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 فتتاحیة التقریر إ
 

ستقرار المالي في الدول العربیة ثمرة للتعاون والتنسیق بین صندوق النقد العربي وفریق عمل یعد تقریر اإل
العربیة، محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  المنبثق عن مجلس    ، المالي في الدول العربیة  ستقراراإل 

 یقوم  .العربیة ومؤسسات النقد  ستقرار المالي لدى المصارف المركزیة المكون من مدراء اإلدارات المعنیة باإل 
 األمانة الفنیة للمجلس.  قوم بدور الصندوق ی أن  لفریق، على اعتبار  األمانة الفنیة لدور  ب صندوق النقد العربي 

 
من المحاور، أھمھا المساھمة في تطویر السیاسات واألدوات المتعلقة بتعزیز    اً تتضمن أعمال الفریق عدد

والجھات الوطنیة المعنیة بقضایا  عزیز التعاون بین مختلف اإلدارات  توستقرار المالي في الدول العربیة،  اإل
المساھمة في تعزیز  و الدولیة ذات العالقة،  المالیة  وبینھا وبین المؤسسات    العربیةستقرار المالي في الدول  اإل

ل ستقرار المالي،  الوعي بقضایا اإل تبادل الخبرات والتجارب بین الدول العربیة في مجال السیاسات  إضافةً 
ستقرار المالي  إلإعداد ونشر أوراق ودراسات حول أوضاع اوستقرار المالي،  واإلجراءات المتعلقة بتعزیز اإل

   ستقرار المالي على مستوى الدول العربیة.إصدار تقریر سنوي عن اإل منھا، في الدول العربیة 
 

أحد أولویاتھا، ستراتیجیتھ التي تعتبر تعزیز العمل العربي المشترك  إ وبإطار رؤیة الصندوق و  بناء على ما تقدم، 
المالي  ر ستقرا الذي تناول تطورات وضعیة اإل ، 2021ستقرار المالي في الدول العربیة لعام  تم إعداد تقریر اإل
العربی  الدول  اإلقتصادیة والنقدیة والمالیة ذات الصلة  جوانب اإل الو  ة، في  المالي، والتحدیات   ر ستقرا بتحقیق 

 الدول العربیة.ستقرار المالي في غیر مباشر على اإل تؤثر بشكل مباشر أو    ي اإلقلیمیة والدولیة الت 
 

التقریر، لتحقیق    في اختیار موضوعات فصول  فِّقَ قد وُ   ن یكونأیأمل فریق العمل المكلف بإعداد التقریر  
إعداده،   من  المرجوة  اإلواألھداف  وضع  عن  واضحة  صورة  العربیةلرسم  الدول  في  المالي    ، ستقرار 

ن تكون أكما یأمل الفریق    ستقرار المالي.لتحقیق اإل  سیاق جھودھاوالمحددات والتحدیات التي تواجھھا في  
مستمر تطویر  موضع  الجھود  المالحظات    ،ھذه  المركزیة   قتراحاتواإلبفضل  المصارف  تبدیھا  التي 

حترازیة التي تسھم  تخاذ القرارات اإلإوأن یكون التقریر بمثابة عامل مساعد في    ،ومؤسسات النقد العربیة
 العربیة بوجھ عام، والقطاع المالي والمصرفي بوجھ خاص.  سالمة االقتصادات  تعزیز في 

  

 ب   
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أو ترجمتھا أو إعادة طباعتھا بأي صورة دون ھذا التقریرال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من 
إال في حاالت االقتباس القصیر بغرض النقد والتحلیل، مع   ،موافقة خطیة من صندوق النقد العربي

 .وجوب ذكر المصدر
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 د ........................................................................................................................................ تـقدیـم 

المالي   االستقرار  على  وانعكاساتھا  والدولیة  اإلقلیمیة  االقتصادیة  التطورات  األول:  الفصل 

 1....................................................................................................................................... العربي 

الثاني التشریع  :الفصل  األطر  التحتیة  تطورات  البنیة  ونظم  المالي  لالستقرار  والمؤسسیة  یة 

 13............................................................................للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربیة 

 51............ الفصل الثالث: تطورات أداء القطاع المصرفي في الدول العربیة والمخاطر المحتملة 

 71. القطاع المالي غیر المصرفي في الدول العربیة والمخاطر المحتملة  الفصل الرابع: تطورات

: اختبارات التحمل (الضغط) ونتائجھا على مستوى الجھاز المصرفي في الدول  خامسالفصل ال

 98.....................................................................................................................................العربیة 

العربیة ودور السیاسة أثر جائحة   : دسالفصل السا الدول  القطاع المصرفي في  كورونا على 
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 203...................................... واألغراض: مؤشرات االستقرار المالي: المنھجیات  ثامنالفصل ال
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 د  
 

 تـقدیـم 
اإل تقریر  إعداد  ترسیخ  یأتي  على  الصندوق  سیاق حرص  في  العربیة،  الدول  في  المالي  المبادئ  ستقرار 

ومؤسسا المركزیة  المصارف  محافظي  مجلس  أرساھا  التي  والتقالید  عدة  واألھداف  منذ  العربیة  النقد  ت 
التي تتمحور حول تشجیع وحث اللجان وفرق العمل المنبثقة عنھ، على إعداد تقاریر وأوراق عمل سنوات،  

ذلك، یسھم صندوق النقد العربي ضمن  تتناول الموضوعات والقضایا ذات األولویة لدولنا العربیة. إضافة إلى  
المنبثقة عنھ، في إعداد وتنسیق الجھود   ممارستھ لنشاطھ كأمانة فنیة لھذا المجلس، ولفرق العمل واللجان 

اإل الجوانب  مختلف  في  واألوراق،  التقاریر  ھذه  مثل  التي  الالزمة إلعداد  والمصرفیة  والنقدیة،  قتصادیة، 
 ومؤسسات النقد العربیة.  تتعلق بأنشطة المصارف المركزیة 

 
ستقرار المالي في الدول العربیة، الذي تم إعداده  من تقریر اإل  رابعفي ھذا السیاق، یسعدنا إطالق اإلصدار ال

ستقرار المالي في الدول العربیة المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزیة  فریق عمل اإل   معبالتعاون  
 .  ومؤسسات النقد العربیة

 
إطار مھام الصندوق المتعلقة بمتابعة التطورات  في    العربیة،في الدول    ستقرار الماليیأتي إعداد تقریر اإل كما  

اإل المحتملة على  الدولیة، وتأثیراتھا  المعلومات  االقتصادیة والنقدیة والمصرفیة  العربیة، وتقدیم  قتصادات 
على  یة، وإتاحة أكبر فرصة لھذه التقاریر  المفیدة حول ھذه القضایا، على خلفیة أھمیتھا للمصارف المركز

 من المعلومات المتاحة حول الموضوع.  ممكن النشر والتوزیع، من أجل تزوید القارئ بأكبر قدر   صعید
 

 وهللا ولي التوفیق،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي 
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اإل  العالمي في عام  شھد  الصحیة  إ انكماشاً    2020قتصاد  األزمات  ظل  في  الحدیث،  التاریخ  في  مسبوق  غیر  قتصادیاً 

تراجع الناتج اإلجمالي العالمي    ا ي نتج عنھ ت ال   جائحة كورونا واالقتصادیة واالجتماعیة التي عاشھا العالم نتیجة انتشار  

ً وظیفة، بما یمثل انخفاض   ملیون   255في المائة، فیما وصلت خسائر التوظیف في جمیع أنحاء العالم إلى حوالي    3.5بنسبة     ا

تصدرت العمالة  و .  2019نھایة عام  في  ، مقارنة بالمستویات المسجلة  1في المائة في ساعات العمل العالمیة   8.8بنسبة  

 ً والعاملین في القطاعات التي تتسم بكثافة عنصر العمل، وكذلك العاملین في القطاع غیر    والشباب   النساء و   األقل تعلیما

المتضررین من األزمة، حیث تعرضت ھذه الفئات لخسائر كبیرة وتدني في الظروف المعیشیة بدرجات  الرسمي قائمة  

خروج ھذه الفئات من سوق العمل تحدیاً مضاعفاً على العدید من االقتصادات التي تعتمد  یُمثل  في ھذا السیاق،  متفاوتة.  

بدرجة كبیرة على الصناعات كثیفة العمالة، التي یتوجھ غالبیة إنتاجھا للتصدیر. كما تسببت حاالت اإلغالق في حدوث  

تكافؤ الفرص في الحصول على اللقاحات  جتماعیة على خلفیة زیادة الفجوة بین الفقراء واألغنیاء، وعدم  إ ضطرابات  إ 

 من شأنھ أن یطیل أمد فترة التعافي.  األمر الذي  والعالجات،  
 

قتصادي والمالي، عدم وضوح الرؤیا، وتخییم  ستقرار اإل من المخاطر التي قد تنعكس في األداء االقتصادي وبالتالي في اإل 

، والعودة مجدداً للمسارات االعتیادیة للنمو االقتصادي، خاصة  حالة من عدم الیقین بشأن أمد التعافي من تداعیات األزمة 

في ظل محدودیة الحیز المالي المتاح للحكومات لدعم السیاسات التحفیزیة الرامیة للحد من حاالت اإلعسار بین الشركات  

ید من خسائر التوظیف  انھیار تلك الشركات سیؤدي إلى المز   إن التي تتمتع بمقومات البقاء، لكنھا تفتقر للسیولة، حیث  

والدخل. من الممكن أن یؤدي تشدید األوضاع المالیة الذي قد ینتج عن نفاذ الحیز المالي وعدم وجود فرص للحصول  

جانبي العرض  في  واسع النطاق في القطاع العائلي، وما سیسفر عنھ ذلك من ضعف    أثر سلبي على الدعم الخارجي،  

 یة.  ئتمان والخدمات المال والطلب على اإل 
 

كما فرضت األزمة تحدیاً غیر مسبوق على األسواق المالیة وأسواق السلع، حیث أسفرت عن نشوء ضغوط على األسواق  

الرئیسة للتمویل قصیر األجل، وتدھور كبیر في سیولة السوق، وھبوط في أسعار النفط إزاء ضعف الطلب العالمي،  

قتصادات األسواق الصاعدة  إ على صعید متصل، تعرضت    اآلمن. وانخفاض حاد ومفاجئ في عائدات سندات المالذ  

بالقیم المطلقة لتلك المحافظ أو كنسبة من الناتج المحلي    ستثمارات الحافظة، سواءً والواعدة لموجة خروج بأحجام كبیرة إل 

الرفع المالي،  اإلجمالي. كذلك، أدى ضعف التمویل الخارجي إلى فرض ضغوط إضافیة على الدول األكثر اعتماداً على  

 وھو ما قد یؤدي إلى زیادة عملیات إعادة ھیكلة الدیون. 
 

قتصادات دول العالم المتقدمة والناشئة والنامیة على حد سواء، في مستویات  إ كما تسببت األزمة التي ألقت بظاللھا على  

مة العالمیة، في ظل حاالت  نخفاض العائدات على المدخرات، وتصدع سالسل القی إ غیر متوقعة من الركود االقتصادي، و 
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رتفاع معدالت الدین إلى الناتج  إ ، وتردي أوضاع المالیة العامة، و وباء اإلغالق التي فرضتھا العدید من الدول لمنع تفشي ال 

. كما فاقمت حالة عدم الیقین بشأن آفاق التعافي االقتصادي من تدني مستویات ثقة  مرتفعة المحلي اإلجمالي إلى مستویات  

ستثمار والتجارة، وتدفقات رؤوس األموال الدولیة  ستھالك واإل كین والمستثمرین، لتھبط معھا مستویات اإلنتاج واإل المستھل 

  12و   8، وخسارتھ بما یتراوح بین  مرتفعة إلى أدنى مستویاتھا، وھو ما یتوقع في ضوئھ انكماش االقتصاد العالمي بنسبة  

 . 2021و   2020تریلیون دوالر خالل عامي  
 

جراءات كان من أھمھا تیسیر السیاسة  إل ا   حزمة من   المركزیة على مستوى العالم إلى   مصارف إزاء األزمة، لجأت ال 

ئتمان إلى  النقدیة، وشراء مجموعة متنوعة من األصول، بھدف توفیر السیولة للنظام المالي، وسعیاً للحفاظ على تدفق اإل 

ي  االقتصاد. ونظراً ألن أسعار الفائدة األساسیة باتت قریبة من الصفر، إضافة إلى الحزم المالیة والتحفیزیة األخرى الت 

تبنت الدول سیاسات نقدیة ومالیة توسعّیة غیر مسبوقة، في إطار حزم تحفیزیة    االقتصاد، المركزیة لدعم    مصارف تبنتھا ال 

تریلیون دوالر أمریكي، ساھمت في التخفیف من التبعات السلبیة الناتجة عن انتشار الجائحة    19.5قدرت قیمتھا بنحو  

قتصادي. من جانب آخر، سارعت المؤسسات  تمھید الطریق للتعافي اإل األفراد والشركات، وساھمت في    قطاعي على  

علن  أ إذ   ، قتصاد العالمي الدولیة واإلقلیمیة لتقدیم حزم إنقاذ واسعة النطاق، للحیلولة دون تفاقم حالة الركود التي شھدھا اإل 

 .  الركود العالمي م ترلیون دوالر من أرصدتھ لمواجھة  دا ستخ ستعداده إل إ صندوق النقد الدولي  
 
 

  ، وحتى اآلن   2020عتبارات المتعلقة بالحیز المالي، فإن ما میز األوضاع االقتصادیة التي سادت خالل عام  إلى جانب اإل 

الخطط والسیاسات التي وضعتھا بعض    ، على سبیل المثال   . قتصادي الكلي والمالي ستقرار اإل تباین استراتیجیات تحقیق اإل 

،  نھیار أسواق الصرف األجنبي، تباینت حسب ھیكل كل اقتصاد وأنواع الصدمات التي یتعرض لھا إ لحیلولة دون  ل الدول  

في  تساق میزانیاتھا العمومیة.  إ ، ومدى  الیة خالل فترة التعافي، فضالً عن درجة عمق أسواقھا الم   و أ زمة  أثناء األ   سواءً 

ستیعاب الصدمات بفعالیة والحد من  إ ي تعزیز قدرة الدول على  ھذا الصدد، تلعب مرونة أسعار الصرف دوراً بارزاً ف 

سوء توزیع الموارد. أما بالنسبة للدول التي تعاني من جوانب الضعف في میزانیاتھا العمومیة، وتفتقد میزة الوصول إلى  

ف من عدمھ لن تكون  ختیار بین التدخل المباشر في أسواق الصر اإل   حیز درجة مناسبة من العمق في أسواقھا المالیة، فإن  

تخاذ تدابیر استثنائیة إلدارة التدفقات الرأسمالیة، وھي في غالب األحیان ال تخدم  إ متاحة لغالبیة الدول، حیث سیتحتم علیھا  

 ستراتیجیات طویلة المدى للتصحیح واإلصالح الھیكلي.  اإل 
 

 قتصادي العالمي  النمو اإل 
 

اإل  النمو  وضعاً  شھد  العالمي  ظل  إ قتصادي  في  فیروس كورونا إ ستثنائیاً  تأثیرات  المستجد   نتشار  ترتب علیھ من  ما   ،

أي من القطاعات االقتصادیة من التأثر سلباً بتداعیات تلك األزمة، التي طالت أنشطة    ستثنَ ُی جتماعیة، حیث لم  إ قتصادیة و إ 

ومما فاقم من    ، ضطراب سالسل اإلمداد العالمیة، وحركة التجارة الدولیة إ االستھالك واالستثمار والتصنیع، فضالً عن  

 تثمرین.  نخفاض ثقة المستھلكین والمس إ رتفاع مستویات عدم الیقین، و إ تلك التداعیات  
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على أنشطة العدید    الجائحة كما فرضت   قیوداً 

اإل  القطاعات  حاالت  من  خالل  قتصادیة 

لتجنب   الدول  فرضتھا  التي  الكلي  اإلغالق 

نتشار العدوى، بما تضمن أیضاً فرض حظر  إ 

األفراد إ على   قطاعات    ، نتقاالت  على  أثر  بما 

والصناعة   والتجارة  والطیران  السیاحة 

من  وغیرھا  االقتصادیة    التحویلیة  القطاعات 

اإل  حالة  ساھمت  تبنتھا  األخرى.  التي  ستنفار 

مع   بالتعاون  واإلقلیمیة،  الدولیة  المؤسسات 

متصاص جزء من تداعیات األزمة  إ السلطات المحلیة بالدول األكثر تضرراً، في تخفیف وطأة األزمة. كذلك، ساھم في  

تعزیز أطر التعاون الدولي الرامیة لتفادي اآلثار االقتصادیة  وتحجیم الخسائر البشریة، وتقلیص فترة انتشار المرض،  

اإل زمة لأل  عن  فضالً  العالمیة،  الصحیة  األنظمة  تعزیز  وكذلك  لتبني  ،  الحكومات  قبل  والمتواترة من  السریعة  ستجابة 

االقتصادات المحلیة، وإن كانت تلك  سیاسات اقتصادیة، وتقدیم حزم تحفیزیة متنوعة ساھمت في تخفیف آثار األزمة على  

الحزم قد تباینت بحسب الحیز المالي للحكومات، وقدرة المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة على دعم جھود توفیر اللقاحات  

للسیطرة على المرض من جھة، ومعالجة التداعیات االقتصادیة من جھة أخرى، من أجل إرساء المقومات الالزمة للتعافي  

 .  2قتصادي في مرحلة ما بعد األزمة أخرى للمسارات االعتیادیة للنمو اإل   والعودة مرة 
 

في المائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي    3.5بحوالي    2020قتصادي العالمي خالل عام  اإل إنكمش  في ضوء ما سبق،  

  في ضوء ألفق مالمح انتعاش  في ا   أ قتصادي العالمي، فقد بد . أما بالنسبة آلفاق النمو اإل 2019في المائة خالل عام    2.9

،  2020توفر عدد من اللقاحات المضادة للفیروس، تم اعتمادھا من الجھات الدولیة المختصة خالل الربع األخیر من عام  

، وتوقع تسجیلھ لمعدل نمو  2022و   2021تعززت بفعلھا اآلمال بحدوث تعافي تدریجي لالقتصاد العالمي خالل عامي  

، إال أن المخاوف من التأثیرات السلبیة  صندوق النقد الدولي لمائة على التوالي، وفق تقدیرات  في ا   3.8و  4.5یقدر بنحو 

المرتبطة بالجائحة على االقتصاد العالمي تظل قائمة، على خلفیة عدم الیقین حول المدى الزمني الالزم للتعافي من تداعیات  

للمسار  ات االعتیادیة للنمو االقتصادي، فضًال عن موجات العدوى  الجائحة، ومسارات التعافي المرتقبة، للعودة مجدداً 

المتجددة وتحورات الفیروس الجدیدة، التي تثیر القلق بشأن آفاق االقتصاد، إضافة إلى عدم وجود آلیات متفق علیھا دولیاً  

 لتوزیع اللقاحات على الدول بصورة عادلة تتناسب مع عدد اإلصابات.  
 

مرحلة التعافي من تداعیات الجائحة، فمن المتوقع أن تتباین قوة وأنماط التعافي بدرجة كبیرة في مختلف  فیما یتعلق بآفاق  

ستفادة من التدخالت الطبیة، ومدى فعالیة الدعم المقدم من السیاسات، ودرجة االنكشاف  البلدان، حسب قدرة كل بلد على اإل 

، واتجاھات النمو العامة السائدة قبل األزمة، إلى جانب مدى  دولة كل  ل ، والخصائص الھیكلیة  دول النتقال التداعیات عبر ال 

حدة الجائحة وحجم االستجابة على مستوى السیاسات لمكافحة تداعیاتھا. كذلك، من المتوقع أن تتسبب الجائحة في فقدان  

صندوق النقد    ر توقعات جزء كبیر من المكاسب التي تحققت على العقدین الماضیین في مجاالت الحد من الفقر، حیث تشی 
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، بحوالي  2021- 2020إلى احتماالت زیادة السكان على مستوى العالم الذین یقعون تحت خط الفقر خالل عامي   الدولي 

 ملیون نسمة.   90
 

على  ،  على صعید متصل، ستظل تداعیات األزمة تخیم بظاللھا على القطاعات المالیة، وخاصة القطاعات المصرفیة 

التدخالت واسعة النطاق من جانب السلطات في الدول الحتواء التداعیات االقتصادیة المترتبة على األزمة،  الرغم من  

لدعم   التحفیزیة  الحزم  تمویل  في  الستخدامھا  كبیر  بشكل  المصرفي  القطاع  لدى  الحكومیة  الودائع  تراجعت  حیث 

ف، وتأجیل سداد استحقاقات القروض التي تمثل  قتصادات، والذي تزامن مع ضعف االدخار الناتج عن فقدان الوظائ اإل 

زمة في ارتفاع حاالت التعثر في الوفاء بالتزامات عمالء البنوك  األ   سببت رافداً أساسیاً لتمویل اإلقراض الجدید. كذلك، قد ت 

س المال  المنتمین إلى القطاع العائلي وقطاع الشركات، وھو ما قد یمثل ضغوطاً إضافیة على ربحیة البنوك ومراكز رأ 

 فیھا.  
 

متدت األزمة لفترات طویلة، فإن ذلك من شأنھ التأثیر سلباً على االستقرار المالي من خالل ما یمثلھ من تھدید  إ في حال  

لقدرة البنوك على استیعاب الخسائر والحفاظ على حالة من االستدامة المالیة، خاصة وأن األزمة فرضت أوضاعاً استثنائیة  

، وزیادة المخصصات المتعلقة ببرامج  األرباح أو وقف توزیع    مدى، في مقدمتھا تخفیض رأس المال ذات تأثیر متوسط ال 

حمایة (ضمان) الودائع، وخطط مواجھة المواقف الطارئة، وھو ما قد یحجب عن السوق المالي قدر كبیر من األموال،  

ا یمثل مخاطر كامنة قد تھدد االستقرار المالي،  وقد یحد من التدفقات المخططة لالستثمار في القطاع المالي والمصرفي، بم 

 التداعیات المتوقعة على االستقرار المالي.    دون في حالة عدم المبادرة باتخاذ ما یلزم من إجراءات للحیلولة  
 

التعافي   درجة  تتفاوت  أن  المتوقع  فمن  السیاق،  واأل االقتصادي  في ذات  البلدان  بین  كبیرة  الفیروس بصورة  قالیم  من 

قتصادیة المختلفة، وھو ما سیتوقف على متانة النظم الصحیة، وقدرتھا االستیعابیة، ولیس فقط قدرتھا المالیة على تقدیم  اإل 

الدعم المالي لتلك النظم، خاصة وأن فعالیة الدعم الضمني المقدم من خالل انتھاج سیاسات تیسیریة یحتاج إلى فترة زمنیة  

ل أثر تلك السیاسات إلى االقتصاد الحقیقي، بحسب درجة الدینامیكیة، والخصائص  تتفاوت من دولة إلى أخرى النتقا 

، ناھیك عن عدم كفایة الكمیات المنتجة من اللقاحات، فضالً عن التوزیع غیر العادل لھا واستئثار  دولة الھیكلیة لدى كل  

س في أمریكا الالتینیة وأفریقیا وجزء كبیر من  قد یتسبب في تفاقم انتشار الفیرو مما  الدول المنتجة للقاحات بالقدر األكبر،  

 القارة اآلسیویة.  
 

ستناداً إلى أن تأخر  إ ستقرار المالي،  اإل   سلباً على كل ھذه العوامل قد تطیل من فترة التعافي من الفیروس، بما سینعكس  

درجة الضعف المالي لدیھا في  بما سیزید من    ، التعافي سیجبر الدول على االستمرار في سیاساتھا التیسیریة لفترات أطول 

ظل وجود حیز محدود لدیھا لتمویل تلك السیاسات. كما أن تفاوت المدى الزمني للتعافي من الفیروس نتیجة الحصول  

على اللقاحات بصورة غیر متوازنة سیشكل تحدیاً أمام تدفقات رؤوس األموال إلى اقتصادات األسواق الصاعدة، وخاصة  

لمتقدمة ستبدأ في العودة إلى سیاساتھا العادیة. ومن المرجح خالل مرحلة ما بعد األزمة حدوث  إذا كانت االقتصادات ا 

موجات من التصحیح في أسعار األصول، كلما قام المستثمرون بإعادة تقییم لما في حوزتھم من أصول، وھو ما قد یخلق  

 القتصادي الكلي. االستقرار المالي وا   یؤثر سلباً على تداعیات غیر مباشرة على الثقة و 
 

زمة  أ على مستوى التجمعات االقتصادیة الرئیسة، فمن المتوقع بالنسبة لالقتصادات النامیة منخفضة الدخل، أن تتفاقم  

الدیون بفعل الجائحة، وھو ما یتطلب تدخًال عاجًال وفاعًال من جانب المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات المالیة اإلقلیمیة  
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والدولیة، لضمان توفیر السیولة المطلوبة، حیث سیترتب على تجاوز الدیون السیادیة حدود االستدامة، تحدیات جمة على  

للوزن النسبي الكبیر لتلك االقتصادات، والتأثیر المتوقع لحاالت التعثر وإعادة الھیكلة على  ستقرار المالي العالمي نظراً  اإل 

جانبي العرض والطلب في األسواق المالیة العالمیة، وھو ما یتطلب ضرورة تفعیل إطار العمل المشترك الذي وافقت  

 لمدیونیة. علیھ مجموعة العشرین إلعادة ھیكلة مدیونیات الدول الفقیرة المثقلة با 
 

   منھا ستثمارات من وإلى الدول النامیة، سواءً تدفقات اإل   على سلباً  تجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن الجائحة قد انعكست  

ستثمارات الحافظة، وتزامن ذلك مع تزاید احتماالت تعرض األسواق الدولیة الرئیسة لضغوط  إ ستثمارات المباشرة أو  اإل 

ستثماریة لسد مطالبات تغطیة  ن إلى إغالق مراكزھم اإل ی ء العدید من المستثمرین الرئیس نقص السیولة، خاصة مع لجو 

ستثماریة، وما قد یترتب على ذلك من تأثیرات سلبیة على فرص الحصول  حساب الھامش واستعادة توازن محافظھم اإل 

 على التمویل قصیر األجل.  
 

ً الجائحة على صعید متصل، انعكست تداعیات   ، نتیجة ضعف  2020على معدل نمو الطلب على النفط خالل عام    ، سلبا

كما أن    ، المتاح لھا من السیاسات أقل من ذلك بكثیر أما البلدان النامیة منخفضة الدخل فالحیز النشاط االقتصادي العالمي.  

الجائحة. وسوف یكون من   بسبب توقع أن ترتفع بدرجة أكبر ُی  ، بمستویات مدیونیة مرتفعة  منھا دخل األزمة محمًال   عدداً 

المجتمع   من  الدعم  توفیر  الضروري 

والقروض   المنح،  خالل  من  الدولي 

الدیون   أعباء  وتخفیف  میسرة،  بشروط 

البلدان   ھذه  كاھل  إثقال  عدم  لضمان 

قد ال یكون    .بتكالیف األزمة وتزاید الفقر 

ھناك مفر من إعادة ھیكلة الدیون بالنسبة  

البلدان  نق إن    . لبعض  ص  مساعدات 

المؤقتة   في  یُمكن  السیولة  تسھم  أن 

التخفیف من وطأة ضیق الحیز المتاح من  

أنھا  السیاسات،   كافیة  إال  تكون  ال  قد 

بالنسبة لبعض البلدان التي تعاني من عدم  

استدامة القدرة على تحمل دیونھا السیادیة.  

تعمل   أن  ینبغي  الحاالت،  تلك  مثل  في 

الدائنین إلعادة   المؤھلة مع  ھیكلة  البلدان 

المشترك   العمل  إطار  بموجب  دیونھا 

مجموعة   علیھ  وافقت  الذي  الجدید 

العشرین. وبوجھ أعم، فإن تحسین ھیكل  

ھیكلة   إعادة  لدعم  الدولي  الدین  تصمیم 
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 . 3بل وعلى النظام بأكملھ   ، الدین على نحو منظم لن یعود بالنفع على ھذه البلدان فحسب 
 

الدول المتقدمة، من    ، تراجعاً في معدالت التضخم في 2020تضخم، فقد شھد عام  فیما یخص التطورات المتعلقة بمعدل ال 

بتراجع الطلب، وحاالت اإلغالق  2020في المائة خالل عام    0.8، إلى  2019في المائة خالل عام    1.4نحو   ، متأثراً 

. تصدرت دول  2020متفرقة خالل عام  متدت إلى نحو ثالثة أشھر  إ الكلي التي تم فرضھا في عدد من ھذه الدول لفترات  

في المائة. في    0.4في المائة إلى حوالي    1.2خالل فترة المقارنة من  ،  منطقة الیورو ترتیب التراجع في معدل التضخم 

بحوالي   طفیفاً  نقطة مئویة على خلفیة ضعف    0.3حین شھدت مجموعة دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ارتفاعاً 

االست  الطلب  السلع  مرونة  على  بالطلب  أساسیة  بصورة  مدفوعاً  یعد  الذي  بھا،  المحلي  الطلب  لھیكلیة  نظراً  ھالكي، 

تخاذ عدد من اإلجراءات النقدیة،  إ  إلى االستھالكیة الرئیسة. أدى التراجع في معدل التضخم في العدید من الدول المتقدمة 

 قتصاد ومن ثم تنشیط الطلب االستھالكي. من أھمھا إجراء تخفیضات متتالیة في أسعار الفائدة لتنشیط اال 

بخصوص التطورات المتعلقة بمعدالت البطالة في المناطق المختلفة من العالم، قبل وبعد الجائحة فقد سجلت خالل عامي  

ارتفاعاً ملحوظاً بكل من الدول المتقدمة كمجموعة، والوالیات المتحدة ومنطقة الیورو، والیابان وكندا،    2020/   2019

)، ذلك على خلفیة التراجع في الطلب العالمي،  1- 1) والجدول رقم ( 3- 1موعات اقتصادیة أخرى موضحة بالشكل ( ومج 

 والتراجع النسبي الذي شھدتھ األسعار العالمیة للنفط.  

 

قتصادات المتقدمة خالل عام  تجاھات التوسعیة على موقف السیاسة النقدیة في اإل على صعید السیاسات النقدیة غلبت اإل 

بھدف تقدیم الدعم الالزم لمستویات السیولة ودعم االئتمان الموجھ للقطاع الخاص. بناء    الجائحة، في ظل انتشار   2020

علیھ، تم خفض أسعار الفائدة لمستویات تاریخیة، فیما سجلت مستویات صفریة أو سالبة في بعض الدول. كما تم تبني  

بعض الدول   ، إضافة إلى االقتصادات المتقدمة   ، ي على نطاق واسع، كما اتسع نطاق انتشارھا لیشمل برامج التیسیر الكم 

 .النامیة واألسواق الصاعدة 

 
 .2020كریستالینا غورغییفا، وجیال بازارباشیوغلو، ورودا وبكس براون،   3

2014201520162017201820192020

7.36.76.25.65.14.87.3الدول المتقدمة
6.25.34.94.43.93.78.3الوالیات المتحدة
8.98.58.17.56.96.77.4منطقة الیورو

3.63.63.43.12.82.43.3الیابان
6.96.96.97.06.35.89.7كندا

7.47.47.68.18.18.19.9الدول العربیة
� 6.26.77.88.18.08.010.3أم���ا الالت�ن�ة وال�ار���

ى 5.45.45.86.05.96.06.3أف��ق�ا جنوب الصحراء ال���
4.54.54.54.44.34.45.2آس�ا والمح�ط الهادئ

5.65.65.75.65.45.46.5العالم

) 2020 - 2014(تطور معدالت البطالة في مناطق مختلفة من العالم ): 1-1(الجدول رقم 

https:  المصدر ://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates . access at 05 Apri l 05th 2021   
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  یخص أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، فقد فیما  

التوسعیة  اإل   ستمرت إ  السیاسة  ل تجاھات  موقف 

النقدیة في عدد من االقتصادات المتقدمة طوال  

الموجھة  ،  2020عام   التحفیزیة  الحزم  بإطار 

للقطاع العائلي وقطاع الشركات، للحیلولة دون  

إفالسھا، وخروجھا من السوق، حیث تضمنت  

تلك الحزم تأجیل سداد االلتزامات تجاه البنوك،  

إلى   تصل  الفائدة  أسعار  في  وتخفیضات 

الدول   بعض  في  وسالبة  صفریة  مستویات 

راجع في  والمناطق االقتصادیة، ناھیك عن الت 

تراجع   عن  الناتج  لألسعار  العام  المستوى 

الطلب االستھالكي، وھو ما یضیق   مستویات 

الحیز المتاح للسیاسة النقدیة. یذكر أن السیاسة  

لصانعي القرار   النقدیة التیسیریة لم تكن خیاراً 

ولكنھا كانت ضرورة    ، في عدد كبیر من الدول 

الجائحة الناتجة عن  األوضاع  تفاقم  ،  للحد من 

في   االستقرار  من  مالئم  قدر  على  والحفاظ 

واقتصادات   النامیة  الدول  في  المالیة  األسواق 

السوق الناشئة. إال أنھ قد عمل من جھة أخرى  

على زیادة حجم المدیونیة العالمیة السیما مدیونیة القطاع العائلي وقطاع الشركات، وزاد من حجم الھشاشة المالیة في عدد  

 .4قتصادات إل من ھذه ا 
 

كما جاء إحداث تخفیضات في أسعار الفائدة في مقدمة اإلجراءات المالیة والنقدیة والحوافز التي تم اتخاذھا للحد من  

تداعیات الجائحة. بھذا الصدد، حافظ مجلس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي على سعر الفائدة على الدوالر األمریكي عند  

، بإطار سیاستھ النقدیة التوسعیة للتخفیف من التداعیات  2020المائة خالل عام  في    0.25و   0مستویات تراوحت بین  

تریلیون    2.3الحادة للجائحة على النشاط االقتصادي ومعدالت التوظف، إضافة إلى تقدیم حزم دعم مالي ضخمة تجاوزت  

 قتصادیة.  دوالر أمریكي إلنعاش مختلف القطاعات اإل 

 
 .2020صندوق النقد العربي، تقریر "آفاق االقتصادات العربیة"، إصدار ابریل   4
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سیة تطور أسعار الفائدة قصیرة األجل في بعض االقتصادات المتقدمة الرئی): أ  - 4-1(الشكل رقم 
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ا على سعر  في بریطانیا، أبقى بنك إنجلتر 

مستوى   عند  منخفضاً  الرسمیة    10الفائدة 

كما قام برفع  ،  2020نقاط أساس بنھایة عام  

التیسیر   برنامج  إطار  في  مشتریاتھ  قیمة 

بمقدار   إسترلیني    150الكمي  جنیھ  ملیار 

إلى   إسترلیني،    895لیصل  جنیھ  ملیار 

وأعلن عن كامل استعداده لتبني المزید من  

كما     .رورة ذلك السیاسات إن استدعت الض 

باإلبقاء على   المركزي األوُروبي   بنك قام ال 

الفائدة الرسمیة عند صفر في المائة، وتقدیم  

بلغت   طارئة  مساعدات    1.85حزمة 

جراء استثنائي الحتواء  إ في    ، تریلیون یورو 

األزمة   عن  الناتجة  االقتصادیة  التداعیات 

الصحیة، كما تعھد البنك بتأجیل موعد إنھاء  

. كذلك حافظ بنك الیابان على السیاسة النقدیة  2022إلى نھایة مارس    2020لتیسیر الكمي من نھایة العام  إجراءات ا 

الیاباني بحدود    2020التیسیریة خالل عام   فائدة سلبي على الین  المائة، وواصل عملیات شراء    0.1وعلى سعر  في 

ئدة على السندات طویلة األجل لمدة عشر سنوات عند  بھدف اإلبقاء على أسعار الفا  ، السندات الحكومیة بدون سقف أعلى 

قام    .مستوى صفري  متصل،  بإجراء    بنك على صعید  المركزي)  (البنك  الصیني  نسبة    في تخفیضات    ثالث الشعب 

تریلیون   8.1في المائة، بما أتاح نحو   9.4، لیصل إلى  2020االحتیاطي اإللزامي على المؤسسات المالیة منذ بدایة عام  

 في المائة.    0.25ي، وخفض الفوائد الرسمیة إلى  یوان صین 
 

فقد أحدثت تداعیات جائحة كورونا تذبذبات حادة في أسعار السندات واألسھم، إال أن السیاسات    ، أما بالنسبة لألسواق المالیة 

كان لھا آثاراً إیجابیة على خفض ھوامش االئتمان لسندات الشركات لتصل إلى    ، النقدیة والمالیة التیسیریة التي تم تطبیقھا 

مقارنةً بالمستویات المحققة  ،  ھم التي ارتفعت بشكل ملحوظ مستویات مناسبة، كما أدت تلك السیاسات إلى دعم أسعار األس 

من شأنھ    2020تفاق نھائي في األسبوع األخیر من عام  إ . تجدر اإلشارة إلى أن توصل القادة األوروبیین إلى  الجائحة قبل  

إیجابیاً على ثقة المستثمرین    تحدید العالقة المستقبلیة بین اإلتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن یكون لھ أثراً 

 ویقلل من المخاطر التنظیمیة على األسواق المالیة.  
 

العمالت الرئیسیة األخرى،    انعكست التطورات االقتصادیة سالفة الذكر على سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل بدورھا  

قبل االقتصاد األمریكي، ومدى القدرة  حیث تراجع الطلب على الدوالر بشكل كبیر، خاصة مع حالة عدم الیقین بشأن مست 

على إنھاء اإلجراءات االستثنائیة للحد من انتشار الفیروس بالوالیات المتحدة، التي سجلت أعلى نسبة لحاالت اإلصابة  

ر  والوفیات من جراء الفیروس على مستوى العالم. استناداً للتطورات االقتصادیة والمالیة الُمشار إلیھا، شھدت قیمة الدوال 

،  2019عام    في مقابل مستویاتھا الُمسجلة    2020عام    في في المائة    2.97و   3.29تراجعاً مقابل الیورو والین الیاباني بنسبة  
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https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates:  المصدر

تطور أسعار صرف العمالت بعض الرئیسیة مقابل الدوالر األمریكي ): 5-1(الشكل رقم 
متوسط الفترة ) 2020 - 2013( 



9

  

9 
 

في المائة خالل نفس الفترة، مع تأكد انفصال المملكة المتحدة    3.4رتفعت قیمة الدوالر مقابل الجنیھ اإلسترلیني بنسبة  إ فیما  

الصیني عند مستواه    2020ستقر سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل الیوان خالل عام  ا إ . فیم تحاد األوروبي عن اإل 

 خالل العام السابق. 
 

  الجائحة من المتوقع أن تنعكس تداعیات  أنھ    إلى ،  2020الخاصة بعام    وضاع المالیة العالمیة، تشیر التوقعات على صعید األ 

في زیادة كبیرة في عجز المالیة العامة ونسب الدین العام مقارنة بالتوقعات السابقة. فمع ھبوط الناتج، تتراجع اإلیرادات  

في المائة خالل    2.5بحدة أكبر، إذ یتوقع أال یقل االنخفاض في اإلیرادات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي عن  

. من المتوقع أیضاً أن تقع  2020مالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبریل  ، حسب تقریر الراصد ال 2020عام  

ال  المالیة  عاتق  بالضرائب    عامة على  المتعلقة  واإلجراءات  الضروریة،  الصحیة  المصروفات  لمقابلة  إضافیة  تكالیف 

تریلیون دوالر على    3.3ى نحو  واإلنفاق لدعم األفراد والشركات، وتشیر التقدیرات المبدئیة لتلك التكالیف بأن تصل إل 

المساھمة،   األموال  رؤوس  ضخ  وعملیات  العام،  القطاع  قروض  أن  من  فبالرغم  ذلك،  إلى  إضافة  العالم.  مستوى 

والضمانات وغیرھا من االلتزامات االحتمالیة، یمكن أن تدعم المؤسسات المالیة وغیر المالیة، إال أنھا في المقابل ستخلق  

 . 5لعامة مخاطر على المالیة ا 
 

في كل البلدان تقریباً،    2020، یُتوقع أن تتراجع أرصدة المالیة العامة في عام اإلقتصادیة ستجابات السیاسات  إ في ضوء 

قتصادات أوروبیة وآسیویة أخرى. إضافة للزیادة الكبیرة  إ الوالیات المتحدة والصین، وعدة   مع حدوث توسع مالي كبیر في 

في المائة من    83بلغت نحو   علماً أنھا ، ا 2020م في عا   وقع أیضاً تفاقم المدیونیة العالمیة ت المتوقعة في العجز ھذا العام، ُی 

قتصادي. من األمور التي تثیر قلقاً بالغاً،  على النمو اإل الجائحة  نعكاسات إ  بسبب ،  2019الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

  تصادات النامیة، الصدمات المتوقعة في جانب التمویل، وضعف الطلب ق قتصادات األسواق الصاعدة واإل إ خاصة في  

الدول إعادة ترتیب   السلع األولیة، وھو ما یستوجب على ھذه  الخارجي، وما قد یترتب علیھ من انخفاض في أسعار 

 أولویات اإلنفاق، بالتركیز على القطاع الصحي، وبرامج الحمایة االجتماعیة.  
 

في مقدمة العوامل التي    للجائحة فقد كان التأثیر السلبي    ، 2020عام    خالل یخص التطورات المتعلقة بالتجارة العالمیة  فیما  

  2020تراجع حجم التجارة الدولیة خالل عام     )6(تدفقات التجارة الدولیة، حیث یقدر البنك الدولي  حددت توجھات وأحجام  

تراجع حجم    ى ل إ   )7(، في حین تشیر تقدیرات األمم المتحدة 2019في المائة  مقارنة بمستویاتھا خالل عام    9.5بحوالي  

خالل عام  ضطرابات التي طالت سالسل اإلمداد العالمیة  بما یعكس اإل  ، في المائة خالل فترة المقارنة   7.6التجارة بنسبة 

اإل   ، 2020 بین  ما  التجاریة  بالتوترات  ذلك  قبل  متأثرة  كانت  الكبرى التي  المتحدة    قتصادات  الوالیات  بین  خصوصاً 

 .  األمریكیة والصین 

 
 .  2020صندوق النقد العربي، تقریر "آفاق االقتصادات العربیة"، إصدار أبریل   5

6  World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan. 
7 UN, (2021). " World Economic Situation and Prospects”, Jan.  
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تجدر اإلشارة إلى أن التراجع الذي شھدتھ التجارة  

ال یمكن إرجاعھ كلیة إلى    2020الدولیة خالل عام  

عزى جزء غیر قلیل منھ  جائحة، حیث ُی ال تداعیات  

استمرار   عن  الناتجة  الضغوطات  إلى  أیضاً 

اإل  بین  التجاریة  (كما    الكبرى   قتصادات التوترات 

أشرنا)  أن  الیقین    ، سبق  عدم  من  حالة  یضفي  بما 

المستقبلیة   والتوجھات  المسارات  بشأن  والترقب 

األسباب   ذات  وھي  الدولیة،  التجارة  بنمو  المتعلقة 

التي كانت وراء تراجع حجم التجارة الدولیة خالل  

 .  )8(مقارنة بالعام السابق لھ    2019عام  
 

إلى اتفاق "المرحلة    2019دیسمبر من عام    13الوالیات المتحدة األمریكیة والصین كانتا قد توصلتا، في  جدیر بالذكر، أن  

للرسوم، وقیام الصین بإنفاق   ملیار دوالر لشراء سلع    50األولى" التجاري واالقتصادي، الذي یتضمن إلغاًء تدریجیاً 

الفكریة، وتوسیع الوصول إلى األسواق، وحمایة حقوق    زراعیة أمیركیة، وتفاھمات بشأن تعزیز حمایة حقوق الملكیة 

 ً في   الشركات األجنبیة في الصین. بموجب ھذا االتفاق، لن تفرض الصین رسوماً على بضائع أمیركیة كما كان مخططا

تفاق، واستمرار  ھذا اإل ل رد فعل على الرسوم األمیركیة المفروضة على البضائع الصینیة. من المتوقع في ضوء التوصل  

، والوصول إلى تفاھمات مشتركة وحلول ألوجھ الخالف  2021و   2020عملیة التفاوض ما بین الطرفین خالل عامي  

 التجاري القائم ما بین الطرفین، تحسن معدل النمو في حجم التجارة الدولیة.  
 

مریكیة والصین الذي ساھم في التخفیف  على الرغم من التوصل إلى اتفاق المرحلة األولى ما بین الوالیات المتحدة األ 

نسبیاً من حالة عدم الیقین في األسواق العالمیة، إال ان التحدیات التي تواجھ النظام التجاري متعدد األطراف ال تزال قائمة،  

  على خلفیة الصعوبات التي تواجھھا منظمة التجارة العالمیة، والمتعلقة بصعوبة استمرار عمل جھاز فض المنازعات 

التجاریة. ھذا إلى جانب الصعوبات والتحدیات المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة، التي باتت تشكل حالیاً نحو خمس التجارة  

الدولیة، حیث تركز اتفاقات المنظمة بشكل أساسي على التعامل مع التجارة السلعیة المنظورة بشكلھا التقلیدي، وھو ما قد  

آخر یواجھ النظام الت  جاري العالمي متعدد األطراف، وینذر باستمرار حالة عدم الیقین المؤثرة على النشاط  یمثل تحدیاً 

التجاري وصعوبة العودة إلى مسارات نمو التجارة السابق تسجیلھا، والتي ساھمت في دعم مستویات التنمیة وخفض  

 . 9الفقر في العدید من الدول النامیة 

 

 
8 World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan. 
9 Peter Pedersen, Antonia Diakantoni, “Lessons learned & challenges Head for the WTO Trade Monitoring Experience” World Trade 

Organization, Staff Working Paper ERSD-2020-03, 24 February 2020. 
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تفا  أن  یتوقع  المتوسط،  المدى  على  أنھ  قم  إال 

المتعلقة    الجائحة  المواتیة  غیر  األوضاع  من 

بالتجارة الدولیة، على خلفیة التغیرات الھیكلیة  

ُی  التجارة  أ توقع  التي  وأنماط  أشكال  تشھدھا  ن 

الدولیة خالل السنوات فیما بعد الجائحة، حیث  

حدث تغییرات واسعة النطاق  من المتوقع أن تُ 

و  الدولیة،  اإلمداد  سالسل  وتیرة  رتفاع  إ في 

التحول نحو التجارة اإللكترونیة وتنامي األھمیة  

واإل  الخدمات،  لتجارة  بصورة  النسبیة  عتماد 

من   العدید  یضع  قد  مما  التقنیات،  على  أكبر 

الدول النامیة في موقف صعب نظراً العتمادھا في تجارتھا الخارجیة بصورة أساسیة على المواد الخام، مما قد یصعب  

 التجاري العالمي.   من موقفھا في النظام 
 

التي من    ، من المتوقع تعافي حركة التجارة الدولیة سواًء على مستوى التجارة السلعیة أو بعض أنشطة تجارة الخدمات 

على خلفیة التوسع المتوقع  وذلك  المتوقع أن تقود النمو المسجل في تدفقات التجارة الدولیة خالل السنوات الثالث القادمة،  

رونیة، وإن كانت آفاق التجارة الدولیة تظل على المحك في ظل عدم وجود فرص واضحة للتخفیف من  في التجارة اإللكت 

 التوترات التجاریة ما بین االقتصادات الكبرى الفاعلة عالمیاً في مجال التجارة الدولیة.  
 

قتصادیة، والمھتمین  قدر كبیر من اھتمام صانعي السیاسات اإل   تستحوذ التطورات في مستوى المدیونیة العالمیة على 

تبنیھا من جانب   تم  التیسیریة التي  للسیاسات النقدیة  العالمي، خاصة في ظل االنعكاسات المتوقعة  بالشأن االقتصادي 

أسعار الفائدة إلى  قتصادات الرئیسة، وعلى رأسھا الوالیات المتحدة األمریكیة، بھدف حفز النمو االقتصادي، وھبطت ب اإل 

بإطار التحفیز النقدي والمالي    2020مستویات متدنیة للغایة. تجدر اإلشارة إلى أن الحزم التي تبنتھا دول العالم خالل عام  

تریلیون    14و   13قدرت قیمتھا بما یتراوح بین  

لتلك   اإلیجابي  المردود  الرغم من  دوالر. على 

أن   المحفزات في التخفیف من وطأة األزمة، إال 

ذلك، على الجانب اآلخر، قد أسفر عن ارتفاع  

التي   العالمیة  المدیونیة  مستویات  في  ملموس 

الناتج اإلجمالي    355بلغت نحو   المائة من  في 

. ومع تزاید المخاطر  2020العالمي بنھایة عام  

للحكومات   المتاح  المالي  الحیز  بضیق  المتعلقة 

الحزم  تقدیم  في  االستمرار  من  نھا  یَُمّكِ   بما 

التحفیزیة سواء النقدیة أو المالیة، للحیلولة دون  

للسلع    تراجع  المصدرة  النامیة  الدول  أكبر  بشكل  بھا  تتأثر  عالمیة  مدیونیة  أزمات  نشوب  باحتماالت  ینذر  االقتصاد، 

السابقة، وكذلك احتمالیة أن یشھد االقتصا   ، األساسیة  السنوات  لدیھا خالل  د  في ضوء تدھور شروط التبادل التجاري 
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. تستلزم  الجائحة العالمي عقداً آخر من النمو المخیب لآلمال في ضوء عمق الخسائر االقتصادیة واالجتماعیة الناتجة عن  

ھذه المخاطر العدید من التدخالت االستباقیة على صعید السیاسات بھدف تعزیز مسارات التعافي االقتصادي العالمي،  

وازن والمستدام، والحیلولة دون استمرار تراجع مكاسب التنمیة البشریة نتیجة  والتحرك نحو النمو االقتصادي القوي والمت 

 انتشار الوباء، وتنسیق عالمي لتقدیم الدعم الكافي للدول الفقیرة للحصول على اللقاحات وإعادة جدولة الدیون. 
 

سوق الناشئة، یأتي مدیونیة القطاع  في ھذا السیاق، من بین التحدیات التي یتوقع أن تواجھھا البلدان خاصة في اقتصادات ال 

العائلي وقطاع الشركات في مقدمة القطاعات التي تنذر بمخاطر مستقبلیة نتیجة تراكم الدیون على ھذین القطاعین إلى  

المخاطر في ھذا الخصوص  تتعلق    .مستویات متدنیة للغایة   إلى مستویات غیر مسبوقة، في ظل وصول أسعار الفائدة  

رتفاع مستوى المدیونیة. من جانب آخر، یخفف من درجة المخاطر المتعلقة بتراكم مستوى المدیونیة،  بتراكم الدیون وا 

 خدمة الدیون.    ء انخفاض أسعار الفائدة وأثرھا في تخفیف عب 
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المالي والمصرفي والركن األساسي  یعتبر توفر البنیة التحتیة المالیة والمصرفیة من أھم التحدیات التي تواجھ تطور القطاع  

  للنظام المالي، ق المالیة على وجھ الخصوص العمود الفقري  ا ستقرار المالي، كما وتعتبر البنیة التحتیة لألسو لتحقیق اإل 

كن من التدفق اآلمن لألموال واألصول المالیة في اإل   تصاد. ق حیث إنھا تمَّ

المالي    ستقرار اإل المركزیة في تحقیق    مصارف بدور ال   2008في عام  خیرة  ازداد االھتمام عقب األزمة المالیة العالمیة األ 

الكلیة والتي أُضیفت لمھام السلطات اإلشرافیة. كذلك تنبھت المصارف المركزیة    حترازیة اإل السیاسة    ستحداث إ من خالل  

إلى أھمیة   تفعیل أدوات  و بعد األزمة  النظامیة بشكل مستمر، وذلك من خالل دراسة  المخاطر  ضرورة تقییم ومتابعة 

المالي الكلي وبما یعزز من قدرتھ    الكلیة التي تھدف إلى الحد من المخاطر التي قد یتعرض لھا النظام   حترازیة اإل السیاسة  

 . على تحمل الصدمات 

المركزیة بدور محوري في ھذا الصدد، حیث توفر خدمات الدفع والتسویة، وتشرف على    مصارف عادةً ما تضطلع ال 

لیة،  ق المالیة وأدوات الدفع، وتعمل مع الجھات المعنیة في األسواق على تحقیق تكامل األسواق الما ا البنى التحتیة لألسو 

الفضلى   والممارسات  الدولیة  والمبادئ  المعاییر  وتطبیق  الرقابیة  والنظم  والتعلیمات  التشریعات  وضع  الى  باإلضافة 

 بالخصوص. 

ھتمام بالعمل على تطویر البنیة التحتیة المالیة والمصرفیة ینبع من األھمیة الخاصة لألنظمة المالیة والمصرفیة في  ن اإل إ 

ألي دولة ولدورھا كذلك في تمویل عملیة التنمیة،  وذلك    ، النشاط االقتصادي  باعتبارھا المكَّون الرئیسي للنظام المالي 

 وتوفیر السیولة الالزمة لألنشطة االقتصادیة المختلفة، وتحقیق التنمیة المستدامة. 

نھا تقوم في سبیل  ستقرار المالي والنقدي فإ المركزیة والجھات الرقابیة واإلشرافیة لتحقیق اإل   مصارف في إطار سعي ال 

یة مالیة ومصرفیة قویة ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولیة، بما تتضمنھ  ت شراف على بنیة تح ذلك بتأسیس وتطویر واإل 

من أنظمة مصرفیة ورقابیة حدیثة وبما یحقق الرقي والتطور وزیادة الموثوقیة في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالیة  

 والمصرفیة. 

الذي یحكم أنشطة اإل یلقي   المؤسسي  الفصل الضوء على اإلطار  المالي ھذا  المستجدات    ، ستقرار  إلى أھم  كما یتطرق 

، كما یتناول  والرقابة علیھ  اإلشراف ستقراره وتعزیز إ التشریعیة التي انتھجتھا الدول العربیة لسالمة القطاع المالي ودعم 

 . البنیة التحتیة للقطاعات المالیة والمصرفیة 

آخذین بعین االعتبار مجموعة من    ، البنیة التحتیة للقطاعات المالیة والمصرفیة في الدول العربیة   ھذا الفصل،   تناول كما سی 

): األطر التشریعیة والتنظیمیة للرقابة على القطاع المالي والمصرفي،  1المحاور الرئیسة في ھذا اإلطار والمتمثلة في: ( 

ئتمان،  ): نظم المدفوعات والتسویة ونظم معلومات اإل 3الرقابیة والتنسیق فیما بینھا، ( ): صالحیة واستقاللیة السلطات  2( 

الدولفيرفيوالمصالماليللقطاعالتحتیةالبنیةونظمالماليلإلستقراروالمؤسسیةالتشریعیةاألطرتطورات
العربیة

الفصل الثاني
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اإل 4(  السیاسات   :( ) والجزئیة،  الكلیة  ( 5حترازیة  واالفصاح،  والمساءلة  الشفافیة  اإل 6):  والمخاطر  ):  المالي  ستقرار 

 النظامیة. 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

  قدرة  من  التحقق   المالي  ستقرار اإل  دائرة   ستقرار المالي حیث تتولى الجھة المسؤولة عن اإل   األردني المركزي   البنك   یعتبر 

  المالي،   للنظام  الكلي   المستوى  على  المخاطر  وضبط  ومراقبة  وتقییم  تحلیل   خالل  من  الصدمات   تحمل   على  المالي  النظام 

  الخصوص  وجھ   على   ولھا   المالي،   االستقرار   لمتطلبات   وصوًال   المالیة   األزمات   مع   التعامل   ستراتیجیات إ   وتنفیذ   ووضع 

  المالیة  المؤسسات  وقطاع  األفراد  وقطاع   الشركات  لقطاع  المالیة  المراكز  ومتانة   صحة   من   التحقق : التالیة  المھام  ممارسة 

  مع   أسعارھا   انسجام   مدى   ومراقبة   ، ) واألسھم   العقارات (   األصول   أسواق   استقرار   مدى   ودراسة   تحلیل   المصرفیة،   غیر 

  إعداد المالي،  ستقرار اإل  على  الشركات   وقطاع   األفراد  قطاع  مدیونیة  مستوى   أثر   ومتابعة  تحلیل   األسواق،   ھذه  أساسیات 

  التعلیمات  وتحدیث   ومراجعة   إعداد   المناسبة،   التوصیات   وتقدیم   المالي   ستقرار اإل   مجال   في   الالزمة   والبحوث   الدراسات 

  لجنة   إلى   دوریة   تقاریر   رفع   المعنیة،   الجھات   مع   والتنسیق   بالتعاون   وذلك   المالي   ستقرار باإل   العالقة   ذات   والسیاسات 

  دائرة   وتقوم   ، بخصوصھا   یلزم   بما   والتوصیة   علیھ   تؤثر   التي   والمخاطر   المالي   الجھاز   وضع   توضح   المالي   ستقرار اإل 

  تحلیل قسم و   الكلي،  حترازي اإل  والتحلیل   النظامیة  المخاطر  قسم : ( التالیة  األقسام  خالل  من   أعمالھا  بأداء  المالي  ستقرار اإل 

 ). المالي   ستقرار اإل 

  ،  كما واصل البنك المركزي األردني تحدیث منظومة التشریعات التي تحكم عمل المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتھ 

یضاً بإصدار  أ ، كما قام  ئتمان اإل التعرضات الكبیرة وضوابط منح  حدود  فعلى سبیل المثال أصدر البنك المركزي تعلیمات  

األساسي والتي تستھدف األفراد المقیمین األردنیین المستبعدین مالیاً    البنكي   الحساب   تعلیمات   أخرى مثل   وتعامیم   تعلیمات 

  الصرافة   شركات   أوضاع   توفیق   السنویة، وتعمیم   النصف   المالیة   البنوك   بیانات   مصرفیة، وتعمیم الذین ال یملكون حسابات  

  وحدة   إخطار   بخصوص   التوفیر، وتعمیم   بحساب   المرتبطة   الجوائز   اإللكتروني، تعمیم   والتحویل   الدفع   نظام   أحكام   مع 

  نقدیة   تبرعات   حساباتھم   إلى   ترد   لذین ا   البنوك   عمالء   حصول   بخصوص   اإلرھاب، وتعمیم   وتمویل   األموال   غسیل   مكافحة 

  وإدارة   حاكمیة   تعلیمات   على   تعدیالت   الوزراء، وتعمیم   رئاسة   موافقة   على   أجنبیة   مصادر   من   وتمویالت   ومساعدات 

 . 2019  لسنة   7  رقم   البنوك   لقانون   المعدل   قانون   على   الموافقة   لھا، كما تمت   المصاحبة   والتكنولوجیا   المعلومات 

في المائة،    12حترازیة الكلیة ومنھا تحدید نسبة كفایة رأس المال  المركزي األردني بتطبیق أدوات السیاسات اإل یقوم البنك  

لتعلیمات السیولة القانونیة رقم (   في المائة، ونسبة السیولة لدى البنوك   4وكذلك نسبة الرافعة المالیة     )، 2007/ 37وفقاً 

في المائة في عام    5في المائة إلى  7(تم تخفیض النسبة من    في المائة   5ة  ب (القانوني) بنس  اإللزامي ومتطلبات االحتیاطي 

الء ذوي  التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العم   حدود و ،  بسبب تداعیات فیروس كورونا المستجد)   2020

قام البنك المركزي بتحدید سقوف التسھیالت الممنوحة بالعملة  األجنبیة، كما    بالعملة   المفتوحة   المراكز   على   حدود   الصلة، 

، لكن یتم متابعة ھذه النسبة بشكل  (LTV)  األجنبیة، في حین لم یقم البنك المركزي بتحدید نسبة القرض إلى قیمة الضمان 

، إال أنھ لم یتم لغایة تاریخھ إصدار  LCR)( نسبة تغطیة السیولة    تعلیمات   إصدار   2020كذلك تم في عام  ربع سنوي.  

  III). من ناحیة أخرى، بدأت البنوك العاملة بتطبیق بازل  NSFR(   المستقر   التمویل   صافي   نسبة تعلیمات بخصوص  

وكذلك بدأت بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة    ، 2016وفقاً لتعلیمات صدرت في عام    بخصوص متطلبات رأس المال 
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ً   ) IFRS9(   9رقم   ولم توضع    ، بشكل سنوي   األفراد حتساب نسبة مدیونیة  إ كما ویتم  ،  2018لتعلیمات صدرت في عام    وفقا

 . إلى الدخل من قبل البنك المركزي   ة حدود على نسبة المدیونی 

إل كما    منھجیة  المركزي  البنك  لدى  ال ویتوفر  المحلي   األھمیة ذات    بنوك حتساب  الصعید  )،  D-SIBs(   النظامیة على 

  تعلیمات  تطبیق   یتم ، كما  قتصادیة حتساب رأس المال لمواجھة تقلبات الدورة المالیة واإل باإلضافة إلى تطبیق منھجیة إل 

إضافةً إلى تعلیمات تطبیق المعیار الدولي  ،  IIIمتطلبات بازل  بخصوص    2016/    10/  3  تاریخ )  13950/ 3/ 10(   رقم 

 . ) 9لتقاریر المالیة رقم ( عداد ا إل 

اشر البنك المركزي األردني بعملیة تطویر وإعادة ھیكلة نظم  ب فیما یخص تعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي في األردن، 

األردن والشركاء ذوي العالقة، وذلك بھدف تعزیز األمان والكفاءة في  الدفع والتسویات بالتشارك مع البنوك العاملة في  

قتصاد بما یعزز الكفاءة  ئتمان وتسھیل دورة النقود في اإل نظم الدفع والتسویات ولتقلیل المخاطر النظامیة ومخاطر اإل 

البنوك التجاریة ممثلة بمجلس المدفوعات  قتصادیة. وقد اضطلع البنك المركزي بالدور القیادي لھذه العملیة یسانده فیھا  اإل 

قام البنك المركزي بتطویر البنیة التحتیة للنظام المالي والتشریعات المالیة ذات العالقة، حیث أن  كما    الوطني األردني. 

لي.  جھود البنك المركزي ركزت على بعدین رئیسین، وھما: تعزیز الشمول المالي وتعزیز المنظومة التشریعیة للنظام الما 

تیجیة  ا ستر بالتوجیھ واإلشراف على صیاغة اإل   2015تم تعزیز الشمول المالي من خالل قیام البنك المركزي في عام  

تیجیة الشمول المالي  ا ستر إ بتشكیل اللجنة الوطنیة إلعداد    اء ر رئیس الوز الوطنیة للشمول المالي في المملكة، وذلك بعد قیام  

 تیجیة الوطنیة للشمول المالي. ا ستر إطالق اإل   2017  عام   ، وتم في برئاسة محافظ البنك المركزي األردني 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

ستقرار المالي لتباشر مھاماً أساسیة تتمثل  إل ل   دائرة مستقلة   2009في عام    مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي أنشأ  

  المالي   ستقرار اإل   سیاسة   لجنة   إلى   وتقدیمھا   المالي   االستقرار   تعزیز   شأنھا   من   التي   التوصیات   إجراء التحلیالت واتخاذ   في 

  الجدید   المركزي   مصرف ال   قانون   مسودة   نص ت المركزي، حیث    المتحدة   ة ی العرب   اإلمارات   مصرف   في   اإلدارة   ومجلس 

  . الدولة   في   المالي   النظام   ستقرار إ   وحمایة   تعزیز   في   المساھمة   المركزي   المصرف   ومھام   أھداف   من   أنھ   على   2018  لعام 

  المؤسسات  البنوك،   من   یتألف   الذي   المالي،   للنظام   المستقرة   ستقرار المالي بالحالة اإل   مفھوم   المركزي   مصرف كما عرف ال 

  تسویة   وكذلك  المخاطر  توزیع   الموارد،   تخصیص   مثل  األساسیة   لمھامھا  أدائھا   وكفاءة  المالیة،   واألسواق  األخرى  المالیة 

  التغیرات   من   وفترات   الضغط   حاالت   الصدمات،   حالة   في   المھام   بتلك   القیام   في   ستمرار اإل   على   قادرة   وبقائھا   المدفوعات، 

 المالي.   ستقرار اإل   ومجلس   بازل   تعریف   تتبع   فإنھا   النظامیة   المخاطر   لتعریف   بالنسبة   العمیقة، أما   الھیكلیة 

كان ھناك تركیز كبیر على  حیث    بتعزیز منظومتھ التشریعیة،   2020إستمر المصرف المركزي في عام  في ھذا اإلطار،  

أصدر المصرف المركزي لوائح جدیدة بشأن التمویل الجماعي    ، فقد تطویر اإلطار التنظیمي في إطار ركیزة تطویر السوق 

للوائح الجدیدة التي تغطي أنظمة الدفع ذات القیمة  القائم على القروض، وتسھیالت القیمة المخزنة، كما طور مجموعة من ا 

وخطط البطاقات. تھدف ھذه اللوائح إلى السماح بدخول    ، وخدمات مدفوعات التجزئة   ، وأنظمة الدفع بالتجزئة   ، الكبیرة 

ستراتیجیة أوسع للمصرف المركزي لتسھیل  إ من    مقدمي خدمات جدد إلى سوق اإلمارات العربیة المتحدة وتشكل جزءً 

ول الشركات المبتكرة والمتخصصة في النظام البیئي المالي، مما یوفر لسكان دولة اإلمارات العربیة المتحدة وصوًال  دخ 
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ستكمال الئحة جدیدة لدعم الوصول  إ المالیة التي تلبي احتیاجاتھم الخاصة. كما تم    أفضل إلى مجموعة أوسع من الخدمات 

. باإلضافة إلى ذلك، تم تطویر إطار تنظیمي شامل لحمایة  2020في عام    المعزز لالئتمان للشركات الصغیرة والمتوسطة 

یتعلق    ، المستھلك  فیما  الجدیدة  التنظیمیة  المعاییر  بشأن  جھوده  المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  مصرف  وواصل 

 ي. بالتمویل اإلسالم 

بشكل    العربیة المتحدة   قتصاد دولة اإلمارات إ خطة بھدف دعم  ،  2020في عام    أطلق المصرف المركزي   من جانب آخر، 

من خالل مجموعة متكاملة من تدابیر الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمویل    كورونا، عام لمواجھة تداعیات جائحة  

ھاء من مسودة  تم اإلنت كما أثرت الجائحة على إصدار تعلیمات الرافعة المالیة، حیث    قراض ورأس المال. والسیولة واإل 

بازل    ، التشریع  متطلبات  لتطبیق  التأجیل  من  تأجیلھ كجزء  تم  و IIIولكن  اإل ،  الدعم  الشاملة  كجزء من خطة  قتصادي 

 الموجھة. 

