatedاـجها  "الفر ية" و"الُمجمعة" )
م  األخذ في االع بار ال يثير المح مل لآلثار االل شارية عبر الحدو  
في سيناري هات األقماتع وكذلك صاالت اـجها  الم زامة في العديد 

راض أا فتاي   في إةار خلط ال عافي ال ي أيجمة األس ا  المهمة. 
قن أو کرلما ايرلبصرف ام هناـ أن  ع  مالي للبنك س ف يقدمه 

 الحك مة.
 

يجب أا يك ا لدى البن ـ المرخصة ألظمة  اهمة  ا رة على ت فير  -
المعل مات في ال    المناسبع بما في ذلك المعل مات الملل بة لدع  

 

 

 

ةار الكلي ـ ارة المخاةر الخاص بالبنك  م لية خلط اـلعاش في اـ -
 وفي عملياته بحي  يمكة تلبيقها في ال    المناسب عند الحاجة.

 
تحديد اـةار ال نظيمي لخلة اـلعاش بحي  يك ا لدى البنك صاكمية  -

 مناسبة لخلط اـلعاش وكذلك م ار  كافية لدع  الخلط.
 

ال  ا ل م  تل ير سياسة مناسبة ضمة خلط اـلعاش ت ضح ةر   -
كافة األةراف المعنية في أو ات األقمات مثل السللات الر ابيةع 

 القلاع العا ع المؤسسات الماليةع الم ظفية...الخ.
 

سيق   البنك المركزن بال يكد مة أا البن ـ المهمة محلياً لديها خلط  -
إلعاش لل عامل م  ف رات الضغ ةات غير الم   عة بما في ذلك وج   

  يلها أا تشكل خلراً جسيماً على اس مرارية البنك.أصداث مة 

 

ع سيُللب مة المصارف تقدي  خلط االس ر ا  إلى المصرف اإلماراتفي 
المركزنع وبحي  ي   تضمية عملية مرا بة الج  ة في عملية اـ راف 

 والفحص لضماا معق لية ال نفيذ.
 

ـ بعد  مةالبحرينفي  الم للبات الد يقة  ع يلز  مصرف البحرية المركزن البن 
بنداً ت لر  بشكل مفصل للج الب  24فيما ي عل  بخلط اـلعاش بما يشمل 

الالق  على البن ـ مراعاتها عند  ياغة هذه الخلط ومة بينها على سبيل 
 المثال:
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يجب أا تك ا خلط اـلعاش للبن ـ ذات األهمية النظامية محد ة  -
 رابط ومس  ى  ابلية لظروفها ال ي تعكس اللبيعة وال عقيد وال

 االس بدال وصج  البنك المعني.
 

يجب على مرخصي البن ـ ال قليدية البحرينية إجراض سيناري هات  -
محاكاة سن ية ل قيي  ما إذا كال  خلط اـلعاش مجدية وذات مصدا ية. 
يجب أا ي اف  مجلس اـ ارة على أن تغييرات في خلط اـلعاش  د 

ا يرلبصرف ام غ بالاة. كما يجب إتن ج عة سيناري هات المحاك
قن بن اهج هذه السيناري هات وأية ل اهج  د تُسفر عنها فيما ال کرلما

 يزيد عة أربعة أ هر مة تاريخ ال هاض السنة المالية.
 

يجب أا تك ا االف راضات األساسية لخلط اـلعاش وسيناري هات  -
سيناري هات  اـجها   ديدة للغايةع ولكنها معق لة. كما يجب النظر في

ع الحاجة(ع صسب Consolidatedاـجها  "الفر ية" و"الُمجمعة" )
م  األخذ في االع بار ال يثير المح مل لآلثار االل شارية عبر الحدو  
في سيناري هات األقماتع وكذلك صاالت اـجها  الم زامة في العديد 

راض أا فتاي   في إةار خلط ال عافي ال ي أيجمة األس ا  المهمة. 
قن أو کرلما ايرلبصرف ام هناـ أن  ع  مالي للبنك س ف يقدمه 

 الحك مة.
 

يجب أا يك ا لدى البن ـ المرخصة ألظمة  اهمة  ا رة على ت فير  -
المعل مات في ال    المناسبع بما في ذلك المعل مات الملل بة لدع  

 

 

 

ةار الكلي ـ ارة المخاةر الخاص بالبنك  م لية خلط اـلعاش في اـ -
 وفي عملياته بحي  يمكة تلبيقها في ال    المناسب عند الحاجة.

 
تحديد اـةار ال نظيمي لخلة اـلعاش بحي  يك ا لدى البنك صاكمية  -

 مناسبة لخلط اـلعاش وكذلك م ار  كافية لدع  الخلط.
 

ال  ا ل م  تل ير سياسة مناسبة ضمة خلط اـلعاش ت ضح ةر   -
كافة األةراف المعنية في أو ات األقمات مثل السللات الر ابيةع 

 القلاع العا ع المؤسسات الماليةع الم ظفية...الخ.
 

سيق   البنك المركزن بال يكد مة أا البن ـ المهمة محلياً لديها خلط  -
إلعاش لل عامل م  ف رات الضغ ةات غير الم   عة بما في ذلك وج   

  يلها أا تشكل خلراً جسيماً على اس مرارية البنك.أصداث مة 

 

ع سيُللب مة المصارف تقدي  خلط االس ر ا  إلى المصرف اإلماراتفي 
المركزنع وبحي  ي   تضمية عملية مرا بة الج  ة في عملية اـ راف 

 والفحص لضماا معق لية ال نفيذ.
 

ـ بعد  مةالبحرينفي  الم للبات الد يقة  ع يلز  مصرف البحرية المركزن البن 
بنداً ت لر  بشكل مفصل للج الب  24فيما ي عل  بخلط اـلعاش بما يشمل 

الالق  على البن ـ مراعاتها عند  ياغة هذه الخلط ومة بينها على سبيل 
 المثال:
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النظامية بشكل سلي  ومس قر وبحي  ال ي   االع ما  على األم ال العامة كخيار 
ـ ذات األهمية النظامية لل عافي.  ي   إعدا  تقارير  ورية عة خلط ال عافي البن 

 وتقييمها على المس  ى الر ابي وعلى مس  ى االس قرار المالي.
 

 ع جارن العمل على إ دار تعليمات للبن ـ في هذا الشيا. الكويتفي 
 

تلبي  ع سي   ملالبة المصارف ذات األهمية النظامية محلياً عند السودانفي 
( مة أجل Recovery Planالم للب ب ض  خلط االس عا ة وااللعاش )

 تسهيل ال عامل م  مخ لف المخاةر.
 

ً لمق ضيات القال ا البنكيع أ در بنك المغري تعليمات المغربفي  ع تلبيقا
ر ابية تنظ  إعدا  مخللات تس ية األقمات الداخلية مة ةرف البن ـ ذات 

ذه المخللات إلى العمل في صالة تخلف اف راضية األهمية النظامية. تهدف ه
عة األ اض على و ف الحل ل ال ي تع ز  هذه البن ـ تفعيلها ل س ية وضعي ها 
بشكل يسمح بالحد مة أثر ذلك على النظا  المالي و وا أا ين ج عة ذلك تكاليف 

 إضافية بالنسبة للدولة ولدافعي الضراهب.
 

مجال تطبيق اإلطار الرقابي للمؤسسات  سادسا : عرض التجارب العربية في
 المالية ذات األهمية النظامية محليا  

 

يعرض الجزض ال الي تجاري المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في 
 مجال تلبي  اـةار الر ابي للمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محلياً.