  ) Loan To Valueنسبة القرض إلى قیمة الضمانة ( فیما یخص أھم النسب والمتطلبات الرقابیة واإلحترازیة، فقد بلغت  

ملیون درھم إماراتي أقل). بحیث تم    5للمقیمین (للقرض السكني األول بقیمة    في المائة   80و للمواطنین    في المائة   85

 . 2020  في مارس   في المائة   5زیادة نسبة القرض الى القیمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة األولى برفعھا بنسبة  

  7للودائع محددة األجل و   في المائة  1نوع الودائع (   على  نسبة ، فتعمتد ھذه ال نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي ب   فیما یتعلق 

زامیة للودائع تحت الطلب والحسابات  ل حتیاطیات النقدیة اال تم تخفیض نسبة اإل علماً أنھ  للودائع تحت الطلب)،    في المائة 

 . 2020في ابریل    في المائة   7الى  في المائة    14الجاریة وحسابات التوفیر من  

،  2019حد للقطاع العقاري من اجمالي الودائع في  ك  في المائة  20تركزات القطاعیة، فقد تم تحدید نسبة  بالنسبة لحدود ال 

  في المائة،   30وجاري العمل على رفع ھذه النسبة بحیث تتمكن البنوك من زیادة التركیز في القطاع العقاري بنسبة الى  

  في المائة،   10.5لحد األدنى  نسبة كفایة رأس المال، فقد بلغ ا . أما  ولكن سیطلب من البنوك االحتفاظ بمزید من رأس المال 

المائة   2.5الى    ة باإلضاف  في  ك   في  للبنوك  ولكن سمح  إضافي،  وقائي  مال  الدعم    2020نسبة رأس  من خطة  كجزء 

. فیما یخص متطلبات السیولة، فعلى  من رأس المال الوقائي اإلضافي   في المائة   60االقتصادي الشاملة الموجھة باستخدام  

خفیض الحد األدنى  الحقاً ت تم  وقد  ،  في المائة   10البالغة    ) Liquid Asset Ratioنسبة األصول السائلة ( البنوك اإللتزام ب 

أنھ وفیما یخص نس 2020بریل  أ في    في المائة   7لى  إ   ة لنسبة األصول السائلة المؤھل  بة تغطیة السیولة وصافي  ، علماً 

 . خمسة بنوك كبرى معتمدة من قبل المصرف المركزي التمویل المستقر، فیتم تطبیقھا على  

تم تطویر  ، فقد  2020أھم الجھود التي قام بھا المصرف المركزي لتعزیز البینیة التحتیة للنظام المالي في عام  فیما یخص  

لتعزیز اللوائح المتعلقة بالدفع للتعامل مع الخدمات واألنظمة واألنشطة  لك  ، وذ 2020إطار شامل للسیاسة التنظیمیة في عام  

الناشئة، مع التخفیف من المخاطر المرتبطة بھا. في ھذا الصدد، تم اعتماد نظام تنظیمي معیاري لتنظیم تسھیالت القیمة  

شرع مصرف  وقد    .وخدمات الدفع بالتجزئة وأنظمة الدفع ذات القیمة الكبیرة وأنظمة مدفوعات التجزئة   (SVF) المخزنة 

) في دولة  FMIsرحلة مھمة تركز على تحدیث البنى التحتیة لألسواق المالیة ( م االمارات العربیة المتحدة المركزي في 

الوطنیة (  المتحدة من خالل مبادرة استراتیجیة أنظمة المدفوعات  العربیة  تتمثل األھداف الرئیسة  NPSSاإلمارات   .(
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یجیة في تطویر أفضل معالجات البنى التحتیة في فئتھا، وتقدیم حلول دفع مبتكرة تعزز األمن وتجربة العمالء،  لإلسترات 

 ز الشمول المالي، وتمكین المعامالت غیر النقدیة. ی وتحف 

 مملكة البحرین 

  إتباع   خالل   من   البحرین   مملكة   في   والمالي   النقدي   االستقرار   على   المحافظة   بمسؤولیة   المركزي   البحرین   مصرف   عنى ُی 

  ضمان  ھو   المركزي   البحرین   لمصرف   األساسیة   األھداف   ، حیث أن أحد الدولیة   الممارسات   أفضل   إلى   تستند   سیاسة 

  التي  بالحالة   االستقرار المالي   المركزي مفھوم   مصرف ال یعّرف  و المالیة.    واألسواق   المؤسسات   واستقرار   سالمة   استمرار 

  المصرف   صدمات، ویرى   وجود   حال   في   حتى   مستمر   بشكل   المالیة   الخدمات   توفیر   على   قادراً   المالي   النظام   فیھا   یكون 

ً   عامًال   یشكل   المالي   االستقرار   أن    في   القطاع   مساھمة   استمرار   وضمان   مالي   كمركز   البحرین   مكانة   على   للمحافظة   أساسیا

  القطاع  على   تشرف   التي   الوحیدة   الرقابیة   السلطة   المصرف البحرین. ویعتبر    في   والتنمیة   الوظیفیة   الفرص   وإیجاد   النمو 

  على  ساعد   مما   المال،   وأسواق   واالستثمار   والتأمین   المصارف   أنشطة   جمیع   اختصاصھ   نطاق   ویشمل   البحریني،   المالي 

المركزي ھذه المسؤولیة  تتولى إدارة االستقرار المالي بمصرف البحرین  .  متمیزة   دولیة   مالیة   سمعة   البحرین   مملكة   اكتساب 

األساسیة، وتقوم بمراقبة النظام المالي بانتظام للوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تدخل، كما تتولى إجراء البحوث  

والدراسات التحلیلیة حول المسائل المتعلقة باالستقرار المالي. تقوم اإلدارة بإعداد تقاریر االستقرار المالي، وتشتمل ھذه  

وتحدید  التقاریر   التطورات  اإلشرافیة ورصد  والعنایة  التدخل  تستدعي  التي  الجوانب  وتحدید  للتوجھات  على مراجعة 

المخاطر المحتملة على االستقرار المالي للتخفیف منھا قبل أن تتطور إلى مخاطر نظامیة. كما تعمل إدارة االستقرار  

ً المالي أیض    ي، "لوحة تحكم" للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المال على وضع مؤشرات السالمة المالیة بھدف إیجاد    ا

رصد التطورات االقتصادیة المحلیة والدولیة من خالل إجراء البحوث والدراسات التحلیلیة بھدف تقییم المخاطرالمحتملة  و 

المالي  االستقرار  و حول  القطاع  ،  استقرار  على  بالحفاظ  المتعلقة  والسیاسات  االقتراحات  البحرینتقدیم  في  ،  المالي 

  .اإلشراف على ومراقبة البنیة التحتیة المالیة ونظم المدفوعات في مملكة البحرین لتقییم أي مخاطر على االستقرار المالي و 

كما تقوم اإلدارة بإعداد تقریر االستقرار المالي بشكل نصف سنوي والذي یعتبر أحد أھم العناصر الرئیسیة إلطار مراقبة  

ویستخدم كأداة رئیسیة تھدف إلى إطالع الجمھور    ، ي. ویتم تقدیم التقریر إلى إدارة مصرف البحرین المركزي القطاع المال 

على تطورات االستقرار المالي. ویشمل التقریر تقییم سالمة النظام المالي والمراقبة االحترازیة الكلیة من خالل مؤشرات  

 . السالمة المالیة 

 ما یلي:   2020عام    في   المصرف   ر أصد   ، أما على المستوى التشریعي 

  ل تطبیق اتفاقیة بازIII  :  وفقا لبازل  إدارة مخاطر االئتمان  مقترحة على فصل    تعدیالت   حیث تم إجراءIII  ،   یقوم

  ، ستشاریة الصادرة في ھذا الخصوص المصرف حالیاً بدراسة مالحظات القطاع المصرفي المستلمة على الورقة اإل 

 إلصدار التعدیالت بصورتھا النھائیة.   تمھیداً   ، ذلك على    وأخذھا بعین االعتبار وإجراء تعدیالت إضافیة بناءً 

  :یتضمن النموذج الخاص    التقلیدیة تعمیماً إلى البنوك    2020أصدر المصرف في ینایر   المتطلبات المتعلقة بالسیولة

) إلى المصرف  NSFRقریر نسبة صافي التمویل المستقر ( الذي یجب على البنوك المحلیة أن تستخدمھ عند تسلیم ت 

ً یوم   14بشكل ربع سنوي، خالل   ً تقویمی   ا  من نھایة الربع.   ا
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   المصرف في فبرایر    أصدر :  لألفراد توجیھات جدیدة بشأن وضع سقف على الرسوم على التسھیالت االئتمانیة

وذلك ضمن المرحلة الثانیة من   ، توجیھات جدیدة حول سقوف الرسوم المصرفیة للبنوك وشركات التمویل   2020

المشروع.  تتضمن ھذه المرحلة وضع سقوف على الرسوم اإلداریة لكل من التسھیالت االئتمانیة االستھالكیة،  

   الت الرھن العقاري.  والتسھیالت االئتمانیة الخاصة بالسیارات، وتسھی 

   :فصل مكافحة غسل األموال  تحدیثاً على   2020في ینایر أصدر المصرف تعدیالت على فصل األصول المشفرة

(AML Module)   وفصل األصول المشفرة(CRA) ،   ًضمن المجلد السادس من مجلد توجیھات المصرف وفقا

 لشأن.  ) بھذا ا FATFعن فریق العمل المالي ( مؤخرا  للورقة الصادرة  

  تعدیالت مقترحة على فصل إدارة المخاطر التشغیلیة: 

السیبراني  - األمن  "متطلبات  االستشاریة  الورقة  على  القطاع  مالحظات  المصرف                          استلم 

 )Cyber-security  دیسمبر في  الصادرة  الخصوص   2019)"  التعدیالت    ، بھذا  وإدخال  بدراستھا  وقام 

 وھي قید المراجعة حالیاً.   ، علیھا 

التشغیلیة في مایو  ق  - المخاطر  إدارة  بإدخال تعدیالت إضافیة على فصل  بخصوص  ،  2020ام المصرف 

 .   یة خدمات السحاب ال عملیات المساندة إلى مزودي  

المخاط كما   - إدارة  فصل  على  أخرى  تعدیالت  بإدخال  أیضاً  المصرف  مایو  قام  في  التشغیلیة    2020ر 

قام المصرف بھذه الخطوة  حیث  ،   (Local Tokenisation Project) المحلي مشروع الترمیز    بخصوص 

السماح   أجل  (ا من  والمشترین لمصدّ للبنوك  مدفوعات     (Issuers and Acquirers) ) رین  إلجراء 

الھاتف المحمول دون إدخال رقم التعریف    عبر التي تبدأ    (ال تالمسیھ)   ) NFC(   االتصاالت قصیرة المدى 

 . الشخصي 
 

  متطلبات موافقة المصرف المسبقة بشأن إعالنات المنتجات والخدمات المالیة في فصل أخالقیات العمل والسوق 

(Module BC)  :    أصدر المصرف تعمیماً إلى البنوك التقلیدیة واإلسالمیة وشركات التمویل ومؤسسات التمویل

یتضمن عدم إلزامیة الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل نشر أي إعالنات عن المنتجات    ، الصغر متناھي  

ومع    والخدمات المالیة من خالل الصحف أو األماكن العامة أو االنترنت أو من خالل استخدام أي وسائط أخرى. 

لنظر عن الوسائل المستخدمة واضح  ذلك، یجب على المرخص لھم التأكد من أن أي إعالن وترویج للمبیعات بغض ا 

وسوف یقوم المصرف    ، وال یشمل رسائل مخفیة أو یخدع الجمھور بأي طریقة   ، ومفھوم وصحیح وغیر مضلل 

 . في وقت الحق   بإصدار توجیھات مفّصلة بھذا الشأن 

  :یالت  تعد   2020أصدر المصرف في مایو    تعدیالت على فصل الجریمة المالیة وفصل المتطلبات عالیة المستوى

المستوى  والمتطلبات عالیة  المالیة  الجریمة  ل  ی جمیع متطلبات مكافحة غس ب   االلتزام لضمان   ، جدیدة على فصلي 

 .مكافحة تمویل اإلرھاب و األموال  

  االنتقال من المعیار العالمي أو السعر المرجعي ألسعار الفائدة قصیرة األجل (LIBOR)   : ً   أصدر المصرف تعمیما

المستخدم في تسعیر األدوات المالیة    (LIBOR) اللیبور سعر  بشأن استبدال   البنوك وشركات التمویل إلى جمیع  
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  اً، ) أو أي سعر مرجعي آخر معترف بھ دولی SOFRة بالدوالر األمریكي بسعر التمویل اللیلي المضمون ( رتبط الم 

ملخص للنھج والخطة    فة إلى تقدیم باإلضا تأثیر ھذا االنتقال  بشأن تحلیل  تقدیم تقریر    حیث طلب المصرف منھم 

 لمعالجة أي مخاطر ناشئة.  

   حیث    ، تعمیماً إلى جمیع المرخص لھم   2020المصرف في أغسطس    أصدر ز:  تمیی أي    بدون تقدیم الخدمات المالیة

دون أي تمییز على أساس الجنس أو  الخاضعة لرقابة المصرف  تقدیم جمیع الخدمات المالیة    یجب علیھم ضمان 

وعدم االلتزام بذلك قد  ،  الجنسیة أو األصل أو اللغة أو العقیدة أو الدین أو اإلعاقة الجسدیة أو الحالة االجتماعیة 

 یعّرض المرخص لھ واألشخاص المصرح لھم إلجراءات تأدیبیة من قبل المصرف. 

   2020أصدر المصرف في سبتمبر  :  ) التالمسیة  (االتصال بطاقات الدفع بدون  إصدار   ً  إلى بنوك التجزئة  تعمیما

الدفع بخصوص إصدار   التمویل ومزودي خدمات  الالتالمسیة وشركات  الدفع  على جمیع    جب ی حیث  ،  بطاقات 

  مسبقة الدفع المرخص لھم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنھاء إصدار وتوزیع بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات  

 . أي رسوم على العمالء   تحصیل   وبدون ،  2020  دیسمبر   31وبطاقات الدفع لعمالئھم في موعد أقصاه  

  و النصب  ل   لكتروني: ضمن اإل   حتیال اإل عملیات  وجھوده  المصرف  في  أھداف  المالي  والقطاع  المستھلك  حمایة 

في    ، المملكة  عمالء بنوك  بخصوص استھداف  إلى جمیع بنوك التجزئة    2020سبتمبر  أصدر المصرف تعمیماً 

الواتساب،    الھاتف عن طریق    ة احتیالی من خالل مكالمات    التجزئة  ال و أو    الھاتف في    القصیرة   رسائل عن طریق 

(SMS)    ،طلب منھم تحدیث بطاقة الھویة  حیث ُی ،  البرید اإللكتروني أو غیرھا من الوسائط ورسائل  أو الواتساب

العمالء    یُطلب من ،  االحتیال   ا في مثل ھذ و   . ى خر أُ   ة شخصی   معلومات الشخصیة أو رقم الھاتف المحمول أو أي  

التي تؤدي إلى عملیات  و لبرید اإللكتروني أو فتح مستندات/مرفقات  مرفقة للرسالة أو ا   الكترونیة قع  ا إلى مو   الدخول 

      االحتیال. 

  اإل مكافحة  العمالء تدابیر  حسابات  على  اإللكتروني  االحتیال    اً نظر   : حتیال  محاوالت  عدد  في  المقلقة  للزیادة 

أصدر    ، البنوك المحلیة وأنظمة الدفع والثقة فیھا   ولحمایة سالمة   اً، اإللكتروني التي تستھدف حسابات العمالء مؤخر 

 ً إلى جمیع بنوك التجزئة وشركات التمویل ومزودي خدمات الدفع یتضمن تذكیرھم بحقھم في    المصرف تعمیما

معاملة دفع، عند علمھم بأن العمیل المعني لم یقم فعًال بالمعاملة. كما یجب علیھم تقدیم تقریر    رفض (أي عكس) أي 

 . بالمعامالت المشبوھة لمثل ھذه الحاالت 

  اإل والوقائیة اإلجراءات  في  كورونا لفیروس   حترازیة  كورونا :  لفیروس  األخیر  العالمي  التفشي          ضوء 

 )COVID-19 (   ،من التعامیم للمرخص لھم    العدید أصدر المصرف  والتدابیر الوقائیة التي اتخذتھا حكومة البحرین

والحفاظ على صحة وسالمة المواطنین والمقیمین العاملین في  ،  للتخفیف من تأثیر الفیروس على القطاع المالي 

 القطاع المالي والعمالء كالتالي: 

  ة، التمویل ومؤسسات التمویل متناھي الصغر بالنظر في تدابیر میسر حث المصرف بنوك التجزئة وشركات   -

إعادة جدولة أو منح تأجیالت مؤقتة ألقساط االئتمان، وتخفیض الربح / الفائدة أو الرسوم والعموالت أو أي    : مثل 

 ة. وتقدیم تقریر عن تفاصیل المقترضین الذین حصلوا على تدابیر میسر   ، تدابیر أخرى للعمالء المتضررین 
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إلى    في المائة   100ونسبة صافي التمویل المستقر للمصارف البحرینیة من   تم تخفیض حدود نسبة تغطیة السیولة  -

 . في المائة   80
 

  25إلى    في المائة   75تم تخفیض وزن مخاطر كفایة رأس المال للشركات الصغیرة والمتوسطة في البحرین من   -

 . في المائة 
 

عند تقدیم رھون عقاریة    (LTV)یجب أن تقوم بنوك التجزئة وشركات التمویل بتخفیض نسبة القرض إلى القیمة   -

 سكنیة جدیدة للبحرینیین. 
 

 دینار.    50إلى    (NFC)بدون الرقم السري   تم زیادة الحد األقصى للمعامالت بطریقة الدفع الالتالمسي  -
 

ضھا البنوك على الشركات المحلیة على معامالت بطاقات  تم وضع حد أقصى على رسوم التحصیل التي تفر  -

 .  في المائة   0.8الخصم بنسبة  
 

أشھر على   6وفر المصرف المركزي ترتیبات إعادة الشراء المیسرة لبنوك التجزئة بنسبة صفر في المائة لمدة   -

 أساس كل حالة على حدة.  
 

 . في المائة   3إلى    في المائة   5تم تخفیض نسبة االحتیاطي النقدي لبنوك التجزئة من   -
 

العام  - ھذا  إصدارھا  المقرر  الرقابیة  المتطلبات  جمیع  عمیلك    ، تأجیل  اعرف  متطلبات  على  التحدیث  باستثناء 

 إلكترونیاً. 
 

 . 2021یونیو    30تمدید الموعد النھائي لاللتزام بفصل إدارة المخاطر التشغیلیة المحدّث إلى   -
 

 : تأجیل القروض  -

o     مارس في  تعمیماً  المصرف  مصارف    2020أصدر  جمیع  التمویل  قطاع  إلى  وشركات  التجزئة 

التمویل متناھي الصغر  القروض والتسھیالت االئتمانیة لمدة   ومؤسسات    6بشأن تأجیل تسدید أقساط 

 . 2020أشھر وذلك من شھر مارس إلى شھر سبتمبر  

o  دیسمبر   31دید فترة تأجیل األقساط إلى  تعمیمان بشأن تم   2020سبتمبر   22و  21أصدر المصرف في

2020 . 

إجراء البحوث    2020واصلت إدارة االستقرار المالي في عام فیما یخص جھود دعم االستقرار المالي في البحرین، فقد 

 :والتحلیالت بشأن القضایا المتعلقة باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المھام األساسیة التالیة 

السنوي إصدار م  • المالي النصف سنوي والتقریر االقتصادي  باإلضافة إلى    ، طبوعات مختلفة مثل تقریر االستقرار 

 .المنشورات الدوریة األخرى التي ترصد التطورات المحلیة والدولیة كمؤشرات السالمة المالیة الفصلیة 

البیانات المتعلقة بالشركات الصغیرة والمتوسطة،  عملت اإلدارة على تحسین جودة البیانات اإلحصائیة لضمان توفیر   •

 .وشركات األعمال االستثماریة، والمؤسسات المالیة اإلسالمیة 

 :قامت اإلدارة بتطویر تقریر االستقرار المالي النصف سنوي والذي ینشر لیكون أكثر شمولیة من خالل كما    •
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  ل. أمین وأسواق رأس الما تغطیة التطورات في القطاع المالي غیر المصرفي كقطاع الت   - 

 .والمخاطر السیبرانیة  ي والشمول المال  (Fintech) المالیة الحدیثة   قنیات وضع فصول جدیدة تتعلق بالت   - 

ختبارات  إ جرى  ختبارات الضغط لتعزیز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدیر المخاطر المحتملة. وتُ إ طورت اإلدارة   •

وقد ُطور اإلطار   ،  (DSIBs) المصرفیة المختلقة والمصارف المحلیة ذات األھمیة النظامیة الضغط على القطاعات  

والتي تعد جزء أساسیاً    ، لتقییم قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الصدمات التي تلحق بالمالءة المالیة والسیولة 

  :من إدارة المخاطر وتشمل 

خالل  تھدف لقیاس أثر الصدمات المالیة على متانة المصارف من    التي  (Sensitivity testing) التحمل ختبارات  إ  - 

  .إلى بعض المخاطر   النظر 

 .قتصادیة ومالیة إ المبنیة على عدة متغیرات   (Macro stress testing) ختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة إ  - 

والمدفوعات في إدارة االستقرار المالي على ضمان كفاءة ونزاھة البنیة التحتیة  یعمل قسم مراقبة البنیة التحتیة المالیة  •

  د. المالیة والمدفوعات لتخصیص الموارد بمثالیة في االقتصا 

ع وإدارة  دف على البنیة التحتیة المالیة وأنظمة ال   ) PFMI(   ضمان تطبیق مبادئ البنیة التحتیة للسوق المالیة   على كما یعمل   • 

 المخاطر. 

 الجمھوریة التونسیة 

بحیث یكون إطار    ولجنة االستقرار المالي (لجنة وطنیة) الحفاظ على االستقرار المالي   البنك المركزي التونسي یتولى  

ھیئة  خالل  من  بینھما  والتعاون    البنك  لدى   المحدثة   المالیة   األزمات   في   والتصرف   الكلیة   االحترازیة   الرقابة   التنسیق 

  المكلفة   الوزارة   عن   وممثل )  الھیئة   رئیس (   المركزي   البنك   محافظ   من   والمتكونة   المركزي   البنك   قانون   بنص   المركزي 

تتولى دائرة    الصغیر.   التمویل  رقابة  لسلطة   العام  والمدیر   للتأمین  العامة   الھیئة   ورئیس  المالیة   السوق   ھیئة  ورئیس  بالمالیة 

التونسي   (إدارة عامة) مستقلة   المركزي  الرئیسیة عن االستقرار المالي   بالبنك    المركزي   البنك   یتمتع   ، حیث المسؤولیة 

 األساسي.   بنظامھ   المتعلق   علیھا بالقانون   التنصیص   تم   باستقاللیة   التونسي 

المركزي التونسي   یتولى    المالي   الجھاز   استقرار   على   التأثیر   شأنھا   من   التي   والتطورات   العوامل   مختلف   رصد   البنك 

ً   تمثل   التي   منھا   وخاصة   ومتابعتھا،  ً   أو   بمتانتھ   مساسا   المركزي   للبنك   یمكن   الغرض   ولھذا .  النظامیة   للمخاطر   تراكما

  كأداة   للمخاطر   خارطة   إنشاء   : خالل   من   المخاطر   وتحلیل   ضروریة، كما یقوم بتقییم   یراھا   معلومة   كل   على   الحصول 

  المخاطر   تحدید   خالل   من   المالي   والقطاع   الحقیقي   االقتصاد   بین   التفاعالت   بالقطاع، تحلیل   المخاطر   تطور   ورصد   لتحلیل 

  رصدو   والعكس،   والمالیة   المؤسسات   على   الحقیقي   االقتصاد   واختالالت   القطاعیة   الصعوبات   تأثیر   وتحلیل   ، النظامیة 

  من  المالي   للقطاع   الرقابیة   الجھات   بین   المشتركة، والتنسیق   االستثمار   وصنادیق   المالیة   األسواق   في   التطورات   وتحلیل 

  البیانات  لتبادل  منّصة   وإنشاء  المالیة   األزمات  في   والتصرف   الكلیة  االحترازیة  الرقابة  ھیئة   كتابة   بدور   االضطالع  خالل 

 . المالي   القطاع   على   الرقابیة   الھیئات   بین )  الطلب   وتحت   والتلقائي   اآللي ( 
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یتعلق   اإل فیما  الرقابة  ھیئة  فھي من صالحیات  التوصیات  أما  باتخاذ  الكلیة.  بالبنوك  إ حترازیة  المتعلقة  القرارات  تخاذ 

من قانون البنك    85حیث ینص الفصل    .والمؤسسات المالیة فھو من صالحیات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي 

 :تتمثل في   مھمة الھیئة المركزي على أن  

  وتنفیذھا بھدف المساھمة في   ، تخاذھا من السلط التعدیلیة للقطاع المالي إ إصدار توصیات تتعّلق بالتدابیر الواجب     - 

والتوقي من حدوث المخاطر    ، والمتمثلة خاصة في تعزیز متانة النظام المالي   ، ستقرار النظام المالي في مجملھ إ 

 . قتصاد ضطرابات المحتملة على اإل والحد من آثار اإل   ، النظامیة 

 .تنسیق اإلجراءات المتعلقة بإدارة األزمات المالیة   -  

 : 2020فقد قام البنك المركزي التونسي بإصدار مایلي خالل عام  فیما یخص التعلیمات والتشریعات التي تم إصدارھا،  

إلعتماد المعاییر الدولیة  المتعلق باإلجراءات األولیة    2020لسنة    1منشور إلى البنوك والمؤسسات المالیة عدد   -

 . 9رقم   إلعداد التقاریر المالیة 
 

عدد   - المالیة  والمؤسسات  البنوك  إلى  المؤسسات    2020لسنة    6منشور  لمساندة  استثنائیة  بإجراءات  المتعلق 

 .والمھنیین 

 .ستثنائیة لمساندة األفراد المتعلق باإلجراءات اإل   2020لسنة    7منشور إلى البنوك عدد   -
 

 .ستثنائیة لمساندة األفراد المتعلق باإلجراءات اإل   2020ة  لسن   8لبنوك عدد  منشور إلى ا  -
 

 .ستثنائیة لمساندة المؤسسات والمھنیین إ المتعلق بإجراءات    2020لسنة    12منشور إلى البنوك عدد   -
 

نتفاع والتصرف في  المتعلق بضبط طرق واجراءات ضبط شروط اإل   2020لسنة    14منشور إلى البنوك عدد   -

عتماد المخصص إلعادة تمویل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى  اإل خط  

 . والمتوسطة المتضررة من تداعیات انتشار فیروس كورونا 
 

نتفاع بامتیاز  جراءات صرف المبالغ المتعلقة باإل إ المتعلق بضبط طرق و  2020لسنة   17منشور إلى البنوك عدد  -

على قروض التصرف واالستغالل الجدیدة الممنوحة لفائدة   ، ذلك نسبة الفائدة في حدود نقطتین  تغییر ب تكفل الدولة 

 .المؤسسات والمھنیین الناشطین في قطاعي السیاحة والصناعات التقلیدیة بما في ذلك شركات التصرف السیاحي 
 

عدد   - المالیة  والمؤسسات  البنوك  إلى  بإجراء   2020لسنة    19منشور  المؤسسات  المتعلق  لمساندة  استثنائیة  ات 

 والمھنیین الناشطین في قطاعي السیاحة والصناعات التقلیدیة. 
 

المتعلق بالتمدید في اإلجراءات االستثنائیة المتعلقة    2020لسنة    21منشور إلى البنوك والمؤسسات المالیة عدد   -

 . بمساندة المؤسسات والمھنیین 
 

 

  القرض   نسبة   : بتطبیق   البنك المركزي التونسي یقوم  السیاسات االحترازیة الكلیة والجزئیة  تطبیق أدوات  فیما یتعلق ب أما  

  االئتمانیة   التركزات   اإللزامي،   االحتیاطي   األجنبیة، متطلبات   بالعملة   الممنوحة   التسھیالت   على   الضمانة، سقوف   قیمة   إلى 
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البنوك،    لدى   السیولة   على   تحدید نسب   القطاعیة،    التركزات   على   حدود الصلة،    ذوي   العمالء   مجموعة   أو   الواحد   للعمیل 

متطلبات   بالعملة   المفتوحة   المراكز   على   حدود  نسبة   المال   رأس   األجنبیة، تطبیق  ،  ) LCR(   السیولة   تغطیة   القطاعیة، 

  كنسبة   القرض   ملف   دراسة   عند   البنوك   قبل   من   نسبة   ھذه   احتساب   دخلھم حیث یتم   إلى   األفراد   مدیونیة   نسبة   احتساب 

 صریح.   نص   إلى   تستند   ال   البنكیة   الممارسة   ھذه   أن   لالقتراض غیر   قصوى 

للبنك المركزي التونسي حسب القانون البنكي أن یضع للبنوك أو المؤسسات المالیة ذات األھمیة النظامیة    في ھذا اإلطار، 

 )D-SIBs السیما على مستوى المتطلبات الدنیا من األموال الذاتیة وأن یخضعھا لرقابة خصوصیة   ، ) قواعد تصرف حذر.  

كما ال یتم تطبیق منھجیة الحتساب رأس المال لمواجھة     . صدار بعد منھجیة لتحدید البنوك النظامیة ولم یضع معھد اإل 

یتم  و  ، المعتمدة لقیاس مدى فعالیة أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة    اختبار   وال یتم إجراء   تقلبات الدورة المالیة واالقتصادیة 

القوانین والتعلیمات    إعداد بین السیاسة االحترازیة الكلیة والسیاسات االحترازیة الجزئیة من خالل التشاور عند    نسیق الت 

لكنھ  ،  III  بازل   فیما یتعلق بمتطلبات   ، والجدیر بالذكر أن البنك المركزي لم یقم بوضع تعلیمات الداعمة لالستقرار المالي. 

ً یقوم   اإلدارة العامة للرقابة المصرفیة بوضع التعلیمات بشأن متطلبات بازل بصفة عامة بما في ذلك بازل    من خالل   حالیا

III    وقد صدرت التعلیمات الخاصة بنسبة تغطیة السیولة، أما  صدار المناشیر للبنوك و المؤسسات المالیة إ عن طریق ،

على البنك المركزي  یعكف  ف   ) NSFR(   المستقر   التمویل   صافي   نسبة    المعیار أما      . ھذه النسبة   حول   منشور   إعداد   حالیاً 

الذي یحدد    2020لسنة    1قام البنك المركزي التونسي بإصدار المنشور عدد  فقد    ، ) IFRS9(   9  رقم   المالیة   للتقاریر   الدولي 

 . ) (الحوكمة والتوجھات االستراتیجیة) IFRS9(   9الخطوط العریضة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

تّم اإلنطالق في إنجاز  ، فقد  2020أما فیما یتعلق بجھود البنك المركزي التونسي في تعزیز االستقرار المالي خالل عام  

لمتابعة والوقایة من المخاطر على القطاع المالي في  ،  مشروع استراتیجي یھدف إلى إرساء نظام تشغیلي إحترازي كّلي 

 . 2021- 2019كزي التونسي  ول للبنك المر إطار المخطط االستراتیجي األ 

وللقیام بھذا یتم    ، حترازیة الدولیة ال سیما معاییر بازل لى التقارب مع المعاییر اإل إ البنك المركزي التونسي    ھدف ی ھذا و 

   . األخذ بعین االعتبار بالتجارب المقارنة على الصعید الدولي وفي البلدان العربیة 

ستقرار المالي في القطاع المصرفي  مؤشرات المتانة المالیة ومؤشرات اإل   التعدیلیة بمتابعة تقوم السلطات  من ناحیة أخرى،  

اإل  (الضمان  مثل  المصرفي  األصغر  وغیر  التمویل  وشركات  التأمین،  وشركات  التمویلي  التأجیر  وشركات  جتماعي 

ستخالص الدیون والبرید  إ كات ستثمار وصنادیق التقاعد وشر وشركات الوساطة المالیة وشركات الصرافة وصنادیق اإل 

تخضع لجھات رقابیة كالبنك المركزي التونسي أو ھیئة السوق المالیة والھیئة    حیث ،  ) واألمانات التونسي وصندوق الودائع  

، حیث  قتصاد الرقمي تصال واإل لوجیا اإل و مین وسلطة الرقابة على التمویل الصغیر ووزارة المالیة ووزارة تكن أ العامة للت 

  السنویة،  تقاریرھا  في   نشرھا  یتم  النشاط  صنف  حسب  المؤسسات  ھذه   عن   وفصلیة   سنویة  مؤشرات   التعدیلیة   ات الھیئ  تعد 

والتي تتضمن  وبقدر غیر كافي  یوجد مؤشرات مالیة یتم جمعھا عن ھذه المؤسسات غیر المصرفیة بصورة غیر منتظمة  و 

 . ستثمار مالءة خاصة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وسیاسة اإل ستثمار ومعاییر  بیانات عن المالءة المالیة وسیاسات اإل 

فقد عمل البنك المركزي    ، أما على صعید تطویر نظم البنیة التحتیة للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالیة 

كتروني ونظام استعالم  ) ونظام للتقاص االل RTGSالفوریة (   اإلجمالیة التونسي على توفیر وتطویر نظام للتسویات اآلنیة  
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توفر  ت ، بینما ال ومركز لتسجیل الضمانات الممنوحة لقاء التسلیفات في القطاع العام  ونظام المفتاح الوطني،  ئتماني عام، إ 

ائتمانیة.  معلومات  یتوفر   شركة  الرقابة    كما  یتضمن  شامل  قانوني  الدفع    واإلشراف إطار  أنظمة  والتحویالت  على 

)، وتوفر دلیل منشور للحوكمة  IBANوخدمة الدفع عبر الھاتف النقال، واستعمال رقم الحساب الموحد ( ،  االلكترونیة 

 ملزم للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى، كما توجد شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة. 

 المملكة العربیة السعودیة 

نقطاع كبیر  إ ستقرار المالي بأنھ حالة یتمیز فیھا النظام المالي بالثقة بعدم حدوث  اإل مفھوم    البنك المركزي السعودي عرف  ُی 

ستقرار المالي في البنك المركزي بالعدید من المھام لعل أبرزھا:  المسؤولة عن اإل   دارة تقوم اإل  . أو اضطرابات في أدائھ 

الكلی  االحترازیة  للسیاسات  اإلشرافي  اإلطار  ومتابعة  و تطویر  اإل إ ة،  ومؤشر  المخاطر  مصفوفة  المالي  عداد  ستقرار 

اإل و   ، المترتب علیھا  لجنة  وتزوید  اإل مراقبة  األوضاع  بانعكاسات  المالي  أطر  ستقرار  والعالمیة على  المحلیة  قتصادیة 

مؤشرات  متابعة  ، و ستقرار المالي وتزویدھا بالمؤشرات المالیة المطلوبة لجنة اإل   دور   تعزیز ة، و حترازیة الكلی السیاسات اإل 

،  تنفیذ اختبارات التحمل (األزمات المالیة) وتطویر منھجیتھا، و ستقرار المالي في المملكة إعداد تقریر اإل ، و السالمة المالیة 

ستقرار المالي، ومؤشرات السالمة  مراقبة األوضاع االقتصادیة المحلیة والعالمیة، وتتبع مؤشرات المستوى الكلي لإل و 

تزوید  ، و ستقرار المالي والتعاون مع الجھات الخارجیة ذات العالقة بالسیاسات االحترازیة الكلیة واإل التواصل  و   ، المالیة 

تحلیل المخاطر االقتصادیة الناجمة من االبتكارات  ، و ستقرار المالي اإلدارة العلیا بالتوصیات والمستجدات المتعلقة باإل 

 ستقرار المالي. في مجلس اإل الدراسة والمشاركة بالمواضیع ذات العالقة  ، و المالیة 

  حل محل صدر نظام البنك المركزي السعودي الذي  ، فقد  2020فیما یخص أھم القوانین والتعلیمات الصادرة في عام  

لدور البنك المركزي في أدائھ لمھامھ ومنسجًما    اً ، معزز ھجري  1377نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام  

. وتضمن النظام تعدیًال لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي لیصبح البنك المركزي السعودي  2030مع رؤیة المملكة  

بالملك  مباشرة  یرتبط  للممارسات  ،  وأن  مواكبًة  وذلك  واإلداري،  المالي  باالستقالل  المركزي  البنك  تمتع  استمرار  مع 

لعالمیة للبنوك المركزیة. وعلى الرغم من أن وضع وتنفیذ السیاسات النقدیة وسیاسات االستقرار المالي كان أحد مھام  ا 

صراحةً، أما النظام الحالي، فقد حدد أھداف البنك المركزي  علیھا  إال أنھ لم ینص النظام السابق  اً،  سابق   البنك المركزي 

 استقرار القطاع المالي وتعزیز الثقة فیھ، ودعم النمو االقتصادي.   ستقرار النقدي، ودعم بالمحافظة على اإل 

وضع نموذج    یشمل ستقرار المالي،  تطویر مؤشر اإل ستقرار المالي في البنك المركزي السعودي ب اإل   إدارة كذلك قامت  

م المقدمة من البنك  دراسة تأثیر برامج الدع كما تمت    .ستقرار المالي على المدى القصیر والمتوسط للتنبؤ بمستویات اإل 

، وكذلك تأثیر انتھاء  مصرفي المركزي السعودي (في المرحلتین األولى والثانیة) على مؤشرات السالمة المالیة للقطاع ال 

إعداد مذكرات ودراسات حول مواضیع محددة ترفع  إضافًة لذلك، تم    .تلك البرامج، ورفع التوصیات بھذا الخصوص 

ستقرار  نشر تقریر اإل كذلك ب   دارة . قامت اإل .ستقرار المالي تقرار المالي و/أو اللجنة الوطنیة لإل س لإلدارة العلیا و/أو لجنة اإل 

اإل 2020  لعام   المالي  التنظیمي  یناقش اإلطار  إضافة فصل جدید  مع  الكلي ،  اإل   .حترازي  تابعت  یومي دارة كما    بشكل 

وذلك من خالل تقریر    ، جائحة كورونا (أثناء فترة قمة األزمة) ستجابة الدولیة والسیاسات المتخذة عالمیاً لمواجھة آثار اإل 

 " الذي یرفع لإلدارة العلیا.  لجائحة كورونا "أدوات مواجھة اآلثار االقتصادیة والمالیة  
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الُملزمة للقطاع المصرفي في المملكة، بھدف    واإلحترازیة   من جانب آخر، ھنالك العدید من النسب والمتطلبات الرقابیة 

ضعف مقارنة باالحتیاطیات    15أال تشكل مطلوبات الودائع لدى البنك أكثر من  على سبیل المثال یجب  انة القطاع،  تعزیز مت 

للمسكن األول للمواطنین، في  في المائة   90، أما نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون، فقد بلغت  ورأس المال المدفوع 

  . من جانب آخر، ال لشركات التمویل   في المائة   85وإلى    ، للمسكن الثاني للبنوك   في المائة   70حین تنخفض النسبة إلى  

لكن تخضع التسھیالت المقدمة بالعملة األجنبیة لموافقة مسبقة  لسقوف التسھیالت بالعمالت األجنبیة،  توجد نسبة محددة  

 .  في حالة القروض المشتركة والقروض لغیر المقیمین   البنك المركزي من  

قواعد بازل    ق البنك المركزي طّب حیث    لھذه المتطلبات، تخضع  ، فجمیع البنوك التجاریة  IIIق بمتطلبات بازل  فیما یتعل 

والسیولة واإلقراض.   ، بالكامل  المال  تتناول نسب رأس  أن ال یقل    والتي  البنك  احتیاطي سیولة  من جانب آخر، یجب 

في    90سبة القروض إلى الودائع الموزونة عن  ال تزید ن ، كما یجب أن  من إلتزامات الودائع   في المائة   20عن  التجاري  

 في المائة.   100نسبة تغطیة السیولة ال تقل عن  و ،  في المائة   100نسبة صافي التمویل المستقر عن  وأن ال تقل  ،  المائة 

فیما یخص تعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي،   القواعد المنّظمة لتقدیم خدمات    أصدر البنك المركزي السعودي أخیراً، 

، حیث تھدف القواعد إلى تنظیم أحكام الترخیص لشركات قطاع المدفوعات،  2020المدفوعات في المملكة في ینایر  

المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي یضمن حمایة وكفاءة التعامالت  وتنظیم ممارستھا ألنشطة خدمات  

تطویر منظومة المدفوعات الفوریة، تأتي ھذه المنظومة الجدیدة لتُتیح  ت، كما استمر البنك المركزي ب في قطاع المدفوعا 

ع  المملكة  في  البنوك  مختلف  بین  والُمجدَولة  الفوریة  الحواالت  إمكانیة  عمل  للعمالء  أوقات  وخارج  الساعة  مدار  لى 

أما من ناحیة اإلجراءات   .والمصرفیة المفتوحة  (SAQR) بنیة التحتیة لرمز االستجابة السریعة ال إضافة إلى تطویر  .البنوك 

 :من اإلجراءات والتي شملت (على سبیل المثال ال الحصر)   االحترازیة فقد اتخذ البنك المركزي عدداً 

 .حترازیة التباعھا من قبل الجھات الخاضعة إلشراف البنك المركزي إ قائیة و إصدار ضوابط وإجراءات و  -

شھر  أ  3دعم رسوم عملیات نقاط البیع والتجارة اإللكترونیة لجمیع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص في المملكة لمدة   -

 . المنظومة الوطنیة من خالل تحمل "ساما" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركین في  

ً   ألف   20رفع الحد األعلى المسموح بھ لتغذیة المحفظة اإللكترونیة إلى   -  . لایر شھریا

 .لایر سعودي للعملیة الواحدة   300إلى   " " Contactless رفع حد الشراء لخدمة مدى أثیر  -

الذكیة وتطبیقات الدفع   البطاقات المصرفیة واألجھزة ( تكثیف حمالت التوعیة حول طرق الدفع الرقمیة المصرح بھا  -

وتقلیل استخدام األوراق النقدیة والعمالت المعدنیة وتوضیح كل ھذه اإلجراءات عبر وسائل    )، والشراء عبر االنترنت 

 . اإلعالم للمؤسسات المالیة 

بلیون لدعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغیرة والمتوسطة، من    50 مبلغ أعلن البنك المركزي عن حزمة ب  -

  .توفیر التمویل للبنوك للسماح لھا بتأجیل سداد القروض القائمة وزیادة اإلقراض للشركات   خالل 

و من  أ عفاء جمیع العمالء من أي رسوم تفرض على عملیات إعادة التمویل او انھاء اتفاقیات قائمة (سواء تمویل  إ  -

 شھر على األقل. أ جانب الودائع) ولمدة ستة  
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 جمھوریة السودان 

ولة  ؤ تعدیل القوانین وتحدید الجھة المس   یجري لتعزیز االستقرار المالي في السودان،    بنك السودان المركزي   سعي في إطار  

. یقوم بنك  ستقرار المالي والمخاطر النظامیة طار للسیاسات االحترازیة الكلیة وتعریف اإل إ عداد  وإ   ، ستقرار المالي عن اإل 

یجري العمل على  ، كما  جراء اختبارات الضغط الكلیة وإ عداد تقریر االستقرار المالي بصورة دوریة،  السودان المركزي بإ 

عداد الدراسات  وإ التمھید لبناء قاعدة بیانات االستقرار المالي،  . كذلك قام بنك السودان المركزي ب IIIالتطبیق الجزئي لبازل  

عداد  المساھمة مع اللجنة الفرعیة لالستقرار المالي بدول الكومیسا إل و ،  اإلقلیمیة مثل الكومیسا بالتعاون مع المؤسسات  

 . نظمة المصرفیة دوات تحدید المخاطر باأل أ وغیرھا من    ، الخاصة باختبارات الضغط رشادات  الموجھات واإل 

ذات األھمیة    البنوك منھجیة لتحدید  تتضمن    ھمیة النظامیة ذات األ   لبنوك ط ا مسودة منشور ضواب من جانب آخر، تم إعداد  

دارة  بالتنسیق بین اإل محلیاً. فیما یخص التنسیق بین السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات االقتصادیة، فیتم ذلك  النظامیة 

تشكیل لجنة من كافة مكونات  ب ھنالك مقترح  ، و دارة العامة للرقابة المصرفیة العامة لتنظیم وتنمیة الجھاز المصرفي واإل 

بصدد تھیئة البیئة  أما بخصوص تعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي، فبنك السودان المركزي    لتعزیز التنسیق.   القطاع المالي 

 . نظمة الدفع ووكالة تسجیل الضمانات أ القانونیة لتشمل الوكالة المصرفیة و 

 جمھوریة العراق 

، لیواكب التطورات الحاصلة  2004) لسنة  56قانون البنك المركزي رقم ( ، فقد جاء البنك المركزي العراقي فیما یخص  

في التشریعات المصرفیة الدولیة ویتماشى مع التغیرات التي حصلت في النظام االقتصادي في العراق، إذ یھدف ھذا  

تعزیز  و مالي ثابت یقوم على أساس التنافس في السوق،  الحفاظ على نظام  و ستقرار في األسعار،  تحقیق اإل :  القانون الى 

   التنمیة المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقیق الرخاء في العراق. 

الحالة التي یكون فیھا النظام المالي بكافة مؤسساتھ قادر    ھ ن بأ   االستقرار المالي مفھوم  وقد عّرف البنك المركزي العراقي 

ستمرار في أداء وظائفھ األساسیة المتمثلة في تعبئة المدخرات ومنح القروض المختلفة وتسویة المدفوعات بفاعلیة  على اإل 

 السیما في أوقات األزمات المالیة الناتجة من النظام المالي نفسھ أو من القطاع الحقیقي. 

ي  ستقرار المال شعبة اإل ، فیما یخص  القسم من ثالث شعب أھمھا (شعبة االستقرار المالي وشعبة االنذار المبكر)   یتكون 

من خالل جمع وتحلیل البیانات الخاصة بالمؤشرات التي یتضمنھا التقریر    ، ستقرار المالي إعداد التقریر السنوي لإل   فتتولى 

متابعة التطورات التي تحصل في التقاریر الدولیة  إضافًة إلى    .لبیانات وفق الطرق العلمیة والمصادر الخاصة بتحلیل ا 

داد البحوث  ، وإع دراج تلك التطورات في التقریر الصادر عن القسم مع مراعاة خصوصیة االقتصاد العراقي إ قلیمیة و واإل 

إعداد التقریر الفصلي   فتتولى ر،  شعبة االنذار المبك أما    .والدراسات الخاصة بعمل القسم بشكل خاص والبنك بشكل عام 

لإلنذار المبكر من خالل جمع وتحلیل البیانات الخاصة بالمؤشرات التي یتضمنھا التقریر وفق الطرق العلمیة الخاصة  

متابعة التطورات التي تطرأ في التقاریر الدولیة واالقلیمیة وإدراج تلك التطورات في التقریر  وتقوم كذلك ب   .بتحلیل البیانات 

إعداد البحوث والدراسات الخاصة بعمل القسم  إضافةً إلى    .ر عن القسم مع مراعاة خصوصیة االقتصاد العراقي الصاد 

 بشكل خاص والبنك بشكل عام. 
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فقد أصدر البنك المركزي ما    ، 2020أما فیما یخص أبرز التشریعات الصادرة عن البنك المركزي العراقي خالل العام  

 یلي: 

 . ) ترلیون دینار لتمویل المشاریع الكبیرة والمتوسطة والصغیرة 1(   ضوابط الموحدة لمبادرة ال  .1

 . صدار ضوابط شبكة الحمایة المالیة اإلسالمیة إ  .2

 . صدار قائمة السیولة للمصارف اإلسالمیة إ  .3

 . صدار ضوابط تنظیم عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني عن طریق الھاتف النقال إ  .4

 األجنبیة. ن لمزودي خدمات الحواالت  ی بتنطیم عمل الوكالء الرئیسین والثانوی صدار الضوابط المحدثة الخاصة  إ  .5

 
،  2023  –   2021ستقرار النقدي والمالي في إعداد مبادرات ضمن الخطة االستراتیجیة  ساھم قسم اإل من جانب آخر،  

تعزیز  ، و االفراد لدى الجھاز المصرفي مراقبة مدیونیة  ، وھما:  المدة المذكورة   خالل   مبادرتین   على تنفیذ حیث یعمل القسم  

 مراقبة المخاطر العابرة للحدود. 

)، وھذا  في المائة   III   )12.5  تبلغ نسبة الحد االدنى لكفایة رأس المال وفق متطلبات بازل ،  IIIفیما یخص متطلبات بازل  

بق البنك  كذلك یط   المشروع قید العمل. ما بالنسبة للمصارف االسالمیة الیزال أ  ، جراء مطبق على المصارف التجاریة اإل 

 المركزي العراقي معاییر بازل للسیولة (نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر). 

التحتیة للنظام المالي،   فیما یتعلق بالبنیة  التسویة االجمالیة  أخیراً،  تقییم نظام  التحتیة    ) RTGS( تم  البنیة  لمبادىء  وفقاً 

كما  و ھذا    . فضل الممارسات الدولیة ربعة والعشرین على النظام لتقلیل المخاطر وفقاً أل سواق المال وتطبیق المبادىء األ أل 

،  صدار ضوابط تنظیم عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني عن طریق الھاتف النقال ذكرنا سابقاً، قام البنك المركزي بإ 

 . جنبیة صدار الضوابط المحدثة الخاصة بتنطیم عمل الوكالء الرئیسین والثانوین لمزودي خدمات الحواالت األ إ   وكذلك 

 سلطنة ُعمان 

التطورات الدولیة في مجال الرقابة واالشراف عن كثب، ویتبع أفضل الممارسات الدولیة    ماني البنك المركزي الُع یتابع  

كما قام البنك المركزي    تدریجیاً.   IIIالتي تصدر وفي أسرع فرصة ممكنة. كما یقوم بتنفیذ حزمة من معاییر لجنة بازل  

، وكذلك  ھمیة النظامیة على المستوى المحلي البنوك ذات األ   إطار تحدید والتعامل مع العُماني بإصدار تعلیمات تتعلق ب 

إختبارات األوضاع الضاغطة التي تقیس المالءة المالیة والسیولة، وتعلیمات داخلیة تتعلق بتقییم المخاطر النظامیة من  

ي  تقییم البنك المركز "، إضافة إلى إصدار تقریر االستقرار المالي الذي یتضمن  لوحة معلومات المخاطر النظامیة خالل " 

، علماً أن تقریر االستقرار المالي یتضمن تحلیالً  لآلفاق المالیة الكلیة، وتقییم مخاطر المؤسسات المالیة،  لالستقرار المالي 

 تبارات األوضاع الضاغطة للقطاع المصرفي العُماني. خ وتنظیم القطاع المالي والبنیة األساسیة، وإ 

رصد ومراقبة  قام البنك المركزي العُماني بالعدید من الجھود في سبیل تعزیز االستقرار المالي، نذكر منھا:  من جانب آخر،  

للقطاع   والسیولة  للمالءة  التحمل  اختبارات  ربعیة،  تقاریر  في  المصرفي  والقطاع  العُماني  االقتصاد  في  المتغیرات 

تحدی  إطار  المصارف،  على  الكلي  الضغط  اختبارات  المركب  المصرفي،  المؤشر  النظامیة،  األھمیة  ذو  المصارف  د 

للمصارف ذو األھمیة النظامیة، تطویر إطار اإلدارة النشطة للسیولة المحلیة ضمن مشروع تعزیز كفاءة السیاسة النقدیة،  
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لعُماني وتضم  إطار االنقاذ واإلحالل، اللجنة المشتركة لالستقرار المالي والتي یترأسھا الرئیس التنفیذي للبنك المركزي ا 

 . في عضویتھا أعضاء من مختلف الجھات صانعي السیاسات المالیة واالقتصادیة في السلطنة 

في    80تبلغ نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون  فیما یخص أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة والمتطلبات الرقابیة،  

  في المائة  90ة القرض إلى قیمة العقار المرھون  ب بینما تبلغ نس   ، ت المركبا   وقروض   ) اإلسكانیة (   العقارات   لقروض المائة  

تعتمد على مخاطر العمیل،   ، حیث وال توجد قیود على الضمانات للقروض التجاریة   ، للمقترضین لشراء منزل ألول مرة 

یجب  أ  أسھم  بضمانات  أخرى  لغایات  الممنوحة  والتسھیالت  أسھم  لشراء  الممنوحة  للتسھیالت  بالنسبة  تتجاوز    ن أ ما 

ما بشأن تمویل بعض التسھیالت األخرى مثل (تمویل  أ من القیمة السوقیة لألسھم، و   في المائة   50التسھیالت الممنوحة  

أن    ، یجب س المال، السحب على المكشوف وغیرھا) المرتبطة بضمان األسھم المتداولة بسوق مسقط لألوراق المالیة أ ر 

في المائة كحد    60فیما یتعلق بنسبة المدیونیة للدخل، فتبلغ ھذه النسبة   من القیمة السوقیة لألسھم.   في المائة   75ال تتجاوز 

من أجل تعزیز وضع السیولة وتشجیع اإلستثمار لدى البنوك  أما بخصوص متطلبات اإلحتیاطي النقدي اإللزامي، ف   أقصى. 

ندات التنمیة الحكومیة وأذون الخزینة والصكوك السیادیة  التجاریة، تم السماح لھذه البنوك باحتساب استثماراتھا في س 

 . 2016أبریل    1من إجمالي الودائع اعتباراً من    في المائة   2وبحد أقصى یبلغ    ، ضمن اإلحتیاطي النقدي اإللزامي 

لمثال،  المصارف أن تمتثل لقوانین السلطنة األخرى حیثما انطبقت علیھا. على سبیل ا   ى عل   تجدر اإلشارة إلى أنھ یتعین 

ماني، یجب تطبیق مدونة قواعد الحوكمة، التي وضعتھا الھیئة العامة  باإلضافة إلى القواعد التي وضعھا البنك المركزي الُع 

كذلك یجب أن تلتزم المؤسسات المصرفیة  .  المال، على المصارف المرخصة المسجلة كشركات مساھمة مشتركة  لسوق 

وجود إطار إشرافي قائم    على الذي یركز    ، ابي لألعمال المصرفیة اإلسالمیة اإلسالمیة بتطبیق اإلطار التنظیمي والرق 

وفي حین    على أسس رقابیة شرعیة سلیمة حقیقة وواقعاً. یجب أال یكون ھناك إختالط في األموال مع المصارف التقلیدیة. 

لق بإلتزامھا الشرعي، فإن الھیئة  تخضع المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة لرقابة وإشراف ھیئاتھا الرقابیة الشرعیة فیما یتع 

البنك المركزي تقوم بتقدیم التوجیھ والرأي حول مواءمة ممارسات السوق والمسائل    أنشأھا العلیا للرقابة الشرعیة التي  

 التي یحیلھا إلیھا البنك المركزي. 

المال في  على صعید   التحتیة ألسواق  للبنیة  الدولیة  المبادئ  ُعمان مدى تطبیق  الصادرة عن بنك    " PFMI's"   سلطنة 

ً ) وفق SSS) و( RTGSتقییم نظام (   على تم العمل  ، فقد  التسویات الدولیة  لمبادئ البنیة التحتیة ألسواق المال ویتم العمل    ا

لقة بتعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي، فقد قام البنك المركزي  وفیما یخص الجھود المتع   على تطویر األنظمة بشكل دوري. 

 بما یلي: 

 .2019یولیو  في  تم إصدار الالئحة التنفیذیة لقانون نظم المدفوعات الوطنیة   . 1

  . 2019نوفمبر  في  نتھاء من المرحلة الثانیــة من نظام مقاصة الدفع عبر الھاتف النقال  تـــم اإل .  2

 . م إعطاء الموافقة لمصرفیین بالتعاون مع مؤسسات غیــر مالیـــة (شركات اتصاالت) لتقــدیــم حلــول دفــع إلكترونیة ت   .3

ستكمال اإلجــراءات القانـونیـــة والتوقیع على مستندات إنشاء شركة المدفــوعات الخلیجیــة من قبل كل دول  إ . تـم  4

 المجلس التعاون الخلیجي.  



29

  

29 
 

 دولة فلسطین 

برسم وتنفیذ السیاسات النقدیة والمصرفیة بھدف المحافظة على االستقرار المالي والنقدي    سلطة النقد الفلسطینیة تقوم  

  ،مو االقتصادي المستدام وذلك من خالل عدة وظائف أھمھا التنظیم واإلشراف على المؤسسات الخاضعة لرقابتھا ودعم الن 

اإلشراف على    إلى ، باإلضافة  وشركات خدمات الدفع   وتشمل المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والصرافین 

 تنفیذ وتشغیل نظم المدفوعات.  

إن تحقیق االستقرار المالي في فلسطین من ضمن واجبات سلطة النقد الفلسطینیة، ویوجد في مسودة قانون البنك المركزي  

)  2(   تحقیق االستقرار المالي، كما تنص المادة رقم المساھمة في  الفلسطیني (قید االعتماد) نص قانوني بمسؤولیتھا عن  

وتعدیالتھ على أن تتمتع سلطة النقد الفلسطینیة بالشخصیة االعتباریة    1997سنة  ) ل 2من قانون سلطة النقد الفلسطینیة رقم ( 

 . المستقلة واألھلیة القانونیة الكاملة 

  وضبط  لرقابتھا  الخاضعة  الجھات   على  الفاعلة   تقوم بالرقابة ، و على االستقرار المالي   حیث تشرف سلطة النقد الفلسطینیة 

  ونظام   المالیة   والتوعیة   االئتماني   والتصنیف   االئتمانیة   المعلومات   مكتب   بوظائف   القیام   عبر   المالي   والشمول   السوق 

  ومدفوعات اإلجمالیة   المدفوعات  لتنفیذ   والمتكاملة  واآلمنة  المتطورة   التحتیة   البنیة   المعادة، باإلضافة إلى تطویر   الشیكات 

  في )  الوطني   االقتصاد   وزارة   المالیة،   وزارة   المال،   رأس   سوق   ھیئة (   العالقة   ذات   األطراف   مع   التنسیق   التجزئة، ویتم 

 الوطنیة لالستقرار المالي.   اللجنة   تشكیل   حین   إلى   وذلك   المالي   باالستقرار   المتعلقة   الجوانب 

القدرة على تحقیق التوازن بین عناصر القطاع المالي الذي تشرف علیھ  بأنھ  ستقرار المالي اال مفھوم وتعرف سلطة النقد  

مع عناصر االستقرار المالي والشمول المالي على المستوى الوطني والتي تتكون من ثالثة   نسیق یكفل الت سلطة النقد بما 

عناصر أساسیة تتمثل في "المؤسسات المالیة" ومكوناتھا من المصارف وشركات التأمین والمؤسسات المالیة األخرى،  

أسواق النقد، والثالثة والمتمثلة في "البنیة التحتیة"، والتي  والثانیة "األسواق المالیة" والتي تتمثل في أسواق رأس المال و 

تعتبر أھم مكونات االستقرار المالي، وتتمثل في األطر التنظیمیة والقانونیة ونظم الدفع والمحاسبة، حیث تعمل جمیع ھذه  

 العناصر لخلق البیئة المالیة المالئمة بھدف تخفیض والحد من المخاطر النظامیة. 

المخاطر الناجمة عن خلل في الخدمات المالیة ناتج عن فشل أحد أطراف أو مكونات  بأنھا    لمخاطر النظامیة ا كما عرفت 

 قتصاد. النظام المالي والذي یمكن أن یكون لھ تأثیر وتداعیات سلبیة مھمة على اإل 

وأسالیبھا   أدواتھا  على  تحسینات  وإجراء  مستمر  بشكل  والرقابیة  التنظیمیة  األطر  تطویر  على  النقد  سلطة  تحرص 

ومنھجیاتھا واالرتقاء في البنیة التحتیة للنظام المالي من خالل مواكبة المعاییر والممارسات الدولیة بما یتوافق مع البیئة  

العدید   2020اءة وفعالیة. واستمراراً لجھود سلطة النقد التطویریة، شھد العام المحلیة المحیطة لضمان تحقیق أھدافھا بكف 

األصعدة  مختلف  على  والرقابیة  التنظیمیة  التطورات  ب من  تتعلق  قضایا  التعلیمات  شملت  وقد  الخارجیة ،  ،  التوظیفات 

للتخفیف من آثار األزمة الصحیة  إجراءات سلطة النقد  ، و التسھیالت غیر المنتظمة وغیر المجدولة لموظفي القطاع العام و 

(المنشأ من قبل سلطة النقد في ظل أزمة    "برنامج إستدامة"   برنامج تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ، و (كورونا) 

الشیكات المعادة لعدم كفایة  ، و آلیة التعامل مع تأجیل األقساط الشھریة/ الدوریة خالل فترة األزمة الصحیة و   ، كورونا) 

وعدم إلتزامھ بتحویل إیرادات    الناتجة عن تعنت اإلحتالل التخفیف من آثار األزمة المالیة  ، و األزمة الصحیة   الرصید خالل 
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إلى   باإلضافة  الفلسطینیة،  للحكومة  كورونا المقاصة  فایروس  و أزمة  العمالء ،  حسابات  مع  و التعامل  المبكر  ،  السداد 

 للتمویالت الممنوحة من المصارف اإلسالمیة. 

النسبة  علماً أن  فسلطة النقد الفلسطینیة بصدد إقرار نسبة الرافعة المالیة، أما فیما یخص المتطلبات الرقابیة واإلحترازیة، 

ھي   المائة   4المقترحة  وخارجھا)  في  المیزانیة  داخل  التعرضات  مجموع  المال/  لرأس  األولى  نسبة    . (الشریحة  أما 

في المائة، كذلك ھناك حدود ونسب مفروضة على التركزات المصرفیة، حیث    9  فھي مستقرة عند اإلحتیاطي النقدي  

من قاعدة رأس   في المائة   10تبلغ    حدود على التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة   یوجد 

. أما التركزات  ذوي الصلة   من قاعدة رأس المال على مستوى مجموعة العمالء   في المائة   25، و المال على مستوى العمیل 

 . ئتمان على مستوى القطاع االقتصادي جمالي محفظة اإل إ من    في المائة   20  نسبة   القطاعیة، فھناك 

 الجدول التالي یبین ذلك: ، ف IIIمتطلبات كفایة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل    بخصوص 

ً التعلیمات المطبقة    2020ات التي تم تطبیقھا من الربع األول/ التعلیم  لمتطلبات كفایة رأس المال   سابقا
 : ) 2اً (وفقاً لمتطلبات بازل  سابق التعلیمات المطبقة  

 
%، وأن ال یقل رأس  12كافة المصارف: أن ال تقل عن   .1

 %. 8المال األساسي عن  
مكتب   .2 شكل  على  خارجي  تواجد  لھ  محلي  مصرف 

 .% 12تمثیلي: أن ال تقل عن  
فروع   .3 شكل  على  خارجي  تواجد  لھ  محلي  مصرف 

 %. 15ومكاتب مصرفیة:  
مصرف محلي لھ تواجد خارجي على شكل مؤسسة   .4

 %. 18مصرفیة تابعة:  
التأجیر التمویلي عن طریق تأسیس   .5 مصرف یمارس 

 . % 14شركة تابعة:  

البدء بتطبیقھا اعتبارا من نھایة الربع األول    تم   3تعلیمات بازل  
2020:  

 %،  13كافة المصارف: أن ال تقل عن   .1
 . %8الشریحة األولى: ال تقل عن   .2
 . %6.5 تقل عن  ال    : (CET1)نسبة األسھم العادیة     .3
 . % 1.5ال تزید عن    رأس المال اإلضافي:  .4
 . % 2.5الشریحة الثانیة: ال تزید عن   .5
التحوطي:     .6 اإلضافي  المال  رأس    ضمن   %2.5مصد 

(CET1) .   
للتقلبات  .7 المضاد  المال  رأس    )%2.5- 0(  الدوریة:   مصد 

   . (CET1)  ضمن 
رأس   .8 نظامیاً: اإل مال  ال مصد  المھمة  للبنوك               ضافي 

   (CET1).   ضمن    )3.5%- 1(
ستمارس   .9 التي  المحلیة  المصارف  خارج  أ كافة  عمال 

 %. 15فلسطین: أن ال تقل عن  
 

 بالنسبة لمتطلبات السیولة، فقد بلغت الحدود الدنیا لھذه المتطلبات كما یلي: أما  

لكل    في المائة   2و ،  بالنسبة للمصارف   إلجمالي العمالت   في المائة   5لكل عملة و   في المائة   3  :نسبة السیولة النقدیة   - 

 .على مستوى الفروع   إلجمالي العمالت   في المائة   3عملة و 

 . جل من االلتزامات قصیرة األ   في المائة   25ن ال تقل الموجودات السائلة عن  أ السیولة القانونیة:    - 

 في المائة.   100:  نسبة تغطیة السیولة   - 

 في المائة.   100): أن ال تقل عن  NSFRنسبة صافي التمویل المستقر (   - 

الرقابة    تطبیق أسلوب   السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات االقتصادیة األخرى، حیث یتم في ھذا السیاق، یتم التنسیق بین  

تقّیم المخاطر على نطاق شامل واالھتمام بالقطاع المالي ككل ولیس االھتمام فقط بسالمة    بحیث المبني على المخاطر،  
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نظراً لكون    ، بنوك الكلیة كأسلوب رقابة على ال   ستخدام مؤشرات السالمة االحترازیة إ   تم ومتانة المؤسسات بشكل فردي.  وی 

 المخاطر التي تواجھ البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتھا عن المخاطر التي تواجھ البنوك بشكل فردي. 

ینظم قانون سلطة النقد العالقة مع الحكومة، كما تم تنظیم العالقة مع ھیئة سوق رأس المال من خالل  من جانب آخر،  

لتنظیم العالقة وتبادل المعلومات والتقاریر على المؤسسات المالیة الخاضعة للرقابة، وكذلك مذكرات تفاھم  مذكرة تفاھم  

 مع باقي المؤسسات ذات العالقة. 

  60في المائة، و   30لى قیمة العقار المرھون  إ نسبة القرض  ل   الحد األقصى   فیما یتعلق باألدوات اإلحترازیة الكلیة، فقد بلغ 

على تصنیف عمالء البنوك، فكلما ازدادت مخاطر العمالء،    وذلك باإلعتماد في المائة،  85في المائة، و  80في المائة، و 

 في المائة.   50إلى الدخل    المدیونیة   الحد األقصى لنسبة   ة المطبقة أشد. كذلك بلغ ب كلما أصبحت النس 

سواق راس المال  ة التحتیة أل ی الدولیة للبن  ئ تم عمل تقییم للمباد أخیراً، فیما یتعلق بتطویر البنیة التحتیة للنظام المالي، فقد  

. كما قامت سلطة النقد الفلسطینیة  بالتعاون مع البنك الدولي بما یتوافق مع المبادئ الصادرة عن بنك التسویات الدولیة 

بدء اختبارات تطویر نظام المفتاح الوطني لتفعیل خدمة الدفع  ، و م التقاص االلكتروني للشیكات إطالق العمل الفعلي بنظا ب 

 وتقاص العملیات ذات العالقة وتسویتھا محلیاً.   POSباستخدام بطاقات الدفع المدینة من خالل أجھزة نقاط البیع  

 دولة قطر 

  115قراراً بتشكیل لجنة االستقرار المالي ورقابة المخاطر عمًال بأحكام المادة    مصرف قطر المركزي أصدر مجلس إدارة  

 .  2012لسنة    13من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم  

محافظ    یتولى محافظ مصرف قطر المركزي رئاسة ھذه اللجنة العلیا. وتتكون من عضویة كل من نائب في ھذا اإلطار، 

مصرف قطر المركزي وكبار المسؤولین التنفیذیین في مصرف قطر المركزي والرئیس التنفیذي لھیئة قطر لألسواق  

المالیة والرئیس التنفیذي لھیئة تنظیم مركز قطر للمال والمختصین من مختلف المجاالت بحسب ما یتم ترشیحھم من قبل  

 . مجلس اإلدارة 

دائرة خاصة من جانب آخر،   المالي   تتولى  الرئیسیة عن االستقرار  المسؤولیة  المركزي  تتمتع    ، بمصرف قطر  والتي 

 ً من خالل تحدید   ، في حمایة االستقرار المالي في قطر   ، وتساھم الدائرة 2012) لعام  13لقانون رقم (   باستقاللیة تامة وفقا

المخاطر المنھجیة في النظام المالي والبنیة التحتیة للسوق المالي وتنفیذ السیاسات لمواجھة المخاطر التي تم تحدیدھا والحد  

  تقییم   تخص   مواضیع   على   تحتوي   العلیا والتي   لإلدارة   رفعھا   یتم   التي   والشھریة   الیومیة   التقاریر   من   ، وھناك العدید منھا 

 . قطر   في   المالي   االستقرار   وضع 

الحالة التي یكون فیھا النظام المالي الذي یضم الوسطاء المالیین واألسواق  یتم تعریف االستقرار المالي بأنھ  في ھذا الصدد،  

ولدیھ ثقة مستخدمیھ    وفعال، على تحمل الصدمات وأداء جمیع وظائفھ األساسیة بشكل مستمر    اً والبنى التحتیة للسوق، قادر 

 . والجمھور 

آخر،  من   والجزئیة جانب  الكلیة  االحترازیة  بالسیاسات  یتعلق  التعلیمات    ، فیما  بإصدار  المركزي  قطر  مصرف  قام 

، ومنھجیة احتساب  IIIالتعلیمات الخاصة بتطبیق بازل    إصدار االحــتــرازیــة لجمیع البنوك العاملة في دولة قطر شملت  
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) إلعداد التقاریر  9والتعلیمات الخاصة بتطبیق المعیار الدولي رقم (   المال لمواجھة تقلبات الدورة المالیة واالقتصادیة،   رأس 

)، وتطبیق  NSFR) ونسبة صافي التمویل المستقر ( LCR)، والتعلیمات الخاصة بنسبة تغطیة السیولة ( IFRS9المالیة ( 

ال اإللزامي متطلبات االحتیاطي   وتعلیمات  الصلة،  ،  العمالء ذوي  الواحد أو مجموعة  للعمیل  االئتمانیة  ونسبة  تركزات 

الرافعة المالیة، ونسبة القرض إلى قیمة الضمانة ونسب كفایة رأس المال ونسب السیولة لدى البنوك، بینما لم یتم تطبیق  

القطاعیة وال یتم احتساب    المال   رأس   األجنبیة، والتركزات الجغرافیة ومتطلبات   بالعملة   الممنوحة   التسھیالت   على   سقوف 

 نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم. 

ختبارات الالزمة  اإل   وإجراء )  D-SIBsیتم تطبیق منھجیة مالئمة لتحدید المصارف ذات األھمیة النظامیة ( في ھذا السیاق،  

  ویتم  ، وإدارة االستقرار المالي   اإلشراف لقیاس مدى فعالیة أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة والجزئیة بالتنسیق بین إدارة 

  المالیة   المؤسسات   المركزي   قطر   مصرف   ینظم   منظمین،   ثالثة   قبل   من   قطر   في   المالي   للقطاع   المختلفة   المكونات   تنظیم 

  الصرافة،   ودور   التأمین،   وشركات   واألجنبیة،   المحلیة   التجاریة   المصارف   ھذه   وتشمل   المحلي   قتصاد اإل   في   العاملة 

  تقوم   كما  قطر،  في   المال   رأس  سوق   للمال   قطر  سوق   ھیئة  وتنظم  التنمیة،  وبنك  االستثمار،  وشركات  مویل، الت   وشركات 

  المشتركة   التنسیق   ھیئة   وتتعامل .  للمال   قطر   مركز   في   العاملة   المالیة   المؤسسات   بتنظیم   للمال   قطر   لمركز   التنظیمیة   الھیئة 

  مكونات  مختلف   بین   المشتركة   القضایا   تنسیق   في   المالي   االستقرار   مخاطر   مراقبة   لجنة   المسماة   التنظیمیة   الھیئات   بین 

  الھیئات   في   التنفیذیین   المسؤولین   وكبار   ورؤساء   واحدة،   تنظیمیة   جھة   من   أكثر   اختصاص   ضمن   تقع   التي   المالي   النظام 

 المركزي.   قطر   مصرف   محافظ   یرأسھا   التي   اللجنة   في   أعضاء   ھم   الثالثة   التنظیمیة 

المالیة أما على   المالي والمصرفي وقطاع األسواق  للقطاع  التحتیة  البنیة  نظم  قطر    ، صعید تطویر  فقد عمل مصرف 

) وشركات لنظام المعلومات االئتمانیة  RTGSالفوریة (   اإلجمالیة المركزي على توفیر وتطویر نظام للتسویات اآلنیة  

اني عام، وكذلك ال یوجد مركز لتسجیل الضمانات الممنوحة  ونظام للتقاص االلكتروني، في حین ال یتوفر نظام استعالم ائتم 

  في  المستخدم   الرئیسي   بالتجزئة   الدفع   ، أما بخصوص نظام المفتاح الوطني فھو نظام مقابل التسلیفات في القطاع المالي 

ً   الخصم   بطاقات   معامالت   لتسویة   قطر   دولة   الخلیجي.   التعاون   مجلس   ودول   قطر   وبین   محلیا

قام مصرف قطر المركزي بتطبیق خدمة الدفع بواسطة  ، فقد  2020البنیة التحتیة للنظام المالي في عام  فیما یخص تطویر  

 .  الھاتف النقال على مدار الساعة، وذلك لدعم معامالت التجزئة في دولة قطر 

 دولة الكویت 

، إال أن قانون بنك الكویت المركزي  المركزي بنك الكویت  ستقرار المالي لدى  یوجد قانون أو قرار خاص باإل   ال في الكویت،  

یتضمن األحكام القانونیة التي تخول البنك إصدار التعلیمات والضوابط الرقابیة لممارسة الصالحیات من أجل المحافظة  

وذلك بتطبیق ما ھو مناسب من األدوات باستھداف الحد من    ، حترازیة الكلیة ستقرار المالي ومراقبة السیاسة اإل على اإل 

أصدر بنك الكویت المركزي  صدد،  حترازیة كلیة (سیاسات التحوط الكلي). في ھذا ال إ المخاطر النظامیة في إطار سیاسات  

ابة الدولیة وتطورات  ومنذ بدایة مباشرتھ ألعمالھ تعلیمات رقابیة مع تحدیثھا، وإصدار التعلیمات األخرى وفقاً لمعاییر الرق 

المالي،   الرفع  المال، ومعیار  بشأن معیار كفایة رأس  الصادرة  الرقابیة  التعلیمات والضوابط  العمل المصرفي، ومنھا 
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ئتمان المصرفي، وكذلك  وتعلیمات السیولة، باإلضافة إلى أدوات التحوط ذات العالقة بالنشاط الرئیسي للبنوك وھو اإل 

 .ستثماریة، والصرف األجنبي، وغیرھا من األدوات األخرى ل السیاسات اإل الضوابط الرقابیة في مجا 

) بما تضمنتھ من مصدّات في إطار  3حزمة معاییر بازل (   2015و   2014كذلك أصدر بنك الكویت المركزي عامي  

باالستقرار    السیاسة التحوطیة الكلیة. ومن جانب آخر یجري حالیاً اإلعداد إلصدار تشریعات جدیدة تتضمن أجزاء خاصة 

المالي، بما في ذلك ما یتعلق بتأسیس مجلس ولجنة لالستقرار المالي، والتي سیكون لبنك الكویت المركزي دور رئیسي  

 فیھما. 