 

 

 

 

 خلط ال عافي ل مكية كل مة البنك ذاته ومصرف البحرية المركزن
 مة ال خليط الفعال وتنفيذ خلط ال عافي إذا اس لز  األمر ذلك.
 

يجب أا تحد  خلة اـلعاش تدابير ال عافي المح ملةع وخيارات ال عافي  -
والخل ات وال    الالقمية ل نفيذ مثل هذه ال دابيرع فضالً عة تقيي  

 المخاةر المرتبلة بها.
 

ع المملكة اآلا بصد  إ دار  ال ا سي   بم جبه ةلب تفا يل السعوديةفي 
ع تل ز  البن ـ ذات ُعمانخلط ال عافي مة البن ـ ذات األهمية النظامية. في 

األهمية النظامية محلياً في السللنة ب ض  خلط لل عافي وال صفية لل عامل م  
ارتهاع األقمات اال  صا ية والماليةع واع ما  هذه الخلط مة مجالس إ 

 وتقديمها إلى البنك المركزن العُمالي م  تحديثها بشكل سن ن.
 

ع يفرض على البن ـ ذات األهمية النظامية تبني آليات ـ ارة فلسطينفي 
األقماتع بحي  يجب أا ي  فر لدى المصرف ذو األهمية النظامية لظا  ـ ارة 

ر المبكر وذلك األقمات لل عامل م  المخاةر المحد ة مة خالل لظا  اـلذا
لل خلص منها أو على األ ل اص  اض آثارها المح ملةع بحي  ي   إعدا  سياسة 

 ـ ارة األقمات بما يشمل خلط إلعاش مع مدة مة مجلس إ ارة المصرف. 
 

ع ت  تلبي  اـر ا ات الالقمة لصياغة خلط لل عافي للبن ـ ذات قطرفي 
رات تعافي مع مدة وم ثقة مة  بل األهمية النظامية محلياً تحد  هذه الخلط خيا

ـ بشكل سن ن. ي   تنفيذ الخلط بما يساعد على ال غلب على أية ضغ ةات  البن 
ت اجه هذه الن عية مة البن ـ وإس عا ة أوضاع ال عافي في البن ـ ذات األهمية 
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النظامية بشكل سلي  ومس قر وبحي  ال ي   االع ما  على األم ال العامة كخيار 
ـ ذات األهمية النظامية لل عافي.  ي   إعدا  تقارير  ورية عة خلط ال عافي البن 

 وتقييمها على المس  ى الر ابي وعلى مس  ى االس قرار المالي.
 

 ع جارن العمل على إ دار تعليمات للبن ـ في هذا الشيا. الكويتفي 
 

تلبي  ع سي   ملالبة المصارف ذات األهمية النظامية محلياً عند السودانفي 
( مة أجل Recovery Planالم للب ب ض  خلط االس عا ة وااللعاش )

 تسهيل ال عامل م  مخ لف المخاةر.
 

ً لمق ضيات القال ا البنكيع أ در بنك المغري تعليمات المغربفي  ع تلبيقا
ر ابية تنظ  إعدا  مخللات تس ية األقمات الداخلية مة ةرف البن ـ ذات 

ذه المخللات إلى العمل في صالة تخلف اف راضية األهمية النظامية. تهدف ه
عة األ اض على و ف الحل ل ال ي تع ز  هذه البن ـ تفعيلها ل س ية وضعي ها 
بشكل يسمح بالحد مة أثر ذلك على النظا  المالي و وا أا ين ج عة ذلك تكاليف 

 إضافية بالنسبة للدولة ولدافعي الضراهب.
 

مجال تطبيق اإلطار الرقابي للمؤسسات  سادسا : عرض التجارب العربية في
 المالية ذات األهمية النظامية محليا  

 

يعرض الجزض ال الي تجاري المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في 
 مجال تلبي  اـةار الر ابي للمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية محلياً.

 

 

 

 

 خلط ال عافي ل مكية كل مة البنك ذاته ومصرف البحرية المركزن
 مة ال خليط الفعال وتنفيذ خلط ال عافي إذا اس لز  األمر ذلك.
 

يجب أا تحد  خلة اـلعاش تدابير ال عافي المح ملةع وخيارات ال عافي  -
والخل ات وال    الالقمية ل نفيذ مثل هذه ال دابيرع فضالً عة تقيي  

 المخاةر المرتبلة بها.
 

ع المملكة اآلا بصد  إ دار  ال ا سي   بم جبه ةلب تفا يل السعوديةفي 
ع تل ز  البن ـ ذات ُعمانخلط ال عافي مة البن ـ ذات األهمية النظامية. في 

األهمية النظامية محلياً في السللنة ب ض  خلط لل عافي وال صفية لل عامل م  
ارتهاع األقمات اال  صا ية والماليةع واع ما  هذه الخلط مة مجالس إ 

 وتقديمها إلى البنك المركزن العُمالي م  تحديثها بشكل سن ن.
 

ع يفرض على البن ـ ذات األهمية النظامية تبني آليات ـ ارة فلسطينفي 
األقماتع بحي  يجب أا ي  فر لدى المصرف ذو األهمية النظامية لظا  ـ ارة 

ر المبكر وذلك األقمات لل عامل م  المخاةر المحد ة مة خالل لظا  اـلذا
لل خلص منها أو على األ ل اص  اض آثارها المح ملةع بحي  ي   إعدا  سياسة 

 ـ ارة األقمات بما يشمل خلط إلعاش مع مدة مة مجلس إ ارة المصرف. 
 

ع ت  تلبي  اـر ا ات الالقمة لصياغة خلط لل عافي للبن ـ ذات قطرفي 
رات تعافي مع مدة وم ثقة مة  بل األهمية النظامية محلياً تحد  هذه الخلط خيا

ـ بشكل سن ن. ي   تنفيذ الخلط بما يساعد على ال غلب على أية ضغ ةات  البن 
ت اجه هذه الن عية مة البن ـ وإس عا ة أوضاع ال عافي في البن ـ ذات األهمية 
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 األهمية النظامية.منهجية تحديد البن ـ ذات  -
 رأس المال اـضافي الملل ي مة البن ـ ذات األهمية النظامية. -
الم للبات الن عية الخا ة بالبن ـ ذات األهمية النظامية واـجراضات  -

 الر ابية الخا ة بها.
 تقليل آثار م اجهة هذه البن ـ لمشاكل ج هرية.  -

 
امية محلياًع ي   األخذ الص ساي األهمية النظامية للبن ـ ذات األهمية النظ

باالع بار المؤ رات ال ي صد تها لجنة باقل للر ابة المصرفية وهي: الحج ع 
ال رابطع االس بدال وال عقيد. وبحي  ت  إعلاض أوقاا م ساوية للمؤ رات 
األربعة أعالهع وسي   اص ساي األهمية النظامية محلياً بناًض على البيالات المالية 

ع م  األخذ في االع بار 2016 داًض مة بيالات لهاية عا  السن ية للبن ـ اب
ـ مة  بل البنك المركزن  ضرورة تحدي  عملية اص ساي األهمية النظامية للبن 
ومة  بل البن ـ لفسها بشكل سن نع صي  سيق   البنك المركزن بنشر البيالات 

لغرض اـجمالية الالقمة لعملية االص ساي على م  عه اـلك روليع ولهذا ا
( 1فعلى كافة البن ـ تزويد البنك المركزن بالبيالات الم ضحة في الملح  )