ولكن البنك المركزي ھو    ، ستثمار ستقرار المالي مثل وزارة المالیة والھیئة العامة لإل ھناك جھات أخرى لھا صلة في اإل 

الدولة  في  المالي  النظام  في  األھم  المحور  وھو  المصرفي  القطاع  اإل ،  المسؤول عن  حالیاً  یجري  عداد لصدور  كذلك 

ستقرار المالي،  ستقرار المالي، بما في ذلك ما یتعلق بتأسیس مجلس ولجنة لإل تشریعات جدیدة تتضمن أجزاء خاصة باإل 

 . لمركزي دور رئیس فیھما والتي سیكون لبنك الكویت ا 

ھو الجھة المسؤولة في    یتبع مباشرة لمحافظ بنك الكویت المركزي   یُعتبر مكتب اإلستقرار المالي الذي   في ھذا اإلطار، 

ستقرار المالي في ضمان وجود نظام  تتمثل المھام والمسؤولیات األساسیة لمكتب اإل البنك عن تعزیز اإلستقرار المالي،  

ویُخفف من حدة أي أزمات    ، ستقرار المالي قتصادیة، وبما یُعزز اإل ى مواجھة الصدمات المالیة واإل مالي قوي وقادر عل 

استناد  وذلك  المبكر،  لإلنذار  نظام  تطبیق  إطار  في  المالي،    اً مالیة  النظام  لھا  یتعرض  التي  للمخاطر  لتقییم موضوعي 

ویشمل ذلك التأكد من متانة مؤشرات السالمة المالیة    ختبارات الضغط المالي ونماذج أداء االقتصاد الكلي. إ وباستخدام  

لوحدات القطاع المصرفي والمالي بشكل فردي، وفي إطار رقابة جزئیة حصیفة تأخذ باإلعتبار أھم تلك المؤشرات، وذلك  

خاطر ومعاییر  في إطار رقابة كلیة حصیفة، باإلضافة إلى التحقق من تطبیق نظم رقابة داخلیة فّعالة، ونظم قویة إلدارة الم 

 حوكمة سلیمة من قبل مؤسسات القطاع المالي. 

بھدف تعزیز االستقرار    2020من جانب آخر، وفیما یخص أھم التعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي في عام  

 المالي، فقد قام بنك الكویت المركزي بما یلي: 

البنوك   .1 جمیع  إلى  تعمیماً  المركزي  الكویت  بنك  األعمال  أصدر  وإستمراریة  الطوارئ  تفعیل خطط  بشأن  المحلیة 

 .ومواجھة األزمات بشكل عاجل 
 

ھذه   .2 لتنفیذ  الوسائل  جمیع  وتوفیر  انقطاع،  دون  للجمھور  األساسیة  المالیة  الخدمات  تقدیم  بمواصلة  البنوك  مطالبة 

 .وإیداع النقد العملیات بالسرعة والكفاءة واألمان المعتاد، ویشمل ذلك عملیات سحب  
 

 ة. تأجیل االستحقاقات المترتبة على المتضررین لمدة ستة أشھر دون تطبیق أي رسوم جزائی  .3
   

  ، و التنفیذ على الضمانات المرھونة مقابل القروض وعملیات التمویل المقدمة للعمالء أ إلزام البنوك باالمتناع عن البیع   .4

 .ادیة لحین استقرار األسواق وتحسن األوضاع االقتص وذلك  
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أصدر بنك الكویت المركزي تعمیماً بشأن ضوابط التمویل المقدم لألفراد والمشروعات الصغیرة والمتوسطة والكیانات   .5

) التي اعتمدھا مجلس الوزراء، حیث تم  COVID-19االقتصادیة المتضررة من تداعیات أزمة فایروس كورونا ( 

یام بحصة المیزانیة العامة للدولة من كلفة التمویل (الفوائد  أ   10مطالبة البنوك بتزوید بنك الكویت المركزي خالل  

والعوائد) على نحو ربع سنوي، وعلى أن یكون مراجعاً من قبل مراقبي حسابات البنوك الخارجیین وموقع من الرئیس  

 التنفیذي. 
 

، فقد قام بنك الكویت  2020م  أما فیما یخص المبادرات التي قام بھا بنك الكویت المركزي لتعزیز االستقرار المالي في عا 

 المركزي بما یلي: 

إتخاذھا   .1 الواجب  اإلجراءات  بشأن  التنفیذي  الجھاز  أعضاء  مع  متكررة  إجتماعات  المركزي  الكویت  بنك  عقد 

 .للمحافظة على اإلستقرار المالي في ھذه الظروف اإلستثنائیة 
 

المحفظة   .2 بمراجعة  البنوك  المركزي  الكویت  بنك  المحفظة  طالب  ومراجعة  حدة،  على  عمیل  لكل  االئتمانیة 

 .ستثماریة وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سیناریوھات جدیدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة اإل 
 

أجرى بنك الكویت المركزي من جانبھ وبالتنسیق مع جھة استشاریة عالمیة متخصصة اختبارات ضغط بناًء على   .3

 تصمیمھا تأخذ باالعتبار تداعیات الجائحة. سیناریوھات تم  
 

من جانب آخر، وعلى صعید تنفیذ السیاسات اإلحترازیة الكلیة، نذكر فیما یلي بعض من المتطلبات الرقابیة واإلحترازیة  

 المطبقة في الكویت: 

 في المائة.   3تبلغ نسبة الرافعة المالیة في المطبقة على البنوك الكویتیة   .1
 

زیادة حجم التمویل الممنوح إلى    2020بسبب جائحة كورونا تم في أبریل  قرض إلى القیمة،  فیما یخص نسبة ال  .2

 :ألغراض االستثمار في السكن الخاص كالتالي  قیمة العقار أو تكلفة التطویر 
 

 .لتمویل شراء أرض فضاء   في المائة   60إلى    في المائة   50من   -

 .لتمویل شراء عقار قائم   في المائة   70إلى    في المائة   60من   -

 لتمویل البناء.   في المائة   80إلى    في المائة   70من   -
 

وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي فیجب أال تتجاوز نسبة األقساط الشھریة  أما نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم،   .3

 للمتقاعدین.   في المائة   30للموظفین أو    في المائة   40إلى صافي راتب العمیل لدى المنح نسبة  
 

من ودائع العمالء    في المائة   18یتم التزام البنوك باالحتفاظ بما نسبتھ  بالنسبة لمتطلبات اإلحتیاطي النقدي اإللزامي،   .4

 . في المائة   15بسبب جائحة كورونا تم تخفیضھا لتصبح    بالدینار الكویتي بصورة أصول سائلة، 
 

من قاعدة    في المائة   15، تبلغ  ات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة حدود على التركز ھناك   .5

الواحد.  البنك بمفھومھ الشامل للعمیل  المال  القطاعي، ف   رأس  التركز  الممنوح  أما على مستوى  بالنسبة للتمویل 
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من رأس مال الجھة أو  في المائة   10 لعملیات المتاجرة باألسھم في سوق الكویت لألوراق المالیة فإن الحدود ھي 

 من رأس مال البنك بمفھومھ الشامل أیھما أقل.   في المائة   25
 

ف  .6 المال،  رأس  متطلبات  یخص  التحوطیة فیما  الرأسمالیة  المصدة  عن  اإلفراج  تم  كورونا  جائحة            بسبب 

 )Capital Conservation Buffer  من األصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق    في المائة   2.5) والبالغة

 )، بحیث تخّفض متطلبات قاعدة رأس المال بمفھومھ الشامل كما یلي:  CET1مساھمین ( 
 

في    10.5إلى   في المائة   13): من  CET1 + AT1+T2الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بمفھومھ الشامل (  -

 . المائة 

 . في المائة   8.5إلى    في المائة   11): من  CET1+AT1الحد األدنى لرأس المال األساسي (  -

 . في المائة   7.0إلى    في المائة   9.5): من  CET1الحد األدنى من حقوق المساھمین (  -

 خفض الحدود التالیة:  قام بنك الكویت المركزي ب بسبب جائحة كورونا  أما بالنسبة لمتطلبات السیولة، ف 
 

 الحد األدنى لمعیار تغطیة السیولة.    ، في المائة   80إلى    في المائة   100من   -
 

 الحد الألدنى لصافي التمویل المستقر.   ، في المائة   80إلى    في المائة   100من   -
 

الحد األدنى لنسبة السیولة الرقابیة.  وتم رفع الحد األقصى المتاح للتمویل    ، في المائة   15إلى    في المائة   18من   -

 .     في المائة   100إلى    في المائة   80من  
 

رفع الحد األقصى للفجوة التراكمیة السالبة والواردة ضمن تعلیمات بنك الكویت المركزي بشأن نظام السیولة   -

 وفقاً لسلم االستحقاقات، وذلك على النحو التالي: 

 . في المائة   20إلى    في المائة   10أیام فأقل من    7•  

 . في المائة   30إلى    في المائة   20• شھر فأقل من  

 . في المائة   40إلى    في المائة   30من    • ثالثة أشھر فأقل 

 . في المائة   50إلى    في المائة   40• ستة أشھر فأقل من    

السیاسة الرقابیة الجزئیة   فیما یخص التنسیق بین السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات األخرى، تعتبر من جانب آخر، 

كلیة، ویكون التكامل من خالل    إحترازیة الكلیة، ویتم تدعیمھا بما یلزم من أدوات    حترازیة ھي ركیزه أساسیة للسیاسة اإل 

اختبار كل أداة عند التطبیق للتحقق من مالءمتھا، بحیث ال یكون تعارض أو سلبیات، وبحیث یتم تحقیق الھدف وھو  

م حزمة من األدوات المناسبة التي تھدف  الكلیة ھي الوسیلة التي تستخد   حترازیة السیاسة اإل كذلك تعتبر    ستقرار المالي. اإل 

إلى توفیر نظام مصرفي ومالي یتسم بالقوة والمتانة، وقادر على مواجھة الصدمات مع القیام بوظائفھ في مجال الوساطة  

 . المالیة بكفاءة عالیة وبما یعزز النمو اإلقتصادي المستدام 

لتطویرھا، تمثل   2020الكویت المركزي بجھود واضحة في عام    أما على صعید البنیة التحتیة للنظام المالي، فقد قام بنك 

 أبرزھا بما یلي: 
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ستراتیجي لألمن السیبراني للقطاع المصرفي في دولة الكویت، والذي یھدف إلى  نتھاء من بناء اإلطار اإل اإل  .1

السیبرانیة  المخاطر  مع  للتعامل  متكامل  إطار  ً وذلك حرص   ، وضع  تعزیز    ا المركزي على  الكویت  بنك  من 

المتواصل   المتسارع، والسعي  التقني  التقدم  المصرفي في ضوء  للقطاع  المعلومات  الحمایة وأمن  إجراءات 

 . لالستفادة من مزایا التكنولوجیا في القطاع المصرفي والمالي 
 

نشاط أعمال نظم الدفع اإللكتروني    أصدر بنك الكویت المركزي تعمیماً موجھاً إلى كافة البنوك الكویتیة ومزاولي  .2

المصرفي  للبطاقات  األمنیة  بالمعاییر  الخاصة  االعتماد  اإل  ، (PCI-DSS)  بشأن شھادة  بتطبیق  بھدف  لتزام 

 . أفضل المعاییر األمنیة على البطاقات المصرفیة 
 

المبتكرة ضمن البیئة  عدد من المنتجات والخدمات    2021و   2020استقبل بنك الكویت المركزي خالل عام   .3

وذلك في سبیل دعم المشاریع المبتكرة سواء  ،  الرقابیة التجریبیة الجاري تقییمھم واختبارھم ضمن بیئة آمنة 

 . القائمة على أعمال الدفع اإللكتروني لألموال أو غیرھا من المنتجات والخدمات 
 

لقید   .4 الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  المركزي  الكویت  بنك  والتسویة  مزاوًال   11قام  الدفع  نظم  أعمال  لنشاط   

 .التزاماً بتعلیمات تنظیم أعمال الدفع اإللكتروني لألموال   2020اإللكترونیة خالل عام  
 

اإللكتروني   .5 الدفع  أعمال  تنظیم  لتعلیمات  وفقاً  والرقابة  التفتیش  مھام  استكمال  في  المركزي  الكویت  بنك  قام 

 .النتھاء من قیدھم في سجل مزاولي نشاط نظم الدفع ووكالئھم لألموال لعدد من مزاولي النشاط الذین تم ا 
 

العدید من الموافقات للبنوك المحلیة على طرح العدید من المنتجات    2020منح بنك الكویت المركزي خالل عام   .6

المنتجات   لطرح  البنوك  جانب  من  سباقة  خطوات  تعتبر  والتي  المالیة  التقنیات  بمجال  المرتبطة  والخدمات 

 .وغیرھا   (Fitbit)و  (Apple Pay) ات الجدیدة مثل والخدم 
 

الخدمات   .7 وشركة  المحلیة  البنوك  مع  بالتعاون  اإللكترونیة  "عیدیتي"  مبادرة  المركزي  الكویت  بنك  أطلق 

 ة. المصرفیة اآللیة المشتركة (كي نت) لتقدیم خدمة إلكترونیة تتیح للجمھور إرسال واستخدام العیدیة اإللكترونی 
  

لكافة الجھات الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي التخاذ الالزم في   .8 أصدر بنك الكویت المركزي تعمیماً 

 (ھویتي) الصادرة عن الھیئة العامة للمعلومات المدنیة.   (Kuwait Mobile ID)شأن اعتماد تطبیق  
 

 الجمھوریة اللبنانیة 

من قانون النقد والتسلیف.    70الجھة المسؤولة عن المحافظة على االستقرار المالي استناداً إلى المادة    مصرف لبنان یعتبر  

حیث تنص المادة العاشرة    بلجنة الرقابة على المصارف كما أن مسؤولیة المحافظة على االستقرار المالي مناطة أیضاً  

لى المصارف حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف  ، على وجوب أن تطلع لجنة الرقابة ع 67/ 28من القانون رقم  

ً اً  ی إجمال   . وافرادیا
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  مھمة   وتتضّمن   دائم   واجتماعي   اقتصادي   نمو   أساس   لتأمین   النقد   على   المحافظة   ھي   العامة   لبنان   مصرف   مھمة   إن حیث  

  سالمة   على   والمحافظة االقتصادي    واالستقرار   اللبناني   النقد   سالمة   على   المحافظة   خاص   بشكل   المركزي   المصرف 

 . والمالیة   النقدیة   السوق   وتطویر   المصرفي   النظام   أوضاع 

  لبنان   مصرف   مستوى   على   2017  نیسان   21  تاریخ   12524  رقم   األساسي   القرار   بموجب   المالي   االستقرار   لجنة   إنشاء   تمّ 

ً   باالجتماع   اللجنة   ھذه   تقوم   المصارف، حیث   على   الرقابة   ولجنة   لبنان   مصرف   عن   ممثلین   وتضمّ    مناقشة   وتتولى   دوریا

  االستقرار  تأمین   بھدف   الرقابیة   الھیئات   مختلف   بین   التعاون   تفعیل   مھامھا   ضمن   تندرج   ، المالي   باالستقرار   المتعلقة   األمور 

  توصیات   والمصرفي، إصدار   المالي   القطاع   لھا   یتعرض   أن   یمكن   التي   المخاطر   واستشعار   والمصرفي، تحدید   المالي 

  لجھة   توصیات   والمصرفي، إصدار   المالي   القطاع   حمایة   بھدف   وذلك   المخاطر النظامیة،  فیھا  بما   المخاطر   ھذه  من  للحد 

  تبادل والمصرفي، ویتمّ  المالي   القطاع   على  الرقابیة   الھیئات   تصدرھا   التي   التنظیمات  بین   أو   في  التعارض   وعدم  مواءمة 

 المصرفي.   القطاع   أوضاع   حول   باستمرار   لبنان   ومصرف   المصارف   على   الرقابة   لجنة   بین   المعلومات 

تتضّمن مراقبة سالمة أوضاع القطاع المصرفي والمالي والعمل على    في مصرف لبنان   إّن مھمة وحدة االستقرار المالي 

  تأمین استقراره واقتراح التدابیر الالزمة للتحوط من المخاطر التي قد یتعرض لھا/ إنشاء نظام لإلنذار المبكر وتطویره 

وتشغیلھ وإدارتھ/ إبالغ الحاكم فورا بأي مخاطر یتبین لھا أنھا قد تطال القطاع المصرفي وھیئة األسواق المالیة وجمیع  

الوزارات واإلدارات الرسمیة والمؤسسات والھیئات المعنیة سواء كانت عامة أو خاصة ومحلیة أو دولیة بغیة اإلستحصال  

بالحاكم والمسؤولة عن االستقرار    مباشرة   ملحقة   وحدة   المركزي   المصرف   لدى .   على المعلومات الكافیة للقیام بمھامھا 

 العمیل.   وحمایة   والدراسات   التعامیم   المالي، ودائرة 

  بالتعاون   المصارف  على   الرقابة   لجنة   في  المخاطر   تقییم  ودائرة  العمیل   وحمایة  والدراسات  التعامیم  دائرة   من  كل  تشارك 

  والمالي   المصرفي   القطاع   تأثر   درجة   لتحدید   ضغط   اختبارات   إلجراء   ممكنن   نظام   تشغیل   في   الدولي   النقد   صندوق   مع 

 المصرفي.   القطاع   بسالمة   المرتبطة   المالیة وتلك   األسواق   ومؤشرات   اقتصادیة   الماكرو   المؤشرات   بتغیر 

والمالي بأھم المعاییر الدولیة،  بسلسلة من األنظمة تمحورت حول تعزیز امتثال القطاعین المصرفي    2019نطلق عام  إ 

وتحفیز االقتصاد من خالل دعم مصرف لبنان للقروض السكنیة وقروض المشاریع الصدیقة للبیئة. إال أّن األحداث التي  

أدّت إلى ترّكز مواضیع األنظمة الصادرة بعد ذلك على اإلجراءات الضروریة    2019حصلت في الربع األخیر من عام  

 ، وتشمل أھم التنظیمات الصادرة ما یلي: مستجدة وتحصین القطاعین المصرفي والمالي لمواجھة األزمة ال 

   . اإلرھاب   وتمویل   األموال   تبییض   لمكافحة   والمصرفیة   المالیة   العملیات   مراقبة   نظام  .1

 . الضریبي   التھّرب   مكافحة  .2

 . لبنان   مصرف   قبل   من   المدعومة   القروض  .3

 . العمالء   مع   والمالیة   لمصرفیة   العملیات   إجراءات   أصول  .4

  في لبنان، االقتصادیة والمالیة    لتحدیات ونظراً إلى ا ،  9رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالیة  من جانب آخر، فیما یخص  

نموذج عمل المصارف اللبنانیة، تّم تحدید سقف لنسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمطّبقة على محافظ  أخذاً باإلعتبار  و 
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التوظیفات لدى مصرف لبنان (بما فیھا شھادات اإلیداع) وعلى سندات الخزینة، وذلك بما ال یزید عن نسب الخسائر  

على التوظیفات باللیرة    في المائة   0) والبالغة  Regulatory Expected Credit Lossاالئتمانیة المحتسبة نظامیاً ( 

  في المائة   1.89اللبنانیة مع مصرف لبنان (بما فیھا شھادات اإلیداع) والتوظیفات في سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة،  

على التوظیفات في سندات الخزینة بالعمالت   في المائة   9.45على التوظیفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة، و 

 .  2020و   2019األجنبیة، وذلك لعامي  

كما تّم السماح للمصارف المرّخص لھا بطرح أسھمھا لالكتتاب العام أو للتداول في األسواق المالیة المنّظمة والمطلوب  

محلّیتین واسعتي االنتشار وفق مھلة ال تتعدى    أن تنشر البیانات المالیة العائدة لھا فصلیاً في نشرة البورصة وفي صحیفتین 

 .  وما یلیھ   2019نھایة الشھر الالحق لكّل منھما، أن تقوم استثنائیاً بنشر البیانات المالیة اعتباراً من الفصل الثالث من العام  

السیاق نفسھ، و  إلى  في  العالمیة  التصنیف  وكاالت  ولجوء جمیع  واالقتصادیة  المالیة  تراجع األوضاع  الستمرار  نظراً 

  للرقابة المصرفیة تخفیض التصنیف السیادي للبنان، وبھدف أن تكون طریقة احتساب نسب المالءة متوافقة مع لجنة بازل  

ان بالعمالت األجنبیة، ولّما كانت نسب  وزن المخاطر المطّبق على توظیفات المصارف لدى مصرف لبن فیما یخص  

وبالتالي لدى المصارف ھوامش إضافیة من    للرقابة المصرفیة، المالءة تفوق الحدود الدنیا المطلوبة من قبل لجنة بازل  

األموال الخاصة یمكن استخدامھا في الحاالت الضاغطة، وذلك نتیجة اإلجراءات العدیدة التي فرضھا مصرف لبنان بما  

تّم تعدیل اإلطار التنظیمي لكفایة رسامیل    . المالیة   ة جوب عدم توزیع األرباح الفوریة المسجلة على عملیات الھندس فیھا و 

 : المصارف العاملة في لبنان لجھة ما یلي 

 : 2019اعتماد نسب المالءة التالیة اعتباراً من الوضعیة المالیة الموقوفة في نھایة كانون األّول   -

  ى دن اال الحد   ة ء ال الم   نسبة 
 لنسب المالءة 

الحفاظ على    احتیاطي 
 األموال الخاصة 

  احتیاطي   +   المالءة لنسب    ى دن اال الحد  
 %) 2.5الحفاظ على األموال الخاصة ( 

  نسبة حقوق َحَملة األسھم العادیة/مجموع الموجودات المرّجحة
 % 4.5 (Common Equity Tier 1 Ratio)  بالمخاطر 

2.5 % 

الحفاظ على    احتیاطي % ( %2.5 +  4.5
 % 7األموال الخاصة) =  

  نسبة األموال الخاصة األساسیة /مجموع الموجودات المرّجحة 
(Tier 1 Ratio) 6 % 6  +  %2.5 ) على    احتیاطي %  الحفاظ 

 % 8.5األموال الخاصة) =  
  نسبة األموال الخاصة اإلجمالیة /مجموع الموجودات المرّجحة 

(Total Capital Ratio) 8 % 8    %  +2.5 ) على    احتیاطي %  الحفاظ 
 % 10.5األموال الخاصة) =  

 المصارف في مصرف لبنان الرقابة على  *المصدر: لجنة      

 
والتصنیف    للرقابة المصرفیة ) بما یتالءم مع متطلبات لجنة بازل  Risk-Weights(   االئتمان تعدیل أوزان مخاطر   -

السیادي للبنان. وأصبح وزن المخاطر على التوظیفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة (بما فیھا شھادات  

. كما تّمت زیادة أوزان  في المائة   50بدًال من    في المائة   150اإلیداع)، باستثناء الودائع ذات استحقاق أقل من سنة،  

على العدید من المحافظ منھا محفظة سندات الخزینة اللبنانیة    في المائة   150إلى    في المائة   100مخاطر االئتمان من  

بالعمالت األجنبیة، التوظیفات بالعمالت األجنبیة لدى المصارف المحلیة غیر المصّنفة، محفظة القروض بالعمالت  

السیاد  التوظیفات  مثل  معھا  التعامل  یتّم  التي  العام  القطاع  مؤسسات  إلى  الممنوحة  القروض  األجنبیة  یة، محفظة 

والتسلیفات باللیرة اللبنانیة والعمالت األجنبیة الممنوحة إلى مؤسسات القطاع العام التي یتّم التعامل معھا مثل قروض  

 . القطاع الخاص ومحفظة القروض والتسلیفات باللیرة اللبنانیة والعمالت األجنبیة إلى الشركات المقیمة غیر المصنفة 
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المتوقعة نظامیاً على    االئتمانیة الحتساب الخسائر المتوقعة نظامیاً. وتّمت زیادة نسب الخسارة    تعدیل النسب المطبقة  -

أضعاف النسب    5التوظیفات في سندات الخزینة اللبنانیة بالعمالت األجنبیة ومحفظة القروض والتسلیفات المقیمة بـ  

 : المطبقة سابقاً وفقاً لما ھو مبّین أدناه 
ً النسب ال  المحفظة  ً النسب   مطبقة سابقا  المطّبقة حالیا

 % 1.89 % 0.1 (بما فیھا شھادات اإلیداع)   التوظیفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة 
 % 9.45 % 1.89 التوظیفات في سندات الخزینة اللبنانیة بالعمالت األجنبیة 

التوظیفات  (التي تعامل مثل  المقیمة    محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام 
 % 9.45 % 1.89 السیادیة) 

(التي تعامل مثل محفظة  المقیمة  محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام  
 % 9.45 % 1.89 قروض الشركات) 

 % 9.45 % 1.89 ، بما فیھا سندات الدین المصدرة  المقیمة   محفظة قروض الشركات 
 % 3 % 0.6 ھا سندات الدین المصدرة  ، بما فی المقیمة   محفظة القروض الصغیرة والمتوسطة الحجم 

 % 3.6 % 0.72 محفظة القروض المقیمة المضمونة بعقارات مستعملة لغایات تجاریة 
 % 1.75 % 0.35 المقیمة بما فیھا القروض السكنیة    محفظة قروض التجزئة 

 *المصدر: لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان        

، إعادة تكوین  في المائة   2.5احتیاطي الحفاظ على األموال الخاصة عن نسبة    ي الطلب من المصارف، في حال تدن  -

النقص في األموال الخاصة من بین العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق األسھم العادیة وذلك لبلوغ النسبة أعاله  

 . ى المصارف سنوات وفقاً لخطة عمل یقدّمھا المصرف المعني إلى لجنة الرقابة عل   3خالل مھلة حدھا األقصى  

عبر مقدمات نقدیة بالعمالت األجنبیة بما یوازي   (Tier 1) الطلب من المصارف زیادة أموالھا الخاصة األساسیة  -

،  2018/ 12/ 31كما في   CET1 حقوق حملة األسھم العادیة   فئة - األساسیة من حجم األموال الخاصة    في المائة   20

 . 2020انیة قبل نھایة النصف األول من عام  والث   2019وذلك على مرحلتین األولى قبل نھایة عام  

 . 2019حظر توزیع أنصبة األرباح عن عام   -

 : في حال تدنت نسب المالءة عن   2020  عام   حظر توزیع أنصبة األرباح عن األعوام ما بعد  -

 7   على مستوى نسبة حقوق حملة األسھم العادیة   في المائة . 

 10   اسیة على مستوى نسبة األموال الخاصة األس   في المائة . 

 12   على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجمالیة   في المائة . 

یتوفر إطار  الدولیة حیث    بالمعاییر   التقّید   على   لبنان ترتكز   مصرف   فإن سیاسة   ، أما فیما یتعلق بالبنیة التحتیة للنظام المالي 

على أنظمة الدفع والتحویالت االلكترونیة، ویتوفر لدى مصرف لبنان أنظمة ووسائل    واإلشراف قانوني شامل للرقابة  

الدفع التالیة (نظام التسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوریة، نظام التقاص االلكتروني، خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال، رقم  

ویوجد دلیل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات  ئتماني عام،  إ ستعالم  إ )، كما یتوفر نظام  IBAN( الحساب الُموحد  

  لقاء   الممنوحة   الضمانات   لتسجیل   المالیة، بینما ال یتوفر مركز   األوراق   لمقاصة   وطنیة   كما یتوفر شركة   المالیة األخرى 

 المالي، وكذلك شركة معلومات ائتمانیة.    القطاع   في   التسلیفات 

)،  Loan To Valueنسبة القرض إلى قیمة الضمانة (   : حترازیة الكلیة التالیة یتم تطبیق أدوات السیاسة اال من جانب آخر،   

للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة، حدود على    االئتمانیة اإللزامي، حدود على التركزات    االحتیاطي متطلبات  

  التركزات الجغرافیة، نسب كفایة رأس المال ونسبة السیولة لدى البنوك، حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة، 

  األساسي  نان لب   مصرف   تعمیم   ، بینما ال یتم تطبیق حدود على التركزات القطاعیة حیث طلب LCR)نسبة تغطیة السیولة ( 

  صعید   على   السیما   متوازن   بشكل   المخاطر   ھذه   توزیع   تضمن   التي   والضوابط   السقوف   وضع   2001/ 2/ 21  تاریخ   81  رقم 
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حیث تم    ) NSFR(   المستقر   التمویل  صافي  الجغرافیة، كما ال تتوفر تعلیمات بشأن نسبة  والمناطق   االقتصادیة  القطاعات 

  النظامیة وكذلك منھجیة   األھمیة   ذات   المصارف   لتحدید   ، كما ال یتوفر منھجیة إعداد مسودة تعلیمات بشأنھا ولم تصدر بعد 

  أما فیما یتعلق بنسبة الرافعة المالیة فإن النسبة تخضع   واالقتصادیة.   المالیة   الدورة   تقلبات   لمواجھة   المال   رأس   الحتساب 

ً   الرافعة   نسبة   لتطبیق   تعمیم   مشروع   على   العمل ، كما یتم  كمیة   الختبارات    إصدار   بعد   یتمّ   لم   حیث   3  بازل   لمتطلبات   وفقا

  تعمیم   بتطبیق   تقوم   المصارف   أن   إال   ببازل،   الخاصة   اإلفصاح   بمتطلبات   متعلقة   تعامیم   بعد   إصدار   یتمّ   التعمیم، كما لم 

  ،المنشورة   المالیة   البیانات   لجھة   199و   195  رقم   المصارف   على   الرقابة   لجنة   وتعمیمي   33  رقم   األساسي   لبنان   مصرف 

 المالیة.   البیانات   حول   اإلفصاحات ب   المتعّلق   IFRS 7  المالیة   للتقاریر   الدولي   المعیار   بتطبیق   ملتزمة   وھي 

  وبالتالي   ، 2018/ 1/ 1  من   ابتداءً   IFRS 9  المالیة   للتقاریر   الدولي   المعیار   بتطبیق   المالیة   والمؤسسات   المصارف   بدأت 

  الخسارة   على   مبنیة   لبنان   في   العاملة   المالیة   والمؤسسات   المصارف   (المخصصات) لدى   المؤونات   تكوین   آلیة   أصبحت 

  مصرف  تعمیم (   2017  عام   نھایة   في   الصادرة   التعلیمات   شدّدت   وقد ).  Expected Credit Loss(   المتوّقعة   االئتمانیة 

  المصارف  قیام  ضرورة  على )  2017/ 12/ 28 تاریخ   293  رقم   الرقابة   لجنة  وتعمیم  2017/ 11/ 7  تاریخ  143 رقم  لبنان 

  مؤونات   وتكوین   المالیة   األصول   لتصنیف   اإلدارة   مجلس   قبل   من   علیھا   الموافق   الالزمة   واإلجراءات   السیاسات   بوضع 

  على   المذكور   المعیار   تطبیق   لتأثیر   ونظراً   . التطبیق   لحسن   الدوائر   مختلف   بین   والتعاون   المتوقعة،   االئتمانیة   الخسائر 

  أو  الربح   بیان   ، ) 2010  نموذج (   المالیة   الوضعیة   تعدیل   تمّ   المالیة،   والمؤسسات   للمصارف   المالیة   والتقاریر   البیانات 

 . المعیار   ھذا   مع   یتوافق   بما   الرقابة   لجنة   عن   الصادرة   والنماذج   الخسارة، 

على مختلف أنواع التقاریر التي    ، المصارف ھذا وتعتمد دائرة التعامیم والدراسات وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على  

بشكل عام وأوضاع    االقتصادیة یتم إصدارھا من قبل المنظمات الدولیة ودوائر األبحاث في المصارف حول األوضاع  

القطاعات االقتصادیة بشكل خاص، ویقوم مصرف لبنان بنشر مؤشرات حول القطاع المصرفي باإلضافة إلى مؤشرات  

 موقعھ اإللكتروني.   عدیدة على   قتصادیة إ 

، ویتم  ) دوریة  غیر (  مخصصة   دراسات  المعتمدة من خالل إعداد  الكلّیة  حترازیة اإل  السیاسة  أدوات   فعالیة  مدى   ختبار إ  یتم 

  ودراسات   التعامیم   دائرة   بین   وثیقین   وتنسیق   الكلیــة والجزئیة من خالل توفر تعاون   االحترازیة   السیاســــة   بین   ما   نسیق الت 

  عن  المسؤولة   المصارف) والدوائر   على   الرقابة   لجنة   في   الكلي   االحترازي   التقییم   عن   مسؤولة (   العمیل   وحمایة   القطاع 

  المصارف   على   الرقابة   لجنة   بین   تنسیق   ھناك   أّنھ   كما .  المصارف   على   الرقابة   لجنة   في   الجزئیة   االحترازیة   الرقابة 

 لبنان.   مصرف   مستوى   على   المنشأة   المالي   االستقرار   لجنة   خالل   من   المركزي   والمصرف 

  لمصرف  المركزي   المالي من خالل المجلس   للنظام   المختلفة   المكونات   عن   ولة ؤ المس   المختلفة   الجھات   بین   التفاعل   یتم 

  لجنة  خالل   االقتصاد، ومن   وزارة   عام   ومدیر   المالیة   وزارة   عام   مدیر   إلى   باإلضافة   ونوابھ   الحاكم   یضمّ   والذي   لبنان، 

  ولجنة   لبنان   مصرف   عن   ممثلین   وتضمّ   الثالث   الحاكم   نائب   یترأسھا   والتي   لبنان   مصرف   مستوى   على   ستقرار المالي اإل 

ً   باالجتماع   اللجنة   ھذه   تقوم .  المصارف   على   الرقابة  ً (   دوریا   السیاســــــــــــة   بین   ما   نسیق الت   كما یتم   . ) األقل   على   شھریا

  ونوابھ   الحاكم   یضمّ   والذي   لبنان،   لمصرف   المركزي   األخرى من خالل المجلس   االقتصادیة   والسیاسات   الكلیــة   االحترازیة 

 االقتصاد.   وزارة   عام   ومدیر   المالیة   وزارة   عام   مدیر   إلى   باإلضافة 
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المالي لدى مصرف لبنان بإعداد تقریر االستقرار المالي شھریاً، یتناول ھذا التقریر تقییم المخاطر    االستقرار تقوم وحدة   

السیاسة النقدیة، االقتصاد، األوضاع السیاسیة   المالیة،  السیاسة  المرتبطة بكل من القطاع المصرفي، األسواق المالیة، 

وم دائرة التعامیم والدراسات وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على  قتصاد العالمي، كما وتق واألمنیة، البالد المجاورة واإل 

التقریر أھم   یتناول ھذا  المصارف بإعداد تقریر نصف سنوي عن التطورات والمخاطر في القطاع المصرفي، حیث 

ف، نمو  الموضوعات التالیة (ھیكلیة القطاع المصرفي، التركیز في القطاع المصرفي وتطور األھمیة النظامیة للمصار 

القطاع المصرفي، ودائع الزبائن، التسلیف إلى القطاع الخاص، نوعیة القروض والتسلیفات، الربحیة، مخاطر السیولة  

 ). ، الرسملة والمالءة والمخاطر السیادیة 

 دولة لیبیا 

االستقرار المالي في إدارة  تم استحداث قسم  حیث    ، الجھة المسؤولة عن االستقرار المالي   مصرف لیبیا المركزي یعتبر  

باحتساب مؤشرات المتانة المالیة بشكل ربع  مصرف لیبیا المركزي    یقوم ، كما  ویتمتع باالستقاللیة   البحوث واإلحصاء 

 . كذلك یتم اعداد تقریر سنوي عن مؤشرات السالمة المالیة یصدر عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد سنوي،  

االجتماع  عقد    المصرفي، فقد تم شریعیة والمؤسساتیة لتعزیز االستقرار المالي في القطاع  أما على صعید التطورات الت 

، وذلك في إطار توحید مؤسسات الدولة،  2020/ 12/ 16لمجلس ادارة مصرف لیبیا المركزي بتاریخ   2020األول لعام  

مقابل    0.1555مقابل وحدة حقوق سحب خاصة الى    0.5175حیث صدر قرار بتعدیل سعر صرف الدینار اللیبي من  

 . 2021نفس الوحدة، ونص القرار ان یبدأ العمل بالسعر الجدید بدایة من عام  

م  اإل یقوم  السیاسات  أدوات  بعض  بتطبیق  المركزي  لیبیا  اإل صرف  متطلبات  منھا  والجزئیة،  الكلیة  حتیاطي  حترازیة 

على   الصلة، وكذلك وضع حدود  ذوي  العمالء  مجموعة  أو  الواحد  للعمیل  االئتمانیة  التركزات  اإللزامي، حدود على 

، وجاري العمل  IIIإلى وضع تعلیمات لتطبیق بازل    التركزات القطاعیة، وتحدید نسبة على السیولة لدى البنوك، إضافة 

كما انھ یقوم باحتساب نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم    على إصدار تعلیمات نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر، 

توفر  بشكل سنوي، كذلك یتم وضع حدود على نسبة المدیونیة إلى الدخل بما یعادل إجمالي مرتب سنتین. في حین ال ت 

 . حترازیة الكلیة المعتمدة وال یقوم باختبار مدى فعالیة أدوات السیاسة اإل   ، منھجیة لتحدید المصارف ذات األھمیة النظامیة 

اإل  المعلومات  المدفوعات ونظم  التحتیة وتطورات نظم  البنیة  تتوفر ئتمانیة وفیما یخص تطورات  لیبیا    ،  لدى مصرف 

)، كما یتوفر نظام التسویات  IBANالمركزي خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال، وكذلك استعمال رقم الحساب الموحد ( 

االلكتروني، لل شركات    وتتوفر  (RTGS) الفوریة   اإلجمالیة اآلنیة   التقاص  ونظام  االئتمانیة،  المفتاح    معلومات  ونظام 

والمؤسسات  منشور وملزم للبنوك  المات ائتماني عام. وكذلك یتوفر دلیل إرشادي للحوكمة  باإلضافة إلى نظام استع   الوطني 

في حین ال یتوفر مركزاً لتسجیل الضمانات الممنوحة مقابل التسلیفات في القطاع المالي، كما أنھ ال یتوفر    . المالیة األخرى 

 . شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة 
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 العربیة جمھوریة مصر  

وفقاً لقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم   ، و دائرة مستقلة لالستقرار المالي   البنك المركزي المصري یتوفر لدى  

، یھدف البنك المركزي المصري إلى سالمة النظام النقدي والمصرفي واستقرار األسعار في إطار  2020لسنة    194

شر جمیع االختصاصات لتحقیق أھدافھ ومنھا وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة، وسیاسة  السیاسة االقتصادیة العامة للدولة، ویبا 

المخاطر الكلیة في النظام المصرفي، باإلضافة الي إدارة األزمات المصرفیة    مراقبة سعر الصرف األجنبي، وكذلك سیاسة  

  ي ) من قانون البنك المركز 49ة ( وتسویة أوضاع البنوك المتعثرة، وتحقیق سالمة نظم وخدمات الدفع. كما تنص الماد 

، برئاسة رئیس مجلس الوزراء،  ي شكل لجنة لالستقرار المال تُ   : ي على ما یل   2020لسنھ    194رقم    ي والجھاز المصرف 

 وعضویة كل من: 

 المحافظ نائباً للرئیس.  -  

 وزیر المالیة.    -

 رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة.    -

تنسیق الجھود لتجنب حدوث أى أزمة مالیة  فى الدولة من خالل    ي الحفاظ على استقرار النظام المال وتھدف اللجنة إلى  

وللجنة أن تستعین بمن تراه   دون اإلخالل باالختصاصات المخولة قانوناً لكل جھة. وإدارتھا فى حالة حدوثھا، وذلك كلھ 

وترفع تقریراً سنویاً عن  وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،    ، ة أشھر وتنعقد اللجنة مرة على األقل كل ثالث   فى مباشرة أعمالھا. 

 الوزراء. أعمالھا لرئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ومجلس  

في تیسیر التوزیع    النظام المالي   استمرار   بأنھ ستقرار المالي  اإل مفھوم  من جانب آخر، فقد عّرف البنك المركزي المصري  

مع التعرض للصدمات الخارجیة أو الداخلیة،    حتى للموارد االقتصادیة من خالل تقدیم خدمات الوساطة المالیة،    ء الكف 

والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامیة تتسبب في إخالل النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فیھ وفي سالمتھ،  

الحقیقي  االقتصاد  على  سلبیة  آثار  إلى  یؤدي  واإل و   . مما  بالرقابة  المصري  المركزي  البنك  القطاع    على شراف  یقوم 

في مصر. ویتم    غیرالمصرفي القطاع المالي    على المصرفي، بینما تختص الھیئة العامة للرقابة المالیة بالرقابة واإلشراف  

حیث یتم انعقاد اجتماعات دوریة بین الجھتین لمناقشة وتقییم التوصیات    ، التنسیق بین الھیئة والبنك المركزي المصري 

والسیاسات الالزمة من أجل الحفاظ على قطاع مالي مستقر. كما أن رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة عضو بمجلس إدارة  

) من قانون  2المادة ( وتنص    فظ البنك المركزي عضو بمجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة. البنك المركزي ونائب محا 

أن " البنك المركزي جھاز رقابي مستقل، لھ شخصیة    على   2020لسنة    194البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم  

االداري، ویؤخذ رأیھ في مشروعات القوانین  ستقالل الفني والمالي و اعتباریة عامة، یتبع رئیس الجمھوریة، ویتمتع باإل 

 واللوائح المتعلقة بمجال عملھ ". 

الكلي، ودراسة    ى المستو   على داء المالي للقطاع  بتحلیل األ   في البنك المركزي المصري   یقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلیة 

القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة،    على تأثیر التطورات االقتصادیة المالیة العالمیة والمحلیة  

، ویقوم قطاع  ي للقطاع المصرف   ي كما یقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلیة بإجراء اختبارات الضغوط على المستوى الكل 
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لتوصیات والمقترحات لإلدارة العلیا بالبنك المركزي المصري في ضوء الدراسات والتقاریر  مراقبة المخاطر الكلیة بتقدیم ا 

 الدوریة المعدة التخاذ االجراءات الالزمة. 

إلزام البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول   2020لسنھ   194البنك المركزي المصري رقم  یتضمن قانون من جانب آخر، 

وتتولي عملیة التنسیق داخلیاً بین إدارات البنك من    ، أو نائبھ التابع لھ قطاع األعمال   ي الرئیس التنفیذي    المسؤول المالي تتبع  

وكإجراءات استبقایة للحد من تبعات انتشار فیروس    . والبنك المركزي من ناحیة أخرى فیما یتعلق بالشمول المالي ،  ناحیة 

االستحقاقات االئتمانیة للعمالء من المؤسسات واألفراد (تشمل القروض ألغراض  قد تم تأجیل كافة  ف   ، العمالء   على كورونا  

أشھر، وعدم تطبیق    6الشركات المتوسطة والصغیرة لمدة    لك استھالكیة والقروض العقاریة لإلسكان الشخصي) وكذ 

للحد من التعامالت    اتخاذ مجموعة من اإلجراءات   إلى عوائد وغرامات إضافیة على التأخر في السداد. ھذا باالضافة  

منھا إلغاء الرسوم والعموالت المطبقة على رسوم نقاط البیع    ، النقدیة وتیسیر استخدام وسائل وأدوات الدفع اإللكتروني 

اإللكترونیة   والمحافظ  اآللیة  الصرافات  من  دیسمبر  والسحب  نھایة    بالجنیة   المحلیة   التحویالت   وإعفاء ،  2021حتى 

  البنكیة   التحویل بین حسابات الھاتف المحمول وأیضا بین حسابات الھاتف المحمول والحسابات عملیات  وكذلك    المصري 

  الھاتف   لحسابات   القصوى   الحدود   وتعدیل .  2021نھایة دیسمبر  ى  حت   بھا   المرتبطة   والمصروفات   العموالت   كافة   من 

ً   المدفوعة   والبطاقات   المحمول  نھایة    ى حت   مجانا   مقدما   المدفوعة   البطاقات   وكذلك   اإللكترونیة   المحافظ   وإصدار   ، مقدما

.  تأثراً   األكثر   والشركات   القطاعات   ودعم   ستراتیجیة اإل   السلع   ستیراد إل   الالزم   التمویل   إتاحة   جانب   إلى   ھذا .  2021دیسمبر  

  التركز   مخاطر   لمقابلة   الرقابي   المال   رأس   في   زیادة   متطلب   حساب   من   2021نھایة دیسمبر    ى حت   البنوك   إعفاء   تم   كما 

جانب إتاحة التمویل الالزم الستیراد السلع االستراتیجیة ودعم القطاعات والشركات    إلى ھذا  .  عمیل 50ألكبر    ئتماني اإل 

إعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلب زیادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز االئتماني    كما تم األكثر تأثراً.  

سماح للبنوك بإصدار قوائم مالیة (ربع سنویة) مختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم  عمیل. وقد تم ال   50ألكبر  

)، عـلى أن تلتزم البنوك بإعداد قـوائم مالیة سنویة كاملة في نھایة العام المالي لكل بنك. وتم توسیع نطاق نشاط شركة  30( 

إلى  باإلضافة  الكبرى  الشركات  لیشمل ضمان  االئتمان  مخاطر  والصغیرة    ضمان  الصغر  متناھیة  الشركات  ضمان 

طار  إ والمتوسطة، كذلك السماح للبنوك بتملك أسھم في شركات تقدیم خدمات الدفع ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، وفى 

االئتمانیة   الخسائر  واحتساب  األصول  جودة  من  والتحقق  للبنوك  المالیة  المراكز  على سالمة  المركزي  البنك  حرص 

زمات، فقد تقرر قیام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانیة  صحیحة خالل األ   المتوقعة بصورة 

والتحقق من سالمة المنھجیة المستخدمة في    ، خذ في الحسبان عند تصمیم ھذه النماذج ؤ المتوقعة وتحدید العناصر التي لم ت 

كذلك التحقق من قیاس جودة وكفایة وكفاءة نظم المعلومات، والمعلومات الحالیة     ، احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 والمستقبلیة المستخدمة في تصمیم النماذج. 

مثل   ، الشمول المالي   تعزیز   أصیلة من بینھا بھدف تحقیق عدة أھداف أصدر البنك المركزي العدید من المبادرات  كذلك، 

ومبادرة    ، الدخل   ي ومبادرة التمویل العقاري لمتوسط   ، ستمرار مبادرة الشركات متناھیة الصغر و الصغیرة والمتوسطة إ 

التأسیس   حدیثة  المتوسطة  الشركات  وإدراج  المقاوالت،  وقطاع  الزراعي  والقطاع  الصناعي  الخاص  القطاع  دعم 

، باإلضافة الي مبادرة دعم قطاع السیاحة  ي ة التابعة لكیانات كبرى لمبادرة القطاع الخاص الصناع والشركات الصغیر 

ومبادرة العمالء غیر المنتظمین من األشخاص االعتباریة  (الشركات) لجمیع القطاعات، ومبادرة العمالء غیر المنتظمین  

لعائد الخاص بمبادرات التمویل العقاري لمتوسطي الدخل،  من األفراد الطبیعیین . وقد قام البنك المركزي بتعدیل سعر ا 
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القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت، ودعم قطاع السیاحة بتمویل إحالل وتجدید فنادق اإلقامة  

لى أساس  (یحسب ع   في المائة   8والفنادق العائمة وأساطیل النقل السیاحي وتمویل رأس المال العامل والمرتبات لتصبح  

ملیار جنیھ للتمویل العقاري لمتوسطي الدخل من خالل البنوك    50. وقد تم تخصیص مبلغ  في المائة   10متناقص) بدالً من  

المائة   8بسعر عائد   العمالء غیر    20(یحسب على أساس متناقص) لمدة حدھا األقصى    في  سنة. وتم إصدار مبادرة 

العاملة ب  السیاحة،  المنتظمین من األشخاص االعتباریة    اإللكتروني   للسداد   المركزي   البنك   مبادرة   جانب   إلى   ھذا قطاع 

  وتمویل   السیاحي،   بالقطاع   العاملین   وأجور   رواتب   تمویل   مبادرة   تعدیل   وتم   آلي،   صراف   ماكینة   6500  نشر   ومبادرة 

فیما یخص    . كورونا   فیروس   تبعات   من   الحد   جراءات إ   كأحد   المالیة   وزارة   بضمان   األساسیة   والتشغیل   الصیانة   مصروفات 

،  اإللكتروني  القبول   قنوات   وتنشیط   نشر   لزیادة   المبادرة قام البنك المركزي المصري بإطالق  مبادرة السداد اإللكتروني، فقد  

 القابلة   البنوك   خالل   من   السریع   ستجابة اإل   ورمز  (POS) اإللكترونیة   البیع   نقاط   وتنشیط   نشر   طریق   عن 

(ACQUIRIER BANKS)    ھذه   من   ویستفید   اإللكترونیة،   البیع   نقاط   عبر   اإللكتروني   القبول   ترخیص   على   الحاصلة  

ً   لدیھم   لیس   الذین   والتجار   الشركات   المبادرة    محافظات   كافة   في   السریع   االستجابة   رمز   أو   إلكترونیة   بیع   نقاط   حالیا

  أدوات   الستخدام   للعمالء   حوافز   بتقدیم   المصدرة   البنوك   ستقوم   كما   للبنوك،   تحفیزیة   برامج   تخصیص   مــع   .الجمھوریة 

الدفع بإستخدام الھاتف المحمول والبطاقات  أما فیما یخص خدمات    الشراء.   عملیات   في   بھا   الخاصة   اإللكترونیة   الدفع 

  لكل   المصدرة   لكترونیة اإل   النقود   ووحدات   المحمول   الھاتف   حسابات   من   لكل   القصوى   الحدود   تعدیل   تم المصرفیة، فقد  

  العنایة   إجراءات   بكافة   لتزام إل ا   مع   للعمالء   المحمول   الھاتف   محفظة   حسابات   فتح   إجراءات   تبسیط   تم ، إضافًة إلى  بنك 

  لكل   اإللكتروني   الذاتي   التسجیل   خدمة   إتاحة   تم   فقد   ، اإلرھاب   وتمویل   األموال   غسل   مكافحة   وحدة   من   الصادرة   الواجبة 

  البنك   أصدر   كذلك،   ). 2020  سبتمبر   نھایة   وحتى   2020  مارس   منذ (   الجدد   والعمالء )  دائمة   قواعد (   البنوك   عمالء   من 

  5الشركات الصغیرة فقط بسعر عائد    مبادرة   ستمرار إ   مثل   المالي   الشمول   تعزیز   بھدف   المبادرات   من   العدید   المركزي 

 في المائة. 

وعلى صعید تطبیق أدوات السیاسة االحترازیة یقوم البنك المركزي المصري بتطبیق العدید منھا مثل نسبة الرافعة المالیة  

عام  أ   ى عل في المائة    3المقرر للنسبة    ى تلتزم البنوك بالحد االدن (  من  )،  2018ساس ربع سنوي كنسبة ملزمة اعتباراً 

في    14البنوك باالحتفاظ لدى البنك المركزي بأرصدة دائنة ال تقل عن نسبة    تلتزم   حیث   (   ومتطلبات االحتیاطي اإللزامي 

  المائة   في   10بنسبة    دائنة   بأرصدة   المركزي   البنك   لدى   البنوك   تحتفظ   كما ،  بالجنیھ المصري بدون عائد من ودائعھا    المائة 

  وأطرافھ   العمیل  أو  الواحد  للعمیل  ئتمانیة اإل  التركزات   على   وحدود   ، ) عائد   لھا  تستحق  التي  األجنبیة   بالعمالت   ودائعھا   من 

  وحدود  ، ) المرتبطة   وأطرافھ   للعمیل   المائة   في   20  و   الواحد   للعمیل   للبنك   الرأسمالیة   القاعدة   من   المائة   في   15(   المرتبطة 

  لدي   التوظیفات   تركز   وحدود   ، ) العقاري   للتمویل   بالنسبة   القروض   محفظة   من   المائة   في   10(    القطاعیة   التركزات   على 

،  اً الدعامة التحوطیة ن بحد أدنى متضم   المائة   في   12.5التي تبلغ    نسبة كفایة رأس المال و نسب السیولة لدى البنوك،  و ،  الدول 

  تقلبات   لمواجھة   المال   رأس   الحتساب   منھجیة و   )، D-SIBsمنھجیة لتحدید البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً (   تطبیق و 

حیث  ،  III  بازل    متطلبات و ،  ) IFRS9) للتقاریر المالیة ( 9وكذلك تطبیق المعیار الدولي رقم (   واالقتصادیة،   المالیة   الدورة 

  ، المصري   المركزي   البنك   من   الصادرة   الرقابیة   التعلیمات   تقررھا   التي   اإلفصاح   بمعاییر   ، المصري   المصرفي   القطاع   یلتزم 

  صافي   نسبة و ،  ) LCR(   السیولة   تغطیة   نسبة و الدولیة،    المعاییر   مع   المتطابقة   المصریة   والمراجعة   المحاسبة   بمعاییر   وكذلك 

  في المائة   20یتعین على البنوك اإلحتفاظ بنسبة سیولة بحد أدنى  وإضافةً لھاتین النسبتین،  ،  ) NSFR(   المستقر   التمویل 
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  تسھیالت  منح   حالة   دخلھم في   إلى   األفراد   مدیونیة   نسبة   كما یتم احتساب .  للعمالت األجنبیة   في المائة   25و   ، للعملة المحلیة 

  50وضع حد أقصي لنسبة إجمالي االقساط الشھریة إلى الدخل الشھري للفرد بنسبة  ل   ، إضافًة المصرفیة   التجزئة   لعمالء 

یجب أال تجاوز قیمة الفائض في مركز أي عملة أجنبیة نسبة  وفیما یخص المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة،    . في المائة 

یجب أال تجاوز قیمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت (أجنبیة أو  و   من القاعدة الرأسمالیة.   في المائة   10

كذلك    في المائة.   10في مراكز العملة المحلیة للحد المذكور نسبة یخضع الفائض أو العجز في المائة، و  20محلیة) نسبة  

  م ك را ت   دم ع ظھر التطبیق  أ تطبیق منھجیة بازل لتحدید مدى تكون مخاطر نظامیة ناتجة عن النمو المفرط لالئتمان، وقد  یتم  

األخیرة، بالتالي عدم وجود حاجة إلى إضافة ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة  مخاطر نظامیة خالل السنوات  

(CCyB) . 

النقد   الدولي   البنك   مثل (   وتقاریر خارجیة   دراسات   على   عتماد اإل   یتم  النقد   الدولي   وصندوق    وكذلك )  العربي   وصندوق 

التخطیط   مثل   الوزارات   بعض   المالیة،   للرقابة   العامة   الھیئة   المصري،   المركزي   البنك (   داخلیة   جھات    والمالیة   وزارة 

 االحترازیة.   السیاسات   تنفیذ   لدى )  والصناعة   واالستثمار 

ستقرار  اإل   على اختبارات الضغوط بصورة ربع سنویة لبیان مدي تأثیر المخاطر المختلفة    یتم تطبیق من جانب آخر،  

 دوات السیاسات االحترازیة المعتمدة لمنع تراكم تلك المخاطر. أ المالي وكذلك مدى فاعلیة  

في ضوء قیام قطاع مراقبة المخاطر الكلیة  ،  الكلیــة والجزئیة   االحترازیة   السیاســة   بین   ما   نسیق الت   یتم في ھذا السیاق،  

  ى المستو  ى ن اإلدارة تقوم بتقدیم تحلیل للمخاطرعل إ القطاع المصرفي، ف بمتابعة وتقییم المخاطر النظامیة التي قد تواجھھ  

اتخاذ    ى ) التي قد تؤدي ال Micro-Prudentialدارة السیاسة االحترازیة الجزئیة ( إ   ى إل الكلي لالقتصاد والنظام المالي  

في    . المعنیة في القطاع المالي بالنسبة للتنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى    اإلجراءات المناسبة لدرء أي مخاطر متوقعة. 

  اجتماعات   األخرى من خالل انعقاد   االقتصادیة  والسیاسات   الكلیــة  االحترازیة  السیاســــة  بین  ما   نسیق الت  یتم ھذا الصدد، 

  ومدى   السیاسات  ھذه   األخرى، لمناقشة توجھات  االقتصادیة  والسیاسات   الكلیــة  االحترازیة   السیاســـــة  ممثلي  بین  دوریة 

 . المالي   االستقرار   على   السیاسات   ھذه   تأثیر 

على أنظمة الدفع والتحویالت   واإلشراف قانوني شامل للرقابة   إطار التحتیة للقطاع المالي، فإنھ یتوفر    البنیة فیما یخص   

التسویات اآلنیة  یتم  االلكترونیة، و  المحمول، عالوة على تطبیق نظام  الھاتف  )  RTGS( تقدیم خدمات الدفع باستخدام 

ستعمال رقم الحساب الموحد  إ  إنجاز   ، كذلك جاري العمل على ونظام االستعالم االئتماني العام   التقاص االلكتروني ونظام 

 )IBAN ( في   التسلیفات   لقاء   الممنوحة   الضمانات   لتسجیل   ، ومركز توفر شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة ی   ، كما  

   وملزم للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى. المالي ودلیل حوكمة منشور    القطاع 

وما    ، أساس المبادىء الرئیسیة للبنى التحتیة   ى تم إعداد تقییم لنظام التسویة اللحظیة بالجنیھ المصري عل في السیاق نفسھ، 

لدى إدخال بعض التعدیالت    2019ثم تحدیثھ عام    2012نظام التسویة اللحظیة بالجنیھ المصري عام    على ینطبق منھا  

اإلدارة العلیا   ى قانون البنك المركزي وبعد التعدیالت اإلجرائیة، ومن الجدیر بالذكر أن التقییم في طور العرض عل   ى عل 

  .نشر مع قواعد اإلفصاح عن المعلومات لدى البنك المركزي في حین لم یتعارض ال   ه، نشر ل   تمھیداً ثم الموافقة   ة، للمراجع 

  .نفس المبادىء لنظام األوراق المالیة والحفظ المركزي والذي تتم إدارتھ من قبل البنك المركزي   على وجاري إعداد تقییم  
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ا من قبل البنك  والتى تتم إدارتھ   ، نفس المبادىء لغرفة مقاصة الشیكات بالجنیة المصري   ى جاري إعداد تقییم عل   لك وكذ 

   المركزي المصري. 

  ، قام البنك المركزي المصري بإنشاء شبكة الدفع الوطنیة "میزة" لتشمل محافظ الھاتف المحمول والبطاقات البنكیة أخیراً،  

من التعدیالت   إضافةً إلى العدید  ة، كما قام بتطبیق نظام حفظ االوراق المالی ة، كما قام بتطویر نسخة نظام التسویة اللحظی 

  الدفع   قواعد   من   الثالث   اإلصدار   إطالق   حیث تم   التشریعیة لتھیئة البیئة التشریعیة بما یتماشى مع تطور البنیة التحتیة. 

  ،المحمول   الھاتف   محفظة   خالل   من   الرقمي   دخار واإل   باإلقراض   الخاصة   القواعد   تضمن   الذي   ، المحمول   الھاتف   باستخدام 

  من   كبیر   عدد   جذب أن ی   المتوقع   من   الذي   ، الرقمي   التقییم   خالل   من   للعمالء   السلوكي   والتحلیل   البدیلة   البیانات   على   عتماداً إ 

ً ذلك    ، المصرفي   للقطاع   الجدد   العمالء    يفور   قرض   على   الحصول   خدمة   توفیر   على   لقدرة وتعزیز ا   المالي   للشمول   تحقیقا

  لفرع  الذھاب   إلى   الحاجة   دون   ، بالعمیل   الخاصة   المحمول   الھاتف   محفظة   خالل   من   طلبھ   فور   علیھ   الحصول   یتم بحیث  

                                                       مستندات.   أیة   تقدیم   أو   البنك 

 المملكة المغربیة 

تنسیق مع ھیئات  ال ب (علماً أنھ یقوم    ستقرار المالي في الدولة المسؤولة عن تعزیز اإل   من أھم الجھات   بنك المغرب یُعتبر  

المتعلق بمؤسسات االئتمان    103- 12، وقد تطرق القانون رقم  في ھذا الخصوص)   الرقابة المالیة األخرى ووزارة المالیة 

والھیئات المعتبرة في حكمھا للرقابة االحترازیة الكلیة وتسویة صعوبات مؤسسات االئتمان ونظام ضمان الودائع. وتجدر  

  األساسي   القانون   نھ تم توسیع مھام البنك المركزي لتشمل المساھمة في استقرار القطاع المالي الوطني في إطار أ   رة اإلشا 

 . 2019  یولیــو   15  الرســمیة في   الجریــدة   في   الذي نــشر   4017  رقم   المغرب   لبنك 

حترازیة الكلیة على القطاع المالي،  القیام بالرقابة اإل في ھذا السیاق، یُعھد إلى لجنة التنسیق والرقابة على المخاطر الشمولیة  

جتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق  حتیاط اإل وتتألف من ممثلین لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمینات واإل 

 الرسامیل كما تشمل ممثلین عن وزارة المالیة، ویعھد إلى ھذه اللجنة مھمة: 

 ما یتعلق باإلشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتھا. تنسیق أعمال أعضائھا فی  .1

تنسیق الرقابة على الھیئات التي تراقب الكیانات المكونة لتجمع مالي، وكذلك األنظمة المشتركة المطبقة على   .2

 ھذه المؤسسات. 

 بتھا. تحدید المؤسسات المالیة ذات األھمیة الشمولیة وتنسیق األنظمة المشتركة المطبقة علیھا وكذلك رقا  .3

 تحلیل وضعیة القطاع المالي وتقییم المخاطر الشمولیة.  .4

 تنفیذ جمیع التدابیر للوقایة من المخاطر الشمولیة والحد من تأثیراتھا.  .5

 تنسیق أعمال حل األزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتھا والتي تكتسي خطرا شمولیاً.  .6

 المكلفة بمھام مماثلة بالخارج.   تنسیق التعاون وتبادل المعلومات مع الھیئات  .7
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، فیُعھد لھ إجراء تحلیالت ودراسات  حترازیة الكلیة) (قسم الرقابة اإل   ستقرار المالي في بنك المغرب اإل ب   الخاص   قسم ال أما  

الرقابة البنكیة،  لتحدید وتقییم المخاطر المالیة النظامیة ورصد المخاطر الناجمة عن التجمعات المالیة بالتنسیق مع مدیریة  

وكذلك دراسة واقتراح التدابیر    ، والسلطة المغربیة لسوق الرسامیل وسلطة اإلشراف على التأمین واالحتیاط االجتماعي 

االستقرار المالي وتتبع تنفیذ القرارات الصادرة عن لجنة التنسیق ومراقبة    لجنة الالزمة للتخفیف من المخاطر النظامیة ل 

 ا یقوم بإصدار التقریر السنوي لالستقرار المالي. كم   ، المخاطر النظامیة 

، على الصعیدین الوطني  جائحة كورونا مسبوقة على إثر انتشار  ال صحیة غیر  ال زمة  األ ظھور   ضوء من جانب آخر، وفي  

بالنظر إلى الضعف المرتقب لمردودیة القطاع   اقتصادیة غیر مواتیة أصًال  وف والدولي. حیث حلت ھذه الجائحة في ظر 

بتاریخ    كورونا ھذه الظروف غیر المالئمة، تم إحداث صندوق خاص بتدبیر جائحة    ضوء في   عام، الفالحي خالل ھذه ال 

إلى جانب القوى الحیة للبلد (الحزبیة والنقابیة    ، بمساھمة من مختلف المؤسسات العمومیة والخاصة   2020مارس    19

من مختلف المواطنین لدعم االقتصاد الوطني، ال سیما للحفاظ على    لك وكذ   ، تمیة إلى المجتمع المدني والجمعوي) وتلك المن 

لألزمة  االجتماعیة  اآلثار  من  والتخفیف  التدابیر ضمن  .  التشغیل  من  مجموعة  المركزي  البنك  اتخذ  ذلك،  مع  موازاة 

رار والي بنك المغرب  ، نذكر منھا: ق قرار النظام المالي المغربي السیاسات النقدیة والمالیة الرامیة إلى الحفاظ على است 

خفض سعر  ، و حول أدوات السیاسة النقدیة والرسالة التعمیمیة المتعلقة بأدوات السیاسة النقدیة   2020أبریل    15بتاریخ  

 . في المائة   1.50إلى  في المائة    2.25الفائدة الرئیسي على دفعتین من  

شراف على المخاطر النظامیة  تم في إطار ترأس بنك المغرب لجنة للتنسیق واإل   ، ستقرار المالي على صعید تعزیز اإل أما  

االقتصاد والمالیة    التي تضم الھیئة المغربیة ألسواق راس المال، وھیئة مراقبة التأمینات واالحتیاط االجتماعي، ووزارة 

على االستقرار    كورونا خاطر التي قد تشكلھا أزمة وباء  ستحداث مجموعة عمل مكلفة بالتتبع الوثیق للم إ   ، وإصالح اإلدارة 

(قرار    في المائة   0إلى    في المائة   2تخفیض متطلبات االحتیاطي اإللزامي (القانوني) من  وكذلك   . سبوعي أ المالي بشكل  

المركزي بعد اجتماعھ في یونیو   البنك  إلى  ) 2020مجلس  إضافةً  الخاص ،  الكلي  ة  مراجعة منھجیة اختبارات الضغط 

 . وذلك بدعم تقني من صندوق النقد الدولي   كورونا بالقطاع المصرفي لتالئم تداعیات أزمة  

ي تھدف إلى تعزیز مرونة القطاع المصرفي، فقد تم إصدار تعمیم حول متطلبات  لت فیما یخص النسب والمتطلبات الرقابیة ا 

الدعامة التحوطیة لرأس   ظل الجائحة تم تخفیض في و . 2021مارس  4والذي یدخل حیز التنفیذ في نسبة الرافعة المالیة 

بالنسبة لمعامل األموال    في المائة   8.5لیتراجع بذلك الحد األدنى إلى  ،  2022منتصف    لغایة نقطة أساس    50المال بحدود  

  9ألساسي تبلغ  . علماً أن نسبة كفایة رأس المال ا فیما یتعلق بنسبة المالءة   في المائة   11.5إلى    في المائة   1الذاتیة من الفئة  

حدود على التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد    في المائة. كذلك یوجد   12في المائة، ونسبة كفایة رأس المال التنظیمي تبلغ  

یتم  في المائة من رأس المال التنظیمي. أما بالنسبة ألدوات السیاسة اإلحترازیة،    20تبلغ    أو مجموعة العمالء ذوي الصلة 

 ً نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون ونسبة المدیونیة إلى  في   المستمر للتغیرات یانات الالزمة والتتبع  تحصیل الب   حالیا

 . لضمان التحكم المناسب في المخاطر ذات الصلة   الدخل 

المعلومات  تبادل  ل شاور  ت تنسیق و قتصادیة األخرى، فھناك  أما بالنسبة للتفاعل بین السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات اإل 

ومن جھة اخرى لجنة التنسیق    ، من خالل لجنة االستقرار المالي الداخلیة للبنك المركزي من جھة   ، الخاصة بالقطاع المالي 

(الم   والرقابة  الشمولیة  المخاطر  القانون    111و   110و   108  واد على  الخاص بتحدید    6622المرسوم  و   12- 103من 
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قام قسم الرقابة االحترازبة الكلیة التابعة لبنك المغرب  . كما  لي الخاص بھا) د النظام الداخ ا اللجنة واعتم   ومھام عضاء  أ 

بوضع إطار لتحلیل التفاعالت بین السیاسة اإلحترازیــة الكلیة والسیاسات االقتصادیة األخرى كالسیاسة النقدیة والسیاسة  

 . یما سیاسة المالیة العامة والضریبیة ھناك تنسیق وتشاور مع وزارة المالیة بشأن ھذه الموضوعات، وال س و   .المالیة 

) وشركة معلومات ائتمانیة ونظام تقاص الكتروني ومركز إلیداع  RTGSنظام تسویات آلیة (   یة مملكة المغرب ال لدى    یتوفر 

) للعملیات  IBANاألوراق المالیة، كما تم تطبیق خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال ویتم استخدام رقم الحساب الموحد ( 

الخارجیة إضافة إلى توفر شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة عالوة على توفر إطار قانوني شامل یتضمن الرقابة  

وفیما یتعلق بتقییم مدى    ، على أنظمة الدفع والتحویالت االلكترونیة، ویتوفر دلیل للحوكمة منشور وملزم للبنوك   واإلشراف 

  االختبار  مھام   خالل   من   التحتیة ألسواق المال الصادرة عن بنك التسویات الدولیة، فإنھ یتم تطبیق المبادئ الدولیة للبنیة  

اختباره   النظام   من   التأكد   یتم   المغرب   لبنك   المختصة   المصالح   بھ   تقوم   التي  تم   Financial Market(   الذي 

Infrastructure (  عام  خالل   . نتائج ھذه المھام ایجابیة إجماًال كما أن   الدولیة  التسویات  بنك   عن   الصادرة   الدولیة  للمبادئ

حیث    ، كان ھناك تتبع وثیق لجمیع البنى التحتیة لألسواق المالیة (وخاصة النظامیة منھا)   ، كورونا   وفي ظل جائحة   2020

مما یسمح للمشاركین بإصدار    ، بشكل طبیعي دون أي حادث كبیر مع مستوى عاٍل من الموثوقیة واإلتاحة   ھا عملت جمیع 

 تعلیمات الدفع الخاصة بھم تحت أفضل الظروف األمنیة. 

 الجمھوریة الیمنیة 

البنك    الجھة المسؤولة عن االستقرار المالي بالتنسیق مع وزارة المالیة، وقد تطرق قانون   البنك المركزي الیمني   یعتبر 

  سلیم   نحو   على   السیولة   وتوفیر   األسعار   استقرار   تحقیق   ھو   البنك   إلى أن ھدف )  5( مادة    2000لسنة  )  14( رقم    المركزي 

  أنظمة   بشأن   2006لسنة  )  40( رقم    القانون ) من  3أشارت المادة (   كذلك   السوق.   آلیة   على   یقوم   مستقر   مالي   نظام   إلیجاد 

  ، علیھا   والرقابة   الدفع   أنظمة   إدارة   في   المركزي   البنك   دور   تعزیز   إلى   االلكترونیة   والمصرفیة   المالیة   والعملیات   الدفع 

  والنقدي، ویقوم   المالي   االستقرار   على   والحفاظ   االقتصادي   والنظام   المالي   للنظام   الكفاءة   رفع   بھدف   استخدامھا   وتشجیع 

رقم    المركزي  البنك  حیث أشار قانون  ، المالیة   وزارة  عن  نیابة  )  الخزانة  أذون ( الحكومیة  السندات  بإدارة   المركزي  البنك 

  تضمنت   كذلك   الحكومة،   مع   بالتشاور   األجنبي   صرف   سعر   نظام   تحدید إلى    ب)   2فقرة ( )  5( مادة    2000لسنة    ) 14( 

 باختصاصاتھ بموجب القانون.   یتعلق   موضوع   أي   حول   للحكومة   النصح   البنك   بأن یقدم )  36(   المادة 

  على   بناء   البنك   في   العلیا   اإلدارة   من   القرارات   اتخاذ   یتم   عادة   بل   ، المالي   ستقرار لإل   مختصة   جھة   ال یوجد ،  في ھذا السیاق 

 المركزي.   البنك   في   جھات   عدة   من   واردة   بیانات 

ً   العمل   فإنھ یتم   من جانب آخر، وفي إطار سعیھ لتعزیز االستقرار المالي في الدولة    خاصة   تعلیمات   استصدار   على   حالیا

  ألنظمة  التنظیمیة   بالقواعد   الخاصة   التعلیمات   إعداد   لھا، كذلك   المصاحبة   والتكنولوجیا   المعلومات   وإدارة   بحوكمة   تتعلق 

  ، الصرف   أسعار   على   للمحافظة   الرقابة   اجل   من   البنوك   من   إضافیة   بیانات   الدفع، وتتمثل التعلیمات والتعامیم في طلب 

 البنوك.   لعمالء   المصدرة   االئتمانیة   البطاقات   عن   بیانات   بطلب   تتعلق   صدرت   تعلیمات   وكذلك 
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  العملة   صرف   أسعار   استقرار   على   المحافظة   في   تمثل   األساسي   التركیز   فان   التحدیات التي تمر بھا الدولة،   ظل   وفي 

  من  والحد   السیولة   امتصاص   جل أ   من   للمستوردین   معینة   أسعار صرف   تحدید   تم   فقد   ، األجنبیة   العمالت   مقابل   المحلیة 

 الخزانة.   أذون   في   االستثمار   في   الفوائد   أسعار   رفع   تم   كذلك   ، التالعب 

في المائة،    25یقوم البنك المركزي بتطبیق بعض أدوات السیاسة االحترازیة مثل متطلبات االحتیاطي اإللزامي بنسبة  

، إضافة إلى وضع  في المائة   25، ونسبة السیولة لدى البنوك بنسبة  في المائة   8وضع حدود لنسبة كفایة رأس المال بنسبة  

 دخلھم.   إلى   األفراد   مدیونیة   نسبة   ، وال یتم احتساب في المائة   25األجنبیة بنسبة    بالعملة   المفتوحة   كز المرا   على   حدود 

  فإنھ لم یتم حتى اآلن تطبیق متطلبات بازل   تعلق بإرساء الوضع القانوني لتفعیل العمل باألدوات االحترازیة الكلیة ی   أما فیما 

III   واالقتصادیة،    المالیة   الدورة   تقلبات   لمواجھة   المال   رأس   الحتساب   منھجیة كما ال یتوفر    القطاعیة،   المال   ومتطلبات رأس

 . ) LCR(   السیولة   تغطیة   ، ونسبة ) IFRS9(   9  رقم   المالیة   للتقاریر   الدولي   المعیار   تطبیق   بینما یتم وضع تعلیمات 

  عن  المسؤولة   المختلفة   الجھات   بین   التفاعل   المعتمدة، ویتم   الكلّیة   حترازیة اإل   السیاسة   أدوات   فعالیة   مدى   ال یتم اختبار 

ووزارة    النقدیة   السیاسة   عن   مسؤول   یعتبر   الذي   المركزي   البنك   بین   التنسیق   خالل   من   المالي   للنظام   المختلفة   المكونات 

 عام.   بشكل   دولة لل   االقتصادي   باالستقرار   تتعلق   معینة   معالجات   إلیجاد   المالیة   السیاسة   عن   مسؤولة   تعتبر   التي   المالیة 

بصدد إنجاز نظام    الفوریة   اإلجمالیة   اآلنیة   التسویات   وفیما یتعلق بمدى توفر البنیة التحتیة للنظام المالي فإن البنك حالیاً 

 )RTGS ( الوطني   المفتاح   اإللكتروني، وكذلك نظام   التقاص   ، ونظام   )National Switch (  وال یتوفر شركة معلومات ،

  اً كان موجود   ، فقد عام   ائتماني  استعالمات  التسلیفات، أما بشأن نظام   لقاء   الممنوحة  الضمانات  لتسجیل  مركز وال    ائتمانیة، 

 عدن.   إلى   صنعاء   من   البنك   مقر   بنقل   الجمھوري   القرار   صدور   قبل   أي   المركزي   البنك   فرع   في 

اإللكترونیة، كما    والتحویالت   الدفع   أنظمة   على   واإلشراف   الرقابة   یتضمن   شامل   قانوني   كما أن البنك بصدد إنجاز إطار 

  وطنیة   للبنوك فقط، بینما ال یتوفر شركة   وملزم   منشور   للحوكمة   النقال وكذلك دلیل   الھاتف   بواسطة   الدفع   تتوفر خدمة 

 المالیة.   األوراق   لمقاصة 

الدولیة   التسویات  بنك  عن  الصادرة  PFMI's الیمن  في   المال   ألسواق   التحتیة   للبنیة  الدولیة   المبادئ  أما فیما یتعلق بتطبیق 

 . یمن ال   في   اآلن   حتى   المالیة   لألوراق   سوق   فإنھ ال یوجد 

 الخالصة 

بّین الفصل الجھود الكبیرة التي بذلتھا المصارف المركزیة في تعزیز مرونة القطاع المصرفي من خالل توفیر منظومة  

أفضل المعاییر الدولیة، حیث إن مواصلة تحدیث منظومة التشریعات  تشریعات تواكب أفضل الممارسات الدولیة ووفق  

القطاع المصرفي  تعزیز قدرة    ستؤدي إلى   وتوفیر البنیة التحتیة المناسبة للنظام المالي وفق قواعد العمل المصرفي السلیم 

العربیة إلى تطبیق    وقد دأبت معظم المصارف المركزیة في الدول العربي على إستیعاب الصدمات المالیة بشكل عام،  

على مؤشرات المتانة المالیة للقطاع  9والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (   IIIمتطلبات بازل   )، مما سینعكس إیجاباً 

حیث    نوعیة موجودات ھذا القطاع.   المحتملة ویحسن متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات    وسیعزز من المصرفي  

سیبین الفصل الثالث تحلیالً شامالً ألداء القطاع المصرفي في الدول العربیة، وسیبرز دور المصارف المركزیة في تعزیز  
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المالیة  القطاع وسالمة مراكزه  (   . مرونة  الجدول  یبین  الكلیة  1- 2كما  السیاسة اإلحترازیة  أمثلة على بعض األدوات   (

ماً أن بعض ھذه النسب قد تكون تغیرت جراء حزم التحفیز التي تبنتھا المصارف  المطبقة في عدد من الدول العربیة، عل 

وال بد من اإلشارة إلى أن تطبیق ھذه    المركزیة للحد من آثار جائحة فیروس كورونا المستجد على النشاط االقتصادي. 

ً   – المتطلبات ساھم وبوضوح   ول العربیة لصدمة فیروس  بإستیعاب القطاع المصرفي في الد   - كما سیتم توضیحھ الحقا

دور المتطلبات اإلحترازیة والرقابیة في الحفاظ على القطاع المصرفي خالل ھذه   كورونا المستجد، حیث سنبین الحقاً 

 الجائحة غیر المسبوقة. 

): أمثلة على بعض المتطلبات اإلحترازیة والرقابیة المطبقة من قبل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  1- 2جدول ( 
 عربیة على القطاع المصرفي ال 

 الدولة  

نسبة القرض  
العقار   إلى قیمة 

   المرھون 
(LTV) 

نسبة الدین  
  الدخل  إلى 

(DTI) 

نسبة كفایة  
رأس المال  

 التنظیمي 

نسبة األصول  
 ) 2(  السائلة 

الرافعة  
 المالیة 

تطبیق  
متطلبات  

بازل  
III 

تطبیق  
المعیار  
الدولي  
للتقاریر  
المالیة  

 9رقم  

معیار نسبة  
تغطیة  
 السیولة 

معیار  
صافي  
التمویل  
 المستقر 

منھجیة  
للتعامل مع  

البنوك  
ذات  

األھمیة  
النظامیة  
(DSIBs) 

 √ X √ √ √ %4 %100-%70 %12 - - األردن 

بشكل   - %7 %11.50 %50-%30 %80- 85( 3)  اإلمارات 
 √ جزئي 

مطبق على  
خمسة بنوك  
كبرى معتمدة  

من قبل  
المصرف  
 المركزي 

مطبق على  
بنوك  خمسة  

كبرى معتمدة  
من قبل  

المصرف  
 المركزي 

√ 

 √ √ √ √ √ %3 - %12.50 %50 - البحرین 

 قید اإلعداد  X √ √ √   - %10 %40 - تونس 

 -  √ √ √ √ %3 %20 %8 - %90 السعودیة 
 - - %100 %100 √ √ - %30 %12.5 - العراق 
 √ √ √ √ √ %4.5 - %10.50( 4)  %60 %80 ُعمان 

 √ √ √ √ √ %4 %25 %13 %50 %85-%30 فلسطین 

 √ √ √ √ √ %3 %18 %10.5 %40-%30 %80-%50 الكویت 

 X √ √ X √   %25 %8 - %120 لیبیا 

 √ √ √ √ √ %3 %25-%20 %12.50 %50 - مصر 

 √ X √ √ √ %3 %100 %12 - - المغرب 

 X √ X X X -  %25 %8 -  -  الیمن 
  صندوق النقد العربي.2021اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
 .بل بالتعریف الخاص بكل مصرف مركزي وفقاً للنسب السیولة الرقابیة المعتمدة لدیھ، معیاري نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقربالنسبة ال تتعلق  )1(
للمقیمین (للقرض السكني األول بقیمة    في المائة  80وفي المائة    85للمواطنین   قیمة العقار الممنوحفیما یخص دولة اإلمارات العربیة المتحدة، فنسبة القرض إلى     )2(
  .2020مارس  في  في المائة 5أقل). بحیث تم زیادة نسبة القرض الى القیمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة األولى برفعھا بنسبة ملیون درھم إماراتي   5

تم وقد  ،  (Capital Conservation Buffer)  بما فیھ نسبة رأس المال الوقائي  في المائة  13.5المال المعتمدة للبنك المركزي العماني ھي  أن نسبة كفایة رأس   )3(
 .في المائة 12.25إلى   خالل جائحة فیروس كورونا المستجد  اإلجراءات التحفیزیة حزمةتخفیض ھذه النسبة من ضمن 
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والتقییم المستمر لمخاطره  أھمیة سالمة القطاع المصرفي    2008في عام  أبرزت األزمة المالیة العالمیة األخیرة  

 ً إیجابا ینعكس  الذي  حیث    األمر  واإلقتصادي،  المالي  اإلستقرار  ال یعلى  المصرفيلعب  في    قطاع  أساسیاً  دوراً 

النمو  من  یُعزز    بمالتمویل األنشطة اإلقتصادیة المختلفة  اإلقتصاد والمتمثل بتوفیر السیولة واإلحتیاجات التمویلیة  

االقتصادي. كانت المراكز المالیة لعدد كبیر من البنوك بدایة األزمة، مستقرة في الوالیات المتحدة األمریكیة، ولكن  

تلو اآلخر بسبب مخاطر العدوى، بل وتع  دى ذلك  تعثر بنك لیمان براذرز أدى إلى انھیار البنوك األخرى واحداً 

اقتصادات    كبّدحدود الوالیات المتحدة األمریكیة بحیث وضعت النظام المالي العالمي برمتھ في مخاطر، األمر الذي  

المالي   النظامین  من  كل  استقرار  أن  اإلشرافیة  السلطات  قناعة  ذلك  عزز  عدیدة،  لسنوات  باھظة  الدول خسائر 

لیة واإلقتصادیة (جنباً إلى جنب) باإلعتبار عند إتخاذ القرارات  واإلقتصادي ال یتحقق إال إذا تم أخذ المخاطر الما

 .في السیاسات اإلقتصادیة واإلحترازیة

 
تبرز أھمیة القطاع المصرفي في الدول العربیة، من خالل دوره الحیوي المتمثل في رفد اإلقتصاد الوطني بالسیولة  

بلغ  إذ    ،القطاع المصرفي في الدول العربیة أھم مكون للنظام المالي الالزمة لألنشطة اإلقتصادیة المختلفة، ویُعتبر  

المالي فيموجودات القطاع المصرفي    متوسط حجم  القطاع  في نھایة عام  الدول العربیة    إلى إجمالي موجودات 

بالناتج   في المائة. إضافةً لذلك، یُعد القطاع المصرفي في الدول العربیة كبیر الحجم إذا ما قورن 94 حوالي 2020

القطاع مقوم  بلغ حجم موجودات ھذا  فقد  ً المحلي اإلجمالي،  ترلیون    3.8حوالي    2020بالدوالر في نھایة عام    ا

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربیة، األمر الذي یوضح أھمیة    142دوالر مشكالً ما نسبتھ  

 ً أن    تعزیز متانة ھذا القطاع وبما ینعكس إیجابیا على اإلستقرار اإلقتصادي والمالي في الدول العربیة، خصوصاً 

، وخصوصاً  ھذا القطاع واجھ العدید من التحدیات والمخاطر التي أفرزتھا األوضاع والمتغیرات اإلقلیمیة والعالمیة

لدیھا،  أزمة فیروس كورونا المستجد، التي ألقت بظاللھا على القطاع المصرفي، وولدت ضغوطات على السیولة  

شكلت الجائحة تحدیاً أمام االستقرار المالي، فرض نفسھ على  حیث . وزیادة في مخاطر اإلئتمان والتشغیل والسوق

المصارف المركزیة التي اجتھدت في المحافظة على تحقیق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار 

المصارف المركزیة إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة القطاع  سعیھا لتعزیز االستقرار المالي. فمن جھة، تسعى  

المالي، ومن جھة أخرى، تقوم بإتخاذ كافة السبل لحمایة قطاع األفراد والشركات، ال سیما منھا متناھیة الصغر 

ة  إتخذت العدید من المصارف المركزیة إجراءات تحفیزیة ووقائیة شملت ضخ السیولوقد    والصغیرة والمتوسطة.

قامت  كما  اإللزامي.  النقدي  واإلحتیاطي  النقدیة  السیاسة  أدوات  أسعار  تخفیض  من خالل  المصرفي  القطاع  في 

بتعزیز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات اإلنتاجیة، األمر الذي ساھم في تمكین القطاع المصرفي من تأجیل 

معظم المصا تبنت  لذلك،  والشركات. إضافةً  قروض األفراد  المركزیة برامج دعم للقطاعات اإلنتاجیة  سداد  رف 

 ستدامتھا.  إبھدف ضمان 

 
والمعیار    IIIمعظم الدول العربیة متطلبات بازل    يونتیجة لجھود المصارف المركزیة العربیة، وتبنبالرغم من ذلك،  

رقم   المالیة  للتقاریر  ال9الدولي  لدى  المالیة  المتانة  مؤشرات  العربي  ، حققت  المصرفي  جیدةقطاع  ، حیث  نتائج 

المحتملةوالمخاطرالعربیةالدولفيالمصرفيالقطاعأداءتطورات

الفصل الثالث
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في المؤشرات الرئیسة ألداء القطاع المصرفي   جیدة مستویات  أظھرت البیانات اإلحصائیة المجمعة للبنوك العربیة  

ي حالة بعض الدول العربیة، حیث ظھر تأثیر التحدیات والظروف  العربي بصورة مجمعة، وإن كان ذلك قد یتفاوت ف

، یستعرض ھذا الفصل تطور أداء 10الصعبة التي تواجھھا بعض الدول العربیة على أداء القطاع المصرفي فیھا 

 .12,11القطاع المصرفي في الدول العربیة ومخاطره 
 

 موجودات القطاع المصرفي في الدول العربیة  .أ
 

في   المصرفي  القطاع  موجودات  حجم  أخذ 

 ) الفترة  خالل  بالنمو  العربیة  - 2012الدول 

عام  2016 خالل  نسبیاً  إستقر  ثم   (2017  ،

.  )2020-2018(   فترةخالل اللیُعاود اإلرتفاع  

مقوم الموجودات  حجم  بلغ  ً إذ  بالدوالر    ا

ملیار دوالر أمریكي    3,840األمریكي حوالي  

عام   نھایة  ملیار    3,573مقابل    ، 2020في 

أي بمعدل    2019دوالر أمریكي في نھایة عام  

، األمر الذي  )1-3في المائة (شكل    7.5نمو بلغ  

یعكس ثقة العمالء والسوق بالقطاع المصرفي،  

ھذا   تحقیق  المصرفي  القطاع  استطاع  حیث 

فرضتھا  مو بالرغم من التحدیات الكبیرة التي  نال

، ویعود السبب  جائحة فیروس كورونا المستجد

القطاع   موجودات  حجم  ارتفاع  في  الرئیس 

المصرفي إلى ارتفاع الطلب على اإلئتمان في 

األفراد   لقطاعي  النقدیة  التدفقات  تأثر  ظل 

كورونا   فیروس  جائحة  بسبب  والشركات 

للدول .  المستجد  اإلفرادي  المستوى  على  أما 

(  العربیة، العربیة،2- 3فالشكل  الدول  في  المصرفي  القطاع  موجودات  نمو  معدل  یبین  الموجودات    )  شھد حجم 

عام   خالل  ارتفاعاً  المصرفي  باستثناء    معظم لدى    2020للقطاع  العربیة  العربیةالدول  الدول  التي واجھ  ،  بعض 

بة األولى من حیث تحقیق  بالمرت  مصریةالوالتحدیات. من جھة أخرى، جاءت البنوك    بعض منھا بعض الظروف 

اللیبیة و  في المائة، تلیھا  22.3بلغ    أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي العربي  بمعدل   سعودیةال   البنوكالبنوك 

 
بسبب الظروف السیاسیة واإلقتصادیة والصحیة    ، ولم یتم تیویمھا2019ام  ضمن ھذا الفصل تعكس مؤشرات عفیما یخص لبنان، إن األرقام الواردة      10

 .التي یُعاني منھا لبنان بسبب عدم وجود حكومة
عربیة  قد یطرأ تعدیالت طفیفة على بعض النسب في األعوام السابقة في ھذا الفصل مقارنةً بما تم ذكره في تقریر االستقرار المالي في الدول ال      11

افة بعض  في العام السابق، ھناك عدة أسباب في ذلك، منھا: قیام بعض المصارف المركزیة بتعدیل بعض البیانات كونھا كانت بیانات أولیة، أو إض
 الدول العربیة األخرى بحیث تم إدخالھا في العام الحالي عند إحتساب بعض النسب اإلجمالیة الخاصة بالقطاع المصرفي. 

الفصل    12 ویشمل ھذا  العربیة،  النقد  المركزیة ومؤسسات  المصارف  الفصل:  بیانات ھذا  ،  الجزائر ،  تونس البحرین،  اإلمارات،  األردن،  مصدر 
 . ما لم یتم ذكر خالف ذلك ، ، موریتانیا، الیمن المغربلیبیا، مصر، لبنان، ة، السودان، العراق، ُعمان، فلسطین، قطر، الكویت، جیبوتي، السعودی

 : تطور حجم الموجودات (مقوم بالدوالر) لدى القطاع المصرفي العربي1- 3شكل 
 ) 2020-2013ة (خالل الفتر
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،  في المائة  11.8بمعدل بلغ    فلسطینیةالبنوك ال  رابعةوفي المرتبة ال،  على التوالي  في المائة  13.2في المائة و  16.1

السعودیة والفلسطینیة إلى تحقیق معدالت نمو  ولدى البنوك المصریة    الرئیس في نمو الموجوداتویرجع السبب  

على سبیل المثال،    كما سنأتي على ذكره الحقاً.  2019مقارنةً في عام    2020مرتفعة في حجم اإلئتمان في نھایة عام  

یُعزى نمو أصول القطاع المصرفي في السعودیة إلى االرتفاع الكبیر الذي سجلتھ القروض العقاریة بدعم رئیس  

 .13من المبادرات الحكومیة الھادفة إلى زیادة تملك المساكن في المملكة

 
لموجودات   النسبي  التوزیع  یخص  فیما  أما 

البنوك   زالت  فال  العربي،  المصرفي  القطاع 

إذ   األكبر،  الحصة  على  تستحوذ  اإلماراتیة 

اإلماراتیة البنوك  عام   في  إستحوذت  نھایة 

في المائة من موجودات    22.4  نسبةعلى    2020

البنوك   تلیھا  العربي،  المصرفي  القطاع 

بلغت   والقطریة بحصة سوقیة    20.5السعودیة 

في المائة على التوالي، بمعنى    12.0في المائة و

والقطریة   والسعودیة  اإلماراتیة  البنوك  أن 

حوالي على  من    54.9  إستحوذت  المائة  في 

العربي المصرفي  القطاع  أن    ،موجودات  علماً 

القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون   أما فیما یخص حصة،  2019في المائة في نھایة عام    54.4الحصة بلغت  

  من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي  في المائة  66.0  إستحوذ على ما نسبتھ  فقد  العربیة،لدول الخلیج  

،  2019حافظت تقریباً على حصتھا السوقیة المحققة في نھایة عام  ، أي أن حصة دول المجلس  2020في نھایة عام  

في المائة  64.6حوالي  2018ام ع نھایةفي المائة، في حین بلغت الحصة السوقیة في  66.1إذ بلغت آنذاك حوالي 

(من غیر دول مجلس التعاون   إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي. أما بالنسبة للدول العربیة األخرىمن  

في المائة من إجمالي موجودات القطاع   11.5 ، فقد إستحوذت البنوك المصریة على ما نسبتھلدول الخلیج العربیة)

العربي  اللبنانیة والمغربیة والجزائریة بما نسبتھ  تتل  ،المصرفي  في المائة    4.3في المائة،    5.2ھا كل من البنوك 

 .)3-3في المائة على التوالي (شكل  3.5و

 

 
 . 2021المصدر: البنك المركزي السعودي، تقریر االستقرار المالي  13

الموجودات كما  : التوزیع النسبي للقطاع المصرفي العربي من إجمالي  3-3شكل       
 2020 في نھایة عام
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أما متوسط نسبة موجودات البنوك في الدول العربیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة، فقد أخذت اتجاھاً 

لغت النسبة إذ ب  ) بشكل طفیف،2019-2016خالل الفترة ( )، إال أنھا إنخفضت  2016-2013تصاعدیاً خالل الفترة ( 

مقابل   2019في المائة في نھایة عام    142بالمتوسط  

ع   144 نھایة  في  المائة  أن 2018ام  في  علماً   ،

) 2017- 2013ھایة أعوام الفترة ( المتوسط بلغ في ن 

، إال أنھ وبفعل جائحة فیروس في المائة   135حوالي 

كورونا المستجد، وأثرھا السلبي على االقتصاد، فقد 

النسبة   إلى   2020في نھایة عام  قفز متوسط  لیصل 

في المائة، ذلك في ضوء اإلنكماش االقتصادي   159

على  الطلب  وإرتفاع  جھة،  من  الجائحة  بسبب 

أدى   الذي  القطاع   إلى اإلئتمان  موجودات  نمو 

 ). 4- 3(شكل    جھة أخرى المصرفي من  

 
إلرتفاع حجمھ، وبالتالي أھمیة دور السلطات  في الدول العربیة نظراً  وتعكس ھذه النسب أھمیة القطاع المصرفي 

الرقابیة في تعزیز متانة ھذا القطاع وتقییم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خالل إستخدام السیاسات اإلحترازیة 

أما على المستوى   ى ال سیما السیاستین النقدیة والمالیة.  الكلیة والجزئیة والتنسیق مع السیاسات اإلقتصادیة األخر

وتُعزى ھذه النسبة الكبیرة    في المائة،  1005.3للبنوك اللبنانیة وبنحو    2020اإلفرادي فكانت النسبة األعلى في عام  

بشكل رئیس إلى التحدیات التي یشھدھا االقتصاد  

اللبناني، من حیث إنكماش الناتج المحلي اإلجمالي  

بب الظروف الراھنة في لبنان، وتراجع أسعار  بس

جائحة   تأثیر  إلى  إضافة  اللبنانیة،  اللیرة  صرف 

لیبیة في  البنوك ال جاءت فیروس كورونا المستجد. 

الثانیة بنحو    المرتبة  القطریة،  البنوك  ثم  ومن 

في المائة على التوالي.   317.7وفي المائة    414.8

النسبة   لھا  كانت  التي  الدول  كانت  أما  فقد  األقل 

، حیث بلغت النسبة سودانیةالبنوك الموریتانیة وال

المائة  42.8لدیھا   وفي  على   33.2،  المائة  في 

 .)5-3التوالي (شكل 

 
 
 
 
 

 

): تطور نسبة موجودات البنوك في الدول العربیة إلى الناتج 4-3شكل (      
 ) 2020-2013( المحلي اإلجمالي خالل الفترة
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 ھیكل موجودات القطاع المصرفي لدى الدول العربیة  ب. 

  
العربي. فقد بلغت قیمة ال زالت محفظة التسھیالت اإلئتمانیة تُشكل المكون األكبر من موجودات القطاع المصرفي 

  ، ملیار دوالر أمریكي  2,469حوالي    2020التسھیالت الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدوالر في نھایة عام  

في المائة، مما یُشیر إلى   10.7رتفاع بلغت  إأي بنسبة    2019ملیار دوالر أمریكي في نھایة عام    2,230مقابل  

على   البنوك  إعتماد  الرئیسیة زیادة  أعمالھا 

التسھیالت   فقد شكلت  التسھیالت.  بمنح  المتمثلة 

عام   نھایة  من   64حوالي    2020في  المائة  في 

وبالتالي حافظت على نفس  إجمالي الموجودات،  

علیھا  الوتیرة   كانت  ( التي  الفترة  - 2013خالل 

حیث  2019 الفترة  النسبة    تراوحت)،  في 

باستثناء نھایة في المائة،    )63-61(المذكورة بین  

في    59  حوالي  ، إذ بلغت النسبة آنذاك2017عام  

 .)6-3المائة (شكل 

 
، حیث أثرت الجائحة على  2020وقد أدت جائحة فیروس كورونا المستجد إلى نمو اإلئتمان بشكل ملحوظ في عام 

والسیاحة والتجارة الخارجیة والداخلیة   عدد من القطاعات االقتصادیة، من أھمھا الصناعة والطاقةالتدفقات النقدیة ل

أمام صانعي السیاسات في مواصلة دفع عجلة التنمیة في   كبیراً  والنقل والصحة والتعلیم، األمر الذي شكل تحدیاً 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،    70كون أن القطاعات المتأثرة باإلغالق الجزئي أو الكلي تساھم بنحو  ،  دولھم

في المائة   45كذلك تأثر قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة خالل األزمة، علماً أن ھذا القطاع یساھم بحوالي 

ً   كلت الجائحة شمن الناتج المحلي اإلجمالي وثلث العمالة الرسمیة. كما   لإلستقرار المالي، حیث أن التدفقات     تحدیا

النقدیة للقطاعین المصرفي والمالي تأثرت سلباً، من خالل إحتمالیة تعثر عمالء البنوك والمؤسسات المالیة، من 

قطاعي الشركات على اختالف أحجامھا واألفراد على حد سواء، مما تتطلب إجراءات فوریة من قبل المصارف  

زیة، بشكل یحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراریتھ وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السلیم،  المرك

والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة منھا المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، إضافةً لحمایة  

 ھم اإلئتماني. األفراد من مخاطر تعثرھم وقدرتھم على السداد، حفاظاً على تصنیف

 
ین األولى والثانیة على التوالي، حیث  ت المرتب  واإلماراتیة  السعودیةأما على المستوى اإلفرادي فقد إحتلت البنوك  

  2020ملیار دوالر في نھایة عام    484.8و  614.2بلغ حجم التسھیالت الممنوحة من قبلھا مقوماً بالدوالر حوالي  

ملیار دوالر على التوالي.    158.5و  309.7  حوالي  بحجم تسھیالت بلغ   القطریة والمصریةعلى التوالي، تلتھا البنوك  

بالدوالر) ونسبة  ): تطور حجم كل من التسھیالت والموجودات (مقومة 6- 3شكل (
التسھیالت إلى الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة خالل الفترة  

)2013 -2020 ( 
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أما البنوك األقل فقد كانت كل من البنوك  

بلغ الیمن  تسھیالت  بحجم  والجیبوتیة  یة 

و   2.1حوالي   دوالر  ملیار    0.7ملیار 

  .)7-3دوالر على التوالي (شكل 

 
ال البنوك  األولى    مصریةوإحتلت  المرتبة 

من حیث نمو حجم التسھیالت خالل عام  

عام  2020 نھایة  مع  مقارنةً   ،2019  

بلغ   نمو  المائة،  34.5بمعدل  ویعود    في 

التسھیالت الممنوحة لكل من الحكومة واألفراد والشركات (بما فیھا شركات القطاع   ھذا اإلرتفاع إلى نمو حجم 

  في المائة   33.9في المائة و  62.9حوالي    2020العام)، إذ بلغ معدل نمو حجم التسھیالت الممنوحة لھا في عام  

وذ على حوالي  لشركات حقق أقل معدل نمو، إال أنھ یستح، وبالرغم من أن قطاع افي المائة على التوالي   19.5و

 . أما بالنسبة للدول العربیة األخرى، فقد جاءت 2020في المائة من إجمالي حجم التسھیالت اإلئتمانیة في عام    46

بھا البنوك    سعودیة بالمرتبة الثالثة، أما المرتبة الرابعة فقد حظیتبالمرتبة الثانیة ومن ثم البنوك ال  العراقیةالبنوك  

تسھیالتھا التونسیة نمو  معدل  بلغ  إذ   ،

 13.3و  في المائة  14.9و  في المائة  15.6

في المائة على التوالي، فیما جاءت البنوك  

األخیرتین   واللبنانیة  السودانیة   بالمرتبتین 

 1.5وة  ئفي الما  1.9بمعدل إنخفاض بلغ  

المائة التوالي  في  بسبب  على  وذلك   ،

والتحدیات التي یواجھھا القطاع  الظروف 

ر سعر  ثوتأ  ولبنان  المصرفي في السودان

  ).8-3(شكل  صرف العملة المحلیة
 

إلى  التسھیالت  نسبة  بخصوص  أما 

ال  البنوك  إحتلت  فقد   جزائریةالموجودات، 

المرتبة األولى، فقد بلغت النسبة في نھایة 

وھذا ،  في المائة   81.9حوالي    2020عام  

قد یدل على ارتفاع شھیة المخاطر لدى ھذه 

البنوك، في حین كانت النسبة األقل للبنوك 

، حیث بلغت النسبة لبنانلیبیا وفي كل من  

في المائة على   26.6و   في المائة  13.5نحو  

انخفاض حجم التسھیالت   ویُعزىالتوالي.  

ة ): معدل نمو التسھیالت لدى القطاع المصرفي العربي بشكل إفرادي كما في نھای8- 3شكل (
 2020عام 
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بالفوائد    بمنع التعامل  2013) لسنة  1ثر المباشر للقانون رقم (لى األ إاللیبي    المصرفيئتمانیة الممنوحة من القطاع  اإل

المعامالت المدنیة والتجاریة، ناھیك عن تأثر المناخ االستثماري في ال  بالظروف    دولةالدائنة والمدینة في جمیع 

تواجھ التي  لیبیا والتحدیات  المصرفي  ھا  االئتمان  مخاطر  للوارتفاع  بالنسبة  أما  للظروف    بنان،  السبب  فیعود 

 .)9-3(شكل  واإلقتصاد اللبنانيوالتحدیات التي یواجھھا القطاع المصرفي 

 
أما فیما یخص نسبة التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من القطاع المصرفي العربي إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي،  

في المائة في نھایة   79و 81 في المائة، في حین بلغت نحو 102حوالي  2020ھذه النسبة في نھایة عام  قفزتفقد 

التوالي    2018و  2019ي  عام السبب)،  10-3(شكل  على  في    ویعود  إنكماشات  حدوث  إلى  النسبة  ارتفاع  في 

وازدیاد   العربیة  الدول  معظم  إقتصادات 

حجم اإلئتمان نتیجة للظروف الصعبة التي  

والشركات،   األفراد  قطاعي  أما واجھھا 

الممنوحة   اإلئتمانیة  التسھیالت  نسبة 

للقطاع الخاص إلى إجمالي التسھیالت فقد  

  63.7ما نسبتھ    2020شكلت في نھایة عام  

في المائة في نھایة    63.9مقابل    ،في المائة

التسھیالت  2019عام   شكلت  حین  في   .

ما   الخاص  للقطاع  الممنوحة  اإلئتمانیة 

المحلي    64.9نسبتھ   الناتج  من  المائة  في 

، ھذا تجدر اإلشارة إلى أن كل من نسبة 2019في المائة في نھایة عام    51.8مقابل    ، 2020اإلجمالي في نھایة عام  

التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي التسھیالت، ونسبة التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة للقطاع  

الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، تحظى باھتمام بالغ من قبل السلطات الرقابیة، فالنسبة األولى تقیس مزاحمة  

فھي   ،ستثمار، والنسبة الثانیة یُعتمد علیھا لتقییم المخاطر النظامیةالقطاع العام للقطاع الخاص للسیولة الموجھة لإل

وبالتالي توجیھ االئتمان نحو    ،تقیس مدى تناسب نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع حجم النشاط االقتصادي

مالي واقتصادي    ینرالقطاعات االقتصادیة المنتجة، وتكمن أھمیة ھذه النسبة بأنھا تقیس المخاطر النظامیة من منظو

من خالل دراسة مدى تناغم وانسجام تحرك مؤشرین ھامین: األول التسھیالت الممنوحة للقطاع الخاص من قبل  

یتم تقدیر حجم فجوة اإلئتمان (الفرق    Ⅲالمؤسسات المالیة، والثاني الناتج المحلي اإلجمالي، وحسب متطلبات بازل  

لناتج المحلي اإلجمالي واإلتجاه التاریخي لھذه النسبة) وذلك لغایات  إلى ا ص  اإلئتمان الممنوح للقطاع الخانسبة  بین  

 Counter Cyclical) تفعیل/عدم تفعیل أداة إحترازیة ھامة وھي ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة

Capital Buffer)   ة.في المائ  2والتي یتم فرضھا على البنوك في حال كانت فجوة اإلئتمان تتجاوز 

 
 
 
 
 

): تطور نسبة التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة من القطاع المصرفي العربي إلى 10- 3شكل (
 )  2020-2013خالل الفترة ( اإلجماليالناتج المحلي  
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 ھیكل المطلوبات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة ج. 
 

القطاع    بتحلیل  لدى  للمطلوبات  مكون  أھم 

المصرفي في الدول العربیة وھو الودائع، فقد  

نسبة المطلوبات   أخذت  إلى  الودائع    إجمالي 

(إ الفترة  خالل  تنازلیاً  )،  2016-2013تجاھاً 

  2017عاودت النسبة اإلرتفاع في نھایة عام  

في    60.8في المائة بعد أن كانت    65.6لتبلغ  

نھایة   في  النسبة  2016عام  المائة  أن  إال   ،

عام نھایة  في  مجدداً    2018  يانخفضت 

في   60.6في المائة و  62.8لتصل إلى    2019و

التوالي المائة   مجدداً  على  ارتفعت  ثم  ومن   ،

عند   المائة   63.2لتستقر  عام    في  نھایة  في 

المستوى  11-3(شكل    2020 على   .(

  یة جیبوتالفلسطینیة وال اإلفرادي، جاءت البنوك  

  86.8  بنسب بلغت   والثانیة  األولى  تینبالمرتب 

في حین كانت أقل ،  في المائة  82.6و  في المائة

نسبة للبنوك البحرینیة، إذ بلغت النسبة حوالي  

  ). 12-3في المائة (شكل  33.0

  
المصرفي  القطاع  ودائع  واصلت  وقد  ھذا 

 ) الفترة  خالل  )  2020-2013ارتفاعھا 

الـ   عتبة  للعام    2000وتخطت  دوالر  ملیار 

الودائع    رابعال حجم  بلغ  حیث  التوالي،  على 

حوالي   بالدوالر  دوالر    2,426مقوماً  ملیار 

  2,309مقابل    ، 2020ایة عام  أمریكي في نھ

عام   نھایة  في  أمریكي  دوالر    2019ملیار 

في المائة، في حین بلغ حجم   5.1وبمعدل نمو 

األعوام   نھایة  في    2014،  2013الودائع 

مقوماً    2018و  2017و  2016و  2015و

  2,096، وملیار دوالر  1,964وملیار دوالر،    1,926ملیار دوالر، و   1,876ملیار دوالر،    1,728بالدوالر حوالي  

التوالي (شكل  ملیار دوالر    2,168و (13-3على  الفترة  خالل  الودائع  حجم  الرتفاع  أن  یُذكر   .(2013 -2020  (

جتذاب  إء بالقطاع المصرفي العربي، نجاح سیاسات البنوك بدالالت إیجابیة عدیدة منھا على سبیل المثال: ثقة العمال

): تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي العربي 12- 3شكل (
 2020على المستوى اإلفرادي في نھایة عام 
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): تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي العربي 11- 3شكل (
    ) 2020-2013خالل الفترة (
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اإلیجابي   األثر  الرقابیة،  السلطات  تبنتھا  التي  المالي  الشمول  المدخرات، نجاح سیاسات/استراتیجیات  المزید من 

  .بما یُعزز من فرص الوصول إلى التحویل والخدمات المالیة للخدمات المالیة التي تعتمد على التقنیات المالیة
 

فقد   العربیة  البنوك  لدى  الودائع  ھیكل  عن  أما 

الجاریة  (الودائع  الخاص  القطاع  ودائع  شكلت 

في    88.8ما نسبتھ  والودائع اإلدخاریة واآلجلة)  

،  2020المائة من إجمالي الودائع في نھایة عام  

نسبتھ  مقابل   إجمالي    89.3ما  من  المائة  في 

عام نھایة  في  في  2019و  2018ي  الودائع   ،

النسبة حوالي   بلغت  في    86.1حین  المائة  في 

،  85.7، علماً أن النسبة بلغت  2017نھایة عام  

و86.2و و90.7،  نھایة    91.1،  في  المائة  في 

على    2013و  2014،  2015،  2016األعوام  

، وتوفیر  ربيالتوالي، ویُشیر ارتفاع النسبة إلى عدة دالئل إیجابیة، منھا ثقة القطاع الخاص بالقطاع المصرفي الع

 ). 14-3(شكل  المزید من السیولة لدعم اإلستثمار
 

ملیار   1,160فقد بلغت الودائع اإلدخاریة واآلجلة مقومة بالدوالر حوالي    ، القطاع الخاصوفیما یخص مكونات ودائع  

في المائة،   11.8بلغ حوالي   رتفاع أي با  2019ملیار دوالر في نھایة عام   1,038مقابل    ، 2020دوالر في نھایة عام  

خالل قیمة  أعلى  بذلك  (   محققةً  -2013الفترة 

المقابل  ).  2017 الجاریة   واصلتفي  الودائع 

للعام الخامس على التوالي، بشكل ملحوظ نموھا  

بالدوالر إذ   مقوماً  الجاریة  الودائع  حجم  بلغ 

 ،2020ملیار دوالر في نھایة عام    865حوالي  

، 2019ملیار دوالر في نھایة عام    835مقابل  

في المائة، علماً أن حجم  3.7أي بمعدل نمو بلغ  

 2020الودائع اإلدخاریة حقق نمواً في نھایة عام  

في المائة عما كان علیھ في عام   33.1بلغ حوالي  

  .) 15-3(شكل    2015

 
 
 
 
 

): تطور نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لدى القطاع  14- 3شكل (
  )2020-2013خالل الفترة (  المصرفي في الدول العربي
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البنوك   جاءت  اإلفرادي،  المستوى  على  أما 

األولى    واإلماراتیة  السعودیة بالمرتبتین 

بلغ   بالدوالر)  (مقوماً  ودائع  بحجم  والثانیة 

دوالر    518.1حوالي   ملیار    513.2وملیار 

على التوالي، في    2020دوالر في نھایة عام  

جیبوتي   من  كل  في  البنوك  جاءت  حین 

ودائع  بالمرتبتین األخیرتین بحجم  وموریتانیا 

دوالر    2.0بلغ   على   1.9ملیار  دوالر  ملیار 

 .)16-3التوالي (شكل 

 
أما التوزیع النسبي للودائع لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة، فقد إستحوذت بنوك دول مجلس التعاون لدول 

في المائة من إجمالي   62.8الخلیج العربیة على  

حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في 

عام   السعودیة 2020نھایة  البنوك  أن  علماً   ،

واإلماراتیة والقطریة إستحوذت على ما نسبتھ 

في   52.1 الودائع  حجم  إجمالي  من  المائة  في 

عام   األخرى 2020نھایة  العربیة  الدول  أما   .

الخلیج  لدول  التعاون  مجلس  دول  غیر  (من 

بالمرتبة  المصریة  البنوك  جاءت  فقد  العربیة) 

(وال إثالث األولى  عربیاً)،  بلغت  ة  في   13.6ذ 

تلتھا البنوك اللبنانیة   ، 2020المائة في نھایة عام  

في المائة   4.8والتي استحوذت على ما نسبتھ  

  .) 17- 3(شكل  

 
وعند مقارنة نسبة كل من المطلوبات والودائع  

الفترة   خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى 

إلى  2013-2020( الودائع  نسبة  أن  یتبین   ،(

الناتج المحلي اإلجمالي إرتفعت بشكل واضح  

، قبل أن تنخفض  )2016-2013( خالل الفترة  

في نھایة عام   في    80لتصل إلى    2018قلیالً 

حوالي  المائة، إال أنھا عاودت اإلرتفاع لتصل  

المائة    84 نھایة عام  في  ثم  2019في  ، ومن 

في   97لتصل إلى    2020في نھایة عام    قفزت

كما في   ،النسبي لحجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي ): التوزیع17- 3شكل (
 2020نھایة عام 
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ش إقتصادي لدى معظم الدول  المائة بسبب تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد على االقتصاد وحدوث إنكما

بعد    2019و  2020ي  في نھایة عام  ارتفعتأما نسبة إجمالي المطلوبات إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد  .  العربیة

ً أن أخذت اتجاھ ً ھبوطی  ا بنھایة عام    2017و  2018بشكل طفیف في نھایة عامي    ا إذ بلغت النسبة    ،2016مقارنةً 

  ).18-3(شكل على التوالي  2019و 2020في عامي  المائةفي  139في المائة و 146حوالي 

 
لتصل   2017في المائة في نھایة عام    90.5وفیما یخص نسبة القروض إلى الودائع، فقد ارتفعت النسبة من حوالي  

فقد إنخفضت النسبة بشكل طفیف لتبلغ    2019، أما في نھایة عام  2018في المائة في نھایة عام    100.7إلى حوالي  

في المائة بسبب ارتفاع الطلب    102.3لتصل إلى    2020في نھایة عام    ، ونم ثم عاودت اإلرتفاعفي المائة  97.1

، علماً أن ھذه النسبة سجلت إرتفاعاً بشكل مستمر خالل الفترة  على اإلئتمان جراء أزمة فیروس كورونا المستجد

عام  2013-2016( نھایة  في  لھا  مستوى  أعلى  إلى  لتصل  حوالي  2016)  بلغت  إذ  المائة   103.1،                     في 

  مخاطر سیولة، ). یُذكر أن نسبة القروض إلى الودائع تُعتبر أداة ھامة للتنبؤ بإمكانیة تعرض البنوك ل19-3(شكل  

ما   یتكون التمویل المستقر من ودائع األفراد إضافة لقیاس قدرة البنك على تغطیة القروض بتمویل مستقر، وغالباً 

لودائع، تواجھ البنوك فجوة تمویل تؤدي إلى تقیید دخولھا وودائع الشركات غیر المالیة، فعندما تتجاوز القروض قیمة ا

إلى األسواق المالیة. وكلما كانت فجوة التمویل كبیرة زادت إحتمالیة تعرض البنوك لمخاطر سیولة، لكن في المقابل 

ھیكل  تراِع  ال  أنھا  النسبة  ھذه  على  یؤخذ 

اإلستحقاق لكل من التسھیالت والودائع، حیث 

ال التسھیالت تكون عادةً من المعروف أن آج 

ھنا  تبرز  لذا  الودائع.  آجال  من  زمنیاً  أطول 

 (LCR) أھمیة إستخدام نسبة تغطیة السیولة 

المستقر  التمویل  صافي   (NSFR) ونسبة 

بازل   مقررات  مخاطر )  Ⅲ(حسب  لقیاس 

أدق  النسب  ھذه  كون  البنوك،  لدى  السیولة 

لبسط  اإلستحقاقات  ھیكل  باإلعتبار  وتأخذ 

 .نسبة ومقام كل  

 
 د. القواعد الرأسمالیة للبنوك العربیة 

للبنوك    الرأسمالیة  القواعد  تحسن  تواصل 

ال للعام  یرجع    ثامنالعربیة  قد  التوالي،  على 

ذلك إلى الحرص الكبیر الذي أولتھ السلطات  

القواعد   تدعیم  في  ذاتھا  والبنوك  الرقابیة 

الرأسمالیة لھا، والوصول إلى مستویات آمنة  

الدول   تلك  في  المالي  اإلستقرار  من  تعزز 

وتحافظ على سالمة األوضاع المالیة للبنوك  

): نسبة القروض إلى الودائع لدى الجھاز المصرفي في الدول العربیة كما في 19- 3شكل (
 2020نھایة 
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لیة. فقد أظھرت البیانات المجمعة للقطاع المصرفي العربي نمو القواعد  وتحمیھا من أي تقلبات أو أزمات مستقب 

  452.6 )، إذ بلغت القواعد الرأسمالیة (مقومة بالدوالر) حوالي2020-2013الرأسمالیة لھذا القطاع خالل الفترة (

  3.5بلغت حوالي  ، أي بنسبة نمو  2019ملیار دوالر في نھایة عام    437.2مقابل    2020في نھایة عام   ملیار دوالر

في المائة عما كانت علیھ في نھایة عام    49.0  )، علماً أن القواعد الرأسمالیة إرتفعت بنسبة20- 3في المائة (شكل  

على  2013 قدرتھ  من  ویعزز  المحتملة  المخاطر  مواجھة  على  المصرفي  القطاع  قدرة  من  یُعزز  الذي  األمر   ،

 .استیعاب الصدمات
 

 المالیة . مؤشرات السالمة ھـ
مدى   تعكس  أنھا  إلى  إضافة  للبنك،  المالي  الوضع  حول  مبكر  إنذار  نظام  بمثابة  المالیة  السالمة  مؤشرات  تُعتبر 

للبنك من حیث إدارة مطلوباتھ وموجوداتھ بكفاءة، والقیام بدوره في الوساطة المالیة مع   تشغیلیةالقدرة والكفاءة ال 

ة البنك على مقابلة متطلبات كفایة رأس المال والسیولة وتحقیق مستویات  تمتعھ بالمالءة المالیة، وكذلك تبین قدر 

منھما لكل  المالیة  مناسبة  الصدمات  إستیعاب  قدرتھ على  في تعزز من  المؤشرات  ھذه  أبرز  التقریر  . یستعرض 

 القطاع المصرفي لدى الدول العربیة:

 
تعتبر نسبة التسھیالت غیر العاملة (التسھیالت المتعثرة) إلى إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة   مؤشر جودة األصول: .1

من أھم النسب التي تقیس جودة األصول لدى البنوك، حیث إن مخاطر اإلعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبھا  

وكما جمیع  صول إلى سیولة. من نوعیة األصول. إضافةً لذلك فإن ھذه النسبة تعكس قدرة البنك على تحویل األ

الدول في مختلف أنحاء العالم، تأثر القطاع المصرفي في الدول العربیة بآثار أزمة فیروس كورونا المستجد،  

حیث إنعكست آثار الجائحة على التدفقات النقدیة لألفراد والشركات، وقد ساھمت إجراءات المصارف المركزیة  

المتضررین من أقساط  المستجد    المتمثلة بتأجیل  التسھیالت غیر    فيجراء أزمة فیروس كورونا  ضبط نسبة 

  مقابل  في المائة،  8.4  حوالي  النسبة  متوسط  ، إذ بلغ2020العاملة لتبقى ضمن مستویات مقبولة في نھایة عام  

نھایة   7.5و  7.2حوالي   في  المائة  في 

، في  على التوالي  2019و  2018  يعام

في المائة    6.6و  في المائة  6.5  حین بلغ

  2017األعوام  في المائة في نھایة    6.5و

على التوالي، علماً أن   2015و  2016و

بلغ   المائة    6.7المتوسط  في   7.0وفي 

  2013،  2014المائة في نھایة األعوام  

)، وقد یُعزى  21-3على التوالي (شكل  

نسبة النسبي    اإلرتفاع   متوسط  في 

التسھیالت   إجمالي  إلى  العاملة  غیر  عام التسھیالت  نھایة  فیروس    2018  منذ  أزمة  بسبب  إلرتفاعھ  (إضافةً 

،  (IFRS9)لتقاریر المالیة  عداد ا ر الدولي إلبتطبیق المعیاإلى بدء عدة دول  )  2020كورونا المستجد في عام  

، من الجدیر ذكره أن تطبیق المعیار  یشمل نطاق تطبیق المعیار التسھیالت االئتمانیة الجیدة وغیر الجیدةحیث  

اإلئتمانیة غیر العاملة إلى إجمالي التسھیالت  ): تطور متوسط نسبة التسھیالت 21- 3شكل (
 ) 2020-2013( اإلئتمانیة خالل الفترة
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المذكور سیؤدي إلى تعزیز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة، فالمخصصات اإلضافیة التي قد  

تزید من قدرة البنوك على مواجھة المخاطر وتمثل حمایة    ) خاصة في بدایة التطبیق(معیار  تنتج عن تطبیق ال

تأخذ   مخصصات  بناء  خالل  من  للمخاطر  البنوك  تحوط  من  المعیار  ھذا  یعزز  حیث  المال،  لرأس  إضافیة 

وھذا بدوره یمثل    ،ئتماناإل من الیوم األول لمنح  (بما یشمل البعد االقتصادي)  للخسائر  عتبار البعد التنبؤي  باإل

 ضافي یقلل العبء على رأس المال ویعزز من مالءة البنوك. ھامش تحوط إ

 
حوالي  لدیھما  بالمرتبة األولى من حیث النسبة األعلى، حیث بلغت ھذه النسبة  والعراقیة  جاءت البنوك اللیبیة  

ُ   الظروف والتحدیات التيلى  إ . یُعزى ذلك  2020في المائة في نھایة عام    21 البنوك    أما،  عاني منھا لیبیا ال تزال ت

تمنح   والتي  الحكومیة  البنوك  لدى  العاملة  غیر  القروض  ارتفاع  بسبب  لدیھا  النسبة  إرتفاع  جاء  فقد  العراقیة 

التي أثرت سلبیاً    2014قروض أكبر من البنوك الخاصة. باإلضافة إلى الظروف التي مر بھا العراق بعد عام  

فیما  الخاص.  تسدید القروض السیما من القطاع    على النشاط االقتصادي بشكل عام وعلى قدرة المقترضین في

نتجت النسبة المرتفعة للتسھیالت غیر    حیث  ،في المائة  13.6بلغت    ةالثانیة بنسب  ة بالمرتب  التونسیةجاءت البنوك  

وتعمل الھیئات    ،2010العاملة لدى القطاع المصرفي إلى أسباب ھیكلیة ومؤسساتیّة ترجع إلى فترة ما قبل سنة  

ال القطاع  مع  حالیاً  ي مصرفالرقابیة 

على التخفیض التدریجي لھذه النسبة،  

الدول العربیة األخرى فقد جاءت   اأم

في المائة،    10النسبة لبنوكھا أقل من  

البنوك من  كل  لدى  النسبة  أن    علماً 

كانت   والسعودیة والكویتیة  القطریة  

كانت  األقل من بین الدول العربیة، إذ  

لدیھا ي  ف  2.2و  2.0و  1.8  النسبة 

 .)22-3المائة على التوالي (شكل 

 
أما فیما یخص نسبة تغطیة مخصصات  

غیر   القروض  إجمالي  إلى  القروض 

في  المصرفي  القطاع  لدى  المنتظمة 

العربیة،   ھذه    حافظفقد  الدول  متوسط 

الجیدة النسبة   مستویاتھ  نھایة   على  في 

من التحدیات  ، وذلك بالرغم  2020عام  

فیروس  جائحة  أزمة  فرضتھا  التي 

متوسط  وك بلغ  حیث  المستجد،  رونا 

في المائة في نھایة   85.7حوالي    نسبةال

في المائة في    87.8مقابل    2020عام  

): نسبة التسھیالت غیر العاملة إلى إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة لدى القطاع 22- 3شكل (
 %، ) 2020- 2013( المصرفي في الدول العربیة بشكل إفرادي للفترة
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أن نسبة تغطیة المخصصات ارتفعت بشكل ملحوظ في نھایة عام    ،2019نھایة عام   وكما سبقت    ،2018علماً 

المحاسبي   المعیار  بتطبیق  بدأت  الدول  بعض  فإن  إلیھ،  بناء  (IFRS9)اإلشارة  یتم  المعیار  ھذا  بموجب   ،

اإل لمنح  األول  الیوم  منذ  تحوطي  بشكل  إضافیة  لتعثر  ئتمانمخصصات  التنبؤي  البعد  باإلعتبار  یأخذ  بحیث   ،

(شكل    ر اإلئتمان، وبالتالي تعزیز االستقرار المالياألمر الذي یُعزز من قدرة البنوك على مواجھة مخاط  ئتماناإل

3-23 .( 

 
  220.3المرتبة األولى بنسبة مرتفعة بلغت    یةالكویت البنوك  أما على صعید الدول العربیة بشكل إفرادي، فقد إحتلت  

في المائة، فیما كانت أقل نسبة لدى    110.2بلغت    ة ھا البنوك اإلماراتیة بنسبت، تل 2020في المائة في نھایة عام  

). وبشكل عام  24-3(شكل  على التوالي  في المائة    55.5في المائة و  54.4  إذ بلغت  سودانیةال التونسیة والبنوك  

فإن إنخفاض ھذه النسبة قد یُعطي مؤشراً على عدم قدرة البنوك على مواجھة المخاطر الناجمة عن عدم اإلنتظام  

القروض، من جھة أخرى فإن   في سداد 

تكوین المخصصات بصورة مبالغ فیھا قد  

انطباع   مالئم  یعطي  لدى  غیر 

بعدم   توقعات  یعكس  وقد  المستثمرین، 

 ئتمان اإلاالستقرار وعدم الثقة في محفظة  

فإن  لذلك  إضافةً  المستقبل.  في  القائمة 

المبالغة في تكوین المخصصات قد تحرم  

القابلة  االقتصاد من قدر كبیر من األرباح  

تعزیز   للتوزیع في  تسھم  قد  التي 

واإل اإل النمو  ستھالك  ثم  ومن  ستثمار، 

 .قتصادياال

 
تعزز من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالیة    مھمةیعد رأس المال أداة   . مؤشر معدل كفایة رأس المال:2

واإلقتصادیة والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لھا، وقد جاء االھتمام بالمالءة المالیة من قبل البنوك  

م  والسلطات الرقابیة لما لھا من أھمیة كبیرة على سالمة المراكز المالیة للبنوك. وتعتبر كفایة رأس المال من أھ

وامتصاص   الصدمات  تحمل  على  البنوك  قدرة  النسبة  ھذه  تقیس  المالیة، حیث  المالءة  لقیاس  المستخدمة  النسب 

الخسائر مما ینعكس إیجاباً على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك، وخالل األزمة المالیة العالمیة األخیرة تبین أن  

دة عالیة تكفي لمواجھة المخاطر، وقد أدى إفراط البنوك  من البنوك لم تمتلك رؤوس أموال ذات نوعیة وجو  اً عدد 

في الدیون داخل وخارج المیزانیة لتآكل تدریجي لرؤوس أموالھا وبالتالي تضاعف خسائرھا اإلئتمانیة، وقد قامت  

من خالل إصدار    Ⅱبازل    مقررات لجنةلجنة بازل للرقابة المصرفیة بإجراء مجموعة من التعدیالت الجوھریة على  

  البنوك  نوعیة رؤوس أموالوتھدف إلى تعزیز قدرة  )،  Ⅲشادات جدیدة بخصوص رأس المال والسیولة (بازل  إر

تتمثل بتعزیز وتحسین نوعیة وكمیة رؤوس   Ⅲالستیعاب الصدمات. ولعل من أھم التعدیالت ضمن معیار بازل  

ة تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة  األموال لدى البنوك من خالل احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعیة عالی

): تطور نسبة تغطیة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غیر المنتظمة  24- 3شكل (
 %، )2020-2013( بشكل إفرادي خالل الفترة
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المخاطر واستیعاب الخسائر. وقد ركز المعیار على إعادة تعریف رأس المال والتركیز على الجزء الذي یتصف  

فإن رأس المال    Ⅲبازل    مقرراتوبموجب    ،(Tier1 Capital) ة  بأعلى جودة والمسمى حقوق حملة األسھم العادی

 .في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر 10.5التنظیمي للبنوك یجب أال یقل عن 

 
فیما یخص متوسط نسبة كفایة رأس المال 

لدى القطاع المصرفي في البنوك العربیة،  

على   النسبة  حافظت  الجیدةفقد    مستویاتھا 

) وبنسب أعلى  2020-2015خالل الفترة (

بازل  معیار  حسب  دولیاً  المطبقة  تلك  من 

Ⅲ  ، القطاع تمتع  إلى  یُشیر  الذي  األمر 

المصرفي العربي بمالءة عالیة ویعزز من 

المحتملة،   الخسائر  استیعاب  على  قدرتھ 

النسبة في عام بلغ متوسط   2020ي  حیث 

، في حین بلغت خالل  2018في المائة في عام    16.9مقابل    على التوالي،  في المائة  17.7و  17.8حوالي    2019و

  16.0في المائة ،    17.3في المائة،    17.6  في المائة،  17.2  حوالي  2013،  2014،  2015،  2016،  2017  األعوام 

 ). 25-3في المائة على التوالي (شكل  16.1في المائة و

 
لدى   المال  رأس  كفایة  نسبة  مقارنة  ولدى 

یتبین    القطاع المصرفي بین الدول العربیة،

البنوك   واللیبیةأن  والموریتانیة   العراقیة 

المر   والثالثة   والثانیة  األولى  اتبإحتلت 

 في المائة  41.9  بنسبة كفایة رأسمال بلغت

المائة    20.7و المائة    19.2وفي  على في 

عام  التوالي   كانت  2020في  حین  في   ،

یة، إذ بلغت  سودانالنسبة األقل لدى البنوك ال 

ذلك    12.7 مع  المائة،  ھذا  تجاوز  یفي 

مقررات    المعدل وفق  النسبة المطبقة دولیاً 

 .)26-3في المائة (شكل  10.5وھي  Ⅲبازل 

 
إجمالي األصول من أھم النسب التي تقیس قدرة البنوك على  : تُعتبر نسبة األصول السائلة إلى  مؤشر السیولة .3

باإل بالتزاماتھا  وقد  الوفاء  للتسییل بشكل أسرع من األصول األخرى،  وقابلة  الجودة  عالیة  عتماد على أصول 

في   34.5  -في المائة  27.3حافظت ھذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستویات جیدة تراوحت بین (

 2019في المائة في نھایة عام    34.5، مقابل  2020في المائة في نھایة عام    31.4فقد بلغت النسبة حوالي  المائة)،  

، وتراجع النسبة وبالرغم من ضغوطات أزمة فیروس كورونا المستجد على السیولة لدى البنوك)، 27-3(شكل 

): نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة بشكل إفرادي  26- 3شكل (
 ) 2020- 2013(  للفترة
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عام   عام    2020في  مع  ،  2019مقارنةً 

عام   في  المحققة  النسبة  أن    2020إال 

الفترة   في  المحققة  من  أعلى  كانت 

على  ).  2015-2018( الدول أما  صعید 

إفرادي  بشكل  أعلى  العربیة  كانت  فقد   ،

في    74.4بنسبة بلغت    لیمنیةنسبة للبنوك ا 

البنوك تلتھا  والعراقیة ال  المائة،    مصریة 

بلغت  األردنیة  و المائة    53.8بنسب  في 

على    في المائة  46.3وفي المائة    46.6و

في المائة، ویُعزى انخفاض ھذه    7.5، في حین كانت أقل نسبة للبنوك التونسیة والتي بلغت النسبة لدیھا  التوالي

حیث  ،  2015) حیز التنفیذ في ینایر LCRالنسبة لدى البنوك التونسیة إلى دخول تعلیمات نسبة تغطیة السیولة (

 ُ من القیمة بسط النسبة  حسب  ت ومقیّد أكثر  مختلف  أساس  لحساب النسبة المئویة للفترات    ةلمستخدماقیمة  على 

كما سبق وأن   2015حیز التنفیذ في ینایر    ة لنسبة تغطیة السیولةالجدید   التعلیماتالسابقة. وبالفعل، منذ دخول  

 ، تم االحتفاظ فقط بالموجودات السائلة األعلى جودة في البسط (أذون الخزانة واألرصدة النقدیة).  أشرنا 
 

صافي التمویل  تجدر اإلشارة إلى أن عدد من الدول العربیة بدأت بتطبیق معیار نسبة تغطیة السیولة ومعیار نسبة  

ن یعززان من قدرة القطاع المصرفي على إدارة سیولتھ، حیث تقیس نسبة تغطیة السیولة قدرة  اذ لوال  المستقر 

النقدیة   التدفقات  على  مقسومة  الجودة  عالیة  األصول  وتساوي  األجل  قصیرة  بالتزاماتھا  الوفاء  على  البنوك 

ثین یوم المقبلة. أما معیار نسبة صافي التمویل المستقر  خالل الثالتحت األوضاع الضاغطة  الخارجة (المتوقعة)  

المستقر   التمویل  ومقابلة  لمواجھة  یكفي  البنك  لدى  المتاح  المستقر  التمویل  أن  من  والتحقق  التأكد  إلى  فیھدف 

بأنھ مصادر التمویل على     (Available Stable Funding) المطلوب، ویمكن تعریف التمویل المستقر المتاح

قوق الملكیة والمطلوبات لكل بنك التي تأخذ صفة االستقرار، وذلك باإلستناد إلى تطبیق نسب ترجیحیة  جانبي ح 

التي یحددھا المعیار في ضوء أھمیة وطبیعة بنود ھذه المصادر ودرجة  ،  لمعامالت التمویل المستقر المتاحة لھا

یت التي  المتاح  المستقر  التمویل  معامل  نسب  تتراوح  حیث  من  استقرارھا،  تطبیقھا  (األكثر    100م  المائة  في 

إلى   بأنھ   0استقراراً)  المعیار  ھذا  بموجب  فیُعرف  المطلوب  التمویل  صافي  أما  استقراراً)،  (األقل  المائة  في 

جانبي  على  التمویل  مصادر  استخدامات 

األصول داخل المیزانیة وخارجھا، والتي  

یجب أن یواجھھا أو یقابلھا تمویل مستقر  

إل ترجیحیة استناداً  نسب  تطبیق  ى 

لھا   المطلوب  المستقر  التمویل  لمعامالت 

،  في المائة  100إلى    0والتي تتراوح من  

  ) یُبین نسبة تغطیة السیولة28-3والشكل (

األصول السائلة إلى إجمالي األصول لدى القطاع المصرفي في الدول ): نسبة 27- 3شكل (
 ) 2020-2013العربیة للفترة (
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 .   ینالمعیار ینلدى القطاع المصرفي في بعض الدول العربیة التي طبقت ھذ  ونسبة صافي التمویل المستقر 

: یُعتبر صافي ھامش الفائدة من أھم العوامل التي تقیس الكفاءة التشغیلیة للبنوك، من مؤشرات الكفاءة التشغیلیة .4

وسیط بین المدخرین والمستثمرین.  كخالل اعتمادھا على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسة المتمثلة بدورھا  

بشكل طفیف في نھایة   الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربيھامش  نسبة صافي    فضتنخاوقد  

ویعود ھذا اإلنخفاض    ، 2019في المائة في نھایة عام    70.9مقابل  في المائة،    67.1، إذ بلغت النسبة  2020عام  

اإلجراءات    بسبب تأثیر أزمة فیروس كورونا على قدرة األفراد والشركات على اإلنتظام بسداد مدیونیاتھم، إال أن

وإجراءات المصارف المركزیة بشكل خاص ساھمت في الحد من اإلنعكاسات السلبیة على  الحكومیة بشكل عام  

بالرغم من القطاع المصرفي. مع ذلك، و

في متوسط صافي    ھذا اإلنخفاض الطفیف

الدخل إلى إجمالي  الفائدة  ، إال أن  ھامش 

في   علیھ  كانت  مما  أعلى  بقیت  النسبة 

) األعوام  ومقاربة   )2016- 2014نھایة 

في    للنسبة عام  المحققة  ،  2017نھایة 

زدیاد اعتماد البنوك  إاألمر الذي یُشیر الى  

الرئیسة أعمالھا  على    .على  صعید  أما 

إ بشكل  العربیة  كانت  الدول  فقد  فرادي، 

البنوك   من  كل  لدى  نسبة  األردنیة أعلى 

، إذ بلغت النسبة في  یة فلسطینوال  عُمانیةالو

  في المائة،  81.3  لدیھم   2020نھایة عام  

على    في المائة  74.0  في المائة،  80.0و

، في حین كانت النسبة األقل لدى  التوالي

، إذ بلغت  یمنیةیة والالعراقكل من البنوك 

حوالي   لدیھما  المائة    38.9النسبة  في 

- 3في المائة على التوالي (شكل    21.8و

30  .( 

 
 

 الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكیة: تشمل معدل العائد على مؤشرات الربحیة:  .5
 

   :الموجودات العائد على  منح  یُ معدل  عملیة  كفاءة  إلى  أساسیة  الموجودات بصورة  على  العائد  معدل  شیر 

المحافظة على األصول، وتنمیتھا من خالل تحقیق عوائد مناسبة   القطاع المصرفي على  االئتمان، وقدرة 

وكما ھو في سائر   مارات للقطاع المصرفي، وزیادة درجة الثقة في سالمتھ.علیھا، مما یعزز من تدفق االستث

بسبب جائحة    2020دول العالم، تأثرت أرباح القطاع المصرفي في الدول العربیة بشكل ملحوظ في نھایة عام  

على ربحیة البنوك، منھا على سبیل    سات السلبیة للجائحة أثرتكافیروس كورونا المستجد، حیث إن اإلنع

لدى القطاع المصرفي العربي خالل  إلى إجمالي الدخل  صافي ھامش الفائدة): 29- 3شكل (
 ) 2020- 2014الفترة ( 
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وتراجع النشاط االقتصادي، وإرتفاع المخصصات    قدرة عمالء البنوك على السداد،على  األثر السلبي    المثال:

. ولمواجھة ووضع قیود على توزیع األرباح ،تأجیل أقساط المقترضینو المرصودة إزاء القروض المتعثرة،

السیاسة النقدیة وتخفیض أو    بتخفیض أدواتإتخاذ إجراءات تحفیزیة تمثلت  ب  ذلك قامت المصارف المركزیة 

في في بعض الدول. بالرغم من ذلك، حافظ القطاع المصرفي  والرقابیة  تحریر بعض المتطلبات اإلحترازیة  

العربیة معدالت    الدول  تحقیق  على 

، إذ بلغ 2020عائد موجبة خالل عام  

في   0.81متوسط ھذا المعدل حوالي 

متوسط   تراوح  حین  في  المائة، 

)  2019-2013خالل الفترة (معدل  ال

 ) المائة    1.39بین  في   1.47-في 

على  المائة) أما  الدول  ،  صعید 

إفرادي  بشكل  حافظ    العربیة  فقد 

العربیة  الدول   القطاع المصرفي في 

باستثناء البنوك  موجبة  على معدالت  

حققت  31-3(شكل  الیمنیة   وقد   ،(

األولى   القطریةالبنوك   المرتبة 

فیما جاءت   ، في المائة  1.3  معدل بلغ ب

السعودیة في   والمصریة   البنوك 

بمع الثانیة  بلغ  المرتبة  في   1.2دل 

نسبة    المائة،   أقل  فكانت موجبة  أما 

الل  بلغت    یبیةالبنوك  في   0.3بنسب 

(شكل   من 32-3المائة  ویُالحظ   ،(

) أن القطاع المصرفي 32-3الشكل (

العربیة   الدول  البنوك    في  (باستثناء 

(الیمنیة)   الفترة  خالل  النسبة  لھذه  موجبة  معدالت  على  والتحدیات  2020-2013حافظ  الظروف  رغم   (

اإل واجھھا  التي  مموالصدمات  عام،  بشكل  العربیة  الدول  في  القطاع  قتصاد  إدارات  قدرة  إلى  یشیر  قد  ا 

  المصرفي على توظیف مصادر أموالھ بشكل كفؤ إضافة إلى فاعلیتھ في إدارة موجوداتھ.

 
 في معدل العائد على الموجودات، تأثر معدل العائد على حقوق  الحال    كما ھو:   معدل العائد على حقوق الملكیة

الدول   في  القطاع المصرفي  المستجد  العربیةالملكیة في  بلغ متوسط  بأزمة جائحة فیروس كورونا  إذ  ھذا  ، 

القطاع المصرفي في الدول    ، في حین تراوح المتوسط لدى 2020في المائة في نھایة عام    6.55حوالي    معدلال

في المائة)، حیث بلغ المتوسط حوالي    13.25-في المائة    11.53) بین (2019- 2013العربیة خالل الفترة ( 

، ویمكن القول بأن بقاء  2018في المائة في نھایة عام    12.63مقابل    2019في المائة في نھایة عام    11.53

): تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة 32- 3شكل (
 ) 2020-2013( بشكل إفرادي خالل الفترة
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معدل العائد على حقوق الملكیة ضمن مستویات موجبة جیدة یشیر إلى األداء الجید للبنوك وفاعلیتھا في استخدام  

یعزز من قدرتھا على مواجھة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لھا مستقبالً (شكل رأسمالھا األمر الذي  

3-33 .( 
 

إفرادي وعلى   بشكل  العربیة  الدول  البنوك  صعید  فقد جاءت  و،   والثانیة   األولى  تینبالمرتب   قطریةالالمصریة 

، في حین جاءت كل من  على التوالي  2020في المائة في نھایة عام    12.9في المائة و  14.9  بمعدل بلغ حوالي

الثا   الفلسطینیة والسعودیةالبنوك   المائة على  في    8.6وفي المائة    9.4ة بمعدالت بلغت  رابعة واللثبالمرتبتین 

 ). 34-3في المائة (شكل  2.8بمعدل بلغ  البحرینیةللبنوك  موجب التوالي، في حین كان أقل معدل

 
 

 الخالصة
التطورات  أزمة فیروس كورونا المستجد ومكن اإلستنتاج بأنھ وبالرغم من یُ  ،من خالل ما تم تحلیلھ في ھذا الفصل

وما رافق ذلك من   ،العالم بشكل عام والمنطقة العربیة بشكل خاصوالتحدیات والصدمات اإلقتصادیة التي شھدھا  

) إال أن الجھاز المصرفي في الدول العربیة كان مستقراً وقادراً  2020-2013صدمات مالیة وسیاسیة خالل الفترة (

  بشكل عام على تحمل الصدمات، حیث واصل القطاع المصرفي العربي دوره الھام في اإلقتصاد، وذلك بإجتذاب 

السیولة وتوجیھھا لإلستثمار وبما یعزز من النمو اإلقتصادي، كما بین الفصل أن الجھاز المصرفي العربي حقق  

مستویات جیدة من رأس المال وجودة األصول والربحیة، األمر الذي یعكس سیاسات وجھود السلطات الرقابیة  

في ظل المخاطر    -ال زال على السلطات الرقابیة    لضمان سالمة القطاع المالي وبما یعزز من اإلستقرار المالي، لكن

مواصلة تعزیز رقابتھا على القطاع المصرفي والتحقق بشكل مستمر من    -والظروف المحیطة بالمنطقة العربیة

وصوالً لمتطلبات األمان المصرفي واإلستقرار المالي    ،صحة أعمالھ وأدائھ وتطویر البنیة التحتیة والتشریعیة لھ

 المعاییر والممارسات الدولیة.  وفقاً ألفضل
 

مرن وقادر على إستیعاب الصدمات المالیة بشكل عام،    في الدول العربیةال بد من اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي  

في الدول العربیة جراء أزمة فیروس كورونا  فبالرغم من التحدیات والمخاطر التي تعرض لھا القطاع المصرفي  

ة تحمل صدم  بمراكز مالیة قویة ومستقرة مكنتھ منإال أن مؤشرات المتانة المالیة أظھرت أن القطاع  المستجد،  

): معدل العائد على حقوق الملكیة (المساھمین) لدى القطاع  33- 3شكل (
 ) 2020- 2013(  ةالمصرفي في الدول العربیة للفتر
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  أعلى من تلك   بمالءة مالیة مرتفعة  في الدول العربیةالقطاع المصرفي    تمیّزفقد  ،  ونا والتحدیات األخرىجائحة كور

في المائة، األمر الذي یُشیر إلى تمتع القطاع المصرفي العربي    10.5البالغة    Ⅲدولیاً حسب معیار بازل    المستھدفة

حافظ القطاع المصرفي في الدول العربیة على  . كما  لةخسائر محتمأیة  بمالءة عالیة ویعزز من قدرتھ على استیعاب  

لتقاریر  عداد ابتطبیق المعیار الدولي إل  بسبب قیام العدید من الدول العربیةمخصصات القروض    مستویات جیدة من

نوعیة موجودات  تحسین  المحتملة وإلى تعزیز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات    أدىالذي  ،  (IFRS9)المالیة  

بإجراء    2020في الدول العربیة قام خالل عام    فریق عمل االستقرار المالي  كما تجدر اإلشارة إلى أن    ھذا القطاع. 