وخالل ف رة  2017خالل ف رة أ صاها أسب عية مة تاريخ هذه ال عليمات لعا  
مارس مة كل عا  لألع ا  القا مة. فيما ي عل  بكيفية  ياس  15أ صاها 

  الية وف  الجدول ال الي: المؤ رات أعالهع فقد ت  تحديد المؤ رات الفرعية ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 األردن
  

أا ضعف أو  2017العالمية األخيرة ال ي بدأت في عا  كشف  األقمة المالية 
فشل البن ـ الكبيرة كاا له أثار سلبية على اس قرار النظا  المالي واال  صا  
الحقيقي في الدولة والعال  أصيالاًع وذلك بسبب صج  هذه البن ـ وترابلها الكبير 

وضعف القدرة م  البن ـ والمؤسسات المالية األخرى ومس  ى تعقيد تعليماتها 
على تغلية الفج ة ال ي ي ركها تعثرها على الخدمات المالية باـضافة إلى 
ال شارها الكبير عبر الحدو ع ولم اجهة هذه المخاةرع فقد ت  تكثيف العمل على 
المس  ى الدولي تح  رعاية مجم عة الدول العشرية وت  تكليف مجلس 

فية بمهمة وض  إةار لل عامل م  االس قرار المالي ولجنة باقل للر ابة المصر
هذه المخاةرع وصماية االس قرار الماليع ليشمل ليس فقط البن ـ والمؤسسات 
ً البن ـ  المالية ذات األهمية النظامية على المس  ى العالميع بل أيضا

 والمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية على المس  ى المحلي.
 

ب ض  ال عليمات ال ي تهدف إلى  2017   ا  البنك المركزن األر لي في عا
للمحافظة على تعزيز  درة البن ـ ذات األهمية النظامية على المس  ى المحلي 

سالمة وم الة أوضاعها المالية وال قليل مة اآلثار السلبية ال ي  د تن ج في صال 
م اجه ها لمشاكل ج هرية على اس قرار النظا  المالي واال  صا  بشكل عا ع 

ً م  الممارسات الدولية في هذا الخص ص وفي إةار تلبي   وذلك السجاما
مقررات لجنة باقل للر ابة المصرفية الخا ة بإةار ال عامل م  البن ـ ذات 
األهمية النظامية على المس  ى المحلي. هذا وت ضمة هذه ال عليمات المحاور 

 الرهيسية ال الية: 
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 تقليل آثار م اجهة هذه البن ـ لمشاكل ج هرية.  -
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ال رابطع االس بدال وال عقيد. وبحي  ت  إعلاض أوقاا م ساوية للمؤ رات 
األربعة أعالهع وسي   اص ساي األهمية النظامية محلياً بناًض على البيالات المالية 

ع م  األخذ في االع بار 2016 داًض مة بيالات لهاية عا  السن ية للبن ـ اب
ـ مة  بل البنك المركزن  ضرورة تحدي  عملية اص ساي األهمية النظامية للبن 
ومة  بل البن ـ لفسها بشكل سن نع صي  سيق   البنك المركزن بنشر البيالات 

لغرض اـجمالية الالقمة لعملية االص ساي على م  عه اـلك روليع ولهذا ا
( 1فعلى كافة البن ـ تزويد البنك المركزن بالبيالات الم ضحة في الملح  )

وخالل ف رة  2017خالل ف رة أ صاها أسب عية مة تاريخ هذه ال عليمات لعا  
مارس مة كل عا  لألع ا  القا مة. فيما ي عل  بكيفية  ياس  15أ صاها 

  الية وف  الجدول ال الي: المؤ رات أعالهع فقد ت  تحديد المؤ رات الفرعية ال
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أا ضعف أو  2017العالمية األخيرة ال ي بدأت في عا  كشف  األقمة المالية 
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الحقيقي في الدولة والعال  أصيالاًع وذلك بسبب صج  هذه البن ـ وترابلها الكبير 

وضعف القدرة م  البن ـ والمؤسسات المالية األخرى ومس  ى تعقيد تعليماتها 
على تغلية الفج ة ال ي ي ركها تعثرها على الخدمات المالية باـضافة إلى 
ال شارها الكبير عبر الحدو ع ولم اجهة هذه المخاةرع فقد ت  تكثيف العمل على 
المس  ى الدولي تح  رعاية مجم عة الدول العشرية وت  تكليف مجلس 

فية بمهمة وض  إةار لل عامل م  االس قرار المالي ولجنة باقل للر ابة المصر
هذه المخاةرع وصماية االس قرار الماليع ليشمل ليس فقط البن ـ والمؤسسات 
ً البن ـ  المالية ذات األهمية النظامية على المس  ى العالميع بل أيضا

 والمؤسسات المالية ذات األهمية النظامية على المس  ى المحلي.
 

ب ض  ال عليمات ال ي تهدف إلى  2017   ا  البنك المركزن األر لي في عا
للمحافظة على تعزيز  درة البن ـ ذات األهمية النظامية على المس  ى المحلي 

سالمة وم الة أوضاعها المالية وال قليل مة اآلثار السلبية ال ي  د تن ج في صال 
م اجه ها لمشاكل ج هرية على اس قرار النظا  المالي واال  صا  بشكل عا ع 

ً م  الممارسات الدولية في هذا الخص ص وفي إةار تلبي   وذلك السجاما
مقررات لجنة باقل للر ابة المصرفية الخا ة بإةار ال عامل م  البن ـ ذات 
األهمية النظامية على المس  ى المحلي. هذا وت ضمة هذه ال عليمات المحاور 

 الرهيسية ال الية: 
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تس خد  المعا لة ال الية ل حديد البن ـ المرخصة ذات األهمية النظامية على 
( I) النظامية للبنك األهمية (ijSCOREالمس  ى المحليع صي  يقيس الـمؤ ر )

(ع صي  تبدأ األهمية النظامية للبنك عندما تصل  يمة Jخالل الف رة )
(ij(SCORE ( ع علما أا الحد األ صى للـمؤ ر 0.15إلى)) ij(SCORE   ه
 ( )على اف راض وج   بنك واصد فقط(: 4)
 

يمثل البسط إجمالي البند لدى البنك في صية يمثل المقا  إجمالي البند لدى إجمالي 
(ع وبالنسبة j( إلى إجمالي عد  البن ـ خالل الف رة )nالبن ـع كما ترمز )

 فهي معرفة بالجدول الساب .  A,B,C,D,E,F,G,H,K,X,Yللرم ق 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = (0.8 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
  + 0.2 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴

∑ 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

)

+  (0.5 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴
∑ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
+ 0.5 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴

∑ 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

)  

+ ( 0.25 Eij
∑ Eijn

𝑖𝑖=1
+ 0.25 Fij

∑ Fijn
𝑖𝑖=1

+ 0.25 Gij
∑ Gijn

𝑖𝑖=1
+ 0.25 Hij

∑ Hijn
𝑖𝑖=1

 )   

+(0.4 Kij
∑ Kijn

𝑖𝑖=1
+ 0.1 Xij

∑ Xijn
𝑖𝑖=1

+ 0.5 Yij
∑ Yijn

𝑖𝑖=1
 

 
بهدف تعزيز  درة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً على اس يعاي الخساهرع 

ضافي ) سمال إ ( بحي  ي ك ا مة Surchargeسي   الللب مة تلك البن ـ رأ
 Common Equity Tier 1صق   صملة األسننننننه  العا ية عالية الج  ة )

“CET1” وفقاً لما ه  معرف في تعليمات رأس المال ال نظيمي وفقاً لمعيار )
ع وما يقابلها للبن ـ اـسننننالميةع على أا يضنننناف بصنننن رة تدريجية IIIباقل 

 

 

 

 ( 6جدول رقم )
مؤ رات لجنة با ل للرقابة المصرفية الحتساب األهمية النظامية للبنوك ذات 

 األهمية النظامية محليا  

معام  
 المؤ ر الرمز 1أداة القياس )المؤ ر الفرعي( الضرب

 الحج  A إجمالي م ج  ات فروع البنك  اخل األر ا. 0.8

إجمالي االل زامات خارج الميزالية لفروع األر ا  0.2
)االع ما ات الصا رة وال ار ة المعزقةع الكفاالتع 

 القب التع السق ف غير المس غلةع ....إلخ(

B 

إجمالي أر دة وإيداعات البنك لدى البن ـ  0.5
 والمؤسسات المصرفية*

C ال رابط 

المصرفية لدى إجمالي و اه  البن ـ والمؤسسات  0.5
 البنك*.

D 

إجمالي ال سهيالت الممن صة لألفرا  باـضافة إلى  0.25
 إجمالي ال سهيالت العقارية*.

E االس بدال 

 F إجمالي ال سهيالت الممن صة للشركات*. 0.25

 G إجمالي ال سهيالت الممن صة للحك مة وللقلاع العا *. 0.25

صج  ال عامالت في لظا  المدف عات ال ةني في  0.25
 2RTGSاألر ا 

H 

 إجمالي م ج  ات البنك خارج األر ا  0.4
)م ج  ات فروع البنك و ركاته ال ابعة خارج 

 األر ا(

K ال عقيد 

إجمالي االل زامات خارج الميزالية خارج األر ا  0.1
الكفاالتع ))االع ما ات الصا رة وال ار ة المعزقةع 

 القب التع السق ف غير المس غلةع ....إلخ(

X 

إجمالي م ج  ات مالية بالقيمة العا لة مة خالل بياا  0.5
الدخل الشامل* + إجمالي م ج  ات مالية بالقيمة 

 العا لة مة خالل بياا الدخل الشامل اآلخر*

Y 

األر اع والخارجع والشركات ال ابعة  اخل وخارج )*( على مس  ى البيالات المالية الم صدة )فروع 
 األر ا(.

 ي   تعبئة القي  باـجمالي أن  بل اس بعا  مخصصات الف اهد المعلقة وأن اس بعا ات أخرى.  (1)
( وال ي ت  MT202, MT103, MT102يمثل  يمة رساهل س يف  الصا رة عة كل بنك بيل اعها ) (2)

 على لظا  المدف عات ال ةني خالل العا .تس ي ها على صساباته المركزية المعرفة 
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تس خد  المعا لة ال الية ل حديد البن ـ المرخصة ذات األهمية النظامية على 
( I) النظامية للبنك األهمية (ijSCOREالمس  ى المحليع صي  يقيس الـمؤ ر )

(ع صي  تبدأ األهمية النظامية للبنك عندما تصل  يمة Jخالل الف رة )
(ij(SCORE ( ع علما أا الحد األ صى للـمؤ ر 0.15إلى)) ij(SCORE   ه
 ( )على اف راض وج   بنك واصد فقط(: 4)
 

يمثل البسط إجمالي البند لدى البنك في صية يمثل المقا  إجمالي البند لدى إجمالي 
(ع وبالنسبة j( إلى إجمالي عد  البن ـ خالل الف رة )nالبن ـع كما ترمز )

 فهي معرفة بالجدول الساب .  A,B,C,D,E,F,G,H,K,X,Yللرم ق 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = (0.8 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
  + 0.2 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴

∑ 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

)

+  (0.5 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴
∑ 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛
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+ 0.5 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴

∑ 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛
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∑ Eijn

𝑖𝑖=1
+ 0.25 Fij

∑ Fijn
𝑖𝑖=1

+ 0.25 Gij
∑ Gijn
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+ 0.25 Hij
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𝑖𝑖=1
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+(0.4 Kij
∑ Kijn

𝑖𝑖=1
+ 0.1 Xij

∑ Xijn
𝑖𝑖=1

+ 0.5 Yij
∑ Yijn

𝑖𝑖=1
 

 
بهدف تعزيز  درة البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً على اس يعاي الخساهرع 

ضافي ) سمال إ ( بحي  ي ك ا مة Surchargeسي   الللب مة تلك البن ـ رأ
 Common Equity Tier 1صق   صملة األسننننننه  العا ية عالية الج  ة )
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 الحاكمية المؤسسية وإدارة المخاطر: .1

 

ي  جب على مجالس إ ارة البن ـ المهمة محلياً لعب  ور أساسي  .أ
  رن فيما يلي: ومح

 
مة صي  ثقافة المخاةر  3االل زا  بمعايير ذات مس  ى م قد  .1

وإ ارة المخاةرع والح كمةع والر ابة الداخلية واالم ثالع 
واخ يار أعضاض اـ ارة ال نفيذية العليا بما ينسج  وةبيعة 

 لشاة البنك ولم ذج أعماله. 
 

اع ما  منهجية ـخضاع إةار إ ارة المخاةر لدى البنك إلى  .2
مراجعة  ورية  اخلية وخارجية )مة جهات اس شارية 
مخ صة(ع ويجب على مجلس إ ارة البنك وا ارته ال نفيذية 
العليا األخذ باالع بار مالصظات وت  يات عملية المراجعة 

ل  جه وال قيي  وتحدي  إةار إ ارة المخاةر بما ي ما ى م  ا
 االس راتيجي للبنك ولم ذج أعماله. 

                                                           
 ي جد بعض األورا  ال ي تناول  هذه المعايير ومنها على سبيل المثال ال الحصر:  3

Financial Stability Board (2012): “Increasing the Intensity and Effectiveness of 
SIFI Supervision”, Progress Report to the G20 Ministers and Governors, 3rd 
Report. 
Financial Stability Board (2013): “Principles for An Effective Risk Appetite 
Framework”, FSB publications, Document no.131118. 

 

 

 

وبحي  ي   البدض ب لبية الم للب اـضننننننافي بعد عا  مة تاريخ البيالات ال ي ت  
 االص ساي على أساسهاع وكما ه  م ضح بالجدول أ لاه: 

 
ـ ذات األهمية النظامية  .أ في صال صدوث تغيير في األهمية النظامية للبن 

محلياًع في   ال عامل م  رأس المال اـضافي وف  ما ه  م ضح في 
 (. 2ملح  ر   )

 
 (7جدول رقم )

 رأس المال اإل افي المطلوب من البنوك ذات األهمية النظامية محليا  
 

)نتيجة تطبيق المعادلة 
 (Scoreأعال ( * )

 نسبة حقوق حملة األسهم العادية المطلوب إ افتها 
 2)كنسبة م وية من األصول المرجحة بالمخاطر(

 العا  الراب  العا  الثال  العا  الثالي العا  األول
 %0.5 %0.375 %0.25 %0.125 0.50ولغاية  0.15من 

 %1 %0.75 %0.5 %0.25 1ولغاية  0.50أكبر من 

 %1.5 %1.125 %0.75 %0.375  1.5ولغاية  1أكبر من 

 %2 %1.5 %1 %0.5 2ولغاية  1.5أكبر من 

 %2.5 %1.875 %1.25 %0.625 2.5ولغاية  2أكبر من 

 

إضافة الى رأس المال اـضافي الملل ي مة البن ـ ذات األهمية النظامية 
محلياً وما ه  ملل ي مة جمي  البن ـ وفقاً لل عليمات النافذةع فإا هذه البن ـ 

 ُملزمة بما يلي: 
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أعضاض اللجنة بشكل مس مر بما يسمح له  القيا  بدوره  بص رة 
 فعالة.