  مالي أصول القطاع المصرفي في المائة من إج  80اختبارات حساسیة جزئیة وكلیة على عینة من البنوك تمثل نحو  

في   تم   حیث ،2020تم نشر نتائجھا في تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة لعام  ، لدى عدد من الدول العربیة

في ضوء المستجدات االقتصادیة المرتبطة بفیروس كورونا، التي قد ینتج عنھا زیادة    الفرضیاتصیاغة    ھذا الصدد

ت النتائج  نوأسعار العائد، والسیولة. بیّ   ،التركز االئتماني، ومخاطر سعر الصرف  مخاطر و  ،مخاطر االئتمانفي  

اإلختبارات، ھذه  نتائج  متین  أن   في ضوء  العربي  المصرفي  معظم  ، حیث  القطاع  في  إیجابیة  نتائج  أنواع  حقق 

 . لدى معظم الدول العربیة  اإلختبارات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



71

  

71 
 

 

 

 
 

في النظام المالي في الدول العربیة تُعتبر ضئیلة إذا ما قورنت المصرفي  المالي غیر  القطاع  حصة  بالرغم من أن  

المصرفي إلى   ، بالقطاع  التقاعد)  (بدون صنادیق  المصرفي  المالي غیر  القطاع  متوسط حجم موجودات  بلغ  حیث 

في المائة، في حین بلغ متوسط حجم موجوداتھ   6.2حوالي    2020إجمالي موجودات القطاع المالي في نھایة عام  

إال أن ذلك ال یقلل من   ، في المائة  15.6حوالي    2020(بدون صنادیق التقاعد) إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  

للقطاع المصرفي في تعزیز النمو اإلقتصادي ھذا القطاعأھمیة   ، حیث یُعتبر القطاع المالي غیر المصرفي شریكاً 

راتیجیاً في تعزیز الشمول المالي، دوراً است   ھذا القطاع یلعب  . كما  ستقرار المالي واإلجتماعي في الدول العربیة واإل 

یُسھم قطاع التأمین في تحقیق أھداف النمو االقتصادي   ، فعلى سبیل المثال  . بما یدعم اإلستقرار المالي واإلقتصادي 

ات األفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنیة، وكذلك بما بما یوفره من حمایة لممتلك   ، والتنمیة بصفة عامة

أخرى  ناحیةً  من  والبعید.  المتوسط  المدى  على  االستثمار  بتمویل  تسمح  ضخمة  ادخار  موارد  من  ھناك   ،یستقطبھ 

األسواق دوراً   ھذه   قطاعات مالیة أخرى ال تقل شأناً عن قطاع التأمین ومثال ذلك قطاع األسواق المالیة، حیث تلعب 

للمشروعات   طویل األجل   وتوفیر مصادر التمویل  ، حیویاً في حشد المدخرات وتوجیھھا لمجاالت االستثمار المتنوعة 

المختلفة  التمویلي،   . االقتصادیة  التأجیر  شركات  األصغر،  التمویل  مؤسسات  (مثل:  اإلقراض  مؤسسات  قطاع  أما 

تقوم أیضاً بدور اقتصادي ھام عن طریق منح اإلئتمان للفئات التي شركات تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة) ف 

 . مصرفي التمویل ال تواجھ صعوبات في الوصول إلى  
 

(بما في ذلك صنادیق التقاعد ة  مصرفی غیر ال   صولفقد قدّر مجلس االستقرار المالي مجموع األ  ،أما على مستوى العالم 

ً   50، لیشكل ما نسبتھ  2019عام    ة دوالر أمریكي في نھای لیون  ی تر  200.2وقطاع التأمین) بحوالي    في المائة تقریبا

تمت التوصیة بأھمیة االھتمام بالمخاطر النظامیة التي قد   وقد .  2019  في عام من مجموع أصول المؤسسات المالیة  

أنشطة ھذه المؤسسات تنجم عن المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، باإلضافة إلى أھمیة تعزیز وعي السلطات الرقابیة ب

الى إحاطة أفضل بمستوى المخاطر النظامیة الناشئة عن قطاع   بما یؤسس وترابطھا مع نشاط المؤسسات المصرفیة،  

  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة عبر اتخاذ اجراءات تنظیمیة ورقابیة مناسبة. 
 

، حیث سیحلل تطورات في الدول العربیة  ھذا الفصل تطورات القطاع المالي غیر المصرفي ومخاطره   یستعرض 

وھي: قطاع شركات التأمین، قطاع األسواق المالیة، قطاع شركات التمویل (قطاع   مھمة غیر مصرفیة  قطاعات مالیة  

 الصرافة.     مؤسسات التمویل األصغر وقطاع شركات التمویل األخرى) وأخیراً قطاع شركات 

 

 

 

المحتملةوالمخاطرالعربیةالدولفيالمصرفيغیرالماليالقطاعأداءتطورات

الفصل الرابع
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 14قطاع شركات التأمین  . أ
 

في حمایة األفراد  كما سبقت اإلشارة  یعتبر قطاع التأمین عنصراً ھاماً في تعزیز اإلستقرار المالي، حیث یتمثل دوره  

في الدول    االقتصادیة.باإلضافة إلى تجمیع المدخرات الوطنیة وتنمیتھا لتعزیز التنمیة    ،والممتلكات من المخاطر

غیر  ی  ،العربیة  المالیة  الخدمات  قطاعات  أھم  من  كونھ  الوطني  اإلقتصاد  دعم  في  ھاماً  دوراً  التأمین  قطاع  لعب 

شھد قطاع التأمین في الدول    وقد  .المصرفیة، حیث یسھم في دعم األنشطة اإلقتصادیة والمحافظة على استقرارھا

الحاجة   العربیة نمواً خالل السنوات األخیرة تزامن مع التطورات التي تشھدھا اقتصادات المنطقة العربیة التي تعزز

ملیار دوالر أمیركي    39.5قارب  ما یُ   2020نھایة عام    فيأقساط التأمین القائمة  إجمالي   لخدمات التأمین، حیث بلغ

لجمیع أنواع التأمین التقلیدیة واإلسالمیة، وعلى الرغم من النمو المسّجل في الرصید القائم ألقساط التأمین، إال أنھ 

في    1.9ال یزال بحاجة إلى التوسع، بما یعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حیث ال تتجاوز ھذه األقساط نحو  

  ، وھي نسبة تقل عن النسب المماثلة للمجموعات اإلقلیمیة األخرى. جمالي للدول العربیة من الناتج المحلي اال  المائة

وھو مستوى    ، من مجموع االقساط المدفوعة في السوق العالمیة للتأمین   في المائة  0.75كما تمثل االقساط المدفوعة  

 ً  الناتج االجمالي العالمي. الدول العربیة في قطاع التأمین في مقارنة بمساھمة  ال یزال ضعیفا

القطاع المالي غیر  تطویر    بخصوصوعلیھ یفرض ھذا الواقع تحدیات على السلطات االشرافیة في الدول العربیة  

، وسنلقي فیما یلي المزید من الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة  وفھم مخاطره  وزیادة الوعي بأھمیتھ المصرفي

 في ھذا القطاع. 
 

التأمین .1 لشركات  المكتتبة  األقساط  العربیة    :إجمالي  التأمین  لدى شركات  المكتتبة  التأمین  أقساط  إجمالي  بلغ 

  38,911مقابل حوالي    ،2020ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام    39,499حوالي  مقوماً بالدوالر األمریكي  

إجمالي  في المائة، علماً أن    1.4  حوالي  بلغطفیف    نمو، أي بمعدل  2019في نھایة عام    أمریكي  ملیون دوالر

  ، 2019في نھایة عام    أمریكي  ملیار دوالر  6,292.6ي  أقساط التأمین المكتتبة على مستوى العالم بلغت حوال

لتصل إلى    2020علماً أن التوقعات تُشیر إلى أن إجمالي األقساط المكتتبة ستنخفض بشكل طفیف في نھایة عام  

لتمثل بذلك أقساط التأمین لدى شركات التأمین   ئة،في الما 1.4ملیون دوالر، أي بنسبة إنخفاض تبلغ  6,203.9

في المائة   العربیة ما نسبتھ أقل من واحد

تُعتبر   وھذه  العالمیة.  التأمین  سوق  من 

قورنت  ما  إذا  متواضعة  حصة 

  ،بالحصص السوقیة للقارات بشكل عام 

السلطات   قیام  أھمیة  یعكس  الذي  األمر 

ب العربیة  الدول  في  ة  لمواصاإلشرافیة 

تطویر ھذا القطاع  جھودھا الساعیة إلى  

 ). 1-4(شكل 

 
التأمین العالمیة  14 ، البنوك المركزیة العربیة والتقاریر السنویة لھیئات قطاع Swiss Reمعھد    -مصدر البیانات: التقریر السنوي لشركة إعادة 

، السعودیة، السودان، ُعمان، فلسطین،  الجزائر،  تونس البحرین،  اإلمارات،  األردن،  التأمین العربیة، ویشمل ھذا الفصل الدول العربیة التالیة:  
 المغرب ما لم یتم ذكر خالف ذلك.مصر ولبنان، قطر، الكویت، 

 2019في عام  ): الحصة السوقیة للقارات من سوق التأمین العالمیة1- 4(شكل 

 

  معھد  -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re . 
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اإلطار،   ھذا  شركات  في  مستوى  على 

التأمین   شركات  جاءت  العربیة،  التأمین 

حیث   من  األولى  بالمرتبة  اإلماراتیة 

بلغت   إذ  المكتتبة،  التأمین  أقساط  إجمالي 

حوالي   دوالر   11,623لدیھا  ملیون 

عام   نھایة  في  ھا تتل ،  2020أمریكي 

بلغ   والتي  السعودیة  التأمین  شركات 

حوالي   لدیھا  المكتتبة  األقساط  إجمالي 

فیما    10,347 أمریكي،  دوالر  ملیون 

إحتلت شركات التأمین الفلسطینیة المرتبة  

األخیرة بإجمالي أقساط تأمین مكتتبة بلغ  

(شكل    231حوالي   دوالر  ). 2-4ملیون 

أقساط   إجمالي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

شكّ التأمین   الحیاة  عام  على  في    2020ل 

المائة 19.2حوالي   إجمالي  في  من  فقط 

شكّ  حین  في  للقطاع،  المكتتبة  ل  األقساط 

غیر  من  إجمالي أقساط التأمینات العامة (

نسبتھ   ما  الحیاة)  على  في    80.8التأمین 

 . )3-4(شكل  المائة

 
العربیة الدول  في  التأمین    یُقاس :  عمق 

ً   التأمین  عمق   إحتساب   خالل  من  دولیا

  التأمین   لشركات  المكتتبة  األقساط  إجمالي

  بلغ   وقد.  اإلجمالي   المحلي  الناتج  إلى

  لدى   المكتتبة  األقساط  إجماليمتوسط  

  المحلي   الناتج  إلى   العربیة  التأمین  شركات

  نھایة   في  المائة  في  1.9  حوالي  اإلجمالي

 مقارنة   طفیف  حسن ت ب  أي   ، 2020  عام 

  التأمین   شركات  لدى  المكتتبة  األقساط  إجمالي  بلغ  حین  في  ،في المائة  1.8البالغة    2019  عام   المسجلة  بالنسبة

 .2019 عام  نھایة في المائة في 7.2 حوالي العالم  مستوى على اإلجمالي المحلي  الناتج إلى
 

): إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمین العربیة خالل الفترة  2-4شكل (
)2016-2020 ( 

 
 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re والمصارف ،

 التأمین. المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع 
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): نسبة إجمالي األقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (عمق  4-4شكل (
 2020عام التأمین) لدى شركات التأمین العربیة خالل 

 

 التأمین العالمیة والمصارف ،  Swiss Reمعھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة 
 المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع التأمین. 
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 حسب نوع التأمین ): إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمین العربیة3-4شكل (
 ) 2020-2016خالل الفترة (

 

 التأمین العالمیة ، والمصارف Swiss Reمعھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة 
 المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع التأمین. 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

الر
 دو

ون
ملی

إجمالي تأمین على الحیاة )غیر التأمین على الحیاة(التأمینات العامة 



74

  

74 
 

  16.5  لدیھا  النسبة  بلغت  حیثأعلى نسبة نمو في إجمالي األقساط المكتتبة،  المصریة    التأمین  شركاتوقد حققت  

  في   المائة،  في  16.1  لدیھا  النسبة  بلغت  والتي  مغربیةال  التأمین  شركات  تلیھا  ،2020  عام   نھایة  فيفي المائة  

إجمالي األقساط المكتتبة في تراجعاً في    حققت شركات التأمین القطریة والبحرینیة والتونسیة والفلسطینیة  حین

 ). 4-4 شكل(  2019مقارنةً بنھایة عام  2020نھایة عام 

 
التع .2 المكتتبة: إجمالي  األقساط  من    ویضات 

المدفوعة   التعویضات  إجمالي  یخص  فیما 

فقد بلغ متوسط    ، لدى شركات التأمین العربیة

المكتتبة   األقساط  إلى  المدفوعة  التعویضات 

  ، 2020في نھایة عام    في المائة  60.0حوالي  

أي بتراجع طفیف عما كانت علیھ في نھایة 

، حیث بلغت النسبة آنذاك حوالي  2019عام  

  67.7 علماً أن النسبة بلغت.  في المائة  60.3

في المائة   63.7في المائة و  61.4في المائة و

نھایة  ف   2016و  2017و  2018األعوام  ي 

 ). 5-4(شكل  على التوالي

 
 15األسواق المالیة العربیة  .ب
 

الحیوي والھام في د  التنمیة االقتصادیة وذلك من خالل تعبئة    عم ودفع تكمن أھمیة األسواق المالیة في دورھا  عجلة 

الل تشجیع األفراد على استثمار  المدخرات الوطنیة، حیث تسھم سوق األوراق المالیة في تنمیة العادات االدخاریة من خ 

ً   دخاریة تؤمن لھم دخًال إ ت  في قنوا   أموالھم   ائض و ف  األسھم العائدة  عند بیع   وتوفر لھم درجة كبیرة من السیولة ،  إضافیا

مختلف    . لھم  في  المختلفة  االقتصادیة  المشاریع  تدعم  التي  للمستثمرین  الالزمة  السیولة  المالیة  األسواق  توفر  كذلك 

  . كذلك الموارد المالیة والمدخرات وتوجیھھا نحو االستثمارات المنتجة إذ ارتبط دورھا الریادي في تعبئة  اإلقتصادات،  

بحالة اإلقتصاد فھي بمثابة إنذار مبكر لصانعي القرار عند إنخفاض  تم التنبؤ من خاللھ  اً ی تُعطي األسواق المالیة مؤشر 

الكساد  مرحلة  على  اإلقتصاد  إقبال  على  مؤشراً  یُعطي  مستمر  بشكل  األسھم  قیمة  إنخفاض  إن  حیث  األسھم،    ، قیمة 

ش، وبعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة،  وارتفاعھا یُعطي مؤشراً على إقبال اإلقتصاد على مرحلة اإلزدھار أو اإلنتعا 

إكتسبت األسواق المالیة أھمیة بالغة من خالل دخول المؤشر القیاسي ألسعار األسھم كجزء أساسي من الدورة المالیة،  

ً   المخاطر النظامیة وبالتالي حدوث أزمة   تراكم والتي یتم التنبؤ من خاللھا ب  ال    ، حیث إن إرتفاع المؤشر بشكل كبیر الحقا

 
العربیة  مصدر    15 المال  صندوق النقد العربي، ونشرات أسواق المال العربیة، وموقع زاویة    -البیانات: النشرات الفصلیة لقاعدة بیانات أسواق 

 داوجونز لبیانات األسواق المالیة. 

األقساط المكتتبة لدى شركات  إجمالي نسبة إجمالي التعویضات المدفوعة إلى 
 ) 2020-2016التأمین العربیة خالل الفترة (

 

 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re والتقاریر ،
 السنویة لھیئات الرقابة على التأمین. 

63.7%
61.4%

67.7%

60.3% 60.0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017 2018 2019 2020



75

  

75 
 

 ً   ، 16حیث إن إرتفاعھ بشكل كبیر قد یُنبئ بحدوث فقاعة سعریة تؤدي إلى حدوث األزمة   ، یُعطي بالضرورة إنطباعاً إیجابیا

 : الیة وأدائھا لدى الدول العربیة سنستعرض فیما یلي أبرز تطورات األسواق الم 

 
في األسواق المالیة العربیة في عام    األسھم المتداولة  إرتفع عدد:  مؤشرات التداول في األسواق المالیة العربیة  .1

ملحوظ    2020 عام  بشكل  مع  اإلرتفاع حوالي  إذ  ،  2019مقارنةً  األسھم    90قارب  بلغ عدد  المائة، حیث  في 

  إرتفعت ، كذلك  2019ملیار سھم في عام    197ملیار سھم مقابل حوالي    373حوالي    2020المتداولة في عام  

 2020في عام    دوالر أمریكي  ارملی  708.5إلى    2019دوالر في عام    ارملی  347.2قیمة األسھم المتداولة من  

إ بنسبة  المائة  104تجاوزت  كبیرة    عرتفاأي  اإلفي  سبب  یُعزى  أساسي،    رتفاع.  من  بإلى  بشكل  ورصات كل 

ملیار دوالر    322.0نحو  ت فیھا قیمة األسھم المتداولة خالل ھذا العام برتفعا  التي  والكویت   ،السعودیة، وقطر

  ، على التوالي. وقد ساھم في ارتفاع قیم التداول في السوق المالیة السعودیة  ملیار دوالر  9.2و  ملیار دوالر   10.5و

  69.1في المائة من شركة سابك بلغت قیمتھا نحو    70تنفیذ صفقة استحواذ من قبل شركة " أرامكو" على نسبة  

الذي ساھم    ) لألسواق الناشئة، األمرMSCIملیار دوالر، إلى جانب اإلعالن عن ضم سھم "أرامكو" إلى مؤشر (

كما  األجنبیة.  االستثمارات  تدفق  زیادة  في 

إكتمال   كویتیةإدراج  ساھم  في    سبع شركات 

الناشئة  )MSCI(مؤشرات   في    لألسواق 

البورصة  في  السیولة  مستویات  تحسن 

 .الكویتیة

 
متداولة أسھم  البورصة    تإحتل  ،وكعدد 

متداولة    المصریة أسھم  بعدد  األولى  المرتبة 

یلیھ  93.0بلغ   تقریباً  سھم  دبي   املیار  سوق 

ملیار سھم    63.7بعدد أسھم متداولة بلغ    المالي

قیمة األسھم  من حیث  فقد حققت    ،تقریباً، أما 

السوق المالیة السعودیة المرتبة األولى بقیمة 

ً   557.0بلغت   تقریبا دوالر  لیھا  ی ،  ملیار 

  41.2بقیمة بلغت حوالي    البورصة المصریة

، من الجدیر ذكره أن قیمة األسھم  ملیار دوالر

المتداولة في السوق المالیة السعودیة شكلت ما  

األسھم    78.6نسبتھ   قیمة  من  المائة  في 

- 4(شكل    المتداولة في األسواق المالیة العربیة

 ). 7-4) و(شكل 6

 
محلي اإلجمالي، حجم اإلئتمان، وأسعار األصول تقدم الدورة المالیة بشكل رئیسي وصفاً لسلوك كل من: نسبة اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج ال  16

لـ:   الرجوع  یمكن  التفصیل  من  لمزید  والعقارات)،   ,Akerlof, G, What have we learned? Macroeconomic Policy after crisis(األسھم 
London: The MIT press Cambridge, Massachusetts, 2014, p 71-83. 

- 2016الفترة ( ): قیمة األسھم المتداولة في األسواق المالیة العربیة خالل 7- 4شكل (
0202 (  

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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- 2016الفترة (): عدد األسھم المتداولة في األسواق المالیة العربیة خالل  6- 4شكل (
2020 ( 

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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ة مقسوماً على القیمة  وراق المالیة المتداولخالل إیجاد قیمة األ  من تحسب أما فیما یخص معدل دوران السھم، والتي  

مقابل  في المائة  22.0حوالي  2020في عام وراق المالیة المدرجة بنھایة السنة، فقد بلغ معدل الدوران السوقیة لأل

، وقد كان أكبر 2019في عام    في المائة  11.0

دوران   المصریةمعدل  بلغ  للبورصة  حیث   ،

المائة   99.5 الكویتیلیھا    ،في  بمعدل    سوق 

بلغ   معدل   المائة، في    33.5دوران  أقل  أما 

دوران فقد كان لبورصة البحرین إذ بلغ معدل  

 ).8-4(شكل  في المائة 2.7الدوران فیھا 

 
المستثمرین األجانب  فقد    ،بخصوص معامالت 

حوالي    2020بلغت معامالت الشراء خالل عام  

أي  دوالر  ارملی  79.2 من    11.6،  المائة  في 

األسھم   قیمة  بلغت    المتداولة،إجمالي  حین  في 

البیع حوالي   أي    ،دوالر  ارملی  74.8معامالت 

األسھم    10.9 قیمة  إجمالي  من  المائة  في 

العام،   نفس  نسبة المتداولة في  بلغ متوسط  وقد 

األسواق   في  التداول  من  األجانب  تعامالت 

حوالي   العربیة  وقد    المائة،في    10.9المالیة 

السعودیة  إحتل المالیة  السوق  األولى ت  المرتبة 

للمستثمرین   والبیع  الشراء  معامالت  حیث  من 

  43.3األجانب، حیث بلغ حجم تلك المعامالت  

التوالي    دوالر على  ار ملی  49.0ودوالر    ارملی

من    .)9-4(شكل   األجانب  تعامالت  نسبة  أما 

كانت  ،التداول  نصیب   فقد  من  األولى    المرتبة 

  48.6، حیث بلغت النسبة لدیھ  دبي الماليسوق  

 ). 10-4(شكل  2020في نھایة عام  في المائة

 

 

 

 

 

 

): حجم معامالت المستثمرین األجانب (بیع، شراء وصافي) في األسواق  9- 4شكل (
 2020 المالیة العربیة في عام

 
  :صندوق النقد العربي.  المصدر 
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تعامالت المستثمرین األجانب من التداول في األسواق المالیة  ): نسبة 10- 4شكل (
 2020العربیة في عام 

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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- 2016الفترة ( ): معدل دوران السھم في األسواق المالیة العربیة خالل 8- 4شكل (
0202 (  

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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من التحدیات التي فرضتھا أزمة فیروس كورونا المستجد، إال أن    بالرغم  :مؤشرات أداء األسواق العربیة .2

القیمة السوقیة ألسھم األسواق    إرتفعت، حیث  2020على أدائھا اإلیجابي في عام  حافظت  األسواق العربیة  

في    ملیار دوالر  3,217.5حوالي  إلى    2019ملیار دوالر تقریباً في نھایة عام    3,165.1  ن حوالي مالعربیة  

سوق    ، كانإفراديعلى صعید األسواق العربیة بشكل    .المائةفي    1.7أي بمعدل نمو بلغ    ،2020نھایة عام  

من حیث القیمة السوقیة خالل  أبوظبي لألوراق المالیة   بمعدل بلغ    ،2020أكثر البورصات العربیة ارتفاعاً 

لألوراق المالیة، إتمام صفقة إندماج  يأبو ظب. وقد ساھم في ارتفاع القیمة السوقیة لسوق  في المائة  39.8نحو  

للطاقة   الوطنیة  أبوظبي  إنشاء واحدة من    )طاقة(شركة  العملیة عن  لتثمر ھذه  للطاقة،  أبوظبي  مع مؤسسة 

لبورصتي  السوقیة    كما ارتفعت القیمة  .كبریات شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا

في المائة على الترتیب. أخیراً حققت السوق المالیة السعودیة   2.4وفي المائة  3.3قطر والدار البیضاء بنسبة 

عّمان  في المقابل، تراجعت القیمة السوقیة لبورصات  في المائة.والبورصة التونسیة ارتفاعات تقل عن واحد 

  ).11-4شكل (  2020بنھایة عام  وبیروت ومصروالبحرین والكویت ودبي وفلسطین 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

لدى البورصات العریبة    أما بخصوص نسبة القیمة السوقیة ألسھم األسواق المالیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

في نھایة عام    في المائة  104.1  مقابل  2020في نھایة عام  في المائة    131.2  إلى   إرتفعتفقد    بشكل إجمالي،

بفعل ارتفاع  و   ،2019 السوقیةذلك  أبو ظبي لألوراق  لدى    القیمة  العربیة أھمھا سوق  البورصات  عدد من 

من جھة، ومن جھة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى معظم الدول    ةالمالیة والسوق المالیة السعودی 

العربیة بسبب تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد. أما من حیث نسبة القیمة السوقیة إلى الناتج المحلي  

للدول العربیة  اإلجمالي المالیة السعودیة  ، فقد إحتلت على المستوى اإلفرادي  محققةً األولى  المرتبة    السوق 

  الكویتتالھا سوق    ،في المائة  90.3نسبة بلغت    ةً محقق  ثانیةالمرتبة ال  بورصة قطروإحتلت    في المائة،  306.6

 ). 12-4(شكل  في المائة 12.3بلغت  إذ لبورصة بیروتأما أقل نسبة فقد كانت  المائة،في  88.8بنسبة بلغت 

 ) 2020- 2016الفترة ( ): القیمة السوقیة ألسھم األسواق المالیة العربیة خالل 11- 4شكل (

 

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي یقیس أداء :  العربیةمؤشرات األسعار في األسواق المالیة  . 3

في المائة بنھایة    9.1بنحو  البورصات العربیة مجتمعة، تلك التطورات في مؤشرات األسعار وسجل ارتفاعاً  

خرى،  األ   المالیة  عن العام السابق. عند المقارنة مع األسواق  في المائة  19.7  بنسبة  ، مقابل ارتفاعھ2020العام  

العربیة   المال  أسواق  أداء  عام جاء  بشكل  أداء    متماشیاً  الناشئة  غالبیة  مع  األسواق  في  المالیة  األسواق 

بنحو   ةـواق الناشئـ) لألس MSCIمؤشر (  سجل  واالقتصادات النامیة، حیث وجنوب آسیا ارتفاعاً  في شرق 

وأمریكا  أوروبا الشرقیة، ن ـل مـ) لألسـواق الناشئـة في كMSCI(  اتمؤشرفي المائة، فیما انخفضت  26.0

 المؤشرات العالمیة   رتفعتفي المائة على التوالي خالل العام. كما ا  16.0وفي المائة    15.6بنحو    الالتینیة،

  في المائة   7.2وفي المائة    16.0) األمریكیین بنحو  DJI(  و"داو جونز"  )S&P-500("ستاندرد أند بورز"  

لماني  ) األDAX(و"داكس"    ) الیابانيNIKKEI 225("  225ي "نیكاي  سجل مؤشركذلك  .  على التوالي

 CACالفرنسي ("  40فیما سجل مؤشر"كاك    والي،ــفي المائة على الت   16.0وفي المائة    3.5حو  ٍت بنارتفاعا

سوق دمشق لألوراق المالیة   قد إحتل فیما یخص األسواق المالیة العربیة،    .في المائة  7.1تراجعاً بنحو    )40

  ، في المائة 38.5بمقدار   2020إذ إرتفع المؤشر في نھایة عام   ،من حیث إرتفاع قیمة المؤشر  المرتبة األولى

حین تراجعت قیم مؤشرات معظم البورصات  في    ، في المائة  3.6بلغ    إرتفاعب   السوق المالیة السعودیةیلیھا  

 ). 13- 4(شكل العربیة بسبب أثر جائحة فیروس كورونا المستجد 
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 شركات التمویل غیر المصرفیةج. 
 

بعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة، برزت الحاجة لوضع إطار عمل للسیاسات واالجراءات الرقابیة لتنظیم نشاط  

ساسیة وھي: تعریف نشاط ھذه المؤسسات وتحدیده  مرتكزات أ  ثالث، انطالقاً من  یة غیر المصرفیةالمؤسسات المال

ط  تحدید وفھم نوع المخاطر التي یحملھا ھذا النشاوعلى وجھ دقیق وخلق شبكة من المعلومات والبیانات حولھ،  

وبعد تحدید  والتركیز على النظامیة منھا، وأ جراءات االحترازیة التي  طر، تحدید السیاسات واإلھذه المخاخیراً، 

كما سبق أن   بالرغم من أن البنوك ھي المكون الرئیسي للنظام المالي .یتوجب اتخاذھا لتنظیم نشاط ھذه المؤسسات

إلخضاع العدید من ھذه المؤسسات لمظلتھا الرقابیة، وذلك إدراكاً دأبت  العدید من البنوك المركزیة    إال أن  ،أشرنا 

منھا ألھمیة ھذا القطاع ودوره في تعزیز اإلستقرار المالي والنمو اإلقتصادي، كون ھذا القطاع یعزز من الشمول 

لبنوك، إال  المالي من خالل تقدیم التمویل بشكل أساسي للفئات التي تواجھ صعوبات في الحصول على اإلئتمان من ا

ؤدي إلى حدوث مخاطر نظامیة یقد    ،وغیاب التمویل المسؤول لدیھفي بعض الدول  أن غیاب الرقابة عن ھذا القطاع  

األمر الذي یزید من إحتمالیة تعثر األفراد مما قد    ،تتمثل بإثقال كاھل األفراد (وبالذات محدودي الدخل) بالمدیونیة

 .واإلجتماعيقد یؤدي إلى زعزعة اإلستقرار المالي 

 
خطت العدید من البنوك المركزیة خطوات ھامة في توسیع مظلتھا الرقابیة لتشمل أكبر قدر ممكن من    ، في الدول العربیة 

إلدراك حجم وواقع وتحدیات القطاع المالي  و ،  (Shadow Banking)خصوصاً صیرفة الظل    مؤسسات ھذا القطاع 

بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة،  البنوك المركزیة  قیام    (بما في ذلك صیرفة الظل)، تبرز أھمیة   غیر المصرفي 

حیث إن الرقابة على الجھاز المصرفي وحده ال تكفي  ،  للوقوف على حجمھ وطبیعتھ والتحدیات التي تواجھھ ومخاطره 

فیما یلي تطورات ھذا  نستعرض    ، إقتصادات الدول العربیة   لتحقیق اإلستقرار المالي، ونظراً ألھمیة دور ھذا القطاع في 

القطاع ومخاطره، حیث سیتم إبتداًء تحلیل تطورات قطاع مؤسسات التمویل األصغر ومخاطره، ومن ثم سیتم تحلیل  

وتختلف أنشطتھا    ، تطورات شركات التمویل األخرى ومخاطرھا بشكل عام كونھ ال یوجد تعریف واضح لھذه الشركات 

 .اتھا وتبعیتھا من دولة عربیة إلى أخرى ومسمی 

 
األصغر .1 التمویل  مؤسسات  و/أو  :  قطاع  المتدني  الدخل  ذوي  لألشخاص  التمویل  خدمات  توفیر  عملیة  تعتبر 

ما تكون من    والتي عادةً   ،لألشخاص الذین ال یتمكنون من الحصول على الخدمات المالیة من القطاع المصرفي

عملیة لھا دور محوري في تعزیز الشمول المالي وبالتالي التنمیة البشریة    ،خالل قنوات قطاع التمویل األصغر

واالقتصادیة، حیث إن تقدیم التمویل لھذه الفئات یساعد في تعزیز اإلستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي من 

اعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل، وللعمل على تعزیز وتطویر  خالل تحویل ھذه الفئات من فئات متلقیة للمس

ت  دور قطاع التمویل األصغر وتحقیق االستدامة لھ؛ برزت أھمیة وجود مظلة رقابیة على ھذا القطاع، حیث قام

لدورھا الھام في تعزیز اإلستقرا  العدید من ر  البنوك المركزیة بإخضاع مؤسسات التمویل األصغر لرقابتھا نظراً 
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المالي واإلقتصادي واإلجتماعي كما ذكرنا أعاله، وسنستعرض فیما یلي نظرة على ھذا القطاع الواعد والھام في  

  .17ملیار دوالر أمریكي  2الدول العربیة والذي قارب حجم موجوداتھ مقوماً بالدوالر األمریكي 

 
المملكة األردنیة الھاشمیة    األصغر فيیخضع قطاع التمویل    لمحة عن قطاع التمویل األصغر في الدول العربیة:

، وھو قطاع صغیر الحجم نسبیاً إذا ما  1994بدأ العمل في االردن في عام  حیث    ،لرقابة وإشراف البنك المركزي

قورن بحجم موجودات القطاع المالي في األردن، إذ بلغت نسبة موجودات قطاع التمویل األصغر إلى موجودات  

، في حین بلغت إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي  2020في المائة في نھایة عام    0.5القطاع المالي حوالي  

 . 2020في المائة في نھایة عام  0.97اإلجمالي حوالي 

المتعلق    2011لسنة    117حسب أحكام المرسوم عدد  ،  الجمھوریة التونسیةبالنسبة لقطاع التمویل األصغر في  

سم برأس مال صغیر، تحدث مؤسسات التمویل الصغیر في شكل شركات خفیة اإلبتنظیم نشاط مؤسسات التمویل ال 

المتعلق بتنظیم    2011لسنة    88أو في شكل جمعیات خاضعة ألحكام المرسوم عدد    ، ال یقل عن ثالثة مالیین دینار

دینار ألف  بمائتي  أدنى  جمعیاتي  باعتماد  القروض  ،  الجمعیات،  الصغیر  التمویل  مؤسسات  ً تسند  طبقا   الصغیرة 

ونصوصھ التطبیقیة. كما تقوم في إطار نشاط إسناد القروض    2011لسنة    117للشروط الواردة بالمرسوم عدد  

 ً كل قرض    صغیراً   الصغیرة بجمیع العملیات المرتبطة بتأطیر مبادرات الحرفاء وتكوینھم ومرافقتھم. ویعتبر قرضا

تماعي. ویتم إسناد القروض الصغیرة لتمویل نشاط مدر للدخل  یھدف إلى المساعدة على اإلدماج االقتصادي واالج

المبلغ   ویحدد  العیش.  ظروف  تحسین  مستلزمات  لتمویل  القروض  ھذه  إسناد  یمكن  كما  شغل.  لمواطن  ومحدث 

ُ   .األقصى للقرض الصغیر وشروط إسناده بقرار من وزیر المالیة كلف سلطة رقابة التمویل الصغیرحسب الفصل  ت

  ما یلي:ب لصغیرا  لتمویلا  تمؤسسا طنشا بتنظیم المتعلق   2011 لسنة  117 دعد  من المرسوم  43

 . دراسة ملفات الترخیص لمؤسسات التمویل الصغیر وإبداء الرأي فیھا ـ

 .ـ إعالم مؤسسات التمویل الصغیر بقرار الترخیص الصادر عن وزیر المالیة 

لمؤسسات التمویل الصغیر واتحاداتھا والجمعیات التي قامت بتفریع  ـ مراقبة الوثائق والمراقبة على عین المكان   

 .نشاطھا

 . ـ تعیین متصرف وقتي لمؤسسة التمویل الصغیر حسب شروط یتم ضبطھا بمقرر من وزیر المالیة 

 . سحب الترخیص، في حالة مخالفة أحكام ھذا المرسوم ونصوصھ التطبیقیة  اـ تسلیط عقوبات إداریة، ما عد 

خطایا، في حالة مخالفة أحكام ھذا المرسوم ونصوصھ التطبیقیة، تستخلص لفائدة خزینة الدولة وتحدد مبالغھا  تسلیط   ـ 

  .بقرار من وزیر المالیة

 
   المغرب،  مصر، ،  لبنانالعراق، فلسطین،    تونس، السودان، األردن،  بیانات الجزء المتعلق بمؤسسات التمویل األصغر تشمل الدول العربیة التالیة:    17

ق تقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سو)،  2021إستبیان تقریر االستقرار المالي (ومصادر البیانات ھي:  
 .، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة (ما لم یتم ذكر خالف ذلك)مكس
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 ا.تقدیم مقترح معلل لوزیر المالیة حول سحب الترخیص لمؤسسات التمویل الصغیر واتحاداتھ ـ

ویمكن لھا للغرض   ،تبلیغھا لمؤسسات التمویل الصغیر عند طلبھاـ إرساء منظومة لتجمیع المخاطر المتعلقة بالقطاع و 

طالع على  أن تطلب من مؤسسات التمویل الصغیر أن تمدھا بجمیع اإلحصائیات والمعلومات التي تسمح لھا باإل

  .مماثلة لتبادل المعلومات بةرقا ةتطور نشاطھا. كما یمكن لھا إبرام عقود شراكة مع سلط

 ر المالیة بخصوص التشاریع المتعلقة بالتمویل الصغیر. إبداء رأیھا لوزی ـ

التمویل األصغر في  أ دأت مؤسسات اإلقراض المتخصصة نشاطھا في ، فقد ب دولة فلسطین ما بخصوص قطاع 

وكان النشاط الرئیس لھذه المؤسسات ھو توفیر التمویل للمشاریع الصغیرة ومتناھیة   ،فلسطین منذ مطلع التسعینیات

الصغر ودعم األفكار الریادیة وخاصة لألشخاص غیر القادرین على حصول على تمویل من مصادر أخرى مثل  

حور  تتم  ،قراض المتخصص في فلسطین ألھداف تنمویة واجتماعیةتأسست مؤسسات اإل وقد  .القطاع المصرفي

ن والشباب،  یمحاربة الفقر والبطالة وتوفیر فرص عمل ومصدر تمویل للفئات المھمشة والفقیرة والریادی بباألساس 

 .والمساھمة في تحقیق تنمیة اقتصادیة حقیقیة ومستدامة

عملت سلطة النقد على توفیر بیئة قانونیة مالئمة لإلشراف على قطاع اإلقراض المتخصص من خالل إضافة أحكام 

طت صالحیة ترخیص ورقابة مؤسسات اإلقراض المتخصصة بسلطة  یأنُ ،  2010لسنة    9في قانون المصارف رقم  

قراض  بشأن نظام الترخیص والرقابة على مؤسسات اإل  2011) لسنة  132وبناء علیھ تم إصدار قرار رقم (  ،النقد 

 .المتخصصة

ملیون   335  أصولھاصافي  بلغ  قراض متخصصة مرخصة من سلطة النقد،  إمؤسسات    ثمانيتعمل في فلسطین  

إصدار العدید من التعلیمات  وقد تم    موظف.  849فرع یعمل بھا    96، وقد بلغ عدد فروع ھذه الشركات  دوالر أمریكي

 :زمات ومنھادائھ وتعزیز استقراره في مواجھة األأالرقابیة للقطاع والھادفة لضبط 

  .قراض المتخصصةإل) بشأن برامج ضمان القروض الخاصة بمؤسسات ا2020/ 21تعلیمات رقم (  -

 .) بشأن المسؤولین الرئیسیین2020/ 30تعلیمات رقم (  -

 .غالق الشھري) بشأن البیانات المرحلیة والتقاریر الربعیة واإل2020/ 37تعلیمات رقم (  -

-   ) رقم  المتطلبات  43/2020تعلیمات  تعدیل  بشأن  وتكوین  )  والتمویالت  القروض  بتصنیف  المتعلقة  الرقابیة 

 .المخصصات 

 :یواجھ قطاع التمویل األصغر في فلسطین بعض التحدیات، نذكر منھا

 .سعار الفوائد والرسوم والعموالت مقارنة مع القطاعات االخرىأرتفاع إ .1

 .قراضمحدودیة تنوع المنتجات المقتصرة حالیاً على تقدیم خدمة اإل .2

 .محدودیة مصادر التمویل لتغطیة الحاجة من السیولة .3



82

  

82 
 

تجاه المتزاید  تجاه إلى القروض األكبر حجماً واإل واإل   ،تجاه المتزاید لعدم التركیز على القروض متناھیة الصغر. اإل 4

 عتماد على الضمانات في منح القروض. لإل

فیخضع قطاع التمویل األصغر إلشراف ورقابة ،  جمھوریة مصر العربیةفیما یخص قطاع التمویل األصغر في  

منفذ    2,840وقد قامت جھات التمویل بزیادة تواجدھا وانتشارھا الجغرافي عن طریق  الھیئة العامة للرقابة المالیة،  

 . 2019بنھایة عام  اً منفذ  2,427ارنة بـعدد تغطي معظم مراكز ومدن الجمھوریة، مق، 2020تمویل بنھایة عام 

ً   یلعب قطاع القروض الصغیرة دوراً ،  للمملكة المغربیةأما بالنسبة   في تطویر الشمول المالي. ویقدم الخدمات   رئیسا

 ً ً   ،للفئات الھشة اقتصادیا تلك التي یصعب علیھا التعامل مع البنوك. تخضع جمعیات السلفات الصغرى    خصوصا

 .لمراقبة بنك المغرب

في   التمویل  تخضع شركات  األخرى،  العربیة  للدول  البحرینبالنسبة  البحرین    مملكة  ورقابة مصرف  إلشراف 

في   الحال  وكذلك  التجزئة)،  مصارف  رقابة  (إدارة  السعودیة المركزي  العربیة  السودان   المملكة    وجمھوریة 

 .فیخضع القطاع لرقابة البنك المركزي فیھا ودولة قطروسلطنة ُعمان 

التمویل  مؤسسات  من  الممنوحة  القروض 

بلغ حجم محفظة القروض المقدمة من   :األصغر 

 2020مؤسسات التمویل األصغر في نھایة عام  

حوالي   األمریكي  بالدوالر  ملیار   3.4مقوماً 

أمریكي ملیار دوالر    3.1دوالر أمریكي، مقابل  

 6.3، أي بمعدل نمو بلغ  2019في نھایة عام  

التطور إستمرار  األمر الذي یعكس    ، في المائة 

تعزیز في   في  دوره  من  ویعزز  القطاع  ھذا 

التمویل  إحتلت مؤسسات  وقد  المالي،  الشمول 

ال  بمحفظة   مصریة األصغر  األولى  المرتبة 

حوالي   حجمھا  بلغ  ملیون   1,231قروض 

أمریكي التمویل ت تل  ، دوالر  مؤسسات  ھا 

بمحفظة قروض بلغ حجمھا   المغربیة األصغر  

(شكل    760حوالي   أمریكي  دوالر  -4ملیون 

لدى   عمیل / )، وقد بلغ متوسط حجم القرض 14

حوالي   قطاع التمویل األصغر في الدول العربیة 

أن،  2020دوالر/عمیل في عام    1,308  علماً 

 الممنوح لكل عمیل  أعلى متوسط لحجم القرض 

الفلسطینیة كان   األصغر  التمویل  لمؤسسات 

 ).15- 4(شكل  

): تطور محفظة القروض لدى مؤسسات التمویل األصغر في الدول العربیة 14- 4شكل (
 ) 2020-2016(خالل 

 
 مقارنة  ، وتقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس المصدر: المصارف المركزیة العربیة

 األداء المالي الصادر عن سوق مكس، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 
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  ،وتقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة  المصدر: المصارف المركزیة العربیة

 المالي الصادر عن سوق مكس، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. األداء  
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لدى   النشطین  العمالء  عدد  یخص  فیما  أما 

العربیة األصغر  التمویل  بلغ    ،مؤسسات  فقد 

عام   ألف عمیل    5,548  حوالي  2020خالل 

عام    5,490مقابل   عمیل خالل    ، 2019ألف 

األصغر   التمویل  مؤسسات  إحتلت  وقد 

بعدد عمالء نشطین   المرتبة األولى  المصریة 

ھا  تتل،  2020ألف عمیل خالل عام    3,200بلغ  

بعدد   المغربیة  األصغر  التمویل  مؤسسات 

- 4(شكل    ألف عمیل  910عمالء نشطین بلغ  

16 .( 

 
،  حولھا  2020فال تتوفر بیانات محدثة لعام    ،بالنسبة لجودة محفظة القروض لدى مؤسسات التمویل األصغر العربیة 

القروض المستجد على جودة محفظة  فیروس كورونا  أزمة  تأثیر  تحلیل  لیتسنى  السابقة، .  وذلك    بالنسبة لألعوام 

النسبة المئویة لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من    متوسط  إذ بلغ ،فتُشیر البیانات إلى أن المحفظة ذات جودة عالیة

، علماً أن مؤسسات التمویل األصغر العراقیة كانت لدیھا النسبة  2019في نھایة عام  في المائة 4.3یوم حوالي  30

لدیھا حوالي   النسبة  بلغت  المائة   10األعلى، حیث  األصغر    ،في  التمویل  لمؤسسات  األقل  النسبة  كانت  في حین 

ھذا  متوسط أما معدل شطب الدیون المعدومة فقد كان منخفضاً، حیث بلغ   .في المائة  1.0إذ بلغت حوالي   .تونسیةال

، علماً أن جمیع في المائة   0.32المعدل حوالي  

لھا   كان  العربیة  األصغر  التمویل  مؤسسات 

من   أقل  المائة  واحدمعدل  قد    ،في  الذي  األمر 

یُشیر إلى كفاءة ھذه المؤسسات في تقییم العمالء 

كذلك یمكن اإلستنتاج بأنھ    .قبل منحھم القروض

القطاع ھذا  بیانات  ضوء  المخاطر    ،وفي  فإن 

الناجمة عن ھذا القطاع على اإلستقرار المالي  

القطاع  منخفضة وغیر مقلقة خصوصاً أن ھذا  

 ً  ).17-4(شكل  ال زال صغیر الحجم نسبیا

 
 
 
 
 
 

): عدد العمالء النشطین في مؤسسات التمویل األصغر العربیة خالل  16- 4شكل (
)2016 -2020 ( 

 

   ،العربیة المركزیة  المصارف  مقارنة  المصدر:  وأسس  العالمي  اإلنتشار  مدى  تقریر 
 األداء المالي الصادر عن سوق مكس، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 

 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

یل
عم

2016 2017 2018 2019 2020

یوم ومعدل شطب  30): النسبة المئویة لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من  17- 4شكل (
 ، % 2019الدیون المعدومة في نھایة عام 

 

 تقریر شبكات التمویل األصغر للدول العربیة المصدر: المصارف المركزیة العربیة، و
مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق  (سنابل)، وتقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس  

 مكس والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 

، والمصدر: الموقع اإللكتروني لسلطة الرقابة على 2020**  بیانات تونس تخص عام  
 التمویل الصغیر في تونس.
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یوم 30النسبة المئویة لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من  )العمود األیمن(معدل شطب الدیون المعدومة 
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فقد حققت    ، ) 2020(كونھ لم تتوفر بیانات لعام    2019لعام    أخیراً وفیما یخص ربحیة مؤسسات التمویل األصغر العربیة 

تلك المؤسسات عوائد جیدة؛ إذ بلغ كل من متوسط معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكیة حوالي  

المائة   5.0 المائة   15.1و   في  التمویل    في  مؤسسات  قبل  من  القروض  منح  عملیة  كفاءة  إلى  یُشیر  مما  التوالي،  على 

األصغر، وقدرتھا على المحافظة على األصول  

علیھا،  و  مناسبة  عوائد  تحقیق  خالل  من  تنمیتھا 

ھذا وقد    . إضافةً إلى فاعلیتھا في إستخدام رأسمالھا 

األصغر   التمویل  مؤسسات  السودانیة  حققت 

لعائد  ل   معدل المرتبة األولى من حیث تحقیق أعلى  

األصول  بلغ    على  المائة   13.3بمعدل  فیما  في   ،

المصریة   األصغر  التمویل  مؤسسات  حققت 

العائد على حقوق الملكیة  المرتبة األولى من حیث  

 ). 18- 4شكل  (   في المائة   40بمعدل بلغ  

 
األخرى .2 التمویل  قطاع  :  18شركات  یُعتبر 

مع القطاع   إلى جنب  اإلقتصاد جنباً  في  في توفیر التمویل  وھام  قطاع حیوي  المصرفي، حیث  شركات التمویل 

الختالف مكونات ھذا   واصلت البنوك المركزیة في الدول العربیة إھتمامھا في تطویر ھذا القطاع الھام، ونظراً 

القطاع وتبعیتھ في الدول العربیة، تم تحلیل ھذا القطاع لكل دولة عربیة على حدا، نستعرض فیما یلي نبذة عن أھم  

 ربیة حسب ما توفر من بیانات. مكونات ھذا القطاع في عدد من الدول الع

شركات الصرافة وشركات التأجیر  قطاع الشركات المالیة غیر المصرفیة من    یتكون  المملكة األردنیة الھاشمیة   في 

األخرى المالیة  والشركات  والمتوسطة  الصغیرة  المشاریع  تمویل  المتعدد وشركات  التمویل  ،  التمویلي وشركات 

شركات التمویل األصغر والتي سبق تحلیلھا، وقد قام البنك المركزي األردني بإخضاع  التأمین و شركات  ضافة إلى  إ

 ویسعى إلخضاع كافة شركات التمویل األخرى إلى رقابتھ.   ،2015شركات التمویل األصغر إلى رقابتھ في عام 
 

ملیون   649.4 حوالي 2020 م عا نھایة في األردن في  للبنوك التابعة التمویلي التأجیر شركات موجودات بلغت

نسبة  من كل بلغت وقد المائة، في 17 بلغت نمو بنسبة أي ،2019  عام  نھایة في دینار ملیون  604.6مقابل   ر،دینا

المحلي   الناتج  إلى  القطاع موجودات إجمالي ونسبة المالي القطاع موجودات  إجمالي إلى القطاع موجودات  إجمالي

في  المساھمین حقوق رتفعت إ كما ي.التوال على المائة في 2.1 و المائة في 1.1 حوالي 2020 عام  في اإلجمالي

 ھذه  أعمال بنتائج یتعلق فیما أما ،2019  عام  في ملیون دینار  323 لمقاب دینار ملیون 333.3 لتبلغ 2020 عام 

 دینار ملیون 13.4 إلى 2019 عام  في دینار ملیون 21.8 من الضریبة بعد األرباح صافي نخفض إ فقد  الشركات،

 
، ویشمل  عن البنوك المركزیة العربیة   مصدر البیانات: المواقع اإللكترونیة للبنوك المركزیة العربیة وتقاریر اإلستقرار المالي والتقریر السنوي   18

 مصر، المغرب.قطر، الكویت، فلسطین، ُعمان، السعودیة، السودان، ، تونس، نھذا البند كل من: األردن، اإلمارات، البحری

ومعدل العائد على حقوق الملكیة   ROA): معدل العائد على األصول 18- 4شكل (
ROE  2019لمؤسسات التمویل األصغر العربیة خالل عام 

 

 تقریر شبكات التمویل األصغر للدول العربیة المصدر: المصارف المركزیة العربیة، و
وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق  (سنابل)، وتقریر مدى اإلنتشار العالمي  

 مكس والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 
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 على العائد نخفضإ كما المائة وذلك بسبب تداعیات جائحة كورونا، في 38.5 تراجع أي بنسبة  ،2020 عام  في

 الموجودات  على العائد معدل نخفضإ، كما  2020لعام    4.05 إلى   2019لعام  في المائة 6.9 من المساھمین حقوق

 . 2020 عام  في في المائة 2.08 إلى 2019 عام  في المائة في  3.7 من

 
في المائة    1ما نسبتھ    2020بلغ إجمالي أصول شركات التمویل النشطة في    ،19اإلمارات العربیة المتحدة  دولةوفي  

إلى النظام  إلنتقال المخاطر النظامیة  إمكانیة محدودة للغایة  المصرفي، مما قد یُشیر إلى  من إجمالي أصول النظام  

ربحیة وجودة أصول قطاع   بقیتوعلى غرار القطاع المالي العالمي،  المالي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  

،  كانت شركات التمویل تتمتع برأس مال كافٍ   لكن بالرغم من ذلك،  . 2020  اللشركات التمویل تحت الضغط خ

السیولة   الحد    اإلجمالیةفي حین وصلت نسبة  إلى مستوى أعلى من  المطلوب، رغم وجود بعض   األدنىللقطاع 

ً قد سبق أن  و  .التباینات الملحوظة بین شركات التمویل الفردیة ً   أصدر المصرف المركزي نظاما بشركات    خاصا

رف المركزي  سنوات. وبسبب تداعیات الجائحة، عمد المص  ثالثمع تحدید فترة تنفیذ مدتھا    ،2018التمویل في عام  

  عام  في   في المائة  70العام لما یقرب من    اإلمتثال مع  ،  2023یونیو    30حتى    األصلیة  إلنتقالیة إلى تمدید الفترة ا

بنسبة    تعمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدةشركة تمویل نشطة    22ھذا وقد إنخفض إجمالي أصول    .2020

ھذا القطاع تبلغ  ، علماً أن أصول  ملیار دوالر أمریكي)  8.6(حوالي    ملیار درھم   31.6في المائة لتصل إلى    15.5

اإلسمي  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    3حوالي  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي، و  2  حوالي

 غیر النفطي. 
 

على    وةً عال للبنوك  المملوكة  التمویل  استحوذت شركات  ذلك،  الما  25.2حوالي  على  إجمالي    ئةفي   صولأ من 

االقطاع  التمویل  تملكت شركات  المائة  55.6حوالي    اإلسالمیة، في حین  القطاع  في  جمیع ، وسجلت  من أصول 

التمویلقطاعات   ً إ  شركات  بقیت  .2020عام    األصول خاللفي    نخفاضا الرئیس    وقد  المكون  صول  ألالقروض 

نسبتھ   ما  على  استحوذت  حیث  التمویل،  المائة    55.9شركات  إجمالي  في  تلیھا 2020  عام  في  األصولمن   ،

 .خرىألصول األ صول الثابتة واألستثمارات واإلوا اإلیداعالنقدیة وعملیات   التالمعام
 

بسبب تداعیات جائحة   2020عام  خاللكتتاب الخاصة بھا بشكل كبیر إلخفضت شركات التمویل أنشطة اھذا وقد 

ملیار    4.8(   ملیار درھم   17.7لتصل إلى  في المائة    22.9نخفاض إجمالي القروض بنسبة  إ ما أدى إلى    ،كورونا

ً دوالر أمریكي بشكل أساسي من القروض العقاریة التي شكلت  تتكون  لشركات التمویل    اإلقراضمحفظة    أن  ). علما

، وذلك خالل  والقروض الشخصیة اإلئتمانمن إجمالي المحفظة، تلیھا قروض الشركات وبطاقات في المائة  39.6

ً سجلت جمیع قطاعات القروض المذكورة  حیث   ،2020عام   .اإلقراضفي  إنخفاضا
 

ً لشركات التمویل  اإلجمالي  السائلة    األصولنسبة  شھدت  فیما یخص مؤشرات المتانة المالیة،   ،  2020في عام    تحسنا

یُعزى ھذا  في المائة، و  10للمتطلبات الرقابیة البالغة    األدنى أعلى بكثیر من الحد    يوھ ،  في المائة  30.6إذ بلغت  

فیروس كورونا  تفضیل السیولة االحترازیة بسبب حالة عدم الیقین الناجمة عن جائحة    إلى  بشكل جزئي  اإلرتفاع

 خالل العام. على التمویل الجدید   ضعف الطلبإضافةً إلى   ،المستجد 
 

 
 ر عن مصرف الغمارات العربیة المتحدة المركزي.الصاد ، 2020لعام  مصدر البیانات: تقریر االستقرار المالي 19



86

  

86 
 

التمویل، فقد   وارتفع معدل صافي  ،  2020القطاع خالل عام  تراجعت جودة أصول  أما جودة األصول لشركات 

، مقارنة مع  لجائحة كوروناإلى التأثیر السلبي    األولویرجع ذلك في المقام    ،في المائة  6.1إلى    القروض المتعثرة 

في عام    في المائة  97نسبة تغطیة المخصصات مستقرة عند    بقیت ،  . لكن في المقابل2019في عام  في المائة    5.2

ً في إجمالي المخصصات متناسب رتفاعحیث كان اإل،  2020  .في القروض المتعثرة رتفاع مع اإل  ا
 

في عام    مستویات جیدة من رأس المالتمكن قطاع شركات التمویل من الحفاظ على  بالنسبة لكفایة رأس المال،  

إلى وتحسنت نسبة رأس المال  في المائة،    40.6حوالي  صول  ألحیث بلغت نسبة رأس المال إلى إجمالي ا،  2020

األموال،  نخفاض إجمالي رؤوس  إنقاط مئویة مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. ورغم    5بنحو    ألصولإجمالي ا

على ذلك، سجلت شركات    الوة أسھم في تحسین نسبة رأس المال. ع  األصولفي إجمالي    اإلنخفاض األعلىأن    الإ

 .مقارنة بالشركات غیر المملوكة للبنوك  األصولإجمالي    إلى  المالرأس  أعلى لنسبة  التمویل المملوكة للبنوك معدل  
 

على   كورونا  جائحة  أثرت  فقد  القطاع،  ربحیة  یخص  فیما  التشغیل  أخیراً،  القطاع،بیئة  ھذا  نصف    في  أن  علماً 

(البالغ    وقد أسھم كذلك استمرار إرتفاع معدل التكلفة إلى الدخل  .2020شركات التمویل حققت أرباح خالل عام  

إلى إرتفاع رسوم إنخفاض القیمة بسبب الجائحة، إلى تسجیل خسائر  في المائة لشركات التمویل)، إضافةً    75.2

 لدى عدد من شركات القطاع. 
 

  التي   والخدمات  المعامالت  في  كبیر  تقدم   تحقیق  بالبحرین  العاملة  التمویل  شركات  ستطاعت، إ مملكة البحرین   وفي

(  التمویل  توفیر   في  التمویل   شركات  وتتخصص .  منتجاتھا  جودة   في  وكذلك   للجمھور  تقدمھا  اإلسكان،لألفراد 

 .2020  عام   نھایة  في  شركات  5  المرخصة  الشركات  ھذه   عدد  بلغ  حیث  والشركات،  )الشخصیة   القروض  السیارات،

أي  .  دوالر  ملیون   01,099.  التمویل  شركات  من  المقدمة  القروض  إجمالي  بلغ  ،2020  عام  من  األخیر  الربع  في

  شھد  الماضیة،  الست  السنوات  مدى  وعلى  .2019  عام   من  األخیر  بالربع  مقارنة  المائة  في  18.8  بنسبة نخفاضإب

ً   القروض المقدمة إجمالي ً   ارتفاعا   في   دوالر  ملیون  1,352.7  إلى  ،2013  عام   في  دوالر  ملیون  907.2  من  تدریجیا

 . 2019عام 
 

البنوك والمؤسسات المالیة الى رقابة البنك المركزي التونسي حسب القانون    تخضع،  الجمھوریة التونسیة وفي  

المودعین ومستعملي    2016لسنة    48والقانون عدد  ،  2016لسنة    35  عدد متانتھا وحمایة  الحفاظ على  بغرض 

مالیة حسب  المؤسسة  ال  تُعّرف  بما یساھم في حسن سیر القطاع البنكي وتحقیق االستقرار المالي.  ،الخدمات البنكیة 

كل شخص معنوي یمارس بصفة اعتیادیة العملیات البنكیة االتیة: عملیّات منح  بأنھا    2016لسنة    48القانون عدد  

أشكالھا،   بجمیع  المالي،  والقروض  اإلیجار  إدارة  وععملیّات  خدمة  "الفكتورینغ"،  ملیّات  عملیّات  والقروض 

 .الصیرفة اإلسالمیة
 

  4,121بلغ اجمالي الموجودات لقطاع شركات االیجار المالي والبنوك غیر المقیمة وشركات الفكتورینغ حوالي  

ً 2019ملیون دوالر في نھایة عام    3,846، مقابل  2020ملیون دوالر في نھایة عام   علما   أن حجم موجودات   ، 

في المائة من إجمالي حجم موجودات القطاع    7.4ما نسبتھ    2020المالي غیر المصرفي بلغت في نھایة عام  القطاع  

 . المالي
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، مقابل 2020شركة في عام    36بلغ عدد شركات التمویل المرخصة في السعودیة  ،  المملكة العربیة السعودیةوفي  

شركة تمویل غیر عقاري،   28تمویل عقاري، و شركات    6، حیث تتكون ھذه الشركات من  2019شركة في عام    37

بلغت صغر، وشركة واحدة للتمویل اإلستھالكي المصغر.  م وشركة واحدة إلعادة التمویل، وشركة واحدة للتمویل ال 

في المائة في   1.1من إجمالي أصول القطاع المالي  (العقاري وغیر العقاري)  أصول قطاع شركات التمویل    نسبة 

. كما بلغت نسبة أصول ھذا القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي 2019في المائة في نھایة عام    1.4مقابل    ، 2020نھایة  

بلغت أصول القطاع في نھایة عام .  2019في المائة في نھایة عام    1.5مقابل    ، 2020في المائة في نھایة عام    1.2

 في المائة،  18.6، أي بمعدل نمو بلغ  2019ملیار دوالر في نھایة عام    10.2بل  ملیار دوالر، مقا  12.2حوالي    2020

مقارنةً بعام  2020في المائة في عام    23.4یُعزى السبب الرئیس في ھذا النمو إلى نمو األصول غیر العقاریة بنسبة 

إلى نمو األصول  2019 كذلك تم ترخیص شركة تبلغ أصولھا في المائة للفترة نفسھا،    9.0العقاریة بنسبة  ، إضافةً 

ملیار   3.8في مستوى    2020عام  أما رؤوس أموال ھذه الشركات فقد استقرت    ملیون دوالر أمریكي.   880حوالي  

 .2017و   2018و  2019ألعوام  وھو نفس المستوى ل  دوالر 

 
مقابل   ، ملیار دوالر  14.4حوالي    2020في نھایة عام  القطاع  بلغت القروض الممنوحة من قبل ھذا  من جانب آخر،  

ً مسجلة    2019نھایة عام    في ملیار دوالر    13.2 ویترّكز نشاط ھذا   . 2019عام  في المائة مقارنة ب   9.1بنسبة    ارتفاعا

 .2020في المائة من إجمالي القروض في نھایة عام    74.4  القطاع حول القروض الممنوحة لألفراد والتي بلغت نسبتھا 

 
ھي محدودیة مصادر التمویل وطبیعة أصولھا طویلة األجل،  فإحدى المخاطر الرئیسة التي تواجھ قطاع التمویل    أما

ً ویعد الھیكل الرأسمالي لشركات التمویل تقلیدی بشكل رئیس على كل من الدین، ورأس المال المدفوع،    اً ومقتصر  ا

كز مصادر دین شركات التمویل إلى جعل ھذه  وبیع الذمم المدینة، واالحتیاطیات، والمخصصات. كما یؤدي تر

الشركات عرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة الناشئ عن تغیر الفائدة بین المصارف، األمر الذي قد ینتج عنھ في  

 ئتمان. نھایة المطاف ارتفاع أسعار التمویل على األسر والشركات التي تعتمد على شركات التمویل كمصدر لإل 

 
في المائة في نھایة   8.1انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى    ء ھذا القطاع في السعودیة، فقدأما عن مؤشرات أدا

حزم الدعم الحكومي ، ویُعزى السبب الرئیس لإلنخفاض إلى  2019في المائة في نھایة عام    13.0مقابل    2020عام  

معدل العائد على األصول   نخفض كل منإأما فیما یخص ربحیة ھذا القطاع فقد  .  كورونافیروس  لمواجھة أثر جائحة  

  في المائة على التوالي،   4.7وفي المائة    1.9، إذ بلغا حوالي  2020في نھایة عام    لكیةمعدل العائد على حقوق المو

تراجع إلى أثر جائحة فیروس ، ویُعزى ھذا ال في العام السابق  في المائة على التوالي  7.5وفي المائة    3.5مقارنةً مع  

   كورونا على القطاع.

 
  4.4  بنسبةالتمویلي  فقد تطور حجم الموجودات لدى كل من شركات التمویل وشركات التأجیر  في سلطنة ُعمان  أما  

لیبلغ   المائة  دوالر    2,900في  عام ملیون  المحلي اإلجمالي لكن  ،  2018  في  الناتج  إلى  القطاع  ھذا  نسبة أصول 

بلغ حجم محفظة القروض    وقد  ،2018في عام    في المائة  3.66الى  في المائة    2017  عام في    3.93تراجعت من  

مسجلةً   2018ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام  2,898 لدى كل من شركات التمویل وشركات التأجیر التمویلي

ما بخصوص جودة المحفظة فقد بلغت نسبة الدیون المتعثرة إلى  أ.  بالعام المنقضيفي المائة مقارنة    2.6نمواً بنسبة  
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في المائة في العام السابق. وتُعد نسبة الدیون المتعثرة    8.6مقابل    2018  عام  ي نھایةفي المائة ف   12إجمالي اإلئتمان  

مرتفعة إذا ما قورنت بالقطاع المصرفي باعتبار ان التمویل الممنوح من شركات التمویل والتأجیر التمویلي موجھ  

 ً التمویلي بحاجة إلى تعزیز قدرتھ   نحو المنشآت الصغیرة والمتوسطة. كما أن قطاع شركات التمویل والتأجیر  أساسا

  ، على تحلیل اإلئتمان وإدارة المخاطر وبما یخفض من مخاطر اإلئتمان. أما فیما یخص مؤشرات أداء ھذا القطاع

في المائة    7.6في المائة و  2.0فقد بلغ كل من معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق المساھمین  

في المائة على التوالي للعام السابق. ویُعزى تراجع أرباح ھذا    15.9في المائة و  4.1مقابل    2018في نھایة عام  

 .القطاع بشكل رئیس إلى إرتفاع تكلفة اإلقراض وارتفاع المصاریف التشغیلیة

 
  التمویلي استناداً شراف على شركات التأجیر  س المال الفلسطینیة بالرقابة واإلأھیئة سوق ر  تقوم   ،فلسطین   دولةوفي  

) من "قرار بقانون  7ما أن المادة (، ك2004) لسنة  13من قانون ھیئة سوق رأس المال رقم (  )3حكام المادة (أل

شراف على نشاط التأجیر  بشأن التأجیر التمویلي" حددت مھام الھیئة في الرقابة والتنظیم واإل  2014) لسنة 6رقم (

   .التمویلي

 
وذلك بقیام أحد الشركات    ،ختراق إ حداث  إالحالیة التي تواجھ شركات التاجیر التمویلي في التوســع وتتمثل التحدیات  

  إضافةً إلى  ستثمار في السوق الفلسطیني ورفع مستوى التعامالت في نشاط وعقود التأجیر التمویلي. اإلفي  العالمیة  

  وھي تواجھ تحدیات في ذلك نظراً   ،نشــائیةقاریــة واإل نتاجیة والعقیام الشركات القائمة بالتوسع فــي القطاعــات اإل 

تأجیراً إلعــدم   والمستأجرة  المنقولة  غیر  األموال  لتسجیل  المنظمـة  التعلیمات  ً   كتمــال  وجــود  تمویلیا وعــدم   ،

اإل مــن  المؤجر  استفادة  یخــص  بمــا  للمستتعلیمــات  الممنوحة  الضریبیة  الجمركي كاإل  ،جر أ عفاءات  عفاء 

  ة.ستثمار، أو التأجیر التمویلي لذوي االحتیاجات الخاصإلل

 
إلــى مصــادر  إ تمویل  ضافة الى ذلك، تواجــھ شركات التأجیــر التمویلي العاملة في فلسطین صعوبة الوصول 

الخیــار التمویلي وأھمیتــھ  ، للمسـاھمة فـي التوسـع بعملیاتھـا، إضافـة إلى عــدم توفر الوعــي التــام بھــذا  مسـتدامة

 .طنین وأصحاب المشاریعابیــن المو

 
أصول القطاع المالي    إجمالي قد شكلت نسبة حجم األصول إلى  ف  المتعلقة بھذا القطاع،   أھم المؤشراتیخص  فیما  

، أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد  2020في المائة في نھایة عام    0.9حوالي    فلسطینفي  

  شركات   9لغ عدد شركات التأجیر التمویلي المرخصة من قبل الھیئة  ب، كما  2020في المائة في نھایة عام    1.0بلغت  

ت قیمة إجمالي استثمار العقود  بلغوقد  .  2018شركة في نھایة عام    13، علماً أن عددھا بلغ  2019في نھایة عام  

.  عقداً   995، بواقع  2020ملیون دوالر في نھایة سبتمبر    44.4ما یُقارب  ،  ھیئة سوق المال الفلسطینیةالمسجلة لدى  

  92.1مقابل    ،2019  عام عقداً، كما في نھایة    1,998ملیون دوالر أمریكي، بواقع    90.9ما یقارب  في حین بلغ  

كما في نھایة عام    1,645ملیون دوالر، بواقع   في    1.3بنسبة    إنخفضت  جمالي قیمة العقودإ  أي أن  ،2018عقداً 

  في عدد العقود المسجلة لدى الھیئة.  في المائة  21.5، بینما كان ھناك زیادة بنسبة  2018مقارنة مع نھایة العام    المائة

من   في المائة  83ت ما نسبتھ  وما زالت المركبات تشكل الحصة األكبر من محفظة التأجیر التمویلي، حیث شكل 

العقود   قیمة  عام  إجمالي  نھایة  نسبتھ  ،  2019في  ما  مع  المائة  78مقارنة  العام    في  الشاحنات  2018في  أما   .
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  من العام السابق.  في المائة 12مقارنة بنسبة  2019في نھایة عام  في المائة  9والمركبات الثقیلة، فشكلت ما نسبتھ 

في المائة من إجمالي قیمة العقود المسجلة كما في نھایة  57.7من جانب آخر، إستحوذ قطاع األفراد على ما نسبتھ 

في المائة لنفس الفترة. علماً أن قطاع الشركات كانت    42.3، في حین أن قطاع الشركات إستحوذ على  2019عام  

في المائة لقطاع    44.7من قیمة العقود المسجلة مقابل  في المائة    55.3، إذ بلغت  2018حصتھ أكبر في نھایة عام  

 األفراد لنفس الفترة. 
 