ً فـي إةـار تعزيز  .ج تل ز  البنـ ـ ذات األهميـة النظاميـة محليـا
بيـالـات الم ـعلقة  درتـها علـى إ ارة المخاةر بشكل عا  وجمـ  ال

بالمخـاةر وإعـدا  تقارير ذات العال ة بشكل خاص ب زويد البـنك 
المركـزن فـي م عــد أ صـاه سنـة واصـدة مة تـاريـخ تصـنيف 
البنـك ضمـة البنـ ـ ذات األهميـة النـظـاميـة محليـاً ب قيـيـ  لمـدى 

ر الخا ة ال ـزامـها بمبـا ئ جمـ  البيـالـات وإعــدا  ال ـقاري
 Effective Risk Data Aggregation andبالمخاةر  

Risk Reporting (Risk Principle)]  الصا رة عة لجنة
واتخاذ كافة اـجراضات وال رتيبات  7باقل للر ابة المصرفية

الالقمة لالل زا  بهذه المبا ئ في م عد أ صاه ثالث سن ات مة 
ت األهمية النظامية تاريخ تصنيف البنك على أله مة البن ـ ذا

 محلياً.
 

فيما ي عل  باـجراضات الر ابية الخا ة بالبن ـ ذات األهمية النظامية محلياًع 
ً وتعزيز  وكجزض مة تعزيز ت ا ل البنك المركزن م  البن ـ المهمة محليا

 الر ابة عليها فإا البنك المركزن سيعمد إلي:
  

ال حق  مة مدى فعالية إةار الحاكمية المؤسسية للبن ـ ذات  .أ
األهمية النظامية محلياً وخا ة فيما ي عل  ب ركيز مجالس إ ارتها 
                                                           

 الرج ع الى ال ر ة ال الية:  يمكة 7
Basel Committee on Banking Supervision (2013): “Principles for Effective risk 
Data Aggregation and risk Reporting”. BIS Documents, No 239.  

 

 

 

لقياس المخاةر  4السعي لح  اس خدا  منهجيات وةر  م قدمة .3
الرهيسة ال ي ت اجه البنكع ت ناسب م  صج  البنك وةبيعة 

 عملياته ومس  ى تعقيدها. 
 

ـ ارة مخاةر ال شغيل بحي  يك ا  5ت فير وصدات منفصلة .4
مال م  اـةار العا  ـ ارة إةار إ ارة المخاةر ال شغيلية م كا

المخاةر في البنكع م  إيالض م ض ع خلط اس مرارية العمل 
اه ماماً مناسباًع وم اكبة  6والمخاةر السيبرالية / االلك رولية

 أفضل المعايير وأصدث المس جدات بهذا الخص ص.
 

تل ير لظا  تصنيف اه مالي  اخلي لدى البنك وبحي  ي    .5
المن جات االه مالية المقدمة مة البنك ربله م  عملية تسعير 
 و روة منح االه ماا. 

 
ً ت ضيح  .ي يجب على البنك الذن ت  تصنيفه كبنك مه  محليا

اـجراضات ال  اهية في ال عامل م  األلشلة المشب هة أو االص يالية 
وخص  اً في خل ة األعمال الرهيسةع وبحي  يك ا لديه لجنة 

لس ت ك ا مة ثالثة أعضاض على ام ثال منفصلة منبثقة عة المج
األ ل غالبي ه  مة األعضاض المس قليةع وبحي  ي   تل ير  درات 

                                                           
للبنك تحديد اللر  الم قدمة ال ي سيس خدمها لقياس المخاةر الرهيسة بما ي ناسب م  صج  البنك وةبيعة يع    4

عملياته ومس  ى تعقيدهاع على أا ي   تجنب اس خدا  اللر  البسيلة مثل ةريقة المؤ ر األساسي لقياس 
 مخاةر ال شغيل أو اللريقة المعيارية البديلة لقياس مخاةر االه ماا.

لمقص   هنا أال تك ا إ ارة مخاةر ال شغيل تابعة ل صدات إ ارة المخاةر األخرى مثل مخاةر االه ماا أو ا 5
 مخاةر الس  .

المخاةر السيبراليه )االلك رولية( هي خلر صدوث خساهر مالية و/أو تش يه سمعة البنك ل يجة صدوث خلل  6
 أو فشل في البنية ال ح ية ال قنية الخا ة بها.
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ةر  الحفاظ على كمية ول عية رأس المالع م  ت ضيح  .2
اـجراضات االس راتيجية ال ي يجب القيا  بها لهذا الغرض مثل بي  

جديدع و ف بعض بعض الشركات ال ابعةع الحص ل على رأسمال 
 عمليات البنكع عد  ت قي  األرباح و/أو منح المكافئات.

 
و فاً مفصالً لكيفية صل أقمة السي لة الممكة أا ي اجهها البنك  .3

عند فقداا الثقة به وكذلك كمية السي لة اللارهة ال ي  د يح اجها 
 ومصا رها وكلفها.

 
في أن عمليات ومؤ رات م ث  ة تضمة تنفيذ تدابير االل عاش  .4

و   )على سبيل المثال العمليات الداخليةع ألظمة تقنيات 
المعل ماتع المقا ة وال س يةع عق   الم ر يةع والم ظفية ال ي 

 تمكة البنك مة م ا لة العمل(. 
 

عند اعدا  خلط اـلعاش يجب على البنك ت ضيح اـجراضات ال اجب  .ي
ة على وض  عملها في صال واجه البنك أوضاع صرجة و ديدة الخل ر

البنك وال ي يمكة أا تهد  وج  ه واس مراري هع ولهذه الغاية يجب على 
البنك ت ثي   اهمة اـجراضات ال ي يمكة اللج ض لها في هذه الحالةع 
وبحي  يمكة للبنك أا يخ ار مة بية  اهمة الخيارات )اـجراضات( 

جهها. األكثر مناسبة لحل المشكلة تبعا لن ع وصج  المشاكل ال ي ي ا
وليس ملل با مة البنك ترتيب الخيارات أو اـجراضات ال ي يمكة 
اللج ض إليها عند م اجهة المشاكل وإلما يع مد اـجراض الم خذ على 

 ةبيعة المشكلة.

 

 

 

على األم ر االس راتيجية ذات المس  ى العالي والمخاةر الرهيسة 
 ال ي ي اجهها البنك. 

 
عقد اج ماعات  ورية م  األعضاض المس قلية في مجالس إ ارة  .ي

ً وم  لجاا ال د ي  والمخاةر واالم ثال كل ال بن ـ المهمة محليا
 على صدة.

 
ت ا ل مس مر م  اـ ارات العليا في البن ـ المهمة محلياًع  .ج

ً ر ساض ال صدات ال نظيمية للمخاةر وال د ي   وخص  ا
 واالم ثال. 

 
 د يق   البنك المركزن بللب اخ بارات أوضاع ضاغلة محد ة  . 

تصنيفه ضمة هذه البن ـ إا  ع  الحاجة إلى خا ة بكل بنك ت  
 ذلك.

تقلي  أثار مواجهة ه   البنوك لم اك  جوهرية فإن مة جالب آخر وبهدف 
 اإلطار الرقابي ي م  التعليمات التالية: 

 
على البنك الذن ت  تصنيفه كبنك مه  محلياً أا يك ا لديه خلط إلعاش  .أ

رض لها وخا ة في وذلك لل عامل م  مخ لف المخاةر ال ي  د ي ع
 األو ات الحرجةع بحي  ت ضمة الخلة كحد أ لي ما يلي: 

 
 وساهل تقليل صج  مخاةر البنك.  .1
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 تمكة البنك مة م ا لة العمل(. 
 

عند اعدا  خلط اـلعاش يجب على البنك ت ضيح اـجراضات ال اجب  .ي
ة على وض  عملها في صال واجه البنك أوضاع صرجة و ديدة الخل ر

البنك وال ي يمكة أا تهد  وج  ه واس مراري هع ولهذه الغاية يجب على 
البنك ت ثي   اهمة اـجراضات ال ي يمكة اللج ض لها في هذه الحالةع 
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ً على جمي   IIIالخساهر اـضافية على م للبات باقل  ال ي ت  تلبيقها  وليا
لجنة باقل  المصارف النشلة. عالوة على ذلكع  عا  ا ة مجم عة العشرية

للر ابة المصرفية ومجلس االس قرار المالي إلى العمل بصفة عاجلة على إيجا  
 يغ ل  سي  للا  إةار المؤسسات المالية ذات األهمية للنظا  المالي العالمي 

 ليشمل المصارف المحلية ذاا األهمية للنظا  المالي. 
 

قيي  ل حديد وتعيية بناض عليهع أعدت لجنة باقل للر ابة المصرفية منهجية ت
المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي في اال  صا ات ال ةنية المحلية. 
وفي هذا الصد ع أعدت مؤسسة النقد العربي السع  ن منهجية تقيي   اهمة على 
ةري   ياس مبنية على مؤ رات ل قيي  وتعيية المصارف المحلية ذات األهمية 

م  افقة م  منهجية تقيي  المصارف المحلية ذات للنظا  المالي في المملكة 
األهمية للنظا  المالي الصا رة عة لجنة باقل للر ابة المصرفية. وت  اخ يار 
ومعايرة هذه المؤ رات بلريقة تجعلها تعكس الج الب المخ لفة والديناميكية 
ال شغيلية للنظا  المصرفي السع  ن وتعلي أهمية لدور المصارف في عملية 

قرار النظا  المالي. كما تدرس منهجية تقيي  مؤسسة النقد خصاهص كل اس 
مصرف المرتبلة بيثر تعثره على النظا  الماليع مثل صجمهع وال رابط معهع 
واس دام هع و رجة تعقيده. بناًض عليهع ُ نف  س  مصارف بيلها ذات أهمية 

 1مال لسب ه للنظا  الماليع وت  ت جيه مصرف واصد باالص فاظ باص ياةي رأس
في الماهة. تعكس  0.5في الماهةع والخمسة اآلخرية باص ياةي رأسمال لسب ه 

منهجية تقيي  المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي األثر المح مل على 
النظا  المالي الناج  عة تعثر مصرف ماع أن أا المرج  ل قيي  األثر الناج  

همية للنظا  المالي ه  اال  صا  المحلي. عة تعثر المصارف المحلية ذات األ
وي   سن ياً تقيي  أثر تعثر المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي على 

 

 

 

يجب أا تك ا خلط اـلعاش مشم لة في اـةار الكلي ـ ارة المخاةر  .ج
  المناسب الخاص بالبنك وفي عملياته وبحي  يمكة تلبيقها في ال  

 عند الحاجة. 
 

تحديد اـةار ال نظيمي لخلة اـلعاش بحي  يك ا لدى البنك صاكمية  . 
مناسبة لخلط اـلعاش وكذلك م ار  كافية لدع  الخلطع ويشمل ذلك 

 على ما يلي: 
 

 تحديد مسؤوليات ال صدات ال نظيمية في البنك بشكل واضح.  .1
 تحديد مسؤوليات اـ ارة ال نفيذية ومجلس اـ ارة. .2

 
تل ير سياسة مناسبة ضمة خلط اـلعاش ت ضح ةر  ال  ا ل م   هـ. 

كافة األةراف المعنية في أو ات األقمات مثل السللات الر ابيةع 
 لم ظفية.القلاع العا ع المؤسسات الماليةع ا

 
سيق   البنك المركزن بال يكد مة أا البن ـ المهمة محلياً لديها خلط  و.

إلعاش لل عامل م  ف رات الضغ ةات غير الم   عة بما في ذلك وج   
 أصداث مة  يلها أا تشكل خلراً جسيماً على اس مرارية البنك. 

 
 السعودية

 

  اعد بشيا منهجية  2011أ درت لجنة باقل للر ابة المصرفية في ل فمبر 
تقيي  المصارف ذات األهمية للنظا  المالي العالميع وم للبات اس يعاي 
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األهمية للنظا  المالي الصا رة عة لجنة باقل للر ابة المصرفية. وت  اخ يار 
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ال شغيلية للنظا  المصرفي السع  ن وتعلي أهمية لدور المصارف في عملية 

قرار النظا  المالي. كما تدرس منهجية تقيي  مؤسسة النقد خصاهص كل اس 
مصرف المرتبلة بيثر تعثره على النظا  الماليع مثل صجمهع وال رابط معهع 
واس دام هع و رجة تعقيده. بناًض عليهع ُ نف  س  مصارف بيلها ذات أهمية 

 1مال لسب ه للنظا  الماليع وت  ت جيه مصرف واصد باالص فاظ باص ياةي رأس
في الماهة. تعكس  0.5في الماهةع والخمسة اآلخرية باص ياةي رأسمال لسب ه 

منهجية تقيي  المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي األثر المح مل على 
النظا  المالي الناج  عة تعثر مصرف ماع أن أا المرج  ل قيي  األثر الناج  

همية للنظا  المالي ه  اال  صا  المحلي. عة تعثر المصارف المحلية ذات األ
وي   سن ياً تقيي  أثر تعثر المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي على 

 

 

 

يجب أا تك ا خلط اـلعاش مشم لة في اـةار الكلي ـ ارة المخاةر  .ج
  المناسب الخاص بالبنك وفي عملياته وبحي  يمكة تلبيقها في ال  

 عند الحاجة. 
 

تحديد اـةار ال نظيمي لخلة اـلعاش بحي  يك ا لدى البنك صاكمية  . 
مناسبة لخلط اـلعاش وكذلك م ار  كافية لدع  الخلطع ويشمل ذلك 
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تل ير سياسة مناسبة ضمة خلط اـلعاش ت ضح ةر  ال  ا ل م   هـ. 

كافة األةراف المعنية في أو ات األقمات مثل السللات الر ابيةع 
 لم ظفية.القلاع العا ع المؤسسات الماليةع ا

 
سيق   البنك المركزن بال يكد مة أا البن ـ المهمة محلياً لديها خلط  و.

إلعاش لل عامل م  ف رات الضغ ةات غير الم   عة بما في ذلك وج   
 أصداث مة  يلها أا تشكل خلراً جسيماً على اس مرارية البنك. 