فلسطین،  وفیما یخص   أخرى،من جھة   في  العقاري  الرھن  تمویل  ھیئة سوق رو  قطاع  بالرقابة  أتقوم  المال  س 

استناداً واإل العقاري  شركات تمویل الرھن  على  المال رقم  ) من قانون ھیئة سوق رأس  3حكام المادة (أل  شراف 

   .2004) لسنة 13(
 

زال    العقاريال  الرھن  لتمویل  األولي  تتمثل  السوق  تحدیات،  عقاري  بع  یواجھ  رھن  تمویل  شركات  وجود  دم 

حیث یقتصر التعامل في السوق األولي على البنوك فقط، وتعتمد بعض البنوك على مصادرھا الذاتیة    ، متخصصة

للتمویل في عملیات اإلقراض العقاري، في حین تلجأ البنوك األخرى إلى إعادة تمویل قروضھا من خالل السوق  

 "فلسطین لتمویل الرھن العقاري الثانوي لتمویل الرھن العقاري، حیث یعمل في ھذا السوق شركتان ھما "شركة  

عام   عامة  مساھمة  كشركة  أُسست  الفلسطینیة1999التي    ".، والشركة التابعة لھا "شركة تمویل الرھن العقاري 

العقاريتعد  كذلك   الرھن  تمویل  شركات  لعمل  المنظمة  التشریعیة  یو  البیئة  آخر  القطاعا تحدیاً  ھذا  إضافةً    .جھ 

ً محدودیة االراضي المسجلة رسمل انتشار وتوسع قطاع التمویل العقاري غیر  ، وكذلك  في دوائر تسجیل األراضي  یا

  .)ني المباشر من قبل المطورین العقارییأالرسمي (
 

التمویل على إصدار سندات   إقبال شركات إعادة  تمویلھ محدودة، وذلك بسبب عدم  الثانوي فمصادر  السوق  أما 

بموجودات عقاریة، علماً بأن السندات المدعومة بموجودات عقاریة تحتاج إلى قانون  القرض أو السندات المدعومة  

   .خاص بھا إلصدارھا
 

حوالي    2019صول شركات التمویل العقاري نھایة العام  أجمالي  إ فقد بلغ    فیما یخص أبرز مؤشرات ھذا القطاع،

نھایة  في  العائد على األصول معدل   ، فیما بلغملیون دوالر 15 فقد بلغمال الس أرأما إجمالي ملیون دوالر،   38.4

 . في نھایة نفس العام  في المائة 3.6العائد على حقوق الملكیة في حین بلغ معدل ، في المائة  1.79حوالي  2019
 

  1,097ملیون دوالر، مقابل    993حوالي    2020بلغت موجودات شركات التمویل في نھایة عام    قطر،دولة  وفي  

كما بلغت أنشطة التمویل اٍإلسالمي التي  في المائة.    9.5، أي بمعدل إنخفاض بلغ  2019ملیون دوالر في نھایة عام  

المرخصة في قطر    تقدمھا شركات   ملیون  855  مقابل  ،2020  عام   نھایة   في  دوالر  ملیون  850  حواليالتمویل 

  651بالنسبة لحقوق المساھمین فقد بلغ    .المائة  في  واحد  من  أقل  انخفاض  بمعدل  أي  ،2019  عام   نھایة  في  دوالر

في    6.7، أي بمعدل تراجع بلغ  2019ملیون دوالر في نھایة عام    698، مقابل  2020ملیون دوالر في نھایة عام  

 المائة.  

ستثمار التقلیدیة واإلسالمیة فیما یخص نشاط  یقوم بنك الكویت المركزي بالرقابة على شركات اإل  دولة الكویتوفي  

بتقدیم خدماتھا المالیة. وقد بلغ    -شركة  26البالغ عددھا  – ستثمار التقلیدیة  ستمرت شركات اإلإالتمویل فقط، وقد  



90

  

90 
 

عام   نھایة  في  الشركات  ھذه  موجودات  حجم  ملیون    8,456.2حوالي    2020حجم  أن  (علماً  أمریكي  دوالر 

دوالر    ملیون  10,693ملیون دوالر أمریكي)، مقابل حوالي    8,913.4بلغ حوالي    2019عام    في نھایةالموجودات  

نھایة    9,922.8و في  دوالر  التوالي  2018و  2017  عاميملیون  حجم  على  في  الطفیف  التراجع  ھذا  ویُعزى   ،

شركة في    27إلى    2018شركة في نھایة عام    29ر التقلیدیة من  ستثمانخفاض عدد شركات اإلإ الموجودات إلى  

. وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات  2020عام    نھایة  شركة في  26نخفض إلى  إ، ومن ثم  2019نھایة عام  

في المائة   6.8حوالي    2020لي اإلجمالي في عام  حالقطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج الم

 في المائة على التوالي.  18.4و

ملیون دوالر في نھایة عام    896ئتمانیة المقدمة من ھذه الشركات حوالي  من جانب آخر، بلغ حجم التسھیالت اإل 

مقابل  2020 نھایة  1,027.9،  في  دوالر   حوالي  2019عام    ملیون  بلغ  االئتمانیة  التسھیالت  حجم  أن  علماً   ،

على التوالي، في حین بلغ حجم    2018و  2017  عاميملیون دوالر في نھایة    1,109.9ملیون دوالر و  1,141.8

ملیون دوالر    3,192  ، مقابل حوالي  2020ملیون دوالر في نھایة عام    2,971.2ستثمارات ھذه الشركات حوالي  إ

ملیون دوالر في   3,305.3ملیون دوالر و  3,254.8ستثمارات حوالي  ، في حین بلغ حجم اإل2019عام    في نھایة

شركة، فقد بلغ حجم    32ستثمار اإلسالمیة والبالغ عددھا  على التوالي. أما شركات اإل   2018و  2017  عامينھایة  

،  2019عام    دوالر في نھایة  ملیون  11,694.4مقابل    2020ملیون دوالر في نھایة عام    10,411.4موجوداتھا  

 عاميملیون دوالر في نھایة    12,107.3ملیون دوالر و  13,989.8ھذا وقد بلغ حجم موجودات ھذه الشركات  

اإل 2018و  2017 شركات  عدد  أن  علماً  بلغ  .  شركة في األعوام    35شركة و   37شركة و  39ستثمار اإلسالمیة 

. وقد بلغ حجم  ذكره كما سبق    2020شركة في نھایة عام    32نخفض إلى  إعلى التوالي، ثم    2019و  2018و  2017

، علماً أن حجم التمویل بلغ حوالي  2020ملیون دوالر في نھایة عام    925.8التمویل المقدم من ھذه الشركات حوالي  

ملیون دوالر في نھایة عامي   1,024.2ملیون دوالر و  1,062.6، مقابل حوالي  2019في نھایة عام    1,071.8

ملیون دوالر في نھایة عام    3,402.9ستثمارات المالیة فقد بلغ حوالي  على التوالي، أما حجم اإل  2018و  2017

  4,086.4، مقابل حوالي  2019ملیون دوالر في نھایة عام    3,771.8ستثمارات بلغ حوالي  ، علماً أن حجم اإل 2020

   .على التوالي 2018و 2017ر في نھایة عامي ملیون دوال 3,964.6ملیون دوالر و

اللبنانیة،    وفي التأجیري  بلغ حجم موجودات قطاع التمویل واإلالجمھوریة  قراض بما في ذلك شركات التمویل 

  1,421علماً أن حجم الموجودات بلغ    ،2018عام  ملیون دوالر في    1,370مقابل    2019  عام ملیون دوالر    1,134

علماً أن حجم موجودات قطاع    ،على التوالي  2016و  2017ملیون دوالر في نھایة عامي    1,316وملیون دوالر  

ھذا وقد بلغت نسبة   في المائة من إجمالي موجودات القطاع المالي في لبنان.  0.6ما نسبتھ    شكل  التمویل واإلقراض

في المائة   1اه القطاع المصرفي  مدیونیة القطاع المالي غیر المصرفي (شركات تمویل ومؤسسات تمویل أصغر) تج

 .من إجمالي التسھیالت الممنوحة

وھي بصدد تصحیح أوضاعھا  ،توجد شركة واحدة في الوقت الحالي تزاول نشاط التأجیر التمویليدولة لیبیا  وفي

المركزي ولیس لوزارة االقتصاد كما كان في السابق، كذلك تقدمت بعض   بشأن خضوعھا لرقابة مصرف لیبیا 
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المصارف بطلبات لمصرف لیبیا المركزي للموافقة على تأسیس شركات تأجیر تمویلي والزالت ھذه الطلبات قید  

   الدراسة.

شركة في   44نشاط التأجیر التمویلي  التي تزاول  المسجلة  لي عدد الشركات  بلغ إجما،  جمھوریة مصر العربیةفي  

  ، 2020خالل عام  ملیار دوالر)    3.7(ملیار جنیھ    58.9عقود التأجیر التمویلي نحو    بلغت قیمةو،  2020عام  نھایة  

. وقد ترجع في المائة  5.4، بمعدل ارتفاع بلغ نحو  2019خالل عام  ملیار دوالر)    3.5(ملیار جنیھ    55.9مقارنة بـ  

ھذه الزیادة السنویة المحدودة إلى تباطؤ نشاط التأجیر التمویلي نتیجة لتأثر األنشطة االقتصادیة بتداعیات جائحة  

 .كورونا

 

أحد الركائز الھامة لتوفیر رأس المال العامل وتسریع دورتھ، وعلى  یُعد سوق التخصیم في مصر    من جانب آخر،

لحقوق المالیة قصیرة األجل، وبالرغم من اآلثار السلبیة لجائحة كورونا على النشاط  وجھ األخص في تخصیم ا 

، حیث  في المائة  6.6محققاً معدل نمو سنوي قدره    ،إال أن نشاط التخصیم قد واصل االرتفاع  ،االقتصادي بوجھ عام

  ملیار   10.6بـ    مقارنةً ،  2020خالل عام  ملیون دوالر)    716.8(ملیار جنیھ    11.3ت قیمة األوراق المخصمة  غبل

 . خالل العام السابق ملیون دوالر) 672.4( جنیھ
 

بالعدید من الخدمات واألدوات    من تأثیره وإرتباطھ  ، فتنبع أھمیتھ في مصرستثمار العقاريقطاع اإل  فیما یخص 

ستثمار العقاري. ووصل عدد  إلى صنادیق اإل   إضافةً   ،مثل التمویل العقاري والتأجیر التمویلي والتوریق  ،المالیة

(منھا شركة واحدة    2020شركة بنھایة عام    15الشركات العاملة في نشاط التمویل العقاري في السوق المصري  

 إلعادة التمویل العقاري). 

 

لعمالئھا خالل عام ملیون دوالر)    215.7(ملیار جنیھ    3.4قامت شركات التمویل العقاري بمنح  في ھذا اإلطار،  

، بمعدل ارتفاع  2019تمویالت ممنوحة خالل عام  )  ملیون دوالر  164.9(ملیار جنیھ    2.6حوالي  ب   مقارنةً ،  2020

نحو   المائة  31بلغ  التمویفي  نشاط  تباطؤ  إلى  السنویة  الزیادة  ھذه  ترجع  وقد  األنشطة  .  لتأثر  نتیجة  العقاري  ل 

 .االقتصادیة بتداعیات جائحة كورونا

 
شركات تقوم بتوزیع   7شركة متخصصة في قروض االستھالك و  12، تضم شركات التمویل  المملكة المغربیة  وفي

الشركات في مجاالت القروض العقاریة والكفالة وتحصیل وشراء  .یجارقروض اإل وتمثل    .الدیون وتنشط باقي 

لشركات   في المائة  42مقابل    ،من مجموع أصول شركات التمویل   في المائة  48شركات قروض االستھالك حوالي  

 . األخرىوالباقي تتقاسمھ الشركات  قروض اإلیجار

  ملیار دوالر،  13المائة إلى ما یقارب  في 4.6بنسبة ، ارتفع مجموع أصول شركات التمویل 2019في نھایة عام  

ً انخفاض 2019في المائة في العام السابق. ویظھر ھیكل الموارد عام  5.0مقارنة بنسبة    في مدیونیة ھذه الشركات ا

في المائة. أما على صعید    22إلى  في المائة، لصالح سندات الدین المصدرة والتي ارتفعت   48تجاه المصارف إلى 

في المائة في عام   5.4في المائة مقابل    1.1رتفع العائد الصافي البنكي لشركات التمویل بنسبة  إالمردودیة، فقد  

في المائة، ومتوسط العائد على األموال    1.3األصول لھذه الشركات نسبة    ، كما ناھز متوسط العائد على2018
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ملیار درھم    16.7  بلغ حوالي  2019إجمالي تمویل السنة المالیة  تجدر اإلشارة إلى أن    في المائة.  14الذاتیة نسبة  

وقد بلغت كل من نسبة إجمالي    .2018مقارنة بعام    في المائة  5.8  بلغتبزیادة    ملیون دوالر)  1,759.7(  مغربي

إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي    موجودات القطاع

 . في المائة على التوالي 6.2وفي المائة  2.9حوالي   2020في عام 

فقد   سبق،  ما  إلى  ینایر  إضافةً  في  المستشارین)  البرلمان (مجلس  التمویل    2021صادق  قانون جدید حول  على 

تمویالت  Crowdfinding(  الجماعيأو   التعاوني جمع  خالل  من  تتم  المشاریع،  لتمویل  جدیدة  آلیة  وھي   ،(

 . المساھمین عبر منصة إلكترونیة، بھدف تمویل المبادرات سواء ربحیة أو غیر ربحیة

 20قطاع شركات الصرافة 

 
 ً ً ھام  یُعتبر قطاع شركات الصرافة قطاعا في االقتصاد من خالل   فاعالً   في الدول العربیة، حیث یلعب القطاع دوراً   ا

المعامالت اإلتلبیة اإل العمالت األجنبیة لمجموعة متنوعة من  المحلیة من  المنظورة مثل حتیاجات  قتصادیة غیر 

تحویل األموال السفر إلى الخارج ألغراض السیاحة أو التعلیم أو الصحة. ولكن أھم دور تؤدیھ ھذه الشركات ھو  

لمحدودیة البیانات الرسمیة المنشورة لھذا  في الخارج  من قبل المقیمین   إلى عائالتھم في بلدانھم األصلیة، ونظراً 

 .القطاع، نستعرض فیما یلي تطورات ھذا القطاع في بعض الدول العربیة

 
موزعة في كافة محافظات    فرعاً)  163و (شركة   125بلغ عدد شركات الصرافة  المملكة األردنیة الھاشمیة في  

ً   157و(شركة     129مقابل  ،   2020في عام    )المملكة ،   2019موزعة في كافة محافظات المملكة في عام    )فرعا

ملیون دوالر    245مقابل    ،2020ملیون دوالر كما في نھایة عام    228وقد بلغ حجم قطاع شركات الصرافة حوالي  

وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات القطاع إلى   ،في المائة   6.9بلغت  ، بنسبة تراجع   2019في نھایة عام 

القطاع المالي  2020ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام    ،إجمالي موجودات 

 141.8بلغ  في المائة على التوالي، أما إجمالي رؤوس األموال لھذه الشركات فقد  0.52في المائة و   0.3حوالي 

في    2.3، أي بنسبة نمو بلغت   2019ملیون دوالر في نھایة عام     138.6مقابل،   2020ملیون دوالر في عام  

ملیون دوالر    8.02و   7.99حوالي    2020فیما یخص حجم مشتریات ومبیعات ھذا القطاع فقد بلغ خالل عام   .المائة

لغ كل من معدل العائد على رأس المال ومعدل العائد على  على التوالي، أما عن مستوى أداء ھذه الشركات، فقد ب 

في المائة    3.18    في المائة على التوالي، مقابل  )  2.35 () في المائة و3.97حوالي (  2020الموجودات خالل عام  

 . 2019في المائة خالل عام  1.74و 

 
عالمیاً لتحویل العمالت ونقل األموال من الشرق األوسط  تعد اإلمارات مركزاً  ،  اإلمارات العربیة المتحدةوفي دولة  

والسیاحة األعمال  ونمو  الوافدة،  العمالة  بفضل  وإفریقیا،  العاملین    بلغتو  .وآسیا  تحویالت  باتجاه    الصادرة قیمة 

شركات الصرافة على    استحوذت ،  ملیار دوالر)  42.1(حوالي    ملیار درھم   154.5  اليحو   2020في عام  بلدانھم  

  ، مقابل 2020في نھایة عام    ةشرك  88وقد بلغ عدد شركات الصرافة    .منھا، فیما تنفذ البنوك البقیةفي المائة    72

 
 . المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةمصدر البیانات:    20
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  تحویالت المغتربین   للخارج،  الموجھة  الشخصیة  التحویالت  تمثل   . 2019شركة في نھایة عام    123و  شركات   104

مقارنة    درھم   ملیار  8.3  قیمتھ  بما  التحویالت  ، تراجعت2020عام    وخالل.  الشخصیة  المواطنین  تحویالت  وكذلك

 التي  للخارج،  الموجھة  الشخصیة  التحویالت  انخفاض  رئیس، إلى  بشكل  یُعزى  ما  وھو  ،2019  عام   من  نفسھا  الفترة 

  سجلت   نفسھ،  الوقت  وفي.  درھم   ملیار  18.1  أو  في المائة  13.8  بنسبة  شركات الصرافة  خالل  من  جرى تسویتھا

  9.8  أو في المائة  28.8  بنسبة زیادة   البنوك خالل  من تسویتھا   جرت   والتي   للخارج، الشخصیة الموجھة  التحویالت 

 . 2019 عام  الفترة من بنفس مقارنة درھم  ملیار
 

  عام  ملیارات درھم في  10التي سجلھا قطاع الصرافة    األصولبلغ إجمالي  فیما یخص مؤشرات أداء القطاع، فقد  

في    25  حوالي  ملیار درھم، وھو ما یمثل  2.5القطاع بحجم كاف من رأس المال بمقدار  یتمتع  بشكل عام،    .2020

ً   األدنىیبلغ الحد  و  .صولألمن إجمالي ا  المائة لنظام المصرف    لرأس المال المدفوع المطلوب لشركات الصرافة وفقا

ملیون درھم للكیانات التي تم تأسیسھا كشركات ذات مسؤولیة محدودة، أما بالنسبة لشركات الصرافة    50ي  المركز

  مالیین  10لرأس المال المدفوع یتراوح من ملیونین إلى    األدنىالعاملة كمؤسسات فردیة أو شراكات، فإن الحد  

ً شركات الصرافة الحف  ، یجب علىالمصرف المركزي  حسب متطلباتو.  درھم  ،  ألنظمتھ  اظ على سیولة كافیة. ووفقا

 .األقلضعف الخصوم المتداولة على   1.2المتداولة لشركات الصرافة ألصول یجب أن تمثل ا
 

تشمل المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في البحرین مؤسسات الصرافة المتخصصة في التحویالت    مملكة البحرین   وفي 

السریعة  العمالت  المالیة  تقد   ، والموثوقة وصرف  استبدال  م  والتي  لألفراد والشركات والمؤسسات في مجال  خدماتھا 

مرخصة للصرافة، وكلھم مدرجون    ة مؤسس   18، كان ھناك  2018العمالت والتحویالت المالیة. واعتباراً من دیسمبر  

 ً نمواً خالل السنوات القلیلة الماضیة، مما یشجع شركات    البحرین . ویشھد سوق الصرافة والتحویالت المالیة في  محلیا

ملیون دوالر،    248  حوالي   2020، وقد بلغ حجم موجودات قطاع شركات الصرافة في نھایة عام  الصرافة على التوسع 

في المائة، وذلك نتیجة لتراجع بندي النقد    8.2، أي بمعدل إنخفاض بلغ  2019ملیون دوالر في نھایة عام    271مقابل  

في المائة   3والموجودات األجنبیة. في المقابل إرتفع رأس المال واإلحتیاطي لدى شركات الصرافة في البحرین بمعدل  

ملیون دوالر    229.4حوالي    2020قیمة إجمالي رأس المال واإلحتیاطي في نھایة عام  ، إذ بلغت  2020في نھایة عام  

  . 2019ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام    228.8أمریكي، مقابل  

تم السماح بإحداث مكاتب الصرف وتوسیع نشاطھم بتمكین الشخص الواحد من فتح أكتر    الجمھوریة التونسیة  وفي

المتعلقین بممارسة نشاط    2019لسنة    7وعدد    2018لسنة    7صدار المنشورین عدد  إ وذلك من خالل    ،من مكتب

وقد بلغ عدد مكاتب الصرف المرخص    ،الصرف الیدوي من قبل األشخاص الطبیعیین من خالل فتح مكاتب الصرافة 

ً   186، منھا  مكتب  211لھا من قبل البنك المركزي   . وقد في تونسوالیة    19  وموزعة على  انشاطھ  تباشر  مكتبا

 .ملیون دوالر 500حوالي   2020دیسمبر  في نھایةبلغ حجم المبالغ بالعمالت التي تم إحالتھا لدى مكاتب الصرف 

من عناصر اإل   دولة فلسطینوفي   أساسیاً  ستقرار المالي كون شركات الصرافة تلعب  یعتبر قطاع الصرافة ركناً 

احتیاجات الجمھور من العمالت المختلفة، فضالً عن تقدیم الخدمات األخرى "تحویل األموال،  دوراً مھماً في تلبیة 

شراء الشیكات"، كما تلعب دوراً مھماً في تعزیز الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالیة لكافة المناطق في  

وسعیاً من سلطة النقد بشكل مستمر لتطویر المنھجیات واألدوات الرقابیة بما یتالءم مع التطورات الرقابیة    .فلسطین
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والتكنولوجیة، فقد قامت بتطویر نظام آلي لتسھیل عملیات الرقابة المكتبیة والمیدانیة على قطاع الصرافین، وذلك  

 .ھامن أجل تحسین كفاءة ھذه العملیات وتحسین فعالیة مخرجات

 
والتعلیمات الرقابیة المنظمة للعمل    2016) لسنة  41حكام القرار رقم (أشراف على قطاع الصرافة بموجب  یتم اإل 

) بشأن تنظیم عمل الصرافین كوكالء لمقدمي  2020/ 29إصدار تعلیمات رقم (  2020الصیرفي، وتم خالل العام  

 :مجموعة من األھداف فیما یلي أھمھا لى إخدمات الدفع. وتھدف سلطة النقد من الرقابة على القطاع 

 .ستقرار الماليستراتیجیة الشمول المالي وتعزیز اإل إالمساھمة في  .1

 .حمایة حقوق جمھور المواطنین المتعاملین مع الصرافین (حمایة المستھلك) .2

  .تنظیم العالقة ما بین المصارف والصرافین .3

 .بالخدمات المقدمةربط اشكال ومتطلبات الترخیص  .4

 .حمایة القطاع الصیرفي بشكل عام  .5

 
في المائة في نھایة عام    0.4ي في فلسطین حوالي  صرفوقد شكلت نسبة حجم األصول إلى حجم أصول القطاع الم 

بلغ  ، وقد  2020في المائة في نھایة عام    0.5، أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت  2020

محل/ شركة في الضفة    209محل/ شركة، منھا    246محال وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في فلسطین  عدد  

محل/ شركة في قطاع غزة، كما تجدر اإلشارة بأن عدد شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحواالت في فلسطین    37و

 .ني في فلسطینلكتروشركة صرافة كوكالء لشركات خدمات الدفع اإل  14شركة، وتعمل   70بلغ 

 
  ، ملیون دوالر أمریكي  77.6حوالي    2020جمالي حقوق الملكیة لقطاع الصرافة كما في نھایة العام  إبلغ  كذلك  

ً ملیون دوالر أمریكي، محقق  79.1  ھوإجمالي موجودات ملیون دوالر أمریكي، وقد بلغ حجم    2.4أرباح بما قیمتھ    ا

بلغ حجم عملیات بیع العمالت المنفذة من خالل الصرافین مع    كما  .ملیون دوالر أمریكي  49.5السیولة ما یعادل  

حوالي   مع    2,404.5الجمھور  الصرافین  من  المنفذة  العمالت  بیع  عملیات  حجم  وبلغ  أمریكي،  دوالر  ملیون 

ملیون دوالر أمریكي، أما فیما یتعلق بالحواالت المالیة فقد بلغ حجم الحواالت   571الصرافین حوالي  المصارف و

  450.4ملیون دوالر أمریكي، بینما بلغ حجم الحواالت المالیة الواردة    224.5المالیة الصادرة من خالل الصرافین  

 ملیون دوالر أمریكي. 

 
، 2020ملیون دوالر في نھایة عام    567.9قطاع شركات الصرافة في قطر حوالي    حجم أصول بلغ قطر  دولة وفي

في المائة. في حین إرتفع رأس    9.0، أي بنسبة إنخفاض بلغت  2019ملیون دوالر في نھایة عام    623.6مقابل  

.  2020عام    ملیون دوالر في نھایة  218.4إلى    2019ملیون دوالر في نھایة عام    211.5المال المدفوع للقطاع من  

ملیون دوالر في نھایة   40.7أما عن مؤشرات أداء القطاع فقد كانت جیدة، إذ إرتفعت األرباح المدورة للقطاع من 

ملیون   307.7حقوق المساھمین من  ت نسبة  ، وكذلك إرتفع2020ملیون دوالر في نھایة عام    54.0إلى    2019عام  

 في المائة. 9.0، محققةً نمواً بمعدل 2020في نھایة عام  ملیون دوالر 335.3إلى  2019دوالر في نھایة عام 
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شركة صرافة في نھایة عام    40مقابل   2020 عام  نھایة في شركة 38  الصرافة شركات عدد  بلغ الكویت دولة وفي

 752.5مقابل حوالي   ،2020في نھایة عام    دوالر ملیون  805.9 نحو ھذا القطاع  حجم أصول، وقد بلغ  2019

وقد شكلت نسبة حجم األصول إلى حجم   المائة،  في 7.1 بلغ نحو  نمو أي بمعدل  2019 عام نھایة  في دوالر  ملیون

، أما نسبة حجم األصول إلى الناتج  2020في المائة في نھایة عام    0.3أصول القطاع المالي في الكویت حوالي  

في   تراجع أرباحھا  شركات الصرافة  ضتوقد عو.  2020في المائة في نھایة عام    0.8المحلي اإلجمالي فقد بلغت  

ً ، إال أنھا  2018مقارنةً بعام    في المائة  2.3سبة  ن، الذي تراجع آنذاك ب2019عام   األشھر في نھایة    تضاعفت تقریبا

، حیث حققت ھذه الشركات أرباحاً بلغت حوالي 2019مقارنةً بنفس الفترة من عام    2020عام  التسعة األولى من  

،  2019ملیون دوالر لنفس الفترة من عام    45.0مقابل    2020دوالر في التسعة أشھر األولى من عام  ملیون    83.9

أن ھذه الشركات حققت  60.5 مقابل حوالي  2019 عام  نھایة في دوالر ملیون  59.1 حوالي أرباح صافي علماً 

 بیع إیرادات ارتفاع بببس أساسي الشركات بشكل أرباح صافي ارتفع وقد ،2018 عام  نھایة في دوالر ملیون

 ھذه  كفاءة  إلى یُشیر الذي األمر ،من جھة، وتراجع المصروفات اإلداریة والمصرفیة من جھة أخرى  العمالت

 . أعمالھا الرئیسیة من إیرادات بتحقیق  الشركات

 في الدول العربیة  الرقابة على القطاع المالي غیر المصرفي

القطاع المالي  الحاجة إلى تنظیم كافة مؤسسات    برزت،  2008في عام    العالمیةكدرس ُمستفاد من األزمة المالیة  

. فغیاب  )Shadow Bankingصیرفة الظل    بما في ذلك(  وخصوصاً شركات التمویل بكافة أنواعھا  غیر المصرفي

قد یترتب عنھ نشوء فقاعات أصول ومخاطر    ،والرقابة الكافیة علیھ   عدم توفر المتابعةزمة حول القطاع و الالبیانات ال

دراسة واقع ھذا القطاع  ب السلطات الرقابیة    قیام   من األھمیة بمكان،نظامیة تؤثر سلباً على اإلستقرار المالي. وعلیھ،  

وتعریف نشاطھ وتحدیاتھ بشكل دقیق مع التركیز على توفیر بیانات دقیقة تمكن من متابعة القطاع، وذلك للوقوف  

ً ھ ومخاطره. كما یتطلب األمر تنسیقعلى حجم أكبر بین مختلف السلطات اإلشرافیة والرقابیة على القطاع المالي    ا

تختلف من دولة عربیة إلى  قد  أسالیب الرقابة على القطاع المالي غیر المصرفي  ن  إ   في ھذا السیاق،  والمصرفي.

الرقابة على معظم مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي  ت مھام  ل ، فبعض الدول أوك(مثل باقي دول العالم)   أخرى

،  إلى البنك المركزي، في حین أن بعض الدول لدیھا ھیئات رقابیة متعددة على القطاع، مع وجود تنسیق فیما بینھا 

إن   الحیث  السلطات  المالي غیر    رقابیة واإلشرافیةالتنسیق بین  القطاع  الناشئة عن  المخاطر  قیاس  لنجاح  أساس 

یة القدرة والصالحیة واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر الرقابتوفر لدى الجھة  ت  على أنصرفي بشكل فعّال،  الم

 ستقرار المالي.  القطاع بما یعزز من اإل
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في حال كان التوجھ اإلشرافي في الدولة، لوجود ھیئات إشرافیة مستقلة متعددة على القطاع المالي  في ھذا السیاق، 

غیر المصرفي، من المناسب التنسیق بین المصرف المركزي وھذه الھیئات، قد یكون من خالل توقیع مذكرات  

جوانب التي تھم المصرف المركزي، مثل قضایا المخاطر النظامیة (بما في ذلك مخاطر العدوى)،  تفاھم بخصوص ال 

  لجنة أو أزمات إدارة  لجنة تشكیلكذلك تبرز أھمیة وحمایة المستھلك المالي، والشمول المالي، واإلستقرار المالي. 

  وھیئة  المالیة  وزارة   عن  ممثلین  عضویتھافي    تضم   أن   على  برئاستھ، و  المركزي  المصرف   داخل  مالي  استقرار

 السیاسة  بین  لتنسیقوھیئة التأمین والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، ل  المالیة  األوراق

وقیاس مخاطر قطاع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة   الجزئیة والكلیة  اإلحترازیة  المالیة والسیاسة  النقدیة والسیاسة

إلى تعزیز فعالیة السیاسة اإلحترازیة الكلیة والتطبیق األمثل ألدواتھا .  الكافي  بالقدر )  19-4یبین الشكل (  .إضافةً 

 .  في الدول العربیة ) تفاصیل شكل الرقابة على مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي1-4والجدول (

 

 

 

 

 

 

 

 السلطات الرقابیة على مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي في الدول العربیة ): 19- 4شكل (

 

  صندوق النقد العربي.2021اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
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 المالي غیر المصرفي في الدول العربیة السلطات الرقابیة على مؤسسات القطاع  ):  1- 4(   جدول 
شركات التمویل  

 األخرى
شركات الوساطة  

شركات التأجیر  شركات الصرافة  المالیة 
 الدولة  قطاع التأمین  شركات التمویل األصغر  التمویلي 

وزارة الصناعة  
 والتجارة 

ھیئة االوراق  
وزارة الصناعة   البنك المركزي المالیة 

 المركزيالبنك  والتجارة 

تم إقرار قانون تنظیم أعمال التأمین 
بموجبھ   2021لسنة    12 تم  والذي 

نقل مھام الرقابة على أعمال التأمین  
إلى   والتجارة  الصناعة  وزارة  من 
أصبح   وقد  األردني  المركزي  البنك 

 15/6/2021القانون نافذ بتاریخ 

 األردن 

ھیئة األوراق   البنك المركزي
 اإلمارات  البنك المركزي - - البنك المركزي المالیة والسلع 

 البحرین  البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي

ھیئة السوق  -
سلطة الرقابة على   البنك المركزي البنك المركزي المالیة 

 التمویل الصغیر 
وزارة -الھیئة العامة للتأمین

 تونس المالیة 

السوق ھیئة   البنك المركزي
 السعودیة  البنك المركزي البنك المركزي - البنك المركزي المالیة 

ھیئة أسواق  -
 السودان  ھیئة الرقابة على التأمین البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المال 

 العراق  وزارة المالیة -دیوان التأمین أخرى أخرى البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي

الھیئة العامة   البنك المركزي
 ُعمان  الھیئة العامة لسوق المال  البنك المركزي  البنك المركزي البنك المركزي لسوق المال 

ھیئة سوق رأس   -
ھیئة سوق رأس   سلطة النقد  المال 

 فلسطین  ھیئة سوق رأس المال  سلطة النقد  المال 

ھیئة قطر   المركزيالبنك 
 قطر  البنك المركزي البنك المركزي - البنك المركزي لألسواق المالیة 

ھیئة أسواق  البنك المركزي
 المال 

بنك الكویت المركزي  
(المؤسسات الفردیة  
والشركات التي ال  

تقوم بتحویل أموال،  
ة  ارتخضع لوز

 التجارة والصناعة) 

 - البنك المركزي

والصناعة،  وزارة التجارة 
الحقاً تم إنشاء وحدة تنظیم  

- 9-1التأمین وذلك بدًء من 
2019 . 

 الكویت 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

ھیئة األسواق  
 المالیة 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

لجنة الرقابة على  
 لبنان قتصاد والتجارة وزارة اإل المصارف 

 المركزي بنكال
األوراق سوق 

  بنكال-المالیة
 المركزي

ھیئة اإلشراف والرقابة على   - المركزي بنكال المركزي بنكال
 لیبیا التأمین 

الھیئة العامة  
 للرقابة المالیة 

الھیئة العامة  
الھیئة العامة   البنك المركزي للرقابة المالیة 

 للرقابة المالیة 
الھیئة العامة للرقابة  

 مصر  للرقابة المالیة الھیئة العامة  المالیة 

الھیئة المغربیة   البنك المركزي
ھیئة مراقبة التأمینات   البنك المركزي البنك المركزي مكتب الصرف  لسوق الرسامیل 

 المغرب  واالحتیاط اإلجتماعي 

   صندوق النقد العربي. 2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 الخالصة 

النسبي قلیل   كان حجمھ  وإن  العربیة،  الدول  غیر المصرفي في  اإلستنتاج بأن القطاع المالي  یُمكن  تقدم،  مما  إنطالقاً 

، إال أنھ قطاع متین  ة في الدول العربی بالمقارنة مع المجموعات اإلقلیمیة األخرى، وبالمقارنة مع حجم القطاع المصرفي  

، إضافًة إلى األثر العمیق  وف والتحدیات التي تواجھھا بعض الدول العربیة ومستقر وال یستدعي القلق بالرغم من الظر 

 . ألزمة فیروس كورونا الُمستجد وإنعكاساتھا على إقتصادات الدول العربیة 

في مجال اإلصالحات االقتصادیة   في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دولھ األعضاء ، و من جانب آخر 

، ولتعزیز اإلھتمام بالقطاع المالي غیر المصرفي  في المنطقة العربیة   ستقرار المالي الھادفة إلى تعزیز اإل والمالیة والنقدیة  

  قام في الدول العربیة، ودوره في الشمول المالي والتنمیة اإلقتصادیة، وحمایة القطاع من المخاطر التي قد یتعرض لھا،  

إصدار المبادئ اإلرشادیة حول تعزیز الدور اإلشرافي للمصارف المركزیة في التعامل مع  ب   2021الصندوق خالل عام  

. حیث تضمنت المبادئ اإلرشادیة مجموعة من  ) 1(ملحق   مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في الدول العربیة 

، حیث  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة   في تقییم مخاطر   التوصیات المتعلقة بسیاسة المصرف المركزي وتعزیز دوره 

الدولة   دقیق على مستوى  المعنیة، بوضع تعریف  الرسمیة  الجھات  بالتعاون مع  المركزي  المصرف  قیام  تؤكد على 

لمؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي التي یُفترض أن تخضع إلشرافھ، والقیام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في  

 لة، للوقوف على حجمھ وطبیعتھ والتحدیات التي تواجھھ.  الدو 

أكدت المبادئ على ضرورة تحدید المتطلبات اإلشرافیة للقطاع المالي غیر المصرفي، بما یشمل بحد أدنى: متطلبات    كما 

وتموی  األموال  غسل  ومكافحة  واإلمتثال  والسیولة،  المال  رأس  كفایة  ومتطلبات  والحوكمة،  والتفرع،  ل  الترخیص 

اإلرھاب، وخطط اإلحالل والتعاقب الوظیفي، واإلفصاح، والبیانات والتقاریر الدوریة، وإعداد وإعتماد خطط معتمدة  

من اإلدارة العلیا للمصرف المركزي، حول كیفیة تنفیذ المھام الخاصة بالتفتیش المیداني والرقابة المكتبیة على المؤسسات  

 أدائھا. المالیة غیر المصرفیة، ومؤشرات تقییم  

تقییم المخاطر النظامیة الناشئة عن  ب ستقرار المالي في المصارف المركزیة  كذلك أوصت المبادئ بأھمیة قیام إدارات اإل 

لدى شركات   البیانات  قاعدة  لتوسیع  المالءمة  المصرفي بشكل مستمر، والنظر في وضع األطر  المالي غیر  القطاع 

على صعید آخر، أشارت المبادئ    مؤسسات وشركات القطاع المالي غیر المصرفي. عملیات   المعلومات اإلئتمانیة لتشمل 

أھمیة قیام المصرف المركزي بتوسیع شمولیة نطاق حمایة المستھلك المالي في المصارف المركزیة،  اإلرشادیة إلى  

شكا  وحدات  بإنشاء  القطاع  مؤسسات  وإلزام  المصرفي،  غیر  المالي  القطاع  عمالء  كافة  تغطي  وتطبیق  بحیث  وى، 

 التعلیمات في ھذا الشأن.  

إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العدید من الجوانب التي تھم قضایا القطاع المالي غیر المصرفي، أھمھا المتطلبات  

الرقابیة واإلحترازیة، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة والجزئیة، وخطط استمراریة  

وإدارة الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ  وخطط التعافي، والتقنیات المالیة الحدیثة، والشمول المالي الرقمي،    العمل، 

 ستقرار المالي.  وغیرھا من الجوانب التي تعزز من اإل 
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 IIوفقاَ للدعامة الثانیة من مقررات بازل    في القطاع المصرفيالمخاطر    من أدوات إدارة أداة  ختبارات الضغط  إ  تعد

،  ستثنائیة الضاغطةفي ظل الظروف اإلوالصدمات  جھة المخاطر  امو  علىلتقییم قدرتھ    لكفایة رأس المال، حیث تستخدم 

وكذلك القطاع المصرفي ككل من خالل قیاس مستوى    ،ختبارات إلى تقییم الوضع المالي للبنك الواحد وتھدف ھذه اإل

حیث یتمثل الھدف  ،  والربحیة والسیولة  رأس المال  كفایةعلى كل من    یناریوھات الشدیدة ولكن ممكنة الحدوثتأثیر الس

  واألزمات   الصدمات  مواجھة  في  حترازیةاإل  التحوط  ومؤشرات  الوقائیة  اإلجراءات  ختبارات في تعزیزالنھائي لتلك اإل 

مستویات السیولة الالزمة الستیعاب الخسائر المترتبة على ھذه  المفاجئة، من خالل تقدیر حجم رأس المال اإلضافي أو  

   ستقرار المالي. الصدمات، ومن ثم دعم اإل
 

المختلفة   المخاطر  مع  ختبارات الضغط في عملیة تطویر خطط الطوارئ للتعاملإ وعلى مستوى البنوك المنفردة، تساھم  

المواتیة أنواع    تخفیف  أدوات  وتفعیل  المال،  رأس  كتدعیم   المصاحبة للظروف غیر  تعدد  المخاطر، وذلك في إطار 

ظل الظروف    في  المحتملة  نكشافاتاإل  مخاطر  ختبارات تقدیرالمخاطر التي تواجھھا البنوك، حیث ینتج عن ھذه اإل

  تمكین   وبالتاليستثماریة،  اإل   ئتمان أو للمحفظةلزیادة معدالت اإلخفاق لعمالء اإل  المحتملة  الخسائر  مثل  ستثنائیة،اإل

ستراتیجیتھا، وتعدیل سیاسات المخاطر لدیھا، وإعادة ھیكلة  إ  تطویر  خالل  من  الظروف  ھذه   لمثل  التحوط  من  البنوك

السیولة المختلفة،    صدمات  متصاصإ  قدرة البنوك على  مدى  مراكزھا لمواجھة الصدمات حال حدوثھا، إلى جانب تحدید

  ،  (ICAAP)المال  رأس  لكفایة  الداخلي  التقییم   عملیة  خالل  الرأسمالي من  طیطالتخ  لعملیة  باإلضافة أنھا تعمل كأداة 

 الالزم توفیره لمواجھة المخاطر المختلفة.     المستقبلي المال  رأس حجم  تقدیر  في البنك تساعد كما
 

المتوقعة    غیر  المخاطر  المركزیة إلى  البنوك  لتنبیھ  المبكر  نذاراإل   أدوات  ختبارات الضغط أحدإمن جانب آخر، تعد  

على  ومنھا  المالي،    في النظام   الضعف   نقاط  تحدید   ارھا السلبیة والتي قد تصل إلى مخاطر نظامیة، وتستخدم فيآثو

المثال ما یواجھ لجائحة فیروس    السلبیة  ثاراآل  عن  الناتجة  من التحدیات  الراھن  الوقت  في  المالي  ستقراراإل  ھسبیل 

واألفراد، وما ینتج عن ذلك من آثار سلبیة على   الشركات  من  العمالء  إخفاق  رتفاعإ  حتمالیةإ  ، ومنھاكورونا المستجد

 مؤشرات السالمة المالیة للقطاع المصرفي. 
 

قتصادیة أو مالیة غیر  إتعتمد على تقییم تأثیر أحداث    التيتحلیل الحساسیة  الضغط اختبارات  ختبارات  إ تشمل  ھذا و 

رتفاع نسبة الدیون غیر المنتظمة،  إمثل  مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة عند مستواھا،    مواتیة على متغیر واحد 

ختبارات تحلیل السیناریوھات،  إ  أو التغیرات في أسعار الصرف أو العائد، أو التغیرات في أسعار األسھم، إلى جانب

،  فتراضات واحد بناء على مجموعة من اإل  وقت   فيعلى عدة متغیرات    بعض الصدمات   یتم من خاللھا تقییم تأثیر  التي 

ختبارات  إلختبارات تحلیل السیناریوھات بین اإ، وتتنوع  اً تأثیر   األشدتتدرج في درجة التأثیر من األقل تأثیراً إلى  والتي  

فتراضیة التي تشمل حدوث تغیرات جوھریة في المتغیرات المالیة  ختبارات اإلالتي تعتمد على أحداث تاریخیة، واإل

 ھذه السیناریوھات.  جتیازإ على البنوك قدرة  ختبارات اإل  ھذه  قتصادیة الكلیة، وتقیساإل أو

العربیةالدولفيالمصرفيالجھازمستوىعلىونتائجھا)التحمل(الضغطإختبارات

الفصل الخامس
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وتتعدد أنواع ومنھجیات اختبارات الضغط المطبقة بواسطة البنوك المركزیة وسلطات النقد في الدول العربیة، فمنھا 

ما یعتمد على عامل واحد من عوامل المخاطر، أو عدة عوامل في ذات الوقت، كما تتعدد أنواع المخاطر التي تتضمنھا  

اإلإ مخاطر  مثل  الضغط  وا ختبارات  والتركز،  و ئتمان،  والتشغیل،  والسیولة،  البنوك،  إلسوق،  بین  العدوى  نتقال 

إلى  إو تنقسم  الكلیة، وبصفة عامة  الضغط  والسیولة.  إختبارات  المالیة  المالءة  العربیة ختبارات  الدول  وتقوم بعض 

، في (Top-down Approach)ختبارات على مستوى القطاع المصرفي بواسطة البنك المركزي  بتطبیق تلك اإل 

البنوك في دول أخرىحین أن   یتم من خالل  وبناء على سیناریوھات   ،(Bottom-up Approach)  ھذا اإلجراء 

ً موحدة محددة بواسطة البنك المركزي من المنھجین السابقین في عدد آخر من الدول. وتتدرج درجات    ، وقد یكون مزیجا

ختبارات في تقاریر  الدول بنشر نتائج تلك اإلختبارات في الدول العربیة، حیث تقوم بعض  فصاح عن نتائج تلك اإل اإل

 ستقرار المالي الخاصة بھا، بینما یقتصر عدد آخر من الدول باإلفصاح عن المنھجیة فقط. اإل

 
 ختبارات الضغط إأنواع 

 :ختبارات الضغط إلى نوعین رئیسین كما یليإیمكن تقسیم  

 
  (Sensitivity Analysis) ختبارات تحلیل الحساسیةإ 

 
قتصادیة أو مالیة غیر  إختبارات الضغط، حیث یتم من خاللھا تقییم تأثیر أحداث  إیمثل ھذا النوع الشكل المبسط من  

مواتیھ على متغیر واحد مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، وذلك بھدف الحكم على مدى حساسیة الوضع المالي  

لمقارنة مع حساسیة المتغیرات األخرى، وھو ما یساعد على تحدید المخاطر المختلفة وترتیب  للبنك لتلك األحداث، وا 

ختبارات البنك على تحدید عوامل المخاطر  تأثیرھاً على كفایة رأس المال ومستوى السیولة لدي البنك. وتساعد تلك اإل

ئتمان،  وأسعار الصرف، المخاطر المتعلقة باإل قتصادي وأسعار العائدقتصاد الكلي مثل النمو اإلالمتعلقة بمتغیرات اإل

السیولة. ھذا ویتم إجراء   التشغیل ومخاطر  التركز، مخاطر  الحساسیة على عدة مستویات  إمخاطر  ختبارات تحلیل 

 الفردي أو الكلي. ىالمستو على سواء  ،داخل البنك 
 

  (Scenario Analysis) ختبارات السیناریوھاتإ
 

ختبارات أكثر تعقیداً من اختبارات الحساسیة، حیث یتم من خاللھا تقییم تأثیر أحداث اقتصادیة أو مالیة غیر  تعد ھذه اإل

واحد(مواتیھ   وقت  في  متغیرات  اإل)  عدة  من  مجموعة  على  تشمل    ،فتراضات بناء  النمو  إوالتي  معدل  نخفاض 

التغیر في أسعار النفط في ، التغیر في سعر العائد،  التضخم رتفاع مستویات البطالة، التغیر في معدالت  إ،  االقتصادي 

فتراضات سالفة الذكر على أساس تاریخي استناداً على أحداث جوھریة وقعت في  األسواق العالمیة. ویمكن وضع اإل

إن حتى إذا لم تكن حدثت بالفعل. وبشكل عام ف  ،الماضي، أو على أساس افتراضي استناداً إلى أحداث ممكنة الحدوث

تھدف الي قیاس التأثیر السلبي للتغیرات االقتصادیة والمالیة الكلیة على أوضاع البنك مثل  ختبارات السیناریوھاتإ

وبالتالي انخفاض ربحیة البنك مما قد یؤثر على مالءتھ، كما یمكن أن تشمل عوامل  ،  رتفاع نسب الدیون المتعثرةإ

 عملة المحلیة أو األجنبیة.قد تؤثر بصورة حادة على سیولة البنك بال ىأخر
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 وفقاً ألنواع المخاطر  ختبارات الضغطإ
 

ئتمان، ومخاطر  مخاطر اإلختبارات متعلقة بالمخاطر مثل  إختبارات الضغط إلى  إما سبق، یمكن تقسیم    ىلإباإلضافة  

باألسلوب البسیط إلى  ختبارات باستخدام عدة منھجیات تبدأ  السوق، ومخاطر السیولة، ویمكن تطبیق كل نوع من اإل 

 النماذج اإلحصائیة عالیة التعقید، ویختلف التطبیق حسب درجة توافر البیانات واإلمكانیات التقنیة والبشریة المتاحة. 
 

 ئتمان مخاطر اإل .1
 

ئتمان على كل من الربحیة وكفایة رأس ئتمان إلى قیاس تأثیر مخاطر اإلختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر اإلإ تھدف  

ئتمان من تدھور جودة محفظة اإلتقیس أثر  ذلك باستخدام فرضیات   المال على مستوى البنك، والقطاع المصرفي، و 

قتصادیة المعرضة لمخاطر، أو تخفیض درجة التقییم  ئتماني للعمالء ببعض القطاعات اإلخالل تخفیض درجة التقییم اإل

قتصادیة المحیطة، أو زیادة نسبة الدیون المتعثرة  تأثرھم بالظروف اإلئتماني لكافة العمالء بالمحفظة حسب درجة  اإل

ئتمانیة المتوقعة في صورة زیادة للمخصصات المكونة ئتمان بالبنك، ویتم ترجمة الخسائر اإلإلى إجمالي محفظة اإل

الة توافر بیانات  وذلك في ح  )21EL= PD x LGD (ئتمان، والتي یمكن حسابھا من خالل المعادلةالمقابلة لمخاطر اإل

 عن تلك المدخالت، والتي تؤثر بدورھا على قائمة الدخل ومعیار كفایة رأس المال. 
 

إطار   الكلیةإفى  الضغط  النظامیة  (التي ختبارات  المخاطر  بتقییم  المتعثرة    )،تھتم  الدیون  نسبة  تأثر  مدى  قیاس  یتم 

اإلجمالي، معدل   يمعدل النمو في الناتج المحل  :قتصادیة والمالیة مثلئتمان) ببعض المتغیرات اإل(كمؤشر لمخاطر اإل 

ستثمار األجنبي المباشر، معدل العائد على اإلقراض، ویتم  التضخم، العائد على أذون الخزانة، التغیر في رصید اإل

للتنبؤ بنسبة الدیون المتعثرة    ، باستخدام نماذج إحصائیة، وذلك من خالل تقدیرات مرونة النموذج لجمیع المتغیراتذلك  

 إلى إجمالي القروض بعد الضغط.
 

یخص   فیما  اإلإأما  بمخاطر  المتعلقة  الضغط  اإلختبارات  الخسائر  حساب  إلى  تھدف  والتي  السیادیة،  ئتمانیة  ئتمان 

حتمالیة إخفاق الحكومة في سداد المستحقات الخاصة بأدوات الدین في میزانیات البنوك،  إ رتفاع إ المتوقعة الناتجة عن

السندات الحكومیة وأذون الخزانة في محفظة األوراق المالیة بھدف المتاجرة، والمتاحة للبیع، والمحتفظ   :والتي تشمل

ً بھا حتى تاریخ االستحقاق. وفى سیاق مخاطر اإل ختبارات الضغط  إ تقییم مخاطر التركز من خالل    ئتمان، یمكن أیضا

على سبیل المثال أكبر ثالثة/خمسة/عشرة عمالء) على  خفاق توظیفات كبار العمالء في البنك (إالخاصة بقیاس تأثیر  

 صافي الربحیة، وعلى نسبة كفایة رأس المال. 
 

 مخاطر السوق   .2
 

ختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر السوق مدى صالبة البنوك في مواجھة التغیرات في أسعار العائد وأسعار إ تقیس  

الصرف، والتي قد ینتج عنھا خسائر أو أرباح في القوائم المالیة نتیجة لوجود فجوات إعادة التسعیر بالنسبة للتغیر في 

 ر في سعر صرف العمالت األجنبیة. سعر العائد، أو لوجود المراكز المفتوحة بالنسبة للتغی

 
 

 
21 EL  ،الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة :PD ،إحتمالیة التعثر :LGD .الخسارة عند التعثر : 
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 مخاطر سعر العائد  .3
 

ستخدام فجوات إعادة التسعیر، والتي تشمل مجموعة متجانسة  إ یتم تقییم مخاطر سعر العائد بصورة مباشرة من خالل  

ً من األصول أو اإل المثال یتم  ستحقاق، فعلى سبیل  لفترات اإل  لتزامات من حیث الحساسیة للتغیر في سعر العائد طبقا

شھر بحیث یمثل الفرق بینھما فجوة إعادة التسعیر. ویٌقاس التأثیر    جلإدراج قرض وودیعة في الشریحة الزمنیة أل

، والتي تمثل ناتج ضرب الفجوة والتغیر  22 المباشر لصدمة سعر العائد من خالل قیاس الخسائر أو األرباح المتوقعة

عادة تقییم السندات الحكومیة وسندات  إس تأثیر التغیر في سعر العائد على  في سعر العائد. من ناحیة أخرى، یتم قیا

ئتمان، حیث  . أما عن التأثیر غیر المباشر لمخاطر سعر العائد، فیتم قیاسھ من خالل تأثیره على مخاطر اإل23الشركات 

ئتمان بالبنك، بما ھا عمالء اإلقتراض التي یتحملرتفاعاً في تكلفة اإلإرتفاع في سعر العائد على اإلقراض یمثل  أن اإل

 ئتمان.یؤثر سلباً على جودة محفظة اإل
 

 مخاطر سعر الصرف  .4
 

الناتجة من   الخسائر أو األرباح  تقییمھا من خالل تقدیر  أما بالنسبة للصدمات المتعلقة بمخاطر سعر الصرف، فیتم 

والتغیر في سعر الصرف حسب السیناریو المستخدم، فإذا كان ھناك   ،ضرب صافي المركز المفتوح للعملة األجنبیة

نخفاض قیمة العملة المحلیة  إالمركز المفتوح بالعملة األجنبیة لدى البنك، فیحقق البنك أرباحاً في حالة    يفائضاً في صاف

األجنبیة   العمالت  حالة  (Depreciation)مقابل  في  خسائر  البنك  یتكبد  حین  في  سعر  إ،  الصرف  رتفاع 

(Appreciation)المركز المفتوح بالعملة األجنبیة.  ي، والعكس صحیح في حالة وجود عجز في صاف 

 
 مخاطر السیولة  .5

 

ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السیولة إلى قیاس قدرة البنوك على مواجھة أزمات السیولة خالل فترات  إ تھدف  

ب وذلك  معینة،  األرصدة  إ زمنیة  على  القائمة  المنھجیة  التدفقات  (Stock-based approach)ستخدام  منھجیة  أو   ،

 . (Cash flow based approach)النقدیة للسیولة 
 

على    القائمة  المنھجیة  السیولةإتشمل  تغطیة  نسبة  على  السیولة  سیناریوھات صدمات  تطبیق  األرصدة     ستخدام 

(LCR)  النسبة أو  فب،  للسیولة.  تقیس  إالتقلیدیة  السیولة،  تغطیة  نسبة  كفایة األصول إستخدام  الضغط مدى  ختبارات 

وذلك بافتراض سیناریو معاكس    ،یوم)   30لتزامات من خالل تحویلھا إلى نقد (على مدى  السائلة عالیة الجودة لمقابلة اإل

  (Haircuts)بازل، مثل حساب نسب خصم أعلى    ألوضاع السیولة لدى البنك أكثر حدة من تلك المفترضة بواسطة لجنة

 
الربح   تحقیق فجوة موجبة إلعادة التسعیر تشیر إلى إعادة تسعیر األصول بشكل أسرع من االلتزامات، والتي یترتب علیھا تحقیق البنوك لزیادة في 22

سعر العائد، وخسارتھا في حالة انخفاض سعر العائد، والعكس صحیح بالنسبة للبنوك ذات الفجوة  من صافي الدخل من العائد، وذلك في حالة ارتفاع  
 السالبة. 

 
یتم حساب متوسط    ككل  محفظةولل  -  (duration)حساب المدة الزمنیة لكل سندأوال  الخطوات التالیة: یتم  تطبیق  یتم قیاس تلك المخاطر من خالل   23

والناتجة عن إعادة التقییم كناتج ضرب قیمة  ثم یتم تقدیر الخسائر أو األرباح المتوقعة   -المدد الزمنیة كمتوسط مرجح بقیمة كل سند بالعملة المحلیة
سعر العائد إلى خسائر تقییم    ى ارتفاع والتغیر في سعر العائد، بحیث یؤد  (Modified duration)محفظة السندات ومتوسط المدة الزمنیة المعدلة  

   في محفظة السندات والعكس صحیح.
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لألصول السائلة، أو نسب سحب أكبر للتدفقات النقدیة الخارجة (مثال الودائع). أما باستخدام النسبة التقلیدیة للسیولة  

ل  ختبارات، فیتم تطبیق أوزان ترجیحیة أقل لبعض األصوسواء بالعملة المحلیة أو العمالت األجنبیة في إعداد تلك اإل

 لتزامات قصیرة األجل. السائلة في بسط النسبة (مثل السندات الحكومیة المحلیة)، ثم قیاس مدى تغطیتھا لإل
 

، فیتم قیاس مدى قدرة األصول السائلة  (Cash-flow based approach)أما بالنسبة لمنھجیة التدفقات النقدیة للسیولة  

تطابق عدم  عن  الناتجة  التراكمیة  الفجوات  تغطیة  واإل  على  األصول  استحقاق  آجال  آجال  ھیكل  باستخدام  لتزامات 

فتراضیة للبنود التي تمثل تدفقات نقدیة داخلة أو خارجة، ثم حساب الفجوة  إستحقاق، وذلك من خالل تطبیق نسب  اإل

حسب    الناتجة عن ذلك، باإلضافة إلى تطبیق نسب خصم لألصول السائلة التي تلجأ البنوك إلیھا لتغطیة تلك الفجوات،

 السیناریو المستخدم. 
 

ختبارات الضغوط التي تم تطبیقھا بواسطة البنوك المركزیة في األنظمة المصرفیة العربیة، كما إ ھذا ویتناول الفصل  

بعض   تطبیق  سیناریوھات  إیقدم  باستخدام  العربیة  المصرفیة  األنظمة  بعض  على  الضغوط    تراضات إفوختبارات 

المختلفة،  موحدة الصدمات  تحمل  درجة  من حیث  العربیة  المصرفیة  القطاعات  بین  المقارنة  إجراء  یتیح  ما  وھو   ،

النتائج،   مواجھة األزمات ومنھا جائحة وتحلیل  في  العربیة  البنوك  تقییم مدى صالبة  في  الممارسة  ھذه  تساھم  كما 

 كورونا الحالیة. 
 

  صارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةالمختبارات الضغوط بواسطة إتطبیقات أوالً: 
   

وذلك   ،ختبارات الضغط لتقییم مدى صالبة األنظمة المصرفیة لدیھاإتقوم البنوك المركزیة في الدول العربیة بإجراء 

والتي یتم صیاغتھا بناًء على تتنوع في درجة تأثیرھا بین السیناریوھات المعتدلة والشدیدة،  باستخدام سیناریوھات  

اإل للمتغیرات  مثلالتوقعات  الكلیة  واإل  :قتصادیة  النفط،  أسعار  في  العقاریة،  التراجع  األصول  أسعار  في  نخفاض 

درتھ على تحمل حدوث تلك الصدمات  وتخفیض درجة التصنیفات السیادیة، حیث یتم قیاس مرونة القطاع المصرفي وق

ئتمان ختبارات ضغط مرتبطة بمخاطر اإلإ. ھذا وتقوم البنوك المركزیة بإجراء  يقتصاد الكلالسلبیة على مستوى اإل

ئتمانیة  ئتمان، وإخفاق التوظیفات اإلرتفاع نسب الدیون غیر المنتظمة لتقییم صدمة مخاطر اإلإفتراض  إمن خالل  

ختبارات ضغط لمخاطر  إ ئتمانیة، كما تقوم بإجراء  وأطرافھم المرتبطة لقیاس مخاطر التركز اإل  الخاصة بأكبر العمالء

العائد بعدد معین من نقاط األساس، إلى جانب اإل تأثیر صدمة تغیر أسعار  نخفاض في سعر صرف  السوق تقیس 

  .تراض نسب سحب مفاجئة للودائعفإالعملة المحلیة مقابل العمالت األجنبیة، باإلضافة إلى تقییم مخاطر السیولة ب

على   عالوة  العدوى،  مخاطر  لقیاس  البنوك  بین  الترابط  مدى  بقیاس  المركزیة  البنوك  بعض  تقوم  ذلك،  عن  فضالً 

في بعض دول المنطقة، وذلك من خالل استخدام بعض   قتصاد الكليختبارات قدرة البنوك على تحمل مخاطر اإلإ

 .(VAR)النماذج اإلحصائیة مثل 
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 تطبیقات إختبارات الضغوط في األنظمة المصرفیة للدول العربیة المصدرة للنفط . أ
 

 العربیة المتحدة دولة االمارات 

للمالءة المالیة والسیولة، باستخدام سیناریو  ختبارات ضغط إالمركزي بإجراء العربیة المتحدة قام مصرف اإلمارات 

قتصادي  ستمرار الركود اإلإ   فتراض إ، وبجائحة كوروناالموجة الثانیة من    ي قتصادیة الكلیة المصاحبة لتفشالمخاطر اإل

الحكومیة السیولة في قطاع الشركات وبعض الشركات  ومخاطر المالءة وسعار النفط،  أمستمر في  التراجع  العالمي، وال

السیناریو المعاكس األخیر  وباستخدام    نخفاض في أسعار األسھم، ومخاطر التسعیر في القطاع العقاري. واإل  ،العالمیة

خفاض الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي  إنفتراض  إ، تم  2020في الربع الثالث من عام    تطبیقھ ختبار الضغط الذي تم  إل

 . 2021حتى نھایة عام ر دوال  40وأسعار النفط إلى أقل من  ،2020ام في ع في المائة 8.8غیر النفطي بنسبة 

 ختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیةإ .1
 

اإل ھذه  إجراء  تأثیرھاتم  وقیاس  المعاكس،  والسیناریو  األساسي،  السیناریو  باستخدام  المالیة  على    ختبارات  القوائم 

ل  النسب  وخاصةً ،  للبنوك االقتصادیة  المالكفایة رأس  المتوقعة  المتغیرات  بین  العالقة  تقدیر  ویتم ذلك من خالل   ،

صافي الدخل    :مثلالعناصر الرئیسة للقوائم المالیة  ئتمان المختلفة، ووحجم المخصصات المكونة لمحافظ اإل  الكلیة،

رتفاع معدالت  إ  فتراضإ وقد تم  قتصاد القیاسي.  استخدام نماذج اإلمن العائد، واألصول المرجحة بأوزان المخاطر ب

. وقد  األفراد، ومحفظة  (SMEs)  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطةئتمان الشركات،  إ اإلخفاق بشكل كبیر بمحفظة  

 ستیعاب الخسائر الناتجة عن كال السیناریوھین. ختبارات الضغط كفایة رأس المال إلإ أظھرت نتائج 

   النقد العربي.، صندوق 2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 

 

 ختبارات تحلیل الحساسیةإ .2
 

بناًء على    ،ختبارات دوریة ربع سنویة لتحلیل الحساسیةإ بإجراء    يالمركز  العربیة المتحدة   مصرف اإلمارات  یقوم 

حیث تم تطبیق صدمات  ،  كورونافي ظل جائحة    يقتصاد الكلقتصادیة األكثر عرضة لمخاطر اإلتحلیل القطاعات اإل

على أسوأ قیم تاریخیة لعوامل المخاطر للقطاعات ذات درجة التعرض المرتفعة،    في المائة  50للضغط بنسبة  إضافیة  

، حیث ساھمت الخسائر  البناءالتشیید وو  ،والنقل والتخزین  ،وتجارة الجملة والتجزئة السیاحة،  قطاعات    تتضمنوالتي  

ئتمانیة. وعلى الرغم من ذلك، یستمر القطاع المصرفي  إل ئتمانیة لتلك القطاعات بنصیب كبیر في إجمالي الخسائر ااإل

 في تحقیق نسب لكفایة رأس المال بعد الضغط أعلى من الحد األدنى المقرر. 

1414.415.817.4

11.612.213.6

2020202120222023

1-قالشعلى نسبة رأس المال األساسيينتائج اختبارات الضغط  بواسطة مصرف اإلمارات المركز): 1-5(شكل 
"CET1" المستمر إلى األصول المرجحة بأوزان مخاطر  (%)

السیناریو االساسي السیناریو المعاكس
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 ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السیولة إ .3
 

السیولة باستخدام  قام مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بتقییم مرونة القطاع المصرفي في مواجھة صدمات  

  أعلى لسحب فتراض معدالت  إتم   ، حیثیوم   60  إلىمدى فترة ضغط أطول تصل    على (LCR)ولة  ینسبة تغطیة الس

حیث تؤدي عملیات سحب الودائع من كبار المودعین أو العمالء غیر المقیمین إلى ضغوط سیولة كبیرة في  ، الودائع

یمكن أن    ككلت نتائج اختبار ضغط السیولة أن القطاع المصرفي  أظھر. وقد  البنوك الفردیةمستوى  السوق أو على  

ً یتحمل ضغوط ً یوم  60واً  یوم  30لمدة    ا وتدفقات من   لدى البنوك،   أصول سائلة عالیة الجودة ، وبما یشیر إلى توافر  ا

نسب السیولة للبنوك أعلى من   بقىت، حیث  قصیرة األجل   لتزاماتاإلاألصول األخرى لتغطیة التدفقات الخارجة من  

الرقابیة، بینما تتعرض بعض البنوك لمخاطر سیولة أعلى بعد تطبیق سیناریو الضغط المعاكس علیھا،  المتطلبات  

   عتمادھا بدرجة كبیرة على التمویل من المؤسسات، أو التي لدیھا تركز في قاعدة المودعین. إوذلك في حالة 

 جمھوریة العراق  

ار لمرونة القطاع المصرفي العراقي، وتقییم قدرتھ على تحمل حدوث صدمات سلبیة على مستوى  ختبإ تم إجراء  

 قتصاد العراقي.ستخدام بعض المتغیرات الكلیة التي تعكس طبیعة اإلإ، وذلك بيقتصاد الكلاإل

 ختبارات الضغط الكليإ .1
 

الكلیة، من خالل بناء نموذج وفقا  إستخدام  إم  ت الذاتي للمتجھ  لمنھجیة اإل ختبارات الضغط  لتقدیر  (VAR)نحدار   ،

  قتصادیة الكلیة والمتمثلة في أسعار النفط العالقة بین التعثر المالي للبنوك، وأي صدمات ذات صلة بالمتغیرات اإل

و نم  ویتمثل المتغیر الثاني في معدل  المصرفي،  االقتصادي، والقطاع  المالیة والنمو  األوضاع  على  لتأثیرھا  العالمیة

المحل الحقیقي  يالناتج  التطورات  الذي  اإلجمالي  كافة  الكلي،اإل  في  یعكس  غیر    وتأثیره   قتصاد  الدیون  نسبة  على 

الثالث في معدل نمو اإل بالقطاع المصرفي، ویتمثل المتغیر    ذات   المؤشرات  نفاق الحكومي الذي یعد منالمنتظمة 

  بمعامالتھم  لتزام اإل  على  واألفراد   المشروعات  قدرة   ومن ثم فيالكلي،    ستثمارواإل  ستھالك اإل  في  الواضح  التأثیر

 فتراض ثالثة سیناریوھات للضغط: إختبار بالبنوك. وقد تم إجراء اإل مع المالیة

 خالل    النموذج، المقدرة  في  الداخلة  للمتغیرات  المستقبلیة  بالقیم   التنبؤ  السیناریو  ھذا  السیناریو األساسي: یتم في

 . 2020األول حتى الربع الرابع من عام   الربع  من الفترة 

  خالل  من تقدیره متغیر، وتم  لكل  الشدة  المتوسطة الصدمة تحدید  السیناریو ھذا في السیناریو متوسط الشدة: یتم  

  المتغیر   نمو  معدل  لسلسلة  واحد  معیاري   نحرافإ   منھ  األساسي، مطروحا  للسیناریو  المتغیر  معدل نمو  حساب 

 . 2019حتى الربع الرابع   2010الربع األول من عام الفترة من  خالل

  الشدة  المتوسطة  الصدمة  من  في درجة تأثیرھا  أعلى  صدمة  تحدید  السیناریو  ھذا  في  السیناریو األكثر شدة: یتم  

  نحرافان إ  منھ  األساسي، مطروحا  للسیناریو  المتغیر  معدل نمو  حساب  خالل  من  تقدیره   متغیر. تم   لكل  ومناسبة

الربع األول من عام    خالل  المتغیر  نمو  معدل  لسلةلس   معیاریان حتى الربع الرابع من عام    2010الفترة من 

2019 . 
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 ختبارات الضغط  إنتائج   .2
 

 اإلجمالي  الناتج المحلي  نمو  معدل  بین  إحصائیة  معنویة  ذات  عالقة  وجود  عدم   اإلحصائي  النموذج  تطبیق  أظھر 

 العراقي.   قتصاداإل في المصرفي العمق نخفاضإ  إلى یرجع ما وھو غیر المنتظمة، الدیون ونسبة الحقیقي

 سعار النفط العالمیة ونسبةأ   بین   اإلحصائیة  الناحیة  من  ومعنویة  طردیة  عالقة  اإلحصائي  النموذج  تطبیق  أظھر  

  العراق،   في  المالي  والقطاع  العالمیة  النفط  أسعار  بین   الضعیفة  یعكس العالقة  طفیف  وبأثر  غیر المنتظمة،  الدیون

العالمیة، واإلبقاء على مستوى    النفط   أسعار   نخفاضإ   صدمة  متصاص إ  على  قدرة الحكومة  إلى   ویرجع ذلك 

 اإلنفاق العام دون تغییر. 

 نفاق  معدل نمو اإل  بین  اإلحصائیة  الناحیة  من  وغیر معنویة  طردیة  عالقة  اإلحصائي  النموذج   تطبیق  أظھر

تجاه ھذه العالقة إلى ضعف تأثر اإلنفاق الحكومي باألزمات إ غیر المنتظمة، وقد یرجع    الدیون  الحكومي ونسبة

 نخفاض المصادر األساسیة. إعداد مصادر بدیلة لتمویلھ في حالة إاإلنفاق الجاري، و  قتصادیة، وخاصةً اإل

 

 

 

 

 

   صندوق النقد العربي.2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 

 دولة الكویت  

عتبار فاعلیة التدابیر  ختبارات الضغط لتأخذ في اإلإ فتراضات  إقام بنك الكویت المركزي بإعادة تصمیم سیناریوھات و 

المستغرق للتعافي، باإلضافة إلى التأثیر على    ي قتصادیة المتخذة لمواجھة جائحة كورونا، واإلطار الزمنالصحیة واإل

 لدى البنوك، ولھذا الغرض، تم تطبیق ثالث سیناریوھات على النحو التالي:  جودة األصول والربحیة والسیولة 

 قتصاد لتراجع حاد ولكن قصیر األجل، بحیث یعود  السیناریو األول (تعافي متردد): حیث یفترض تعرض اإل

تباعد  نتشار لیخفض النمو في األجل الطویل ویحید التعافي العالمي، باإلضافة إلى أن اجراءات الالفیروس لإل 

نتعاش سریع، ویستمر التأثیر السلبي لالضطراب في الطلب العالمي على إجتماعي تقید من فرص حدوث  اإل

 في التعافي.   يأسعار النفط، مما یترتب علیھ تأخر نسب

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
صدمة االنفاق الحكوميصدمة اسعار النفط العالمیةصدمة الناتج المحلي االجمالي

السیناریو االساسي 10.110.010.210.110.110.110.210.110.110.110.210.1
السیناریو متوسط الشدة 10.110.210.510.710.19.69.79.610.110.010.210.1
السیناریو األكثر شدة 10.110.410.911.410.19.29.29.110.510.010.310.1

)%(نتائج اختبارات الضغط بواسطة البنك المركزى العراقى على نسبة كفایة رأس المال ): 2-5(شكل 

السیناریو االساسي السیناریو متوسط الشدة السیناریو األكثر شدة
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   السیناریو الثاني (تعافي متأخر): حیث أن المسار مشابھ للسیناریو األول، ولكن على مدى أطول، حیث یؤخر

من   لعدة موجات  نتیجة  وذلك  التعافي،  بدایة مرحلة  إلى  الوصول  من  الفیروس  انتشار  وتیرة  نتشار  إتصاعد 

 جراءات حظر وإغالق.إالفیروس تتبعھا 

 :(األكثر شدة) ضرار على نطاق واسع في التدخالت الصحیة  حتواء األإویفترض الفشل في    السیناریو الثالث

مستویاتھا   ىنتشار الكساد في ظل أزمة مالءة ودیون، كما تستمر أسعار النفط في أدنإوالسیاسات المالیة، مع  

 قتصاد.  مما یحد من قدرة الحكومة على التدخل ودعم اإل

 نتائج اختبارات الضغط  

من الحد األدنى المقرر من بنك    ىول، تمكنت البنوك من الحفاظ على معدل كفایة رأس المال أعلوفقاً للسیناریو األ

ستخدام المؤقت لمصدات رأس المال التحوطیة بنسبة ، وذلك بعد السماح باإلفي المائة  10.5الكویت المركزي بنسبة 

لجنة بازل. ومن المتوقع أن یكون ھناك ضغط  ، باستثناء بنك واحد الذي تجاوز الحد األدنى المقرر من  في المائة  2.5

 نتھاء فترات تأجیل السداد، وتعثر بعض العمالء.إ مع  2021أكبر على رأس المال خالل عام 

  على   ظـــحاف  حیث  ،ویتيـــ لكا   رفيــلمصا   عاـــللقط  ة جید  نةومر  نــع   تاــیوھر لسیناا   ه ھذ   نتائج  شدأ  تسفرأكما  

ً ـیــ نسب   عـــرتفـــم  ى وـــمست   وـــھو،  2023في المائة في نھایة عام    11.4  غـــیبل   ةــمالی ــسرأ   ایةــكف   وسطـمت   اً ذ ــخأ   ا

  ي ـــلتوا  لاـــلمرأس ا  ایةـــكف  راـــلمعی  زلبا  لجنة  تاـــمتطلب  قوـــیفو  ةـــلمطبق ا  تاــ یوھرلسیناا  ة شد   نلحسباا  يــف

 في المائة. 10.5 لىإ  نىدأل ا حدھا  لـــیص 

 مان سلطنة عُ 

العُ   الضغط  ختباراتإ  تطبیق  تم  المركزي  البنك  قبل  باستخدام من    بافتراض   ،2020  دیسمبر  نھایة  بیانات  ماني 

 وسیناریوھات شدیدة.  معتدلة،  سیناریوھات

 ختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیةإ .1
 

   ئتماناإل مخاطر 

للسیناریو المعتدل، تم     ضمن   المصنفة  القروض  منفي المائة    65بنسبة    بمخصصات  حتفاظ البنوكإ  فتراضإوفقاً 

غیر المنتظمة   القروض  مقابل   المتوفرة   الضمانات   علىفي المائة    25  تبلغ  خصم   نسبة  تطبیق   تم   الثالثة، كما  المرحلة

اإل وانتقال1ئتمان(صدمة  المائة  10  )،    فئة   إلى  الثانیة  المرحلة  ضمن  المصنفة  للقروض  الحالي  المستوى  من  في 

  ). ووفقاً للسیناریو 2ئتمان  (صدمة اإل  في المائة  50  بنسبة  نقدیة  بمخصصات  حتفاظاإل  یتطلب   مما  ،السداد   عن  التخلف

في    15  انتقال  فتراضإ  ، باإلضافة إلى1ئتمان  بصدمة اإل  ئتماناإل  مخاطر  فتراضاتإ   نفس  فتراضإ  فیھا  تم   الشدید،

  حتفاظاإل  یتطلب  مما  السداد،  عن  التخلف  فئة  إلى  الثانیة  المرحلة  ضمن  المصنفة  للقروض  الحالي  المستوى  من  المائة

  المرحلة  ضمن  المصنفة  للقروض  الحالي   المستوى  من  في المائة  5  ، وانتقالفي المائة  50  بنسبة  نقدیة  بمخصصات

 .في المائة 50 بنسبة نقدیة بمخصصات  االحتفاظ یتطلب مما السداد عن التخلف فئة إلى األولى
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 مخاطر السوق 

تم   المعتدل،  للسیناریو  بنسبة  إوفقاً  انخفاض  المائة  15فتراض حدوث  العمالت   في  مقابل  العماني  الریال  قیمة  في 

نقطة أساس، والذي لھ تأثیر التدفق نتیجة الفجوة بین األصول والخصوم    200رتفاع سعر العائد بمقدار  إاألجنبیة، و

إع نتیجة  الرصید  وتأثیر  العائد،  لسعر  الحساسیة  تم  ذات  وقد  السندات،  بقاءإادة تسعیر    فتراضاتباقي اإل  فتراض 

 . المعتدل  السیناریو في كما وسعر العائد وفقاً للسیناریو الشدید الصرف  بسعر الخاصة

 مخاطر الربحیة 

  لسیناریوھات   فیھ  تتعرض  التي  العام   خالل  السابق  العام   في  أرباحھا  من  في المائة  50  ستحقق  البنوك  أن  فتراضإ  تم 

  المال  رأس   إلى  أن یمتد   قبل   الربح  حتیاطيإ   من  الصدمات  جمیع  عن  الناجم   الكلي  التأثیر  بحیث یتم خصم   التحمل،

 التنظیمي، وذلك وفقاً للسیناریوھین المعتدل، والشدید. 

 نتائج اختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیة 

 3.8  من  المحلیة  البنوك  لدى  غیر المنتظمة  القروض  إجمالي  نسبة  رتفعتإ  المعتدلة،  الضغط  سیناریوھات  ظل  في  

  ھذه   لدى  بالمخاطر  المرجحة  األصول  إلى  المال  رأس  نسبة  متوسط  نخفضإ   بینما  ، في المائة  5.9  إلى  في المائة

  فقد  منفردة،  البنوك  ىمستو   على  الصدمات  تأثیر  ختلفإ  ولقد.  في المائة  16.7  إلى  في المائة  18.7  من  البنوك

  منفرد   بشكل  البنوك   مستوى  على   الصدمة  بعد   بالمخاطر  المرجحة  األصول  إلى  المال  رأس   لنسبة   قیمة  أدنى  بلغت

ً  األدنى الحد من أعلى لتظل في المائة، 11.6  .في المائة 10.5 والبالغ III بازل  لمتطلبات  وفقا

 للسیناریوھا إلى   عام   بشكل  بالمخاطر  األصول المرجحة  إلى  المال  رأس  الشدیدة، سوف تنخفض نسبة  توفقاَ 

البنوك    ى . أما على مستو2020في دیسمبر    في المائة  18.7  بلغت  التي  الفعلیة  بالنسبة  مقارنة في المائة   14.2

  المال  رأس  لنسبة  األدنى  الحد  تلبیة  على  قادرة   تكون  لن  محلیة  خمسة بنوك  أن  إلى  ختبارات اإل  نتائج  منفردة، تشیر

ً   في المائة  12.5والبالغة    المرجحة بالمخاطر  األصول  إلى العُماني، ولكن تكون   المركزي   البنك  لمتطلبات  وفقا

 .  IIIقادرة على تلبیة متطلبات رأس المال وفقا لبازل 

 ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السیولة إ .2
 

  التي  األیام   عدد   تحدید وكذلك  المحلیة،  البنوك   لدى  السیولة  حتیاطیات إ مستوى  تقییم   إلى  للسیولة  الضغط ختبارإ یھدف

ً   تتحمل  أن  فیھا  البنوك  تستطیع ً   سحبا   أصولھا  على  فقط  عتمادباإل  وذلك  متوقع،  وغیر  مكثف  نحو  على  الودائع  من  یومیا

  تم   فقد.  البنوك  بین  ما  سوق  أو  المال  رأس  سوق  من  تمویل   على  الحصول  على  قدرتھا  عدم   فتراضإ  ومع  السائلة

للودائع تحت    في المائة  10و  ،في المائة  5  المحلیة بنسبة  بالعملة  الطلب  تحت  الودائع  یومیة من  سحوبات  فتراضإ

في    5و  ،في المائة  3المحلیة بنسبة    بالعملة  اآلجلة  الودائع  من  سحوبات یومیة فتراضإ  تم  كما  األجنبیة،  الطلب بالعملة

األخرى    واألصول  ،في المائة  90الیوم عند    المتاحة في  السائلة  األصول  مستوى  فتراضإ  مع  جنبیة،األ  للعملة  المائة

  قدرة  نتائج اختبارات ضغط السیولة  ظھرتأثم تقییم مستوى السیولة على مدى خمسة أیام. وقد    ،في المائة  1عند  

 .عمل أیام  خمسة تتجاوز لمدة  للودائع جماعي سحب حدوث مواجھة على البنوك
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 دولة قطر 

 ئتمان مخاطر اإل

  ضغــط  إجـراء ســیناریوھات  لتقییم تأثیر المخاطر المحتملة على المراكز المالیة لقطاع الشركات والقطاع العائلي، تم 

في   المنتظمــة  غیــر القــروض مــن مرتفعة مســتویات  فتــراضإالمصرفــي ب للقطــاع ئتمانیــةاإل المحفظــة  علــى

  قطـاع  ألن  ،أعلـى   بمعـدل  سـتھالكاإل  ئتمــان قطـاعإ  علــى  ضغــط  فتراض ســیناریوھاتإوقد تم    الخــاص،  القطــاع

مــن  یحتفـظ   األفـراد تم    غیــر   القــروض  إجمالــي  نصــف  بأكثـر  كما  حالـة  فتراضإالمنتظمــة،    ضغـط  وجــود 

  لقطاع   المنتظمة  غیر  القروض  فتراض أن نسبةإالقطـاع العــام، وذلك ب  سـتثناءإب  األخـرى  القطاعـات  لجمیـع  معتـدل

 باستثناء  االقتصادیة  القطاعات  ، ولباقيفي المائة  10والمقاولون    العقارات   ، ولقطاعيفي المائة   15تبلغ    ستھالكاإل

  غیـر   القـروض  نسـبة  حـدود  جراء تحلیل الضغط على التعادل لفحـصإ. وباإلضافة إلى ذلك  في المائة  5العام    القطاع

ً   التأثیـر  دون  المصرفـي  القطـاع  یتحملھـا  یمكـن أن  التـي  المنتظمـة  دون  مـا  إلـى  كفایـة رأسمالـھ  نسـب   علـى  سـلبا

 األدنـى.    الحـد

  في   3.0  بین  مائتمانیة تراجع نسبة كفایة رأس المال للبنوك  اإل   وقد أظھرت نتائج اختبارات الضغط على المحفظة

وتحتاج بعضالمائة  في  5.8و  المائة إلى زیادة مستوى رأس  ،  فردي  األدنى    البنوك بشكل  الحد  لتلبیة  لدیھا  المال 

  لمائة في ا   12  نسبةعلى التعادل، یفترض أن تتحول    متطلبات كفایة رأس المال. وبالنسبة لتحلیل الضغط  المطلوب من

،  2020  دیسمبر  باستثناء القطاع العام إلى قروض غیر منتظمة في  على األقل من القروض المنتظمة لجمیع القطاعات

    .في المائة 12.5 بمتطلبات الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال البالغة وعند تلك النقطة ال تلتزم البنوك

 مخاطر السیولة 

من    ستحقاققتصادیة، إلى جانب مخاطر تجدید آجال اإلاإل   المودعین في جمیع القطاعاتلتقییم أثر مخاطر سحوبات  

للقطاع المصرفي،   لتزامات من المیزانیة العمومیةعلى جانب اإل المؤسسات المالیة األجنبیة، تم إجراء اختبار ضغط

تحقاق المنخفض ذو ساإل  ستحقاق، حیث یكون أجلالسحب على مدى مستوى اإل  فتراضات حول وزنوتختلف اإل

لدیھا ما یكفي من السیولة  واحد بنك باستثناءاختبارات الضغط إلى أن جمیع البنوك  وزن مخاطر أعلى. وتشیر نتائج

  دون  مفترضة  سیولة  صدمة  حدوث  حالة  في  لدیھا  السیولة  نقص  تغطیة  البنوك  لبعض  ویمكنالمخاطر،    المتاحة لتحمل

إلى    25إلى استخدام    األخرى  البنوكوتحتاج    الشراء،  إعادة   خیار  استخدام  المائة  المائة فقط من  70في  أذون    في 

  50الخارجیة یتم استخدامھا بوزن    عملیات السحب، نظراً ألن األصول السائلة  الخزانة/السندات الخاصة بھا لتغطیة

 .في المائة

 مخاطر السوق 

توفر   إجراء اختبار ضغط األرباح المعرضة للخطر، حیث العائد، تم من أجل دراسة تأثیر التحركات السلبیة ألسعار 

الدخل في حالة   لمخاطر أسعار العائد من خالل قیاس مدى تغیر صافي  )عادة ما تصل إلى سنة(رؤیة قصیرة األجل 

  أساس على المستوى   نقطة  100وذلك بافتراض ارتفاع سعر العائد بمقدار    حدوث تغیر معاكس في أسعار العائد،
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كما   .لایر قطري  ملیار    2.83بمقدارختبار انخفاض صافي دخل العوائد للبنوك  اإل  اإلجمالي. ویترتب على تطبیق ھذا

ضئیل على الوضع    في سوق األسھم، وكان لذلك التراجع تأثیر مباشر  في المائة  75تم افتراض تراجع األسعار بنسبة  

  الدوالر مقابل العمالت األخرى،   سعر  نخفاضإفتراض  إم  وعلى جانب سعر الصرف، ت   .الرأسمالي للبنوك المحلیة

 . المصرفي القطاع على محدود تأثیر  نخفاضاإلویكون لذلك  

 المخاطر العابرة للحدود  

ً   -كورونا  بما في ذلك جائحة- الناشئ عن عدم الیقین الخارجي  قد تؤثر أي صدمة في سوق ما بین البنوك األجنبیة   سلبا

ً على وضع السیولة   الناتجة عن نقاط الضعف، یحتاج    باإلضافة إلى الربحیة. وللتخفیف من المخاطر،  بالدوالر محلیا

  ودائع محلیة أعلى. وقد أظھر اختبار الضغط لتقییم  إلى تصمیم استراتیجیات تمویل مبتكرة لجذب  القطاع المصرفي

  من نقطة التعادل،  لدیھا مستوى أعلى  الودائع عبر الحدود أن البنوك  قدرة البنوك على تمویل أي مخاطر سحب من

یكون فقط عندما یتم سحب الودائع    بنك یحدث لدیھ عجز في السیولة بالعملة األجنبیة  وعلى وجھ التحدید، فإن أول

 طویلة   الودائع  من  المائة  في  15و  المقیمین  لغیر  األجل  قصیرة   الودائع  من  المائة  في  50بمعدل فوق    عبر الحدود

 . األجل

 الترابط مخاطر 

  أنشطتھ في السوق المحلیة بین البنوك، ویعكس السوق   ینعكس الترابط في القطاع المصرفي في الغالب من خالل 

  السوق  نقاط ضعف إذا كان واحد أو أكثر من المشاركین في  النشط عمق تطور السوق، في حین أنھ قد ینطوي على

باستخدام البیانات    2020ة الترابط بین البنوك خالل عام  تصمیم خریط  لھ حجم تعامل كبیر مقارنة باآلخرین. وقد تم 

سوء إدارة السیولة من  بین البنوك في سوق ما بین البنوك المحلیة. وفى حالة الخاصة بمتوسط االقتراض واإلقراض

  .یشكل بعض نقاط الضعف  الترابط المرتفع بین ھذه البنوك في السوق بین البنوك قد  قبل عدد أقل من البنوك، فإن

كما یجب فحص التطورات في  لسوق ما بین البنوك للیلة واحدة لفحص عمق الترابط، ویتم تحلیل طوبولوجیا الشبكة

البنوك بشكل كبیر على سوق ما بین   والحجم لتحدید المخاطر. وفى أوقات الضغط، تعتمد  الترابط والعمق والتركیز

تحسین الوصول إلى السیولة. مع ذلك، یمكن   في الشبكة إلىالظروف العادیة، یؤدى الترابط العالي    البنوك، أما في

  وقد   .المفاجئة إذا لم تتم مراقبتھا وإدارتھا بشكل جید  الترابط إلى تضخیم الصدمات وإحداث االضطرابات  يأن یؤد 

  الرئیسین قلیالً،   لتقلیل مخاطر الشبكة، حیث كان عدد المقرضین  قترحت الشبكة تنوع سوق ما بین البنوك خالل العام إ

  ولكنھم أقل عدداَ، وعلیھ  المعتدلین. وكان ھناك مقترضون ذو حصة مرتفعة،  في حین أن غالبیة البنوك من المقرضین

تركز على مستوى    تقلیل  وبالتالي  البنوك،  من  للعدید  تعرضھم   بتوزیع   المقرضون  قام  حیثالمقترضین،    ال یوجد 

 .الترابط مخاطر
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 المصدرة للنفطغیر تطبیقات إختبارات الضغوط في األنظمة المصرفیة للدول العربیة ب. 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

إجراء   بعد  إتم  المالیة  المالءة  مستوى  لتقییم  األردني  المركزي  البنك  بواسطة  الضغط  فتراض صدمات  إختبارات 

السوق، باإلضافة   التركز، ومخاطر  الكلیة في  لمخاطر االئتمان، ومخاطر  االقتصادیة  المؤشرات  إلى تغیرات في 

الكل الضغط  اختبار  المعتدل،  ي إطار  السیناریو  باستخدام  وذلك  الضغط،  بعد  السیولة  مستوى  تقییم  جانب  إلى   ،

 والسیناریو األكثر شدة.  

 ختبارات تحلیل الحساسیة إ .1
 

 ئتمان مخاطر اإل

للسیناریو المعتدل، تم  تراض  إف و،  في المائة  100  بنسبة  لدى البنوك  نسبة الدیون غیر المنتظمةفتراض زیادة  إ  وفقاً 

وذلك بسبب جائحة كورونا وأثرھا ،  2019م  بعامقارنة    2020عام    في  في المائة  50نخفاض أرباح البنوك بنسبة  إ

في    65  حوالي (LGD) التعثر الخسارة عند  نسبة    تصلفتراض أن  إ، كما تم  األردنفي    قتصادیةاإل  األوضاععلى  

الدیون  المائة   قیمة  المنتظمة.من  شدة،  غیر  األكثر  للسیناریو  التعثر  نسبة    رتفاعإفتراض  إتم    ووفقاً  عند  الخسارة 

(LGD)    المائة  85إلى المنتظمة، و  في  الدیون غیر  قیمة  البنوك بنسبة    نخفاضإمن  المائة  75أرباح  ي عام ف   في 

  األردنتنخفض نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي في  ،  للسیناریو المعتدلوفقاً    .2019  بعام مقارنة    2020

  ، مما یعني أن القطاع المصرفي بشكل عام قادر على تحمل ھذه الصدمة،  في المائة  17.6إلى    في المائة  18.3من  

ووفقاً للسیناریو  .  في المائة  12غ  والبال  األردنالمطبق في    األدنىالنسبة لدیھ بعد تأثیر الصدمة أعلى من الحد    بقىتحیث  

  16.6إلى    في المائة  18.3مستوى إجمالي القطاع المصرفي من    علىنسبة كفایة رأس المال    تنخفض   ، األكثر شدة 

 الصدمات الشدیدة. على تحمل  قادراَ  یكونأي أن القطاع المصرفي على المستوى الكلي ، في المائة

 ئتمان  مخاطر تركز اإل

 الحكومیة   األردنیة والتسھیالت   للحكومة  المقدمة  ئتمانیة اإل   التسھیالت   ستثناءإ ب(  مقترضین   ثالثة  أكبر   تعثر  فتراضإتم  

  على   مقترضین  ستة  أكبر  تعثر  فتراضإالفردي وفقاً للسیناریو المعتدل، في حین تم    البنك   مستوى  على  )المضمونة

 في  المال  رأس  كفایة  نسبة  نخفاضإعلى السیناریو األول  الفردي، وفقاً للسیناریو األكثر شدة، ویترتب    البنك  مستوى

  نسبة  نخفاضإ، ویترتب على السیناریو الثاني  في المائة  18.3  مقابل نسبة فعلیة  في المائة  15.2  إلى  المصرفي  القطاع

 .في المائة 18.3 نسبة فعلیة مقابل  ،في المائة 12.8 إلى المصرفي القطاع في المال رأس كفایة

 السوق مخاطر 

رتفاع أسعار إ، وفي المائة  25  األجنبیة بنسبة  العمالت  جمیع  مقابل  األردني  الدینار  صرف  سعر نخفاضإفتراض إتم 

ختبار سعر  إ. وأظھر تطبیق  في المائة 30بنسبة   السوق  في األسھم  أسعار نخفاضإنقطة أساس، و 200العائد بمقدار 

  ھذه  تحمل  على  المصرفي  القطاع  قدرة   إلى  یشیر  ، ممافي المائة  18.3عند    بقىالصرف أن نسبة كفایة رأس المال ست

بالعملة االجنبیة لإل  تغطیة  بفضل  الصدمة   العمالت  بالعملة األجنبیة، وتحقیق فوائض في مراكز  ت لتزامااألصول 
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  18.3بقاء نسبة كفایة رأس المال عند    فائدة ختبار الضغط الخاص بمخاطر أسعار ال إكما أظھر    .البنوك  لمعظم   األجنبیة

،  في المائة  18.3نسبة كفایة رأس المال عند    بقىجمالي. أما فیما یتعلق بأسعار األسھم، ست اإل  ىعلى المستو  في المائة

 عام.   بشكل جوھري غیر المصرفي القطاع على الصدمة  ھذه  تأثیر  أن یعني مما

 ختبار الضغط الكلي إ .2
 

، ولذلك فقد تم توظیف النموذج  مالءتھاعلى    تأثیراً   واألكثرمن أھم المخاطر التي تواجھھا البنوك    ئتماناإلمخاطر    تعد

فتراض مجموعة إتم  ، و2022-2020  المنتظمة خالل الفترة للتنبؤ بنسبة الدیون غیر    (Satellite model)   الناقل

فتراضیة تُصمم بھدف تقییم  إ  حاالتشدة    واألكثرحیث تمثل السیناریوھات الكلیة متوسطة الشدة    ،من السیناریوھات

وما   ،تزاید التداعیات السلبیة الناتجة عن فیروس كورونا المستجد   فتراضإوذلك بقدرة البنوك على تحمل الصدمات،  

المباشر، وتراجع الصادرات    ستثمارواإلمن السیاحة،  نخفاض الدخل  إ  خاللالوطني من    قتصادلإلشكلھ من تحدیات  ت

  ، مقارنة بالمتوقع  قتصادياإلالنمو   معدالتوعودة المغتربین من الخارج، مما قد یؤدي إلى تراجع كبیر في    ،الوطنیة

 وتراجع السوق المالي.   ، رتفاع مستوى البطالةإو

ھذه الفرضیات    تأثیر كعملة ادخاریة. ولقیاس    األردنيللحفاظ على جاذبیة الدینار    العائد  أسعاررتفاع  إفتراض  إكما تم  

 قتصادیةاإلكأحد المتغیرات  قتصادي)اإلمعدل النمو ( اإلجماليستخدام نسبة نمو الناتج المحلي إفإنھ تم ، على البنوك

ورأس المال    ،رأس المال التنظیمي  وقیاس أثر ذلك على نسبة كفایة  المنتظمة،الرئیسة التي تؤثر على الدیون غیر  

ونسبة البطالة للتنبؤ بنسبة   األسھم، وأسعار    العائد ستخدام متغیرات أخرى مثل أسعار  إ لدى البنك، كما تم    األساسي 

 المنتظمة.الدیون غیر  

نسبة  ( ع  سیناریوھات لتوقع قیمة المتغیر التابثالثة  ستخدام النموذج الناقل  إب  الضغطختبارات  إ منھجیة    وقد تضمنت 

- 2020القادمة للفترة    في السنواتعلى نسبة كفایة رأس المال لدى البنوك    تأثیرھاودراسة  المنتظمة)،  الدیون غیر  

السیناریو األساسي المتوقع، والسیناریو متوسط الشدة،    ي:ھ، وفي حدة التأثیروھذه السیناریوھات تتدرج    ، 2022

  المتوقع   اإلجمالي  المحلي  الناتج   نمو  معدل  السیناریو متوسط الشدة بناًء علىفتراض  إوالسیناریو األكثر حدة. وقد تم  

ً مطروح ومعدل  معیاري  نحرافإ  منھ  ا إلیھ  المتوقع  البطالة  واحد،  وتم    معیاري  نحرافإ  مضافاً  فتراض  إواحد. 

ً مطروح  المتوقع  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  السیناریو األكثر شدة بناًء على معدل  معیاریان، ومعدل   نحرافانإ  منھ   ا

الیھا  المتوقع  البطالة   أن   فتراضإتم    األسھم،  وأسعار  الفعلیة،  العائد  ألسعار  بالنسبةأما    معیاریان.  نحرافانإ  مضافاً 

في    25بنسبة    األسھم  أسعار  تنخفض   أن   المفترض   من  كان  بینما  أساس،   نقطة  150و  100العائد بمقدار    أسعار  ترتفع 

 . التوالي  على والشدیدة  المتوسطة للسیناریوھات في المائة 50و المائة

 في المائة  75بنسبة    2020نخفاض أرباح البنوك في عام  إ  فتراضإ  على  یقوم   المستخدم   النموذج  أن  مالحظة  معھذا  

فتراض وصول نسبة الخسارة عند  إنتیجة تداعیات جائحة كورونا، و  2019التي حققتھا في عام    األرباح مع    مقارنةً 

 ). 1- 5مبینة في الجدول (فتراضات الباإلضافة إلى اإلغیر المنتظمة، من الدیون  في المائة 85 إلى  (LGD)التعثر
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) الكل):  1-5جدول  الضغط  باختبار  الخاصة  األردنیة   ي الذ   ياالفتراضات  المملكة  في  المركزي  البنك  بواسطة  إجرائھ  تم 
 الھاشمیة

سعر الفائدة   معدل البطالة  النمو االقتصادي  تفاصیل السیناریوھات 
 الحقیقي 

الرقم القیاسي العام  
 ألسعار األسھم

سیناریوھات  
2020 

 3541 7.7 22.9 3.4- ساسيالسیناریو األ
 2635 8.7 24.8 5.6- سیناریو متوسط الشدة 

 1318 9.2 26.7 7.9- كثر شدة سیناریو األ

سیناریوھات  
2021 

 1318 8.7 19.1 3.6 ساسيالسیناریو األ
 988 9.7 21 1.4 سیناریو متوسط الشدة 

 494 10.2 22.9 0.9- كثر شدة سیناریو األ
سیناریوھات  

2022 
 494 9.7 19.1 3.5 ساسيالسیناریو األ

 371 10.7 21 1.3 سیناریو متوسط الشدة 
 185 11.2 22.9 1- كثر شدة سیناریو األ

   :2019البنك المركزي األردني، تقریر اإلستقرار المالي  المصدر . 

تم    اإلحصائیة  ختباراتاإلعلى    وبناءً  وجودفقد  ،  إجراؤھاالتي  غیر معنویة  عكسیة  عالقة    تبین  الدیون  نسبة  بین 

الدیون غیر المنتظمة  بین نسبة  معنویة  طردیة  القة  وعاالقتصادي، وأسعار األسھم،  معدل النمو  وكل من    المنتظمة

على كل من نسبة القروض غیر المنتظمة،    يختبار الضغط الكلإوجاءت نتائج  وكل من معدل البطالة، وأسعار العائد.  

 ). 4-5) و(3- 5مبین في الشكلین (ونسبة كفایة رأس المال على النحو ال

   :2019لبنك المركزي األردني، تقریر اإلستقرار المالي  المصدر . 

 

الكلإنتائج    وقد أظھرت  الضغط  الفترة    يختبار  القطاع المصرفي  ،  2022-2020خالل  على تحمل   لدیھ قدرة فإن 

نسبة كفایة  حیث تسجل  الوطني،    قتصاداإلالصدمات والمخاطر المرتفعة الناتجة عن تداعیات جائحة كورونا على  

،  2021،  2020عوام  األفي    في المائة  14.2،  في المائة  14.9،  في المائة  16.7رأس المال لدى القطاع المصرفي  

إلى تمتع البنوك في    اإلیجابیةھذه النتائج    ترجعشدة، و  األكثر فتراض حدوث السیناریو  إلك بوذ   ،على التوالي   2022

من    األردن مرتفع  وبمستوى  المال  رأس  من  مرتفعة  من    ،األرباحبمستویات  یمكنھا  المخصصات  إمما  ستیعاب 

ختبارات  إ نتائج    أبرزت  ماك.  دون تأثیر كبیر على رأس المال  ،الناتجة عن الصدمات المفترضة  اإلضافیةوالخسائر  

، مما یدل األخرى لھا تأثیر أكبر على بعض البنوك مقارنة مع المخاطر    ئتمانیةاإلالحساسیة أن مخاطر التركزات  

 .على أن بعض البنوك بحاجة إلى تخفیض مخاطر التركز لدیھا

7.8

5

5.3

9.3

10.4

11.4

10.7

12.7

14.3

2020

2021

2022

ة فى المملكينتائج اختبارات الضغط الكل): 4-5(شكل 
%) (األردنیة الھاشمیة على نسبة الدیون غیر المنتظمة 

سیناریو االكثر شدة سیناریو متوسط الشدة  السیناریو االساسي

17

15.6

14.4

16.7

14.9
14.2

202020212022

فى المملكة ينتائج اختبارات الضغط الكل): 3-5(شكل 
(%)  األردنیة الھاشمیة على نسبة كفایة رأس المال 

سیناریو متوسط الشدة  سیناریو االكثر شدة
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 الجمھوریة التونسیة 

ختبار األوضاع الضاغطة من أجل رصد مدى تأثیر التداعیات  إ، تجربة  2020أجرى البنك المركزي التونسي في مایو  

أزمة   المستجد الناجمة عن  البنوك على    فیروس كورونا  ختبار األوضاع  إالقادمة. حیث أصبح    أعوام   الثالثةعلى 

التي عجلت من تطویر   2007ال سیما منذ أزمة عام الضاغطة أداة أساسیة في مجموعة األدوات المتاحة للمشرفین، 

عتمادھا من قبل السلطات اإلشرافیة. ومّكن التمرین من تزوید البنك المركزي  إختبارات األوضاع الضاغطة وسرعة  إ

 قتصادیة كاملة.إوالمصارف بأداة استشرافیة منظمة لقیاس المخاطر وقاعدة بیانات تغطي دورة 

 ختبار األوضاع الضاغطة في:إفرضیات المتبعة في تتمثل الفي ھذا السیاق، 

المائة،  5مع نمو سلبي للناتج الداخلي اإلجمالي یزید عن    2020السیناریو األساسي: ركود في عام   تعاش  إنو  في 

ختالالت  ولكن دون تفاقم اإل  ، وضغوط كبیرة على التضخم وسعر الصرف والبطالة  ،2022و  2021بطيء في عامي  

  كما تتضمن السیناریو عدم وجود تخذھا البنك المركزي التونسي والحكومة.  إ بفضل اإلجراءات التي  النقدیة والعجز  

 تأثیر كبیر على أسعار األصول.

وضغوط   فیروس كورونا المستجد،مع حدوث موجة ثانیة من جائحة    أعوام   3السیناریو الحاد: ركود عمیق على مدى  

والمیزانیة   النقدیة  المیزانیات  على  البطالةكبیرة  وعلى  والخارجیة  اإل،  الفاعلین  لجمیع  معممة  قتصادیین  صدمات 

 قتصادیة مع تأثیر على قیمة األصول. وجمیع القطاعات اإل

 نتائج اختبارات الضغط 

ً ختبار الضغط أّن القطاع المصرفي التونسي یعتبر في المجمل، مرنإالنتائج المستخلصة من تشیر  صالبة مالیة  ووذ ا

العامین  إمرضیة في أعقاب جائحة كورونا، شریطة   لتوزیع األرباح على مدار  البنوك  قبل  تباع سیاسة حذرة من 

لى تعزیز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة إضافة  إ  ،مع ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر الكامنة  ،المقبلین 

 . المخاطر النظامیة

  ختبارات األوضاع الضاغطة في أنظمة الرقابة الجاري العمل إتونسي في ھذا السیاق إدراج  یعتزم البنك المركزي ال

  ، ختبارات قائمة على أفضل الممارسات في ھذا المجالإ ستباقیة مع التوجھ نحو  لتكریس مبادئ الرقابة اإل  بھا، وذلك

 وبناء توقعات لھذه المؤشرات مبنیة على منھجیات علمیة ونماذج قیاسیة.

 دولة فلسطین  

جل تقییم الوضع المالي  أختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة والجزئیة من  إ تحرص سلطة النقد الفلسطینیة على إجراء  

ظھرت نتائج  أ.  ثر ولكنھا ممكنة الحدوثللبنوك العاملة في فلسطین من خالل محاكاة صدمات وسیناریوھات شدیدة األ

 - رغم كل ما تخلل ھذا العام من تحدیات إضافیة فرضتھا جائحة كورونا  -  2020ختبارات األوضاع الضاغطة للعام  إ

حتفاظ  إوضاع الضاغطة نتیجة  ن القطاع المصرفي الفلسطیني سلیم ومتین وقادر بشكل عام على تحمل الصدمات واألأ

ولة، حیث  لى جانب تمتعھا بمستویات مریحة من السیإ  ، البنوك العاملة في فلسطین بمستویات جیدة من رأس المال

جتیاز  إالعاملة في فلسطین في    البنوكفتراضھا عن نجاح غالبیة  إسفرت نتائج محاكاة الصدمات متفاوتة الشدة التي تم  أ
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نخفضت النسبة  إالتي  البنوكستثناء بعض إب ، على من الحد األدنىأوالمحافظة على مستویات رسملة  ،ھذه الصدمات 

 . نھا عالیة الشدة أف بلدیھا عن الحد المقرر في سیناریوھات تصن

ً ثالثة عشر    2020في نھایة العام    العاملة في فلسطین  البنوك عدد  بلغ   حیث    ،وافدة)   بنوك محلیة وستة    بنوك(سبعة    بنكا

ن الحد األدنى ألى  إتجدر اإلشارة    ستثناء.إختبارات األوضاع الضاغطة التي أجریت البنوك جمیعھا دون  إشملت  

 ً رقابیا بما یتضمن ھامش رأس المال   في المائة  13لنسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في فلسطین ھو    المقرر 

 . في المائة 2.5التحفظي البالغ 

 ) Solvency Stress Test(  المالءة   ختباراتإ .1
 

 ئتمان اإل مخاطر

 صدمة   تعتبر ):Collateral’s haircut(النصف    ىإل  المقبولة  الضمانات  قیمة  نخفاضإ  صدمة:  األولى  الصدمة

  الضاغطة  األوضاع  ختباراتإ   مصممي  على  الواجب  المھمة  الصدمات  من  المقبولة  الضمانات  قیمة  نخفاضإ

.  صدمات  ھكذا  أثر  على  التعرف  أھمیة)  2008  العام   زمةأ(   األخیرة   العالمیة  المالیة  زمةاأل  ثبتتأ  حیث  ،محاكاتھا

  على   ذلك  وأثر  ،لدیھا   المقبولة  الضمانات  قیمة  على  یحدث  نخفاضإ  ألي  البنوك  حساسیة  مدى  الصدمة  ھذه   تكشف

  المقبولة   الضمانات  قیمة  تخفیض  تم .  الصدمة  ھذه  حدوث  عند  تجنیبھا  علیھا  ینبغي  التي  اإلضافیة  الدیون  مخصصات

  كفایة   نسبة  نخفاضإ  للبنوك  اإلجمالي  المستوى  على  ھذه الصدمة  محاكاة   نتیجة  أظھرت  حیث   ،في المائة  50  بنسبة

في    .2915  لىإ   الصدمة  قبل  في المائة  .7515  من  ،24أساس   نقطة  46  بـ  فلسطین  في  العاملة  للمصارف   المال  رأس

ً  المقرر  األدنى  الحد من علىأ بقائھا مع المائة   .في المائة 13 عند رقابیا

اإل  تدھور جودة  أثر  محاكاة  الثانیة:  واإلالصدمة  المتعثرةئتمان  الدیون  في  الكبیر  نتائج  رتفاع  سیتم عرض  حیث   :

على  ألى  إبالرجوع    لى أثر صدمة إنخفاض قیمة الضمانات:إإضافة    ،للصدمةاألثر المجمع    ئتمان بعد أخذصدمات اإل

ً ن ھذه الدیون كانت قد سجلت  أنجد    ،ئتمانجمالي اإلإمن    الدیون المتعثرة نسبة  لیھ  إ مستوى تاریخي وصلت     تاریخیا

لتصل    في المائة  4.2من مستواھا الحالي عند    رتفاع في الدیون المتعثرة إفتراض حدوث  إتم    .في المائة  13.2نسبة  

نسبة كفایة رأس المال   نخفاضإ أظھرت نتائج محاكاة ھذه الصدمة    حیث   ، جمالي محفظة الدیونإمن    في المائة  13الى  

، مع  في المائة  13.60قبل الصدمة الى    في المائة  15.75نقطة أساس، من    215في فلسطین بـ    للمصارف العاملة

ً أبقائھا   .  في المائة 13عند  على من الحد األدنى المقرر رقابیا

خاللھا   من  تم  قطاعیة  صدمة  الثالثة:  (األنشطة)  إ فتراض  إالصدمة  القطاعات  في  المتعثرة  الدیون  نسبة  رتفاع 

  / نسبة الدیون المتعثرة في القطاع  في  رتفاعإ  فتراض حدوثإختبارات  وقد تم في ھذا الجزء من اإل  :قتصادیة الرئیسةاإل

من محفظة الدیون.    في المائة  13لى  إجمالیة  رتفاع نسبة الدیون المتعثرة اإل إلى  إعلى نحو یؤدي  قتصادي  اإل  النشاط

 قتصادیة الرئیسة ھي:  والقطاعات اإل

 
%، 1من    1/100تستخدم للداللة على نسبة التغیر في المؤشرات وتساوي  التي    یطلق على وحدة القیاس   (BPS)نقطة األساس ویرمز لھا بالرمز 24

 أساس.نقطة  1% = 0.01نقطة أساس، وتغیر بـ  100% = 1بمعنى ان التغیر بـ 
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  قتصاديالقطاع (النشاط) اإل
نكشاف البنوك على إ

 القطاع، ملیون $
ئتمان المقدم لى اإلإنسبة 

 نسبة التعثر الحالیة للقطاع الخاص 

 %4.3 %23 1,810.9 نشاءات العقارات واإل
 %8.7 %19 1,523 قطاع التجارة العامة

 %4.2 %18 1415 ستھالكیة تمویل السلع اإل
 %4.0 %14 1,125.2 قطاع الخدمات
  %74 5,865 المجموع

 

في   4.3نشاءات: تبلغ نسبة التعثر في ھذا القطاع حوالي رتفاع نسبة الدیون المتعثرة في قطاع العقارات واإلإصدمة 

سفرت  أ.  المائةفي    30الى    في ھذا القطاع  رتفاع نسبة التعثرإفتراض  إئتمان المقدم لذات القطاع، تم  من اإل  المائة

نقطة أساس، من    207نسبة كفایة رأس المال للمصارف العاملة في فلسطین بـ    عن إنخفاضنتیجة محاكاة الصدمة  

ً أ، مع بقائھا  في المائة  13.67قبل الصدمة الى    في المائة  15.75  .  في المائة  13عند    على من الحد األدنى المقرر رقابیا

  في المائة  8.7في قطاع التجارة العامة: تبلغ نسبة التعثر في ھذا القطاع حوالي    رتفاع نسبة الدیون المتعثرة إصدمة  

سفرت نتیجة أ .  في المائة  40لى  إ  في ھذا القطاع  رتفاع نسبة التعثرإفتراض  إئتمان المقدم لذات القطاع، تم  من اإل

  15.75نقطة أساس، من  206نسبة كفایة رأس المال للمصارف العاملة في فلسطین بـ  إنخفاضمحاكاة الصدمة عن 

ً أ، مع بقائھا في المائة 13.69قبل الصدمة الى  في المائة  .  في المائة 13عند   على من الحد األدنى المقرر رقابیا

  4.2نسبة التعثر في ھذا القطاع حوالي    تمویل السلع االستھالكیة: تبلغ   نشاط رتفاع نسبة الدیون المتعثرة في  إصدمة  

.  في المائة  40لتصل الى    في ھذا القطاعرتفاع نسبة التعثر  إفتراض  إئتمان المقدم لذات القطاع، تم  من اإل  في المائة

نقطة أساس،    216نسبة كفایة رأس المال للمصارف العاملة في فلسطین بـ    نخفاضإسفرت نتیجة محاكاة الصدمة عن  أ

ً رعلى من الحد األدنى المقرر  أ، مع بقائھا  في المائة  13.59قبل الصدمة الى    ي المائةف  15.75من   في    13عند    قابیا

 .  المائة

القطاع حوالي  إصدمة   ھذا  في  التعثر  نسبة  تبلغ  الخدمات:  قطاع  في  المتعثرة  الدیون  نسبة  المائة  4رتفاع  من    في 

سفرت نتیجة أ.  في المائة  50لى  إ لتصل    في ھذا القطاعرتفاع نسبة التعثر  إفتراض  إئتمان المقدم لذات القطاع، تم  اإل

  15.75نقطة أساس، من  218العاملة في فلسطین بـ نسبة كفایة رأس المال للمصارف  إنخفاضمحاكاة الصدمة عن 

ً في المائة 13.57قبل الصدمة الى  في المائة  .  في المائة 13عند   ، مع بقائھا اعلى من الحد األدنى المقرر رقابیا

  مخاطر التركز

  المقدم من جانب   قراضاإل حجم التركز في  رتفاع  إھذه الصدمة    : أظھرت(غیر الحكومة)  صدمة تعثر أكبر مقترض

نخفاض نسبة كفایة رأس المال على إتعثر أكبر مقترض عن  صدمة  سفرت محاكاة  أالعاملة في فلسطین، حیث    البنوك

وھي   في المائة  12.85الى    في المائة  15.75لتنخفض النسبة من    ،نقطة أساس  244المستوى اإلجمالي للمصارف بـ  

 ).  في المائة 13دون الحد األدنى المقرر (
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سفرت محاكاة الصدمة عن تعمق أثر االنخفاض في نسبة كفایة  أ:  (ال تشمل الحكومة)  صدمة تعثر أكبر ثالثة مقترض

عن مستواھا  نقطة أساس    471نخفاضھا بـ  إ بعد    ، في المائة  10.58الى    جمالیة للبنوكرأس المال لتصل نسبة الكفایة اإل

 ).في المائة 13الحد األدنى المقرر ( . وھي دونلى النصفإنخفاض قیمة الضمانات إبعد صدمة 

 مخاطر السوق 

نقطة أساس، حیث أظھرت نتائج    200رتفاع سعر الفائدة/ العائد بـ  إفتراض  إأسعار الفائدة/ العائد: تم  تغیر  صدمة   

المائة،  في    15.34نقطة أساس لتصل الى    40س المال للمصارف بنحو  أنخفاض نسبة كفایة رإمحاكاة ھذه الصدمة  

ً  المقرر األدنى الحد وھي أعلى من  . في المائة 13 عند رقابیا

رتفاع سعر الفائدة وقیمة السندات،  إتوجد عالقة عكسیة بین   محاكاة أثر صدمة سعر الفائدة على محفظة السندات: 

مستثمرین في السوق  حیث یصبح العائد علیھا غیر جذاب لل،  أسعار السندات القائمة  تنخفضفعند ارتفاع أسعار الفائدة  

أسفر األثر المجمع الناتج عن محاكاة الصدمتین (صدمات تغیر سعر  في ظل وجود فرص استثماریة بعائد أفضل.  

العائد) عن   العاملة في فلسطین بنحو  إالفائدة/  المال للبنوك  الى    136نخفاض نسبة كفایة رأس  نقطة أساس لتصل 

ً  المقرر األدنى الحد في المائة، وھي أعلى من 14.39  . في المائة 13 عند  رقابیا

ھذا السیناریو محاكاة األثر غیر المباشر لصدمة   تم في رتفاع سعر الفائدة:إ  تغیر   محاكاة األثر غیر المباشرة لصدمة

رتفاع أعباء الدین. أسفر األثر  إمن الدیون العاملة نتیجة    في المائة  1فتراض تعثر  إرتفاع سعر الفائدة، والمتمثل في  إ

نقطة    156نخفاض نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في فلسطین بنحو  إلصدمات تغیر سعر الفائدة عن    المجمع

ً  المقرر األدنى الحد على منأوھي  ،في المائة 14.19أساس لتصل الى   .في المائة 13 عند  رقابیا

صدمتین في ھذا السیاق، األولى مباشرة، والثانیة غیر مباشرة، وذلك على  تم محاكاة   صدمة تغیر سعر الصرف:

 النحو التالي: 

ن الشیكل أبحكم    الشیكلعملة  نخفاض سعر صرف  إفتراض  إاألثر المباشر لصدمة تغیر سعر الصرف: تم  محاكاة   

لم تسفر محاكاة الصدمة عن حیث   ،في المائة  30األخرى بـ العمالت   ) مقابل De facto currencyواقع (ھو عملة  

 ً  . في المائة  13عند    أي أثر سلبي على كفایة رأس المال إلجمالي المصارف والتي بقیت فوق الحد األدنى المقرر رقابیا

في محاكاة األثر غیر المباشر لصدمة تغیر سعر الصرف تم   األثر غیر المباشر لصدمة تغیر سعر الصرف:محاكاة  

  عن  الناتج   المجمع  األثر  أسفرحیث    )،غیر عملة الشیكل(األخرى    من القروض بالعمالت  ئةالما  10فتراض تعثر  إ

  بنحو   فلسطین  في  العاملة  للبنوك  المال  رأس  كفایة  نسبة  نخفاضإ  عن)  سعر الصرف  تغیر  صدمات(  الصدمتین  محاكاة 

ً  المقرر  األدنى الحد من علىأ وھي في المائة، 15.37 لىإ  لتصل أساس نقطة 38  . في المائة 13 عند  رقابیا

 ) Liquidity Stress Testختبار السیولة (إ .2
 

محاكاة   بإتم  السیولة  البنوكإختبار  جمیع  على  تراكمیة  یومیة  عملیات سحب  حدوث  فلسطین  فتراض  في        العاملة 

)Run on all bank  التالیة: )، لفحص مدى قدرة البنوك على مواجھة ھكذا صدمة وذلك ضمن الفرضیات 
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1- ILS Demand deposits, Withdrawn per day (15%). 

2- Other currencies Demand deposits, Withdrawn per day (10%). 

3- ILS Time deposits, Withdrawn per day (5%). 

4- Other currencies Time deposits, Withdrawn per day (5%). 

5- Liquid assets, Available per day (95%). 

6- Non-liquid assets, Available per day (1%). 

على التعامل مع ھذا الوضع الضاغط   تھاقدر ستجابة جیدة من طرف البنوك وإ  أظھرت نتیجة محاكاة صدمة السیولة

 . أیام قبل ان تبدأ سیولة بعضھا بالنفاد بعد ھذه المدة 5لعدد من األیام وصل الى 

 جمھوریة مصر العربیة 

الضغإ   تضمنت المركزي المصري  المطبقة    طختبارات  البنك  الرئیسة مثل مخاطر  بواسطة  المخاطر  أنواع  بعض 

والتي تضم مجموعة ،  بنك على مستوى القطاع المصرفي  15، وذلك على أكبر  والسیولة، والتركز، والسوق،  ئتماناإل

فتراضات  إوقد تم صیاغة    اً.من بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة، ومن بینھا البنوك ذات األھمیة النظامیة محلی

والتي تعكس التداعیات السلبیة المحتملة   يقتصادي الكلختبارات الضغط في إطار سیناریوھات مرتبطة باألداء اإلإ

قتصادي، واألداء المالي الحكومي، والقطاع الخارجي، وقیمة  للموجة الثانیة من تفشي فیروس كورونا على النشاط اإل

 ئتماني للدولة. العملة المحلیة، وبالتالي التصنیف اإل

 ئتمان اإل مخاطر

 وذلك من خالل   الحكومیة،  المالیة  األوراق  في  البنوك  الناتجة عن توظیفات  ئتماناإل  لمخاطر  الضغط  ختبارإ  تطبیق  تم 

ً  B عند  لمصر  ئتمانياإل  التصنیف  درجة  ستمرارإ   فتراضإ في    9  مخاطر  وزن  ومن ثم تطبیق  ، S&P’sلمؤسسة  وفقا

  التصنیف  درجة  نخفاضإ   فتراضإاألساسي، و  المحلیة، وفقاَ للسیناریو  بالعملة  الحكومیة  المالیة  األوراق  علىالمائة  

 الحكومیة   المالیة  األوراق  على  في المائة  15  مخاطر  وزن  ، وتطبیق CCC+ إلى  لیصل  بدرجتین  لمصر  ئتمانياإل

َ  بالعملة  حدة.  األكثر للسیناریو  المحلیة، وفقا

إجراء   بمحفظة  إ تم  الخاصة  الضغط  الشركاتإختبارات  والشركات    -ئتمان  المؤسسات  الصغیرة  متضمنة قروض 

قتصادیة المختلفة تأثراً بتفشي الموجة حتمالیة تراجع أداء الشركات في القطاعات اإلإستخدام سیناریو إ ب -والمتوسطة

  : الثانیة من فیروس كورونا، وذلك طبقاً لدرجة تعرض القطاع، حیث أن ھناك بعض القطاعات العالیة التعرض مثل

قطاعي البترول والغاز الطبیعي والبتروكیماویات،    :ة التعرض مثلقطاعي السیاحة، والنقل والطیران، والمتوسط

صناعة    عاتقطا  :وصناعة وتجارة األغذیة والمشروبات، في حین أن ھناك بعض القطاعات المنخفضة التعرض مثل

التبغ،   الصحیةو وتجارة  والرعایة  األدویة  وتجارة    الجدارة  درجة  تراجع  فتراضإ  تم وقد    .تصاالتواإل  ،صناعة 

َ   واحدة   بدرجة  التعرض  عالیة  للقطاعات  المرجحة  ئتمانیةاإل ً   درجتین  ثم   األساسي،  للسیناریو  وفقا   األكثر  للسیناریو  وفقا
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المائة  50  لنسبة  وتراجعھا  حدة،  بدرجة  التعرض  متوسطة  القطاعات   في  المستخدمة  ئتمانیةاإل  التسھیالت   من  في 

 .حدة  األكثر  السیناریو في درجتین  ثم   األساسي،  السیناریو في واحدة 

  ئتماناإل تركز مخاطر

تطبیق بمخاطر  ختبارإ  تم  الخاص  تطبیق   المالیة  األوراق  في  التوظیفات   تركز  الضغط  من خالل    وزن  الحكومیة 

ً   األوراق  تلك  على  إضافي  مخاطر اً لنسبة تعرضات القطاع  وفقوالذي یتم تحدیده  بازل،    لجنة  مراجعات  لمقترحات   طبقا

  5ستخدام مجموعة من األوزان تتراوح بین  إ المصرفي للجھات السیادیة إلى الشریحة األولى من رأس المال، وذلك ب

والتي تطبق بشكل تصاعدي على شرائح تجاوز تلك التعرضات إلى الشریحة األولى    في المائة،  30  إلى  في المائة

  تطبیق   تم   كذلك.  في المائة  300وأعلى من    المائةفي    150في المائة إلى    100من رأس المال والتي تتراوح بین  

 كل  مستوى   على  عمالء  ثالثة   أكبر  إخفاق  فتراضإب  وذلك  الشركات،   ئتمانإ  بمحفظة  التركز  ختبار الخاص بمخاطراإل

ً  عمالء خمسة أكبر  وإخفاق األساسي،  السیناریو في وذلك بنك  .حدة   األكثر للسیناریو وفقا

  السوق مخاطر

قتصادیة والمالیة الكلیة في ظل الموجة الثانیة  ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق سیناریو المخاطر اإلإتستخدم  

،  من تفشي فیروس كورونا، وما قد ینتج عنھا من الضغط على قیمة العملة المحلیة بسبب تراجع موارد النقد األجنبي

تم   المصري بنسبة  إحیث  الجنیھ  قیمة  الم  10فتراض تراجع  و  ائةفي  األساسي،  للسیناریو  المائة  20وفقاَ  وفقاً    في 

، تم إعادة تقییم القیمة الحالیة للسندات الحكومیة، وذلك برفع  أسعار العائد أما بالنسبة لمخاطر    للسیناریو األكثر حدة.

بقیمة   العائد  السیناریو األساسي، و  100سعر  ب  300نقطة أساس في  السیناریو األكثر حدة،  أساس في  ھدف  نقطة 

 . حتواء الضغوط التضخمیة وفقاً للسیناریوإ

 ختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیة إنتائج  

بكل من مخاطر قدرة القطاع على تحمل الصدمات المتعلقة  م   ختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیةإ نتائج  أظھرت  

نعكس إ مخاطر السوق المتمثلة في مخاطر سعر العائد ومخاطر سعر الصرف، وھو ما  ئتمان، ومخاطر التركز، واإل

المخاطر السابقةلمستوى منخفض من    المصرفي  في تعرض القطاع عند تطبیق السیناریوھین    كل نوع من أنواع 

 األساسي واألكثر حدة. 

حكومي والخاص، ومخاطر التركز،  ئتمان المتضمنة كل من مخاطر اإل  -  ط مجمعةغختبارات الضإ أظھرت نتائج  كما  

ستمر معیار كفایة رأس المال في تحقیق  إالقطاع المصرفي على تحمل الصدمات المختلفة، حیث    مقدرة  -والسوق

،  على من الحد األدنى المقرر وفقاً لتعلیمات بازل، وأعلى من الحد األدنى المقرر من قبل البنك المركزيأمعدالت  

 .في المائة 12.5والبالغ 

 السیولة  مخاطر

إجراء   اإلإ تم  المخاطر  لسیناریو  طبقاً  السیولة  لمخاطر  الضغوط  یفترض  ختبارات  والذي  الكلیة،  والمالیة  قتصادیة 

تجاه البنوك إلى بیع األوراق المالیة الحكومیة إحتمالیة انخفاض درجة التصنیف االئتماني للدولة، وھو ما قد یؤدي إلى  إ
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نخفاض قیمتھا المتخذة كضمانة في عملیات الریبو،  إمما قد یترتب علیھ  زمنیة قصیرة،  في السوق الثانوي خالل فترة  

نسب   سحب  نحو  العمالء  یتجھ  قد  ذلك  إلى  منباإلضافة  یخص    الودائع.  منخفضة  فیما  آجال  إأما  ھیكل  ستخدام 

تطبیق نسب  اإل تم  فقد  القروض  إستحقاق،  الداخلة على مستوى  النقدیة  التدفقات  التجاریة  فتراضیة على  واألوراق 

  النقدیة الخارجة من   رتفاع التدفقاتإنخفاض سیولة القطاع المصرفي، إلى جانب  إالمخصومة، وھو ما قد یؤدي إلى  

خالل حساب نسب سحب على ودائع العمالء، ھذا إلى جانب تحدید نسب خصم على األوراق المالیة الحكومیة كأصول 

   .الفجوة بین التدفقات النقدیة الداخلة والخارجةسائلة یمكن استخدامھا في تغطیة 

) السیولة):  2-5جدول  بمخاطر  الخاص  الضغط  سیناریو  البنك    افتراضات  قبل  من  الُمطبقة  الضغط  إختبارات  ضمن 
 المركزي المصري 

 بالعملة المحلیة (LCR)نسبة تغطیة السیولة 
 

 على السندات الحكومیة.  في المائة  40على أذون الخزانة، و في المائة  بدالً من صفر  في المائة  10تطبیق نسبة خصم   -
 

 .على النسب المطبقة فعلیاً للودائع المستقرة وغیر المستقرة في المائة 15رتفاع نسب سحب ودائع العمالء بـ إ -
 بالعملة المحلیة (NSFR)نسبة صافي التمویل المستقر 

 

 في صافي التمویل المستقر المتاح.  في المائة 15خفاض الوزن الترجیحي لبند الودائع بمقدار إن -
 

الوزن  إ - المائة  10ألذون الخزانة بمقدار    الترجیحيرتفاع  الحكومیة بمقدار  لل، و في  المائة  40سندات  للسندات    في 
 .الحكومیة في صافي التمویل المستقر المطلوب

 التدفقات النقدیة للسیولة
 

من    ،للقروض واألوراق التجاریة المخصومة للشرائح الزمنیة  في المائة  80تطبیق نسبة تدفقات نقدیة داخلة   - بدءاً 
 فتراض تدفق باقي بنود التدفقات النقدیة الداخلة بكامل قیمتھا. إشھور وحتى سنة)، مع  6الیوم التالي حتى (أكثر من 

 

شھور    6على الودائع للشرائح الزمنیة بدءاً من الیوم التالي حتى الشریحة (أكثر من    في المائة  15تطبیق نسبة سحب   -
 وحتى سنة). 

 

سحب   - نسبة  المائةف  10تطبیق  مع    ي  المحلیة،  للبنوك  المستحقة  األرصدة  بنود  إعلى  باقي  سحب  عدم  فتراض 
 لتزامات. اإل

 

على أذون الخزانة،    في المائة  10تطبیق نسب خصم على األصول السائلة التي یمكن أن تستخدم لتغطیة الفجوة بقیمة   -
األرصدة لدى البنوك المحلیة مع عدم تطبیق نسب خصم  على  في المائة    10على السندات الحكومیة، و  في المائة  40و

 على باقي األصول السائلة. 
   صندوق النقد العربي.2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السیولة إنتائج  

  لیتخطى السیولة،  مخاطر  من منخفض لمستوى القطاع المصرفي المصري ختبارات الضغط تعرضإ  نتائج أظھرت

ً   في المائة  100  البالغ  المقرر  األدنى الحد المستقر  التمویل  صافي ونسبة  السیولة  تغطیة نسبة  من  كل   بازل،   للجنة وفقا

  على   -علیھا  الضغط  تطبیق  بعد-  البنوك  لكافة  السائلة  األصول  قدرة   ستحقاقاإل  آجال  ھیكل  ستخدام إ   على  یترتب  كما

  .في المائة 100  بنسبة السالبة الفجوات تغطیة

 المملكة المغربیة  

قتصادیة الناتجة عن جائحة  قیاس مدى تأثر متانة البنوك بالصدمة اإل  بھدفختبارات الضغط  إقام بنك المغرب بإجراء  

بناًء    2020ختبارات خالل النصف األول من عام  قتصادیة الكلیة، حیث تم إجراء اإلاإلعلى توقعاتھ    بناءً ،  كورونا

  نشطةاأل   تراض ضعفإففي ظل  ، وذلك  في المائة  5.2بنسبة    2020الناتج المحلي اإلجمالي في عام    نكماشإتوقع  على  
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والتي  غیر  األنشطة  في  الكبیر  والتدھور  الجفاف،  بسبب  الزراعیة في عام    بشدة   تأثرت  الزراعیة    ، 2020بالوباء 

ھذا إلى    المباشر،  األجنبي  ستثماراإل   وتدفقات   بالخارج  العاملین  تحویالت  نخفاضإ  ظل  في  الخارجي،   الوضع  وتدھور

تماشیاً مع األداء الجید    ،في المائة  4.2تحسن النمو الوطني إلى  السفر، ثم    عائدات  نخفاضإو  الصادرات   تراجع  جانب

  متوسط  رتفاعإوقد أظھرت نتائج ھذا االختبار    .2021خالل عام    للقطاع الزراعي والتبدد التدریجي لتأثیرات الوباء

  في المائة   10.8، و2020  في عام  في المائة  9.9  إلى  2019  في عام   في المائة  7.6من    غیر المنتظمة  الدیون   معدل

  على   الھامش  نخفاضإ  عن  الناتج  الربحیة  نخفاضإو  االئتمان  مخاطر  زیادة   إلى أن  ، ھذا باإلضافة2021  عام   في

ً سلب  یؤثر العموالت، مما  المالءة.   نسب  على ا

 ختبارات الضغط متمثلة في:عتمد بنك المغرب على سیناریوھین أساسیین إلإ،  2020وخالل النصف الثاني من عام  

   تحسن   ، یتبعھفي المائة  6.6بنسبة    2020عام    في  نكماش النمو االقتصاديإالسیناریو األساسي: الذي یفترض  

 على التوالي.   2022و 2021في عامي  في المائة 3.5و في المائة 4.7إلى  النمو نسبة في

 عام   من  الثاني  النصف  خالل  ستستمر  الوباء  عن  الناجمة  قتصادیةاإل  الصدمة  السیناریو الحاد: الذي یفترض أن  

في   4.4  إلى  ینتعش  أن   ، قبل2020  في   في المائة  10بنسبة    اإلجمالي  المحلي  الناتج  سینكمش  ، بالتالي، 2020

ویرافق ھذا التطور تدھور الوضع الخارجي وتشدید األوضاع  ،  2022  عام  في  في المائة  3.4و  2021  في  المائة

 جراءات المتخذة. بین حالتین وھما مراعاة تدابیر الدعم، وتجاھل اإل  السیناریووقد تم التمییز في ھذا  المالیة. 

  ، في الربحیة  وانخفاضا  نسبة الدیون غیر المنتظمة،زیادة في  البنوك لالضغط الكلي تسجیل  اختبارات  نتائج  وقد أظھرت  

لكنھا ستستمر في    وفي المالءة،  إلىبال  االلتزام نسب  التنظیمیة. باإلضافة  فعالیة    ذلك،  متطلبات  النتائج على  أكدت 

 . اإلجراءات التي اتخذتھا السلطات والتي ساعدت في التخفیف من تأثیر الصدمة على القطاع المصرفي

 

 ً  : تطبیق اختبارات الضغط على بعض القطاعات المصرفیة في الدول العربیة ثانیا
 

تطبیق   إلى  الجزء  ھذا  بعض  إیھدف  على  للضغط  حساسیة  العربیة ختبارات  الدول  في  المصرفیة  ، 25القطاعات 

المنفردة التي تمثل نحو  وباستخدام ذات السیناریوھات واإل من   في المائة  80فتراضات، وذلك على مستوى البنوك 

إجمالي أصول القطاع المصرفي، وعلى مستوى إجمالي القطاع المصرفي في تلك الدول. ویتیح تطبیق االختبار الموحد  

كما ارنة بین القطاعات المصرفیة العربیة من حیث درجة تحمل الصدمات المختلفة، وتحلیل النتائج،  إلى إجراء المق

وتم إجراء .  تساھم ھذه الممارسة في تقییم مدى صالبة البنوك العربیة في مواجھة األزمات ومنھا جائحة كورونا الحالیة

فتراضات التي تم صیاغتھا في إطار سیناریو المخاطر االقتصادیة والمالیة المرتبط  ھذه االختبارات بناًء على بعض اإل

 قتصادات العربیة. على اإل كورونابالتبعات السلبیة لجائحة 

 
،  ، المغربلیبیا قطر،   فلسطین، الكویت، ُعمان، العراق،  البحرین،اإلمارات،  تشمل الدول العربیة التي تم تطبیق إختبارات الضغط علیھا كل من:  25

 الیمن.
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) الدول  ):  3-5جدول  بعض  في  المصرفیة  للقطاعات  الضغط  اختبارات  لسیناریو  طبقاً  الكلیة  والمالیة  االقتصادیة  المخاطر 
العربیة 

 
 

 ختبارات المالءة المالیة إ . أ

ئتمان السیادیة، ومخاطر التركز  ختبارات الضغط المرتبطة بكل من مخاطر اإلإختبارات المالءة المالیة  إتتضمن  

 ئتمانیة، ومخاطر سعر الصرف وأسعار العائد المتضمنة بمخاطر السوق.  على مستوى أكبر التوظیفات اإل

 

 

نتشــار الوباء وظھور ســالالت  إســتمرار التبعات الســلبیة لجائحة كورونا على األداء االقتصــادي للمنطقة العربیة بســبب إ  فتراضإ -
خفاض الثقة من جانب المســتھلكین والمســتثمرین، إن ســتمراریة عدم الیقین وإمتحورة منھ ینعدم معھا فاعلیة اللقاحات، وذلك في ظل  

نخفاض مســتویات الدخول وفقدان الوظائف، مع تأثر إســتثمار والتصــنیع، واالســتھالك واإلمما ینعكس في تواصــل تراجع أنشــطة  
ــل التورید العالمیة، وحركة التجارة الدولیة، و ــواق الدولیة. ھذا إلى إن ســالس ــعاره في األس خفاض كمیات اإلنتاج النفطي وتراجع أس

متأثرة -  دیة التي تـساھم بـشكل كبیر في الناتج المحلى اإلجماليجانب تراجع مـستویات القیمة المـضافة في عدد من القطاعات االقتـصا
ومنھا قطاعات الســیاحة والطیران والتجارة والصــناعة التحویلیة، إلى جانب تضــرر القطاعات    - أو الجزئي يبظروف اإلغالق الكل

بیة الناتجة عن ترابط القطاعات،  كثیفة العمالة، وقطاع المؤسـسـات متناھیة الصـغر والصـغیرة والمتوسـطة، فضـالً عن اآلثار السـل
یعد قطاع الطیران من أكثر القطاعات تضــرراً بالجائحة، مما یترتب علیھ تأثر الوظائف المباشــرة التي توفرھا صــناعة النقل حیث  

ــائع، والذى یقو ـــیاحة، إلى جانب انكـماش حركة التـجارة الدولـیة ونقل البضــ م الجوي، وكذلك الوظائف في قـطاعات أخرى مـثل الســ
 قطاع الطیران بتدعیمھا.

رتفاع إرتفاع مـستوى الدین العام، قد تـستمر الـضغوط على الموازنات العامة للدول العربیة، وإعلى مـستوى األداء المالي الحكومي و -
والتدابیر ســـتمرار الســـیاســـات  اإلجمالي في تلك الدول، وذلك في ضـــوء الحاجة إل  يعجز الموازنة العامة كنســـبة من الناتج المحل

ســتثمار في عدد من المشــروعات  والتخفیف من التداعیات االقتصــادیة واالجتماعیة، وحفز اإل يالتحفیزیة لتنشــیط جانب الطلب الكل
كثیفة اســــتخدام العمالة، والحد من حجم فقدان الوظائف الناتج عن الجائحة، وخاصــــة فیما یتعلق بالمشــــروعات متناھیة الصــــغر  

قتصـادیة األكثر تأثراً بالوباء، إلى جانب  محدودي الدخل، والعاملین في القطاع غیر الرسـمي، والقطاعات اإلوالصـغیرة، والفقراء و
زیادة اإلنفاق على قطاع الصــحة، في الوقت الذى تراجعت فیھ مســتویات اإلیرادات العامة بشــكل حاد نتیجة فقدان جانب كبیر من 

 رتفاع مستویات المدیونیة العامة في عدة دول عربیة.إلیھ اإلیرادات الضریبیة والنفطیة، وھو ما یترتب ع
 

ــھده أداء میزان المعامالت الجاریة للدول العربیة، مع  - ــبي المتوقع أن یش ــن النس على جانب القطاع الخارجي، على الرغم من التحس
ــتویات الطلب العالمي مع إفتراض إترقب تخفیف القیود واإلجراءات المصــاحبة للجائحة مع ظھور اللقاحات، إال أنھ تم  نخفاض مس

الدولیة وانخفاض أسعار النفط یؤدى إلى تراجع أداء الصادرات السلعیة، إلى جانب االنخفاض النسبي  استمرار تباطؤ حركة التجارة
للمتحصـالت من قطاع السـیاحة، وتحویالت العاملین بالخارج، األمر الذي یؤثر سـلباً على موارد الدول من النقد األجنبي، والضـغط  

 على قیمة العمالت المحلیة للدول العربیة.