 
 السعودية
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تقيي  المصارف ذات األهمية للنظا  المالي العالميع وم للبات اس يعاي 
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يهدف م للب الحد األعلى الس يعاي الخساهر للمصارف المحلية ذات األهمية 
مقارلة للنظا  المالي إلى قيا ة تقليص اص مالية تعثر المصارف الهامة 

بالمؤسسات غير الهامة للنظا  الماليع وال يكيد على األثر الكبير الم     عند 
تعثر المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي على كل مة النظا  المالي 
واال  صا  المحلي. وي الض  م للب الحد األعلى الس يعاي الخساهر لمصرف 

ال قيي  وال حديد. ويجب في  ما م   رجة أهمية هذا المصرف صسب عملية
ً أا تس  في بالكامل م للب الحد األعلى  1األسه  العا ية مة الفئة  أيضا

الس يعاي الخساهر. وتق   المؤسسة بحساي تكاليف رأسمال م للب الحد 
األعلى الس يعاي الخساهر بناًض على  رجة أهمية المصرف للنظا  المالي 

 في صزمة بناض على لقاةه.والمحد  في تقيي  كل مصرفع وي ض  
عالوة على ذلكع  د تض  مؤسسة النقد م للبات إضافية وتدابير وسياسات 
أخرى تراها مناسبة لمعالجة المخاةر الناجمة عة المصارف المحلية ذات 
األهمية للنظا  الماليع بما في ذلك خلط ال عافي وال صفيةع وأن تدابير أخرى 

 صسبما ه  مناسب. 
 

 قطر
 

 2014  ال عليمات الر ابية بشيا البن ـ ذات األهمية النظامية منذ عا  ت  تلبي
 أرب وفرض م للب رأس مال إضافي على هذه البن ـ وبشكل تدريجي على 

وصالياً الم للب ملب  على خمسة بن ـ صسب  2018سن ات ال ه  في عا  
ال عليمات الر ابية. ي   جم  البيالات مة البن ـ ومعالج ها  اخلياً وفقاً لألهمية 

 النسبية.
 

 

 

 

اال  صا  المحلي أو أثر تقييمها وتحديدها كمصارف هامةع م  مراعاة الع امل 
الخا ة بكل مصرف إضافة إلى ما تراه مؤسسة النقد )بناض على القرار 

كما تق   المؤسسة بعملية تقيي  المصارف المحلية ذات األهمية  اـ رافي(.
 للنظا  المالي وتحديدها في  هر فبراير مة كل عا  بناض على بيالات لهاية العا . 
تلز  المصارف المحلية ذات األهمية للنظا  المالي محد ه بم جب هذه المنهجية 

 خل  صيز ال نفيذ اع بارا ( ال ي HLAب دابير الحد األعلى الس يعاي الخساهر )
. وي   تقيي   رجة أهمية المصرف بالنسبة للنظا  المالي على 2016مة يناير 

مس  ى م صد. وتس ند منهجية ال حديد في المملكة إلى أرب  فئات على النح  
 الم جز في الجدول أ لاه: 

 ( 8جدول رقم )

منهجية المؤسسة لتحديد المصارف المحلية الف ات والف ات الفرعية واألو ان المستخدمة في 
 ذات األهمية للنظام المالي

 و ن المؤ ر مؤ ر فردي الف ة )الو ن(

 III 30%إجمالي االلكشافات صسب لسبة الرافعة المالية لمعيار باقل  %(30الحجم )

 %(30االرتباط )

ال جاريةع ومصارف م خصصةع صج  األ  ل  اخل النظا  المالي: المس حقة على المصارف 
 ومؤسسات مالية أخرى.

10% 

صج  الملل بات  اخل النظا  المالي: المس حقة لمصارف تجاريةع ومصارف م خصصةع 
 ومؤسسات مالية أخرى.

10% 

 %10 إجمالي األورا  المالية القابلة لل داول.

 %10 الب ر ةالقيمة األسمية للمش قات المالية خارج  %(10التعقيد )

 %30 المدف عات ال ي ل  ي   تنفيذها وتس ي ها مة خالل لظا  المدف عات %(30االستدامة )

 %100 مؤ رات 6 ف ات 4
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ال عليمات الر ابية. ي   جم  البيالات مة البن ـ ومعالج ها  اخلياً وفقاً لألهمية 

 النسبية.
 

 

 

 

اال  صا  المحلي أو أثر تقييمها وتحديدها كمصارف هامةع م  مراعاة الع امل 
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 و ن المؤ ر مؤ ر فردي الف ة )الو ن(

 III 30%إجمالي االلكشافات صسب لسبة الرافعة المالية لمعيار باقل  %(30الحجم )

 %(30االرتباط )

ال جاريةع ومصارف م خصصةع صج  األ  ل  اخل النظا  المالي: المس حقة على المصارف 
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10% 
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 ومؤسسات مالية أخرى.
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للدولةع وفي إةار الحرص الداه  على  النم  اال  صا ن الشامل والمس دا 
م اكبة أصدث الممارسات الدولية في مجال الر ابة المصرفية ال ي تس هدف 
م اجهة المخاةر وال صدن للصدمات القاهمة والمح ملة مة خالل تدعي  القاعدة 
الرأسمالية للبن ـ  ا  البنك المركزن بإعدا   راسة ل حديد البن ـ ذات األهمية 

محلياًع وبناض عليه فقد  رر مجلس إ ارة البنك المركزن المصرن  النظامية
 ما يلي:  2017مارس  29بجلس ه المنعقدة ب اريخ 

 
يق   البنك المركزن المصرن ب حديد البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً وفقاً 

 للمنهجية ال الية.
يق    لاع الر ابة واـ راف بالبنك المركزن المصرن ب لبي   .1

منهجية الُمشار إليها سلفاً وإبالغ البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً ال
بالن اهج وتحديد م للبات رأس المال اـضافية ال ي يجب على هذه 

 : البن ـ تك ينها وفقا للجدول االتي
 

 (9جدول رقم )
 رائح البنوك ذات األهمية النظامية وما يستتبعها من  يادة في رأس المال في 

 مصر
 

 متطلبات رأس المال اإل افية )%( نطاق النتائج ال رائح 
 1.25 3200أكبر مة  5
 1 3200ص ى  2501مة  4
  0.75  2500ص ى  1801مة  3
  0.50  1800ص ى  1101مة  2
  0.25  1100ص ى  400مة  1

 ---- 399ص ى  0مة  بنوك ليست ذات أهمية نظامية محليا  
 (. "تحديد البن ـ ذات األهمية النظامية محلياً ".2017المركزن المصرنع )المصدر: البنك 

 

 

 

 

 الكويت
 

هيكل رأس  24/12/2013اع مد مجلس إ ارة بنك الك ي  المركزن ب اريخ 
ً ل عليمات باقل )المال المق رح للبن ـ  ( بما في ذلك الف رة IIIالك ي ية وفقا

االل قالية المق رصة ل لبي  تلك ال عليماتع وكذلك اع مد المجلس المنهجية 
 الخـا ة بالبن ـ الك ي ية ذات ال يثير النظامي.

 
تجدر اـ ارة إلى أا الحد األ لى الملل ي لكفاية رأس المال بالنسبة للبن ـ 

ـ ذات ال يثير النظامي يبلغ  الك ي ية بخالف في الماهةع وفي صال تلبي   13البن 
ـ الك ي ية ذات ال يثير النظامي  الحد األ صى لم للب رأس المال اـضافي البن 

 في الماهة. 15في الماهة( س ف تصل النسبة إلى  2)وبحد أ صى 
 

سابية ت  ي   تحديد البن ـ الك ي ية ذات ال يثير النظامي بناًض على مصف فة ص
إعدا ها اس ر ا اً بال ر  ية الصا رتية عة لجنة باقل للر ابة المصرفية بشيا 
البن ـ ذات األهمية النظامية عالمياًع والبن ـ ذات األهمية النظامية محلياً. 
وت يلف تلك المصف فة مة ع امل رهيسة وع امل فرعيةع فالع امل الرهيسة 

وج   بديلع و رجة ال عقيدع واالللباع هي الحج ع و رجة ال رابطع وإمكالية 
 العا . وي   النظر في عدة ع امل فرعية لكل عامل رهيس.

 
 مصر

 

في ض ض جه   البنك المركزن المصرن المس مرة ل ل ير القلاع المصرفي 
بهدف تعزيز سالم ه واس قراره و ع   وره الفعال في المساهمة في تحقي  
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إصداث  تهدف هذه االتفا يات باألساس إلى .ةالر ابية المماثلة في الدول األجنبي
االه ماا المغربية ال ي  مجم  مشرفية ل نسي  أعمال اـ راف على مؤسسات

لها فروع أو  ركات تابعة مقامة في الخارج والقيا  بمهمات الر ابة الميدالية 
 .بشكل ثناهي

 
المخاةر الشم لية يعهد كما ت  إصداث لجنة تسمى لجنة ال نسي  والر ابة على 

إليها القيا  بالر ابة االص راقية الكلية على القلاع الماليع وتحديد المؤسسات 
 .عليها ور اب ها المالية ذات األهمية الشم لية وتنسي  األلظمة المش ركة الملبقة

ال ي  ال جمعات المالية يهدف إلى تيةير إةار خاص كما وض  هذا القال ا
يق   صالياً بنك المغري بصياغة  ة ذات أهمية. في هذا الصد عألشلة مالي تزاول

 ال جمعات المالية. لهذه الملب  اـةار ال نظيمي منش ر يحد 
 

م اقاة م  ذلكع تم  الم افقة على المنش ر ال نظيمي الم عل  بشروة وكيفية 
إعدا  وتقدي  خلة صل األقمة الداخلية مة ةرف البن ـ. ويهدف هذا المنش ر 

ـ تقديمهاع إل ى تيةير مخللات تس ية الصع بات الداخلية ال ي ي عية على البن 
وخا ة منها البن ـ ذات األهمية النظاميةع صي  تهدف هذه المخللات إلى 
ـ على تحديد الم ار  الجديدة ال ي تمكة مة الرف  مة مس  يات رأس  ص  البن 

العجزع م  األخذ بعية  المال والسي لةع وعلى تحديد اس راتيجية تس ية في صال
  االع بار العرا يل المح ملة ل نفيذ هذه االس راتيجية. 

 

 

 

 

 

 

ي   مراجعة وتحدي  المنهجية مة  بل البنك المركزن المصرن وفقاً  .2
 لمس جدات الس   وبحد أ صى مرة كل ثالث سن ات. 

 
تلب  هذه ال عليمات على البن ـ العاملة في مصر اع بارا مة أول  .3

بالنسبة للبن ـ ال ي تعد   اهمها المالية السن ية في وذلك  2019يناير 
بالنسبة للبن ـ  2019آخر  يسمبر مة كل عا ع واع باراً مة أول ي لي  

  ال ي تُعد   اهمها المالية السن ية في آخر ي لي  مة كل عا .
 

 المغرب
 

على مبدأ تلبي    اعد اص راقية  2015لص القال ا البنكي المع مد منذ سنة 
ر  رامة للبن ـ ذات األهمية النظامية. في هذا الصد ع ت   ياغة منهجية أكث

تحديد هذه المؤسساتع واع ما  وإ رار  اهم ها والعمل جارن في مجال معايرة 
مس  ى الم للبات اـضافية مة رأس المال ال ي س لب  على البن ـ ذات 

كية ذات األهمية األهمية النظامية. بالنظر إلى أهمية ألشلة المجم عات البن
النظاميةع ت  إلشاض مصلحة خا ة بكل مؤسسة للقيا  بر د لشيط للمخاةر 
المنبثقة مة كل مؤسسة. ت  كذلك إلشاض مصلحة تق   ب  ب  ألشلة هذه 

ووصدة خا ة بمرا بة وت ب   المؤسسات خارج الحدو  خا ة في  ول إفريقياع
ه المؤسسات ب تيرة م قاربة مخللات تس ية األقمات. كما ت   مرا بة وت ب  هذ

 .الميدالية س اًض بالنسبة للر ابة المك بية أو
 

ـبرا   يؤهل بنك المغري على  عيد الر ابة العابرة للحدو ع فإا القال ا البنكي
اتفا يات ثناهية لل عاوا وتبا ل المعل مات في مجال اـ راف البنكي م  الهيئات 
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قدرات السلطات الرقابية في مجال تطوير المنهجيات المستخدمة لتحديد ه   
 ا  في االعتبار السياق المحلي لك  دولة على حد  النوعية من المصارف أخ

بما يستتبعه ذل  من تباين في جوانب األهمية النظامية بهدف التحديد الدقيق 
لمتطلبات رأس المال اإل افي التي يتعين على ه   النوعية من البنوك 
االحتفاظ بها. كما تؤكد اللجنة األهمية المتزايدة إلجراءات الرقابة النوعية 

لى ه   البنوك بما يضمن إلتزامها بأطر مالئمة للحوكمة، ومستو  مقبول ع
من المخاطر، وتبنيها لخطط تعافي كف ة كفيلة بمواجهة أية صدمات قد 
تتعرض لها. مع التأكيد على أهمية التعاون بين المصارف المركزية 
 والسلطات اإل رافية األخر  ذات العالقة والتعاون مع السلطات الرقابية
األخر  عبر الحدود فيما يتعلق بفرض متطلب رأس المال اإل افي للبنوك 

  ذات األهمية النظامية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : الخالصة والتوصيات 

 

أبرقت األقمة المالية العالمية األخيرة وتداعياتها المالية واال  صا ية أهمية 
المصرفية معالجة المخاةر النظامية. و د ل ج عة ذلك  يا  لجنة باقل للر ابة 

بال عاوا م  معهد االس قرار المالي بإعدا  إةار ر ابي لل عامل م  المؤسسات 
المالية ذات المخاةر النظامية. و د جرى اع ما  هذا اـةارع مة  بل مجم عة 

. وهدف هذا اـةار الر ابي إلى الحد مة المخاةر 2011العشرية في ل فمبر 
ة على المؤسسات المصرفية ذات النظامية مة خالل إ خال م للبات إضافي

المخاةر النظامية عالمياً. الصقاً لذلكع وإ راكاً ل ج   مؤسسات مالية ومصرفية 
ذات مخاةر لظامية على المس  ى المحليع أ دم  لجنة باقل للر ابة المصرفية 

على وض  إةار ر ابي مماثل ي ك ا مة مجم عة مة  2012خالل العا  
المؤسسات على الصعيد المحلي. و د  دم  ال ر ة المبا ئ لل عامل م  هذه 

عرضاً وتعريفاً بهذه المبا ئ ومسؤوليات السللات اـ رافية في هذا الشياع 
وكذلك ل اهج تلبي  هذا الم للب في تس   ول عربية  ام  ب لبيقه بما يشمل 

 ي ذلك مة تحديد لعد  هذه البن ـ وةبيعة الم للبات الر ابية الكمية والن عية ال
فرض  عليها وال حديات ال ي واجه  المصارف المركزية في هذا الصد  

 وكيف تغلب  عليها.
 

بناء  عليه، تدعو اللجنة العربية للرقابة المصرفية، المصارف المركزية 
ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تطبيق متطلب رأس 

امية بهدف الحد من تراكم المخاطر المال اإل افي للبنوك ذات األهمية النظ
النظامية وتعزيز القدرة ال اتية له   النوعية من المصارف على مواجهة أية 
مخاطر مالية أو اقتصادية قد تتعرض لها. وتؤكد ك ل  على أهمية تعزيز 
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