ــاع النقدیة، تم من ناحی  - ــعیة من خالل  إتراض  إفة األوضـ ــة النقدیة التوسـ ــیاسـ ــتمرار العدید من الدول العربیة في تبنى تدابیر السـ سـ
ــرف الثابتة التي ترتبط عمالتھا اإل ــعار الصـ ــة في البنوك المركزیة العربیة ذات نظم أسـ ــعار العائد، خاصـ ــتمرار في خفض أسـ سـ

دعم ثقة المســـتثمرین، وتدعیم أوضـــاع الســـیولة المحلیة، وتوفیر االئتمان الالزم لقطاع   بالدوالر والیورو، وذلك بھدف العمل على
اندة المـشروعات المتأثرة باألزمة من خالل توفیر  الـشركات واألفراد للتخفیف من حدة الركود االقتصـادي المصـاحب للجائحة، ومـس

 ل على دعم االستقرار المالي.السیولة الداعمة لرأس المال العامل والمصروفات التشغیلیة، والعم

نخفاض التصــنیف االئتماني لعدة دول بالمنطقة في ضــوء تراجع ثقة المســتثمرین إلى مســتویات منخفضــة وتنامى المخاوف بشــأن  إ -
حتواء  اـستدامة أوـضاع المالیة العامة وعدم مقدرة الحكومات على خدمة الدین، في ـضوء ارتفاع نـسب المدیونیة العامة المـصاحب إل

 قتصادي، ودعم القطاع الصحي.، وتحفیز النشاط اإلكوروناثار السلبیة الناتجة عن جائحة اآل
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 ئتمان السیادیة ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر اإلإ

اإل المخاطر  سیناریو  إطار  تم  في  والمالیة،  احتمال  إفتراض  إقتصادیة  الحكومي  مواجھةرتفاع  لبعض   القطاع 

و26الصعوبات  اإلإ،  التصنیف  درجة  عن  نخفاض  الناتج  الحكومیة  السیادیة  للجھات  المالي إئتماني  العجز  رتفاع 

على موازناتھا العامة في إطار إجراءات احتواء تداعیات جائحة   ، ومنھا  كوروناللحكومات التي تواجھ ضغوطاً 

بالجائحة، وزیاد ومساندة القطاعات اإل  ي تدابیر تنشیط الطلب الكل نفاق  ة اإلقتصادیة وبعض الشرائح األكثر تأثراً 

رتفاع نسبة الدیون غیر المنتظمة  إعلى القطاع الصحي، مع تراجع مستوى اإلیرادات العامة، األمر الذي یترتب علیھ  

الفعلیة النسب  عن  الحكومي  (اإلمارات،    ، للقطاع  دول  في  المصرفي  بالقطاع  البنوك  أكبر  مستوى  على  وذلك 

مقارنةَ    2020) في الربع الرابع من عام  ، الیمن، المغرببیالی قطر،    فلسطین، الكویت،  ُعمان،  العراق،  البحرین،  

محفظة ائتمان القطاع الحكومي (إخفاق)    مخاطر. ویفترض السیناریو األساسي زیادة  201927بالربع الرابع من عام  

محفظة  خفاق الإعن نسب اإلخفاق الفعلیة، في حین یفترض السیناریو الثاني األكثر حدة زیادة    في المائة  10بنسبة  

، لتصل نسب الدیون غیر المنتظمة بھا في كل من السیناریو األساسي واألكثر حدة وفقاً لموقف  في المائة  20بنسبة  

في   63.5اإلمارات،  في  على التوالي في القطاع المصرفي    في المائة  21.8، وفي المائة  11.8إلى    2020دیسمبر  

 .28على التوالي في البحرین  في المائة 21.7، وفي المائة 11.7على التوالي في العراق،  في المائة 73.3، والمائة

ئتمان القطاع  إ خفاق نسبة من محفظة  إ وقد أظھرت نتائج االختبار كفایة رأس المال الستیعاب الخسائر الناتجة عن  

ختبار، وذلك  الحكومي على مستوى أكبر البنوك في القطاعات المصرفیة لمختلف الدول العربیة المطبق علیھا اإل

وفقاً للسیناریوھین األساسي واألكثر حدة، حیث تظل نسب كفایة رأس المال بعد الضغط أعلى من النسبة المقررة  

نخفاض في نسبة كفایة رأس المال في كل  . ھذا وقد بلغ مقدار اإل 2020و  2019وفقاً لبازل، بناًء على بیانات عامي  

،  في المائة   27نسبتي    2020توالي وفقاً للموقف في الربع الرابع من عام  من السیناریو األساسي واألكثر حدة على ال 

في   في المائة  4.7، وفي المائة  2.5. وفي قطر  في المائة  7.2، وفي المائة  3.6. وفي العراق  في المائة  31.1و

،  في المائة  0.4. ومانعُ في    في المائة  2.5، وفي المائة  1.2. وفي فلسطین  في المائة  3.9، وفي المائة  2. واإلمارات

في نسبة كفایة    نخفاضمقدار اإلفي البحرین. أما عن    في المائة  0.4، وفي المائة  0.2. و في الكویت  في المائة  0.9و

،  2019رأس المال في كل من السیناریو األساسي واألكثر حدة على التوالي وفقاً للموقف في الربع الرابع من عام 

في   2.3. وفي قطر في المائة 6.6، وفي المائة 3.3. وفي العراق في المائة 27، وفي المائة 22.1فقد سجل نسبتي 

.  في فلسطین 3، وفي المائة 1.5. وفي لیبیا في المائة  4.2، وفي المائة 2.2و. في اإلمارات في المائة 4.3، والمائة

في    0.8، وفي المائة  0.4. ومانفي عُ   في المائة  1.9، وفي المائة   1. وفي المغرب  في المائة  2.6، وفي المائة  1.3و

 في البحرین.   في المائة 0.4، وفي المائة 0.2 . وأخیراً في الكویت المائة

 
 یختلف تعریف ومكونات القطاع الحكومي من دولة إلى أخرى.  26
 لعدم توافر البیانات لھما في تلك الفترة. 2020بع الرابع من عام المغرب ولیبیا في الر كل منلم یتم اجراء االختبار على  27
وفقاً للسیناریو    في المائة  20بمحفظة ائتمان القطاع الحكومي وفقاً للسیناریو األساسي، و   في المائة  10تجدر اإلشارة إلى أنھ تم افتراض نسبة اخفاق   28

  ،ختبار علیھااألكثر حدة، دون إضافة النسبة الفعلیة للدیون غیر المنتظمة بھذه المحفظة إلى النسب المفترضة، وذلك في الدول التي تم تطبیق ھذا اال
 والتي ال تتوفر فیھا بیانات عن النسبة الفعلیة للدیون غیر المنتظمة بالقطاع الحكومي.
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 ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز إ

بالنسبة إل  اإلأما  التركز  بمخاطر  الخاصة  تم  ختبارات الضغط  فقد  المائة  5خفاق نسبة  إفتراض  إئتماني،  من    في 

من    في المائة  7عمالء مقترضین وأطرافھم المرتبطة في السیناریو األساسي، ونسبة    5التوظیفات الخاصة بأكبر  

بأكبر   الخاصة  قیمة 10التوظیفات  لتقدیر  السیناریو األكثر حدة، وذلك  المرتبطة في  عمالء مقترضین وأطرافھم 

، ومدى تأثیرھا على المالءة المالیة للقطاع المصرفي، وفقاً  29مالءخفاق توظیفات كبار العإالخسائر المترتبة على  

 ، وذلك على مستوى إجمالي أكبر البنوك في القطاع المصرفي 2020و  2019للموقف المالي في كل من دیسمبر  

األداء   تراجع  ظل  في  خاصة  منھم،  بنك  كل  مستوى  وعلى  المغرب)،  قطر،  (فلسطین،  عربیة  دول  ثالث  في 

إلى جانب تراجع مستویات القیمة المضافة في عدد  ستثمار والتصنیع،  ستھالك واإلوتباطؤ أنشطة اإل   قتصادي،اإل

ومنھا قطاعات السیاحة والطیران    ، اإلجمالي  يمن القطاعات االقتصادیة التي تساھم بشكل كبیر في الناتج المحل

العمالة كثیفة  القطاعات  تضرر  جانب  إلى  التحویلیة،  والصناعة  الصغر  والتجارة  متناھیة  المؤسسات  وقطاع   ،

 ئتمان. األمر الذى یترتب علیھ زیادة معدالت اإلخفاق لعمالء اإلوالصغیرة والمتوسطة، 

 
 تبار قیمة المخصصات المكونة بالفعل لتلك التوظیفات، لعدم توافر بیانات عنھا في بعض الدول.دون األخذ في االع 29

16 18.4 20.1 18.5 17.9 13.7 14.413.5
18.2 15.9 18.1 16.7

11.8 10.9

18.1 18.6

47

19 19.1
15.7

18

االمارات البحرین  العراق الكویت عمان فلسطین قطر

الرابع من نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السیادیة وفقاً للموقف فى الربع): 5-5(شكل 
(%)2020عام 

)السیناریو األساسى(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط 

15.4 19.2

31.4

18.1 17.5 15.1 15.2 14.3 18.413.4 19
26.5

17.7 17 13.6 11.9 13 16.3

17.7 19.4

53.5

18.5 18.5 16.6 18.5 15.6
20.6

االمارات البحرین  العراق الكویت عمان فلسطین قطر المغرب لیبیا

الرابع من نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السیادیة وفقاً للموقف فى الربع): 6-5(شكل 
(%)2019عام 

)السیناریو األساسى(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  نسبة كفایة رأس المال الفعلیة
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أكبر  ھ توظیفات  وتمثل  دیسمبر  10ذا  في  المرتبطة  وأطرافھم  المائة  23.3نحو    2020عمالء  إجمالي   في  من 

، في حین تمثل  30من القواعد الرأسمالیة ألكبر البنوك في القطاع المصرفي بفلسطین   في المائة  294.5األصول، و

على التوالي في   في المائة  116.5، وفي المائة  12.4و   .على التوالي في قطر  في المائة  323.9، وفي المائة  38.6

  272.8مالي األصول، ومن إج في المائة 32.5عمالء وأطرافھم المرتبطة، فتمثل  5المغرب. وعلى مستوى أكبر  

  77.1، وفي المائة  8.2من إجمالي القواعد الرأسمالیة ألكبر البنوك في القطاع المصرفي القطري، مقابل    في المائة

 على التوالي في المغرب. في المائة

في  نخفاض نسبة كفایة رأس المالإ  2020نتج عن تطبیق السیناریو األساسي وفقاً لموقف دیسمبر   في ھذا السیاق،

و  في المائة  16.5لتسجل    في المائة  2.6  قطر بمقدار للسیناریو األساسي،  في    14.8لتسجل    في المائة  4.3طبقاَ 

طبقاَ للسیناریو األكثر    في المائة  11لتصل إلى    في المائة  2.9طبقاَ للسیناریو األكثر حدة، یلیھا فلسطین بنسبة    المائة

  13.5لتسجل  في المائة 0.2بالسیناریو األساسي، و في المائة 14.2جل لتس  في المائة 0.6حدة، ثم المغرب بمقدار 

بالسیناریو األكثر حدة. وعلى المستوى الجزئي، تنخفض نسبة كفایة رأس المال في أعلى البنوك تأثراً    في المائة

، كما تنخفض  ائةفي الم 9.1، لتسجل في المائة  5بالقطاع المصرفي في فلسطین طبقاً للسیناریو األكثر حدة بمقدار 

على التوالي في قطر،   في المائة 6.1، وفي المائة 3.4النسبة طبقاً لكل من السیناریو األساسي واألكثر حدة بمقدار  

في المغرب، لتسجل    في المائة  1.3، وفي المائة  0.7على التوالي، ثم    في المائة  14.2، وفي المائة  16.9لتسجل  

لموقف كل من دیسمبر    في المائة  12.6، وفي المائة  13.2 على التوالي. وقد أظھرت نتائج تطبیق االختبار وفقاً 

نسب لكفایة رأس المال    يتحقیق القطاع المصرفي في الدول الثالث على المستوى الكل  2020، ودیسمبر2019

 . فقط الجزئي ستثناء بعض البنوك في فلسطین على المستوىإأعلى من الحدود المقررة بواسطة لجنة بازل، ب

   صندوق النقد العربي.2021المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 
 ) عمالء وأطرافھم المرتبطة بدولة فلسطین.5أخذاً في االعتبار عدم توافر بیانات عن توظیفات أكبر (  30
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يوفقاً للموقف ففلسطینفي يالقطاع المصرفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في ): 7-5(شكل 
(%)2020دیسمبر 

نسبة كفایة رأس المال الفعلیة )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط 
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 صندوق النقد العربي.2021المالي  تبیان تقریر اإلستقرار المصدر: إس ، 
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قف فى فلسطین وفقاً للموي في القطاع المصرفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز ): 8-5(شكل 
(%)2019دیسمبر 

)السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  نسبة كفایة رأس المال الفعلیة

188.8 18.5 16.4 17.7 17.7 123

186.5 17 15.5 17 16.5 121.2

185.4 16 14.8 16.2 15.5 120

1بنك  2بنك  3بنك  4بنك  5بنك  اإلجمالي

فى دیسمبر القطاع المصرفى بقطر وفقاً للموقفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في ): 9-5(شكل 
2019(%)

نسبة كفایة رأس المال الفعلیة )السیناریو األساسى(نسبة  كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط 
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ف فى قطر وفقاً للموقفي القطاع المصرفى نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في ): 8-5(شكل 
(%)2020دیسمبر 

نسبة كفایة رأس المال الفعلیة )السیناریو األساسى(نسبة  كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط 
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 31ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق إ

في إطار مخاطر سعر الصرف، ومخاطر سعر العائد. وختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق كل من  إتتضمن  

اإل المخاطر  تم  سیناریو  الخارجي،  القطاع  جانب  على  الكلیة  والمالیة  العمالت  إفتراض  إقتصادیة  قیمة  نخفاض 

الستمرار تراجع مواردھا من النقد األجنبي، وذلك بنسبة   المحلیة في الدول العربیة مقابل العمالت األجنبیة نظراً 

تقدیر نتائج ذلك على نسب  طبقاً للسیناریو األكثر حدة، ثم    في المائة   20طبقاَ للسیناریو األساسي، و  في المائة  10

كفایة رأس المال باستخدام صافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبیة ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفیة في بعض  

بدیسمبر  2020رمان، قطر، المغرب) وذلك في دیسمبالدول العربیة (عُ  مقارنةً  األوضاع    . وعلى جانب2019، 

ستمرار في خفض  تخاذ تدابیر السیاسة النقدیة التوسعیة من خالل اإلإستمرار الدول العربیة في  إفتراض  إالنقدیة، تم  

الزم  ئتمان الأسعار العائد، وذلك بھدف العمل على دعم ثقة المستثمرین، وتدعیم أوضاع السیولة المحلیة، وتوفیر اإل

 
 .في دولة فلسطین د عملة محلیةنظراً لعدم وجوھذا السیناریو لم یتم تطبیقھ على القطاع المصرفي في فلسطین  31
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موقف فى لمغرب وفقاً للفي ايالقطاع المصرفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في ): 10-5(شكل 
(%)2020دیسمبر 

)السیناریو األساسى(نسبة  كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  نسبة كفایة رأس المال الفعلیة
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موقف فى المغرب وفقاً للفي يالقطاع المصرفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في ): 11-5(شكل 
(%)2019دیسمبر 

)السیناریو األساسى(نسبة  كفایة رأس المال بعد الضغط  )السیناریو األكثر حدة(نسبة كفایة رأس المال بعد الضغط  نسبة كفایة رأس المال الفعلیة
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في   3في السیناریو األساسي، و  في المائة  1نخفاض سعر العائد بنسبة  إفتراض إلقطاع الشركات واألفراد، حیث تم 

ثم    المائة نخفاض على صافي الدخل من العائد، ونسب كفایة رأس  قیاس تأثیر ھذا اإلفي السیناریو األكثر حدة، 

باستخدام البیانات الخاصة بفجوات إعادة  التسعیر ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفیة في فلسطین،    المال، وذلك 

 وعمان. 

وفیما یتعلق بصافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبیة على المستوى اإلجمالي ألكبر البنوك وفقاً لبیانات دیسمبر  

فتراض  ألرباح طبقاً إل  فائضاً، مما ترتب علیھ تحقیق  مانعُ ، حقق القطاع المصرفي في  2020، ودیسمبر  2019

نخفاض قیمة العملة المحلیة في كل من السیناریوھین األساسي واألكثر حدة، في حین سجل القطاع المصرفي في إ

ووفقاً   األجنبیة.  للعمالت  المفتوحة  المراكز  صافي  في  عجزاً  بھ  البنوك  أكبر  لتسجیل  نظراً  طفیفة،  خسائر  قطر 

 فائضأ.  ، حقق القطاع المصرفي في المغرب2019لبیانات دیسمبر 

رتفاع نسبة كفایة رأس المال وفقاَ لموقف  إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر سعر الصرف  إ وقد نتج عن إجراء  

على  في المائة 0.6، وفي المائة  0.3في كل من السیناریو األساسي، والسیناریو األكثر حدة بمقدار  2020دیسمبر 

عُ  في  حین  التوالي  في  رأس  إمان،  كفایة  نسبة  بمقدار  نخفضت  قطر  في  المائة  0.01المال  للسیناریو   في  طبقاً 

لموقف دیسمبر    في المائة  0.02األساسي، و للسیناریو األكثر حدة. ووفقاً  رتفعت نسبة كفایة رأس إ ،  2019طبقاُ 

  على التوالي   في المائة  0.5، وفي المائة  0.2المال في كل من السیناریو األساسي، والسیناریو األكثر حدة بمقدار  

عُ  وفي  المائة  0.1مان،  وفي  المائة  0.2،  المقابل    في  وفى  المغرب،  في  التوالي  قطر  إ على  في  النسبة  نخفضت 

 في كال السیناریوھین.       في المائة 0.01بنحو

ستیعاب الخسائر  إختبار قدرة القواعد الرأسمالیة للقطاعات المصرفیة في الدول العربیة على  ویتبین من نتائج اإل

عن تغیرات سعر الصرف، حیث حققت نسب لكفایة رأس المال أعلى من الحد األدنى المقرر وفقاً لبازل،  الناتجة  

 سواء على المستوى الكلى أو الجزئي، وفقاً لسیناریو الضغط األساسي، واألكثر حدة.  

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 
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 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

 
 

ستناداَ إلى الفجوات التراكمیة للفترة أقل من  إسابھا  تحإ ختبارات الضغط لمخاطر سعر العائد، فقد تم  إأما فیما یخص  

رتفاع إمان فجوات سالبة إلعادة التسعیر، مما ترتب علیھ  البنوك بالقطاع المصرفي في عُ سنة، وقد أظھرت أكبر  

  2020رتفاع نسبة كفایة رأس المال وفقاً لموقف دیسمبر  إخفاض أسعار العائد، وإلنصافي الدخل من العائد نتیجة  

طبقاً للسیناریو األكثر    في المائة  19.6طبقاً للسیناریو األساسي، و  في المائة  19.3إلى    في المائة  19.1مان من  في عُ 

فجوات سالبة إلعادة التسعیر، حیث   ُعمانحدة. وعلى المستوى الجزئي، حققت كافة البنوك بالقطاع المصرفي في 

نخفاض أسعار العائد على صافي الدخل في حالة تسجیل  نخفضت نسبة كفایة رأس المال بھما نتیجة للتأثیر السلبي إلإ

رتفاع نسبة كفایة  إختبار الضغط  إ، نتج عن  2019وجبة إلعادة التسعیر. وباستخدام بیانات دیسمبر  البنوك لفجوات م

للسیناریو األساسي، و  في المائة  18.5إلى    في المائة  18.3مان من  رأس المال في عُ  طبقاً    في المائة  18.8طبقاً 

 للسیناریو األكثر حدة. 
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(%)قطر في ينتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر سعر الصرف في القطاع المصرف): 13-5(شكل 
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 صندوق النقد العربي.2021المالي  تبیان تقریر اإلستقرار المصدر: إس ، 

 

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 
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 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

 

 المجمعة للمالءة المالیة ختبارات الضغط إ

ختبارات  ختبار ضغط بناًء على تجمیع نتائج اإل إلتقییم التأثیر المجمع لكافة المخاطر على المالءة المالیة، تم إجراء 

المغرب) قطر،  عمان،  (فلسطین،  عربیة  دول  ألربع  المصرفیة  القطاعات  في  بیانات  إوب  ،32السابقة  ستخدام 

طبقاً للسیناریو    في المائة  11.3إلى    في المائة  13.8، تنخفض نسبة كفایة رأس المال في فلسطین من  2020دیسمبر

  14.8، وفي المائة  17.0مان إلى  في عُ   في المائة  19.1طبقاً للسیناریو األكثر حدة، ومن    في المائة  5.6األساسي، و

على التوالي. أما    في المائة  12.5، وفي المائة   15.4في قطر إلى    المائة   في  19.1على التوالي، ومن    في المائة

في    11.7إلى    في المائة  13.9، تنخفض نسبة كفایة رأس المال في فلسطین من  2019باستخدام بیانات دیسمبر  

للسیناریو األساسي، و  المائة للسیناریو األكثر حدة، ومن    في المائة  6.6طبقاً  مان إلى في عُ   ةفي المائ  18.4طبقاً 

في    117.9، وفي المائة  120.1في قطر إلى    في المائة  123على التوالي، ومن    في المائة  14.9، وفي المائة  16.7

 على التوالي.   في المائة 10.4، وفي المائة 12.7إلى  المغربفي  في المائة 14.9على التوالي، ومن  المائة

 ولة ثانیاً: اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السی

للدولة، في ضوء ئتماني  لتقییم تأثیر افتراض تراجع درجة التصنیف اإل  (LCR)  ستخدام نسبة تغطیة السیولةإ تم  

نخفاض ثقة المستثمرین وتنامى المخاوف بشأن استدامة أوضاع المالیة العامة، وعدم مقدرة الحكومات على خدمة إ

،  33كورونا حتواء اآلثار السلبیة الناتجة عن جائحة  رتفاع نسب المدیونیة العامة المصاحب إلإالدین، وذلك في ضوء  

الحكومیة المحلیة كأصل سائل في بسط نسبة تغطیة    نخفاض الوزن الترجیحي لألوراق المالیةإوینعكس ذلك في  

نخفاض الدخول وزیادة معدالت  إ ستمرار الزیادة في مستویات عدم الیقین، وإ ، فضالً عن  في المائة  10السیولة بنسبة  

 
تم تجمیع نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السیادیة، ومخاطر التركز، ومخاطر السوق في القطاع المصرفي بدولة فلسطین،     32

السوق في سلطنة عمان، ومخاطر االئتمان ومخاطر االئتمان السیادیة، ومخاطر سعر الصرف في دولة الكویت، ومخاطر االئتمان السیادیة، ومخاطر  
 السیادیة، ومخاطر التركز، ومخاطر سعر الصرف في دولة قطر. 

القطاع     33 في  السیولة  تغطیة  نسبة  ببسط  (ذات وزن مخاطر صفر%)  الحكومیة  المالیة  لألوراق  الترجیحي  الوزن  انخفاض  افتراض  تطبیق  تم 
 البند في بسط النسبة في كل من دولة فلسطین، ودولة قطر.  المصرفي بسلطنة عمان فقط في ضوء عدم وجود ھذا
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)باألف دوالر(في ُعماننتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر سعر العائد على صافي سعر العائد): 17-5(شكل 
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  15في أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في المقام بنسبة    34فتراض زیادة سحب كافة الودائع إسحب الودائع، حیث تم 

 عن معدالت السحب المطبقة فعلیاً.  المائةفي 

في القطاع   في المائة  126.5نخفاض نسبة تغطیة السیولة إلى  إ  2020ختبار وفقاً لموقف دیسمبر  ونتج عن ھذا اإل

  ُعمان في    في المائة  108.2، كما انخفضت النسبة إلى  في المائة   265.6مقابل نسبة فعلیة  فلسطین،  في  المصرفي  

  148.8في قطر مقابل نسبة فعلیة    في المائة  83.9، في حین انخفضت النسبة إلى  في المائة  208.2مقابل نسبة فعلیة  

في أعلى البنوك تأثراَ بصدمة   في المائة  130نخفضت نسبة تغطیة السیولة إلى  إ . وعلى المستوى الجزئي،  في المائة

في  269.4مان بقیمة انخفاض في عُ  في المائة 147.5وإلى  ،في المائة 204.1السیولة في فلسطین بقیمة انخفاض 

نخفضت نسبة تغطیة السیولة عن إ ، وقد  في المائة  248.4في قطر بقیمة انخفاض    في المائة   443.9، وإلى  المائة

لبازل في بنكین بكل من فلسطین، وعُ  لموقف دیسمبر  الحد األدنى المقرر وفقاً  مان، وثالث بنوك في قطر. ووفقاً 

في فلسطین مقابل نسبة فعلیة  في المائة 135نخفاض نسبة تغطیة السیولة إلى إختبار  ، ترتب على تطبیق اإل 2019

. وعلى المستوى اإلجمالي،  في المائة  208.8مان مقابل نسبة فعلیة  في عُ   في المائة  108.8، وإلى  في المائة  248.5

یتبین من نتائج االختبار تمتع القطاعات المصرفیة في الدول العربیة الثالثة بمقدار كافي من األصول السائلة لتغطیة  

 الصدمات على جانب التدفقات النقدیة الخارجة في خالل شھر، ومنھا ارتفاع معدالت سحب الودائع بصورة مفاجئة.  

 صندوق النقد العربي.2021یر اإلستقرار المالي  تبیان تقرالمصدر: إس ، 

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

 
 

 باستثناء الودائع المضمونة من قبل مؤسسات ضمان الودائع.  34
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85.6 
126.5 

1بنك  2بنك  3بنك  4بنك  5بنك  6بنك  7بنك  االجمالي

(%)2020وفقاً لموقف دیسمبر فلسطین في ينسبة تغطیة السیولة في  القطاع المصرف): 18-5(شكل 

النسبة الفعلیة النسبة بعد الضغط
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446.1 
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719.7 
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153.2 116.6 93.4 82.6 

238.6 
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1بنك  2بنك  3بنك  4بنك  5بنك  6بنك  7بنك  االجمالي

(%)2019وفقاً لموقف دیسمبر فلسطین في ينسبة تغطیة السیولة في  القطاع المصرف): 19-5(شكل 

النسبة الفعلیة النسبة بعد الضغط
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 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 

  صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي المصدر: إس ، 

 صندوق النقد العربي.2021تبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر: إس ، 
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(%)2020وفقاً لموقف دیسمبر مان عُ في ينسبة تغطیة السیولة في  القطاع المصرف): 20-5(شكل 

النسبة الفعلیة النسبة بعد الضغط

215.1 202.5 

339.9 
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152.3 
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79.4 
108.8 

1بنك  2بنك  3بنك  4بنك  5بنك  االجمالي

(%)2019وفقاً لموقف دیسمبر مان عُ في نسبة تغطیة السیولة في  القطاع المصرفى ): 21-5(شكل 

النسبة الفعلیة النسبة بعد الضغط

115.3 115.3 
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(%)2020وفقاً لموقف دیسمبر نسبة تغطیة السیولة في  القطاع المصرفى بقطر ): 22-4(شكل 

النسبة الفعلیة النسبة بعد الضغط
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 الخالصة 

حترازیة الجزئیة والكلیة في المستخدمة في إطار السیاسة اإل  نذار المبكرأدوات اإل ختبارات الضغط أحد  إ تعد  

في ھاماً  ألھمیة إشراف    القطاع المصرفي، كما أنھا عنصراً  نظم إدارة وحوكمة المخاطر لدى البنوك، نظراً 

ختبارات  إ، توفر  يختبارات. وعلى المستوى الكل اإلدارة العلیا ولجنة المخاطر أو مجلس اإلدارة على تلك اإل 

في   مستقبلیاً لتقییم درجة المخاطر على مستوى القطاع المصرفي، حیث یتمثل الھدف النھائي لھا  الضغط بعداً 

غیر  ت واألحداث  الصدمات  بعض  حدوث  على  المترتبة  المحتملة  الخسائر  تقدیر  من  المركزیة  البنوك  مكین 

و اإلإالمواتیة،  والتدابیر  القرارات  المخاطر  تخاذ  تأثیر  من  للحد  وذلك  النتائج،  على  بناًء  الالزمة  حترازیة 

للق والسیولة  الربحیة  ونسب  المالیة  المالءة  على  المحتملة  ھذا  المستقبلیة  المصرفي.  نتائج  طاع  أظھرت  وقد 

بواسطة البنوك المركزیة في الدول العربیة قدرة القواعد الرأسمالیة للبنوك    إجراؤھاختبارات الضغط التي تم  إ

من البنوك، إلى جانب توافر السیولة الكافیة بالبنوك لمواجھة   قلیلجتیاز أغلب السیناریوھات، باستثناء عدد  إعلى  

 أزمات الطوارئ. 
 

وذلك على مستوى البنوك    -ختبارات الضغط على القطاعات المصرفیة في بعض الدول العربیةإ  وقد تم تطبیق

وعلى مستوى اإلجمالي لتلك البنوك،    -من إجمالي أصول القطاع المصرفي  في المائة  80المنفردة التي تمثل نحو  

قتصادیة والمالیة الكلیة  ستمرار المخاطر اإلإفتراضات موحدة بناًء على سیناریو  إ وذلك باستخدام سیناریوھات و

بجائحة   العربیة، والمرتبطة  المنطقة  ینتج عنھا  كوروناالمتوقعة في  والتي  السیادیة ئتمرتفاع مخاطر اإلإ،  ان 

حتمالیة  إرتفاع  إئتماني في ضوء  مخاطر التركز اإل   لك محفظة االئتمان الحكومي، وكذ  بارتفاع مخاطرالمرتبطة  

وأطرافھم  إ المصرفي  بالقطاع  عمالء  وعشرة  خمسة  أكبر  في  والمتمثلة  الكبیرة،  االئتمانیة  التوظیفات  خفاق 

لجائحة كورونا على األداء االقتصادي للمنطقة العربیة،   ستمرار التبعات السلبیة إ المرتبطة. ویأتي ذلك في ظل 

ستثمار والتصنیع، إلى جانب تراجع مستویات القیمة المضافة في عدد  ستھالك واإلوتواصل تراجع أنشطة اإل

أو    لياإلجمالي، متأثرة بظروف اإلغالق الك   يقتصادیة التي تساھم بشكل كبیر في الناتج المحلمن القطاعات اإل

ستمرار  إنتشار الوباء وظھور سالالت متحورة منھ ینعدم معھا فاعلیة اللقاحات. باإلضافة إلى  إبسبب  الجزئي  

حتوائیة للجائحة ستمرار السیاسات اإلالضغوط على الموازنات العامة للدول العربیة، وذلك في ضوء الحاجة إل

الكل الطلب  جانب  لتنشیط  التحفیزیة  اإل  يوالتدابیر  التداعیات  من  واإل والتخفیف  ومساندة  قتصادیة  جتماعیة، 

بالوباء، إلى جانب زیادة اإلنفاق على قطاع الصحة، مع تراجع مستویات  القطاعات اإل قتصادیة األكثر تأثراً 

 اإلیرادات العامة.
 

نخفاض  إألجنبیة، و فتراض تراجع قیمة العمالت المحلیة العربیة مقابل العمالت ا إوعلى جانب مخاطر السوق، تم  

ل نظراً  األجنبي  النقد  موارد  تراجع  ضوء  في  وذلك  العائد،  إلى جانب  أسعار  السلعیة،  الصادرات  أداء  تراجع 

بما یؤثر بدوره على مخاطر  االنخفاض النسبي للمتحصالت من قطاع السیاحة، وتحویالت العاملین بالخارج،  

، وفقاَ لموقف كل بنك من فجوات إعادة التسعیر، حیث  رتفاع مخاطر سعر العائدإ سعر الصرف، باإلضافة إلى 

العائد،  إفتراض  إتم   أسعار  التوسعیة من خالل خفض  النقدیة  السیاسة  تدابیر  تبنى  في  العربیة  الدول  ستمرار 

. وفیما خاصة في البنوك المركزیة العربیة ذات نظم أسعار الصرف الثابتة التي ترتبط عمالتھا بالدوالر والیورو
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تراض صدمات ترتبط بانخفاض الوزن الترجیحي لألوراق المالیة الحكومیة كأصل إفاطر السیولة، تم  یخص مخ

 .(LCR)ستخدام نسبة تغطیة السیولة إسائل، إلى جانب زیادة معدالت سحب الودائع وذلك ب
 

الدول    منفي عدد  ختبارات الضغط التي تم تطبیقھا على أكبر البنوك في القطاعات المصرفیة  إ وتخلص نتائج  

متصاص الخسائر غیر المتوقعة والتي قد تنتج من الصدمات  إرتفاع المالءة المالیة لھا وقدرتھا على  إالعربیة إلى  

ئتمان السیادیة، ومخاطر التركز، ومخاطر سعر الصرف، حیث نتج عن كافة  المختلفة المرتبطة بمخاطر اإل 

رأس  اإل لكفایة  نسب  البنوك  تلك  تحقیق  إطار  فتراضات  في  لبازل  وفقاً  المقرر  األدنى  الحد  من  أعلى  المال 

السیناریو األساسي، والسیناریو األكثر حدة، إلى جانب تمتعھا بمستویات جیدة من السیولة تمكنھا من مواجھة 

 صدمات التدفقات النقدیة السالبة.
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ُ العالم   ت دولال زال وأسواقھا المالیة، من خالل  ھا فیروس كورونا المستجد على إقتصادات جائحةعاني من آثار ت

الخارجیة   والتجارة  والسیاحة  والطاقة  الصناعة  أھمھا  من  االقتصادیة،  القطاعات  من  عدد  على  التأثیرات 

دفع عجلة والداخلیة والنقل والصحة والتعلیم، األمر الذي یشكل تحدیاً كبیراً أمام صانعي السیاسات في مواصلة  

 حیث انكمش.  2020تعّرض النمو االقتصادي العالمي لصدمة شدیدة سنة    في ھذا السیاق،التنمیة في دولھم.  

المائة خالل عام    3.3بنسبة    العالمي  االقتصاد النقد  ذلك  ،  2020في  الصادرة عن صندوق  التقدیرات  حسب 

ل في    االقتصادي  االنكماش. وكان  ) 2021 لأبری(  الدولي   قتصادات اإلفي الدول المتقدمة أسوأ من ذلك المسجَّ

  74. المتقدمة قتصاداتاإلجمالي في في حجم الناتج المحلي اإل نخفاضاإلالصاعدة واألسواق النامیة، حیث بلغ 

المائة فیما  في  المائة  2.2بنسبة    انكمش،  والنامیة.  اقتصاداتفي    في  الصاعدة  لمنطقة  الدول  الشرق    بالنسبة 

في   في المائة  4.5فقد تسببت جائحة كورونا في انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ،  األوسط وشمال إفریقیا

. وأدَّت الجائحة إلى ارتفاع نسبة  35في المائة  4.2على مستوى الدول العربیة    التراجعبلغت نسبة  و.  2020عام  

مرار األزمة الصحیة فاقم من وضعیة عدد من القطاعات  . كما أن استالعربیةالبطالة في معظم دول المنطقة  

في مواصلة   القرارصانعي   مأما كبیراً یشكل تحدیا   ياألمر الذاالقتصادیة كالسیاحة والتجارة الخارجیة والنقل. 

 االقتصادي في دولھم.  تعافيدعم ال 

 ً لإلستقرار، حیث أن التدفقات النقدیة للقطاعین المصرفي والمالي تأثرت سلباً، من     كما شكل الفیروس تحدیا

المالیة،   البنوك والمؤسسات  الشركات على اختالف أحجامھا  سواء  خالل إحتمالیة تعثر عمالء  أو  من قطاع 

على صحة    تطلب إجراءات فوریة من قبل المصارف المركزیة، بشكل یحافظتاألفراد على حد سواء، مما  قطاع  

ومتانة القطاع المالي واستمراریتھ وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السلیم، والحفاظ على استدامة الشركات،  

لحمایة األفراد من مخاطر تعثرھم   خاصة منھا المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، إضافةً 

 وقدرتھم على السداد، حفاظاً على تصنیفھم اإلئتماني. 

ستناداً إلى ما سبق، قامت العدید من المصارف المركزیة بإتخاذ إجراءات تحفیزیة ووقائیة في دولھم، بما یشمل  إ

ضخ السیولة في القطاع المصرفي من خالل تخفیض أسعار أدوات السیاسة النقدیة واإلحتیاطي النقدي اإللزامي.  

اجیة، األمر الذي ساعد القطاع المصرفي على  كما قامت بتعزیز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات اإلنت

تأجیل قروض األفراد والشركات. إضافةً لذلك، تبنت المصارف المركزیة برامج دعم للقطاعات اإلنتاجیة بھدف  

استدامتھا. أما فیما یخص أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة، فقد أقدم عدد من المصارف المركزیة على تحریر 

منھا بعض  التقلبات  أو تخفیف  لمواجھة  المال  تحریر ھامش رأس  تم  فقد  المال،  أدوات رأس  فعلى مستوى   .

إضافة إلى خفض أوزان المخاطر ضمن كفایة رأس المال لبعض القطاعات. أما فیما یخص    (CCyB)الدوریة  

 
 . 2021صندوق النقد الدولي، أبریل  ،النھوض من الجائحة: بناء مستقبل أفضل اإلقلیمي: قتصاد آفاق اال تقریر 35

الكلیةاإلحترازیةالسیاسةودورالعربیةالدولفيالمصرفيالقطاععلىكوروناجائحةأثر

الفصل السادس
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  100لغة (عن النسبة المقررة البا  LCR)أدوات السیولة، فقد قام عدد من الدول بتخفیض نسبة تغطیة السیولة (

أو نسبة القرض إلى القیمة    (DTI))، كما قامت بعض الدول بوضع سقوف على نسبة الدین إلى الدخل  في المائة

(LTV) لذلك، تم إتخاذ إجراءات أخرى، تمثلت في منع توزیع األرباح السنویة والمكافآت. أما على ، إضافةً 

 إجراءات متعددة لدعم االقتصاد الحقیقي. صعید السیاسة المالیة، فقد قامت وزارات المالیة باتخاذ 

بازل   متطلبات  تطبیق  بتأجیل  المصرفیة  للرقابة  بازل  لجنة  قامت  السیاق،  ھذا  بعض  IIIفي  حاولت  كما   .

المؤسسات الدولیة إصدار مبادئ توجیھیة عامة حول تعامل المصارف المركزیة مع فیروس كورونا المستجد،  

 ع ثالثة مبادئ أساسیة على النحو التالي: حیث قام بنك التسویات الدولیة بوض

أن تكون اإلجراءات فعالة في دعم النشاط االقتصادي، وأن تنطبق على األقل في فترة األزمة، ویفضل   ₋

 أن تستمر لفترة ما بعد األزمة، عند بدء التحضیر النتعاش قوي.

تحافظ   ₋ وأن  سالمة  المتخذة   اإلجراءاتالخطوات  معامالت  على  و   النظام   وكفاءة  ،  المصرفيالمالي 

تبقى المراكز المالیة للبنوك جیدة من ناحیة رأس المال والسیولة والربحیة بما یكفي لدعم النمو   بحیث

 المستدام. 

تؤدي اإلجراءات إلى تقویض مصداقیة سیاسات المصرف المركزي على المدى الطویل،  ال    يولك ₋

 المبدأ. ینبغي أن تكون مؤقتة، والشفافیة ھي مفتاح الوفاء بھذا 

في ضوء ما تقدم، وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على المساھمة في الجھود الدولیة التي تھدف إلى  

قتصادیة والمالیة  في مجال اإلصالحات اإل ستقرار المالي العالمي، وكذلك تقدیم الدعم لدولھ األعضاءتعزیز اإل 

اإلوالنقدیة   تعزیز  إلى  تسعى  الماليالتي  العربیة  ستقرار  المنطقة  في  في  التي تمت  المناقشات  ، وعلى ضوء 

المركزیة ومؤسسات  المصارف  الصندوق على مستوى محافظي  التي نظمھا  العدیدة  التشاوریة  االجتماعات 

النقد العربیة وأعضاء اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل االستقرار المالي وفریق العمل االقلیمي  

، تم إصدار المبادئ اإلرشادیة  المالي ومجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة  لتعزیز الشمول

كورونا  فیروس  تداعیات  مع  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  تعامل  كیفیة  حول  التالیة  العامة 

 ) یوضح ھذه المبادئ. 2ستقرار المالي، ملحق (المستجد على مقومات اإل 

آخر، سعت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بالتنسیق مع الحكومات في إتخاذ اإلجراءات  من جانب  

األبحاث    تمكنتمن ناحیة أخرى،    .الالزمة لتخفیف تداعیات فیروس كورونا المستجد على االستقرار المالي

إیجاد  2020في نھایة عام  الطبیة   المستجد،    من  لفیروس كورونا  انتشار فیروس  لقاح  من  الذي سیحد  األمر 

آثاره على اإلقتصادات المستجد ویخفف من  بالفعل.  كورونا  الدول  بدأت    القطاعات بشكل متدرج   فتحب   حیث 

بدأت اإلقتصادات بالتعافي  بالتالي  المصاحبة ألزمة فیروس كورونا المستجد،  العام   اإلغالق إجراءات وتخفیف

 دریجي.الت 
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قتصادي، على األقل في دعم النشاط اإل في السیاق نفسھ، أشار بنك التسویات الدولیة إلى أھمیة تطبیق إجراءات

في حین أكد صندوق    فترة األزمة، ویفضل أن تستمر لفترة ما بعد األزمة، عند بدء التحضیر النتعاش قوي.

اقتصا  تبني سیاسات  أھمیة اإلستمرار في  الدولي على  أكد  النقد  دیة تیسیریة في فترات اإلنتعاش. من جانبھ، 

ستباقي الذي تبناه لالستجابة إلى االحتیاجات  والنھج اإل  2025-2020صندوق النقد العربي في إطار استراتیجیتھ  

الطارئة للدول العربیة، من خالل "المبادئ اإلرشادیة العامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات  

ً -یة مع تداعیات فیروس كورونا المستجد على مقومات االستقرار المالي"  النقد العرب   - التي تم اإلشارة إلیھا سابقا

على ضرورة اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة، من حیث التوقیت والتدرج في تعلیق ما تم استخدامھ من أدوات  

   وإجراءات لتخفیف األثر الناشئ عن ھذا التعلیق، وسرعة عودة الدورة االقتصادیة لوضعھا وتعظیم أثر التعافي. 

إلى   سعیھ  إطار  الماليوفي  االستقرار  العربیة  تعزیز  المنطقة  على  في  وبناًء  التعافي،  لمرحلة  واإلستعداد   ،

جتماعات التشاوریة العدیدة التي نظمھا الصندوق على مستوى محافظي المصارف  المناقشات التي تمت في اإل 

المركزیة ومؤسسات النقد العربیة ونواب المحافظین وأعضاء اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل 

رار المالي وفریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول  ستقاإل

مبادئ إرشادیة حول إستراتیجیات المصارف المركزیة لدعم التعافي "إصدار  قام صندوق النقد العربي بالعربیة،  

 . ) یوضح ھذه المبادئ3حق  (مل، "االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فیروس كورونا المستجد

سنستعرض فیما یلي جھود الدول العربیة للحد من تداعیات فیروس كورونا المستجد، ودور    في ھذا اإلطار،

قتصادیة بشكل عام، والدور الداعم والمكمل للسیاسة اإلحترازیة الكلیة بشكل خاص. حیث كان إلالسیاسات ا

االقتصاد من جھة، والحفاظ على قطاعي األفراد والشركات من جھة أخرى،  لھذه الجھود أثر كبیر في دعم  

 .  36وبشكل ال یؤثر سلباً على سالمة المراكز المالیة للقطاع المالي

أثر فیروس كورونا  الحد من  المركزیة في  الحكومات والمصارف  قبل  المتخذة من  قبل الخوض في اإلجراءات 

ملخص عن أدوات السیاسة اإلحترازیة  الجدول التالي  في  ستعرض  نالمالي،  ستقرار االقتصادي و المستجد على اإل 

في الدول العربیة بشكل مختصر، حیث بذلت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    النقدیةالكلیة والسیاسة  

جھوداً كبیرة ساھمت في تعزیز االستقرار المالي، من خالل توفیر السیولة الالزمة في االقتصاد، مع األخذ باإلعتبار 

أن ھناك تشابھ    )1-6(حظ من الجدول  أن ال تؤدي تلك اإلجراءات إلى إنعكاسات سلبیة على النظام المالي، حیث یال

اإلجراءات والتدابیر المتعلقة جراءات المتخذة فیما یخص السیاسة النقدیة، إال أن ھناك تفاوت بخصوص  كبیر في اإل

الجزئیة والكلیة، من حیث   السیبالسیاسة اإلحترازیة  الكلیةتحریر أو تخفیف أدوات  طبقاً    ، وذلكاسة اإلحترازیة 

 .لخصوصیة كل دولة

 

 

 
الدول  االستقرار المالي في  علىفیروس كورونا المستجد  إستبیان أثر أزمة، و2021مصدر بیانات الفصل: إستبیان تقریر االستقرار المالي لعام  36

 . 2021، صندوق النقد العربي العربیة 
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من قبل المصارف   2020أدوات السیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة وأدوات السیاسة النقدیة التي تم إستخدامھا في عام ): 1- 6شكل ( 
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة خالل جائحة فیروس كورونا المستجد 

 
   :صندوق النقد العربي. 2020استبیان تقریر اإلستقرار المالي العربي المصدر ، 

 ). 1-6** فیما یخص دالالت الرموز المستخدمة في الشكل، یُرجى الرجوع إلى أسفل الجدول (
 

من قبل المصارف   2020وأدوات السیاسة النقدیة التي تم إستخدامھا في عام   الكلیةالجزئیة و): أدوات السیاسة اإلحترازیة 1-6جدول (
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة خالل جائحة فیروس كورونا المستجد 

المصرف  
 المركزي

 أدوات السیاسة النقدیة المستخدمة  الكلیة المستخدمة الجزئیة و السیاسة اإلحترازیة  واتأد
CCoB

1 
CCyB

2 
LCR

3 
NSFR4 DTI5 LTV

6 
DSIB7 RWA8 DIVs

9 
Other DW

10 
DISC

11 
REPO12 RRR13 

 √ √ √ √ - √ √ - - - - - - - األردن 
 √ √ - - - - √ √ √ - √ √ - √ اإلمارات 
 √ - - √ - - √ - √ - √ √ - - البحرین 

 - √ √ √ 14√ √ - - - - - - - - تونس
 √ √ - - - - - - - - - - - - السعودیة 

 √ - - - - - √ - - √ √ √ - - العراق 
 - √ √ - 15√ - - - - - - - - √ ُعمان 

 - - - - - - - - - - - - - - فلسطین 
 - √ - - - - - - - - - - - - قطر 

 - √ √ - - - √ - √ - √ √ - √ الكویت 
 √ √ √ √ 16√ - - - - - - - - - مصر 

 √ √ √ √ - √ - - - - - √ - √ المغرب 
  .المصدر: المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

. صافي التمویل 4. نسبة تغطیة السیولة،  3. ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة،  2ھامش رأس المال التحفظي،   .1
. 8األھمیة النظامیة محلیاً،  . ھامش رأس المال للبنوك ذات  7. نسبة القرض إلى القیمة،  6. نسبة الدین إلى الدخل،  5المستقر،  

. سعر إتفاقیات إعادة  12. سعر إعادة الخصم،  11. نافذة اإلیداع،  10. قیود توزیع األرباح،  9الموجودات المرجحة بالمخاطر،  
. خفض سعر الفائدة على عملیات مبادلة  15. نسبة القروض إلى الودائع،14،  . نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي13الشراء،  

نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعملیات مبادلة العمالت إلى ستة أشھر، ورفع الحدود القصوى    50الت األجنبیة بواقع  العم
عفاء إ.  16% من إجمالي القیمة الصافیة للبنك،  50% إلى  45لالستثمار في سندات التنمیة والصكوك الحكومیة للسلطنة من  

 . عمیل واألطراف المرتبطة بھ 50تمانیة لدي أكبر البنوك لمدة عام من نسب تركز المحافظ االئ
 

 

 

 

 سیاسة نقدیة سیاسة إحترازیة جزئیة وكلیة
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 المملكة األردنیة الھاشمیة 

، اتخذ  2020، في منتصف شھر مارس  فیروس كورونا المستجدحتواء أزمة  قتصادي إلمنذ بدایة اإلغالق اإل

االقتصادیة في مواجھة  األردن سلسلة من التدخالت والتدابیر االقتصادیة الھادفة إلى مساعدة مختلف القطاعات  

اآلثار السلبیة لألزمة، وضمان استمرار عمل المؤسسات االقتصادیة والعاملین فیھا، وخاصة المشاریع الصغیرة  

 والمتوسطة التي تعتبر األكثر تضرراً من األزمة. 

یسر بتكالیف  قتصاد، وتوفیر التمویل المركزت ھذه التدخالت والتدابیر على توفیر السیولة الكافیة لتنشیط اإل

فضالً  من   معقولة،  عدد  خالل  من  االقتصادیة  المؤسسات  على  اإلمكان،  قدر  المالیة،  التكالیف  خفض  عن 

اإلجراءات، أبرزھا تأجیل أقساط القروض، وتأجیل دفع ضریبة المبیعات والدخل، وتفعیل "برنامج البطالة"  

لقطاعات المتضررة بتخفیض أجور عمالھا الذي أطلقتھ مؤسسة الضمان االجتماعي، باإلضافة إلى السماح ل

 وفق معدالت ومتطلبات محددة، إلى جانب العدید من اإلجراءات األخرى. 

ساھمت اإلجراءات النقدیة والمصرفیة التي نفذھا كل من البنك المركزي األردني ووزارة المالیة في وقت مبكر  

ك من خالل تفعیل عدد من األدوات النقدیة والمالیة  من اندالع الجائحة في تخفیف أثر الجائحة على االقتصاد، وذل 

 لمواجھة الجائحة على النحو التالي: 

األمر الذي   في المائة 5إلى  في المائة 7حتیاطي النقدي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من تخفیض اإل -

بمبلغ   المصرفي  للقطاع  إضافیة  قدرة  550وفر سیولة  من  یزید  مما  أردني،  دینار  البنوك على   ملیون 

القطاعات   لكافة  الممنوحة  التسھیالت  تتقاضاھا على  التي  الفائدة  أسعار  من تخفیض  ویمكنھا  اإلقراض 

االقتصادیة بما فیھا األفراد والشركات. علماً أنھا المرة األولى التي یخفض فیھا البنك المركزي االحتیاطي  

 .2009النقدي اإللزامي منذ عام 

بھدف توفیر االحتیاجات    عام ملیون دینار آلجال تصل ل  500راء مع البنوك بمقدار  إجراء اتفاقیات إعادة ش -

 التمویلیة للقطاعین العام والخاص.

. وقد في المائة  1.5نقطة وبمعدل    150تخفیض أسعار الفائدة على كافة أدوات السیاسة النقدیة بمجموع   -

ض أسعار الفائدة لدیھا دون انتظار تواریخ  قامت البنوك باالستجابة الفوریة لھذا التخفیض من خالل تخفی 

 ستحقاقات التعاقدیة. اإل

البنك المركزي من البنوك عدم توزیع أرباح على المساھمین عن عام   طلب ،االحترازیةعلى صعید السیاسة  

ال   2019 بما  المساھمین  على  نقدیة  أرباح  بتوزیع  المرخصة  األردنیة  للبنوك  بالسماح  المركزي  البنك  وقام 

وبحیث ال    ، 2020من رأس المال المدفوع للبنك شریطة تحقیق البنك ألرباح عن عام  في المائة    12یتجاوز  

توزیع األرباح لمخالفة أي من متطلبات القانون والتعلیمات فیما یتعلق بنسب كفایة رأس المال التنظیمي،   یؤدي

البنك   وموافقة  البنك  إدارة  مجلس  لقرار  یخضع  األرباح  توزیع  فإن  الحال  وبطبیعة  القانونیة،  السیولة  نسب 

 المركزي على البیانات المالیة الختامیة المعتمدة وفق األصول.
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 ولة اإلمارات العربیة المتحدة د

سارع مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  ،  منذ اإلعالن عن فیروس كورونا الُمستجد كجائحة عالمیة 

على مجموعة من    وذلك ،للجائحةكان لھا أثر ملموس في التخفیف من اآلثار السلبیة    ،إلى اتخاذ إجراءات نوعیة

 األصعدة.  

النقدیة  السیاسة  صعید  المتحدة    ،فعلى  الوالیات  في  الفائدة  لسعر  للتخفیضات  وفقاً  مرتین  الفائدة  تخفیض  تم 

في    2تنفیذ حزم تحفیز مالیة للعدید من إمارات الدولة بما یقارب    تم ،  األمریكیة. أما على صعید السیاسة المالیة

اإل  المائة المحلي  الناتج  من    ،جماليمن  للتخفیف  إیجارات وتخفیض رسوم وضرائب  تأجیل  إلى  ثار  آ إضافة 

 الجائحة على القطاعات األكثر تأثراً. 

 والكلیةحترازیة الجزئیة قام المصرف المركزي باتخاذ عدة إجراءات على صعید السیاسة اإل  ،على ذلك  عالوةً 

اإل الدعم  برنامج  إطار  المستھدففي  ).  Targeted Economic Support Scheme TESS( قتصادي 

 اإلجراءات: وتشمل ھذه  

من مدفوعات رأس المال و / أو الفائدة / الربح على القروض /    " TESS Deferral" مؤقت توفیر إعفاء   -

 التمویل المستحق لشركات القطاع الخاص والشركات الصغیرة والمتوسطة واألفراد المتضررین. 

ملیار درھم، ُخصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة  50اعتماد مالي یصل إلى  -

 .بالدولة مغطاة بضمانصفریة للبنوك العاملة 

  7في المائة إلى    14من    ، في المائة  50تخفیض نسبة االحتیاطي اإللزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار   -

 في المائة، یمكن استخدامھا في دعم إقراض البنوك لقطاعات االقتصاد الوطني، وإدارة السیولة لدیھا. 

لدعم تعافي   "TESS Recovery"جدیدة في إطار    تمدید فترة التأجیل المطبقة وتقدیم قروض / تمویالت -

 عمالء البنوك المؤھلین المتأثرین بالوباء.

وذلك لتسھیل المزید من    ،تقدیم تخفیف إضافي لمتطلبات اإلشراف الحالیة على رأس المال والسیولة والتمویل  -

 دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربیة المتحدة. على لبنوك  اقدرة  تعزیز اإلقراض و

دار المصرف المركزي مجموعة توجیھات للبنوك وشركات التمویل حول تطبیق المعیار الدولي إلعداد  إص  -

ستفادة من المرونة . تُمّكن ھذه التوجیھات البنوك وشركات التمویل من اإلIFRS9)( 9رقم    التقاریر المالیة

 .متثال واالتساقأعلى مستویات اإل   التي یوفرھا إطار المعیار الدولي مع االلتزام في الوقت نفسھ بالحفاظ على

، المطبقّة حالیاً على قروض الرھن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل  (LTV)  زیادة نسب القرض إلى القیمة -

 .في المائة لغیر المواطنین 80في المائة للمواطنین و 85للمرة األولى إلى 

في  2.5أقصى من رأس المال الوقائي اإلضافي (من في المائة كحد   60ستفادة من السماح لجمیع البنوك باإل -

)، باإلضافة إلى ذلك، ستتمكن البنوك التي تم تصنیفھا على أنھا ذات أھمیة نظامیة من  في المائة 1إلى  المائة

في المائة من رأس المال الوقائي اإلضافي المقرر لھا كبنوك ذات    100قبل المصرف المركزي من استخدام 

 نظامیة. ةیأھم
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في المائة، وخفّض    70یبلغ     (LCR)حتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطیة السیولةنح البنوك المرونة الالزمة لإلم -

 .في المائة 7إلى  37الحد األدنى لنسبة األصول السائلة المؤھلة 

تنازل المصرف المركزي عن رسوم المعالجة الخاصة بنظام المدفوعات الذي یعمل   الدفع،في مجال أنظمة   -

تالمسیة لتسھیل المعامالت غیر النقدیة حتى نھایة   زیادة الحد األقصى لمدفوعات البطاقات الال م كما ت  بھ،

 . 2020عام 
 

االستجابة لقد برنامج    مكنت  إطار  في  المتحدة  العربیة  اإلمارات  في  المركزي  المصرف  قبل  من  السریعة 

"TESS "    من حدتھا. فعلى مستوى حجم القروض كان نمو اإلقراض اإلجمالي    والتخفیف من التصدي لألزمة

ً إیجابی القطاع   قتصادي. كما تراجع إقراض نكماش اإلعلى الرغم من اإل ،2020بنھایة عام   في المائة 1.2عند  ا

الخاص على الرغم من تحسن القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والقروض العقاریة خالل  

اإلماراتي  2020عام   المالي  النظام  تمویل  انتعش  فقد  الودائع  حجم  لمستوى  بالنسبة  إلى    تعافتو.   السیولة 

الودائع   بنمو  مدعومة  كورونا  قبل  ما  س  المستدام، مستویات  المصرفي  وإصدارات  المال  رأس    القویة، وق 

نمواً   األفراد  ودائع  وشھدت  المتحدة.  العربیة  اإلمارات  مصرف  عن  الصادرة  السیولة  بینما    قویاً،وإجراءات 

 تباطأ نمو ودائع الشركات الخاصة.

ً المصرفي اإلماراتي مرن  النظامظل  المصرفي،  أما على مستوى المتانة المالیة للقطاع     على   2020عام   خالل  ا

الرغم من الخلفیة االقتصادیة الصعبة التي سببھا الوباء. عكست مؤشرات السالمة المالیة الوضع المرن العام  

 مدعوماً برأس المال والسیولة الوقائیة الكافیة، والتي تم الحفاظ علیھا خالل الجائحة.   اإلماراتي،للنظام المصرفي  

فإنھ ال تزال ھناك حالة من عدم الیقین    ،المصرفي اإلماراتي  تمیز النظام تي  العلى صعید آخر، فرغم المرونة  

تقوم   اإلطار  ھذا  وفي  األصول.  جودة  على  الصلة  ذات  والضغوط  االقتصادي  االنتعاش  بوتیرة  یتعلق  فیما 

المصارف بطلب من المصرف المركزي باختبارات    وأیضاالسلطات الرقابیة االحترازیة (الكلیة أو الجزئیة)  

 التتبع الدوري آلثار األزمة على القطاع المصرفي. الضغط من أجل

 مملكة البحرین 

حترازیة والتدابیر  على المستوى العالمي وضمن اإلجراءات اإل    (COVID-19)في ضوء تداعیات فیروس كورونا

من التوجیھات للحفاظ على صحة   الوقائیة التي تتخذھا مملكة البحرین، أصدر مصرف البحرین المركزي عدداً 

كما تم إصدار حزمة من التدابیر الرقابیة  ،وسالمة المواطنین والمقیمین والعاملین في القطاع المالي على حد سواء

وكذلك    ،والتنظیمیة للتخفیف من آثار التداعیات المالیة على مستھلكي الخدمات المالیة المتضررین من الفیروس

ستیعاب تلك التداعیات باإلضافة لحمایة استقرار القطاع المالي بمملكة  على إتجار ومساعدتھم  المؤسسات المالیة وال

 على النحو التالي: البحرین

 
نسبة األصول السائلة المؤھلة = (تتضمن النقد في الصندوق واألصول السائلة لدى المصرف المركزي والسندات / الصكوك المؤھلة كما ھو    37

 منصوص علیھ في مبادئ بازل وال تتضمن اإلقراض بین البنوك) إلى إجمالي األصول ** 
 . رأس المال واالحتیاطیات + جمیع المخصصات + إعادة التمویل) –** إجمالي األصول = (إجمالي األصول في المیزانیة العمومیة  
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توجیھ - المقیمة  مصارف  جمیع    تم  المالیة  وغیر  المالیة  والشركات  التمویل  أقساط  بالتجزئة وشركات  تأجیل 

ویشمل التوجیھ ة.  ، وال زیادة في سعر الربح/الفائدخیر دفع فوائد تأ، وبدون لمدة ستة أشھر  الدیون بدون رسوم

 .2020مارس    19من    اً الرصید المستحق لبطاقات االئتمان الذي تم خصمھ بالفعل من حد بطاقة االئتمان اعتبار

 في المائة  1.74قرر مصرف البحرین المركزي خفض سعر الفائدة األساسي على ودائع األسبوع الواحد من   -

،  في المائة   0.75إلى    في المائة  1.50كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع اللیلة الواحدة من   .  في المائة  1إلى  

. باإلضافة إلى خفض سعر في المائة  1.45إلى    في المائة  2.20وسعر الفائدة على ودائع الشھر الواحد من  

في   2.45الفائدة الذي یفرضھ المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسھیالت اإلقراض من  

في    ،یأتي تعدیل المصرف على أسعار الفائدة مقابل تسھیالت اإلیداع واإلقراضفي المائة.     1.70إلى    المائة

المصر  یتخذھا  التي  اإلجراءات  مملكة سیاق  في  النقد  أسواق  أداء  واستقرار  انسیابیة  لضمان  المركزي  ف 

كافة التطورات في السوق الدولیة والمحلیة، ذلك التخاذ أي  لالبحرین. ھذا، ویتابع المصرف المركزي رصده 

 .تدابیر إضافیة الزمة

واء ومنع انتشار فیروس ضوء التدابیر الوقائیة واإلجراءات االحترازیة التي اتخذتھا مملكة البحرین الحت  في -

وجھود مصرف البحرین المركزي للحفاظ على صحة وسالمة العاملین في قطاع   ، (COVID-19)كورونا

والمقیمین المواطنین  من  الصرافة    ،الصرافة  شركات  المصرف  اإلجراءاتإلوجھ  المناسبة   تخاذ  الوقائیة 

وتتمثل إجراءات الوقایة في تعریض    .حرینوالعمالت المستوردة من خارج الب  للتعامل مع العمالت الورقیة

، أو تعریضھا لدرجات  (Ultraviolet germicidal irradiation)الفوق البنفسجیة  العمالت النقدیة لألشعة  

كما أصدر المصرف توجیھات لجمیع شركات الصرافة     .ساعة  72الحرارة المرتفعة، أو عزلھا لمدة ال تقل عن  

ً الموظفین العاملین باستالم ونقل العمالت النقدیة بارتداء معدات الحمایة الشخصیة وفقتؤكد على ضرورة قیام     ا

 .للتوجیھات والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص من وزارة الصحة

على ضرورة التواصل مع التجار لتعقیم تلك اآلالت   قام المصرف بحث المرخص لھم المزودین لنقاط البیع -

العمالء بأنفسھم. كما حث المصرف جمیع   بانتظام ومطالبة  البیع  نقاط  بإدخال بطاقاتھم وسحبھا من أجھزة 

    المرخص لھم إتباع تعلیمات التطھیر والتعقیم الصادرة عن وزارة الصحة وتنفیذھا وتقدیم تقریر بشأن ذلك.

متخذة  كما أصدر المصرف تعلیمات للمرخص لھم بخصوص التواصل مع الجمھور من خالل تغطیة التدابیر ال -

لضمان سالمة موظفیھم وعمالئھم في الصحافة أو عن طریق وسائل التواصل االجتماعي. كذلك تم زیادة حد  

دینار دون    50على نقاط البیع إلى  (Contactless)   حجم الصفقات عن طریق معامالت االتصال الالتالمسیة

ص لھم بضرورة االلتزام بمتطلبات  الحاجة إلى استخدام الرمز السري. كذلك أصدر المصرف تعلیماتھ للمرخ

 .استمراریة الخدمات

كما قام المصرف بإجراء حزمة من التدابیر الرقابیة والتنظیمیة الحتواء أي تداعیات مالیة یتم مراجعتھا من   -

تھدف ھذه اإلجراءات في مجملھا إلى توفیر مزید من السیولة    .قبل المصرف بالتشاور مع القطاع المصرفي

نسبة االحتیاطي  تخفیض متطلبات  ا ومنھا  عملیة تمویل عمالئھفي  ي تمكن البنوك من االستمرار  والمرونة الت

عند     (LTV)في المائة وتخفیض نسبة التمویل إلى القیمة    3في المائة إلى    5النقدي لمصارف التجزئة من  

    .عدا قروض برامج مزایا نتقدیم قروض عقاریة سكنیة جدیدة للبحرینیی
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فیما یخص العمالء، فقد شملت تلك التدابیر وجوب قیام بنوك التجزئة وشركات التمویل ومؤسسات التمویل   -

المتأثرین من التداعیات    ، بطاقة ائتمانل المتناھي الصغر تلبیة طلب تأجیل األقساط من أي مقترض أو حامل  

وافق المقترض على الدفع خالل فترة  أشھر، ما لم ی 6بدون رسوم أو فوائد لمدة   ، االقتصادیة لفیروس كورونا

بنسبة     أقصر. أقصى  حد  تم وضع  المائة  0.8كما  المحلیة    في  البنوك  تفرضھا  التي  التحصیل  رسوم  على 

 .وشركات التمویل على معامالت بطاقات الخصم للتخفیف من تكالیف التجار والشركات
 

 الجمھوریة التونسیة 

قتصادي  جتماعي واإلوالتخفیف من تداعیاتھ على المستوى اإل  كورونا المستجد،إنتشار فیروس  في إطار الحد من  

تخذ البنك المركزي التونسي عدة إجراءات ذات طابع نقدي تتمثل في التخفیض  إ  ،ستقرار الماليوالمحافظة على اإل

لى مستوى  إساسیة  نقطة أ  50و بـ    في المائة،   6.75نقطة أساسیة الى مستوى    100بـ  في نسبة الفائدة المرجعیة  

فراد والمؤسسات خاصة منھا وذلك بھدف تخفیف العبء المالي على األ  ،2020في شھر سبتمبر    في المائة  6.25

 ً  على دیمومتھا وعلى مواطن الشغل بھا. الصغرى والمتوسطة حفاظا

ن جائحة كورونا نتشار العدوى خالل الموجة األولى مإ وبھدف الحد من مخاطر    ،دفوعاتمأّما على مستوى نظام ال

ستمراریة خدمات الدفع (السحب النقدي من الموزعات اآللیة والدفع اإللكتروني) مع إ ) فقد تّم تأمین 2020(مارس  

ستمراریة  إوفي نفس اإلطار تّم تعلیق نشاط المقاصة الیدویة وتفعیل خطط    ،إلغاء عمولة السحب من الموزعات اآللیة 

األعمال للخدمات الحیویة لنظم الدفع القائمة، كذلك تعلیق أي عمولة تطبق على الدفع اإللكتروني للمفوترین والتجار  

منح البنوك لكل عمیل لدیھ    ستثنائیة،جراءات اإلدینار أو تساویھا. كما أقرت اإل  100عن أي معاملة تقل قیمتھا عن  

   .حساب مصرفي یتقدم بطلب بطاقة وذلك بصفة مجانیة

ستثنائیة تمثلت في منح المؤسسات  جراءات اإلتخاذ حزمة من اإلإقام البنك المركزي التونسي ب  ،من جھة أخرى

ً   قتصادیة إمكانیة تأجیل خالص أقساط القروض التي یحل أجلھا أصالً اإل لممتدة من مارس إلى خالل الفترة ا   وفائضا

ً   ،2020سبتمبر   . ویشمل ھذا اإلجراء القروض المھنیة الممنوحة للحرفاء2021إلى سبتمبر    والتي وقع تمدیدھا الحقا

وذلك حسب تقییم    ،3و  2ویمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات كذلك الحرفاء المصنفین  ،  1و  0المصنفین    (العمالء)

ال یكون لھذا االجراء أثر على تصنیف    يحترازیة لكم تعدیل القواعد اإل البنك لوضعیة الحریف حالة بحالة. كما ت

 حرفاء البنوك. 

  ، ستغاللكما تم إحداث صنف جدید من القروض قابل إلعادة التمویل لدى البنك المركزي لتمویل حاجیات دورة اإل

على   سنت  7ویتم سدادھا  ذلك  في  بما  كفترة سنوات  إلى    ،إمھال  ین  أن تصل  یمكن  المائة    25والتي  رقم في  من 

ستثنائیة إلى  . وقد تم في مرحلة ثانیة التمدید في األجل األقصى لمنح القروض اإل2020دیسمبر    لنھایةالمعامالت  

نتفاع على المؤسسات غیر المقیمة المنتصبة وذلك بالنسبة للمؤسسات والمھنیین مع سحب اإل   ،2021دیسمبر    نھایة

 . في تونس
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ستثنائیة بالنسبة لألشخاص الّذین یقل دخلھم الشھري  إ عتمد البنك المركزي إجراءات  إأّما فیما یتعلق باألفراد، فقد  

ً   حیث تّم تأجیل آلي لخالص القروض الّتي یحل أجلھا أصالً   ،الصافي عن ألف دینار   2020بدایة من مارس    وفائضا

 شخاص الطبیعیین لمدة ثالثة أشھر. اقي الحرفاء من األجراء على ب. وتم تعمیم ھذا اإل 2020سبتمبر  ولغایة

اإل الصعید  على  القطاع    ، حترازيأما  نشاط  لمواكبة  اإلجراءات  من  مجموعة  التونسي  المركزي  البنك  اتّخذ  فقد 

وتعلیق    ،فیما یخص "مؤشر القروض / الودائع"   أكبر  مرونة بالمصرفي تشمل بالخصوص توفیر السیولة والتعاطي  

موال  وذلك بھدف الحفاظ على مستوى األ،  2019  للسنة المالیةباح من قبل البنوك والمؤسسات المالیة  توزیع األر 

 الذاتیة للبنوك. 

مارس   في  السماح  تم  األرباح    2021كما  بتوزیع  المالیة  والمؤسسات  المالیتینللبنوك  ،  2020و  2019  للسنتین 

دنى  رباح المستوى األ) بعد توزیع األ  Tier 1لصلبة (شریطة أن تتجاوز نسبة كفایة رأس المال و نسبة النواة ا 

  35وال یمكن في كل األحوال أن تتجاوز قیمة األرباح التّي سیتم  توزیعھا     األقل،على    في المائة    2.5القانوني بـ  

 .2020و  2019 لسنتيرباح المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالیة جمالي األإبالمائة من 

سبیل   المالیةوفي  والمؤسسات  للبنوك  المالیة  الصالبة  منھجیة    ،تحسین  بمراجعة  المركزي  البنك  حتساب  إقام 

والمتأتیة   2020من عام   اً عتبارإ  ، وذلكالمخصصات الجماعیة من منظور ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر الكامنة

ً فصیالً لألطراف المقابلة یكون قائموتحدید تقسیم جدید أكثر ت   ،2020من تأجیل سداد القروض المستحقة في عام    ا

یتم تحدیدھا وفقًا لدرجة ھشاشتھا    اً،من خالل توزیع األطراف المقابلة إلى مجموعات أكثر تجانس  ،على المخاطر

 .في ضوء أزمة فیروس كورونا

أخرى  جھة  بـقیمة  ،  من  البنوك  قبل  من  المسندة  الجدیدة  التصرف  قروض  لضمان  آلیة  إحداث  تاجمإ تّم                 قدر لیة 

وتنتفع بھذه القروض القطاعات المتضررة من    ،سنوات منھا سنتي إمھال  7ملیون دینار تسدد على مدة    1500بـ  

  ، ملیون دینار 800حوالي  2021مارس  لنھایة، حیث بلغ حجم التمویالت، التّي تم ضمانھا فیروس كوروناجائحة 

إلعادة    ملیون دینار  300إضافة الى إحداث خط بمبلغ    ،ة القطاعات مؤسسة تنشط في كاف  2000تّم إسداؤھا لفائدة  

 . تمویل قروض الدعم المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت باألزمة الصحیة 

 المملكة العربیة السعودیة 

نتشار  إحترازیة جدیدة في إطار دعم الجھود لمواجھة آثار  إ حزمة إجراءات    البنك المركزي السعوديعتمد  إ

) على مختلف القطاعات االقتصادیة، ومتابعة تأثیره في األسواق المالیة  COVID-19جائحة فیروس كورونا (

 : ما یلي اإلجراءات المتخذة  توتتضمن واالقتصاد. 

بنحو   - الفائدة  بما  2020نقطة أساس، في مارس    75تخفیض أسعار  یواكب قرارات مجلس االحتیاطي  ، 

علیھ، انخفض سعر فائدة عملیات إعادة الشراء من    بناءً    الفیدرالي األمریكي بخفض الفائدة على الدوالر.

 .في المائة 1في المائة إلى  1.75



146

  

146 
 

توفیر التمویل للبنوك للسماح لھا بتأجیل سداد مدفوعات الفوائد للقروض القائمة حتى شھر مارس من عام  -

، وزیادة اإلقراض للشركات، إضافة إلى تفعیل عملیات السوق المفتوحة لتخفیف تذبذبات مستویات  2021

 .السیولة في اآلجل القصیر

المقدمة   - القروض  عن  تأجیل سداد  التعطل  ضد  التأمین  لنظام  وفقاً  بالدعم  المشمولین  السعودیین  للعاملین 

زم للعمالء الذین یفقدون وظائفھم، وإعفاء العمالء دون رسوم إضافیة، وتوفیر التمویل الال  العمل (ساند) 

 .من الرسوم المصرفیة المختلفة 

ئتمانیة  وتمكینھ من االستمرار في دوره في تقدیم التسھیالت اإل  ،ضخ السیولة الالزمة في القطاع المصرفي -

خالل تعدیل  لعمالئھ كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمویل القطاع الخاص من  

أو إعادة ھیكلة تمویالتھم دون أي رسوم إضافیة، ودعم خطط المحافظة على مستویات التوظیف في القطاع 

 الخاص، إلى جانب اإلعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكیة اإللكترونیة. 

 ). (ILAAPو  (ICAAP) تمدید فترة تسلیم بیانات القطاع لإلشراف على البنوك كخطط   -

االحترازیةتأجیل   - المتطلبات  بعض  والتنظیمیة    ،تطبیق  المحاسبیة  المعالجة  تعلیمات  إلصدار  باإلضافة 

 للتقاریر المالیة وااللتزامات االئتمانیة. 

 .38تضمین مبالغ الدعم المقدمة ضمن برنامج دعم القطاع الخاص في احتساب نسبة القروض إلى الودائع  -

ل المنشآت الصغیرة والمتوسطة (لغرض احتساب نسبة كفایة  تخفیض نسبة أوزان المخاطر المرجحة لتموی -

من    في المائة  85رأس المال) لتصبح   وذلك بھدف تحفیز البنوك على تمویل ودعم   في المائة،  100بدالً 

 القطاع بما یتماشى مع إصالحات بازل. 

  ، ستقرار المالي في المملكةقتصاد واإل جائحة كورونا على اإل  أثركبیر بتخفیف    بشكل  تاإلجراءاولقد ساھمت  

لتمویل   كفالة  كبرنامج  المتخذة  الدعم  برامج  طریق  عن  والصغیرة  المتوسطة  المنشآت  على  خاص  وبشكل 

المنشآت الصغیرة والمتوسطة. كما أظھرت األزمة الحالیة مدى أھمیة التطور الرقمي في تعزیز كفاءة القطاع  

النفقات وتوسیع نطاق الخدمات للنظام المالي، وبالتالي زیادة  ستثمار الرقمي إلى خفض  المالي، حیث سیؤدي اإل 

 الشمول المالي.

 الجمھوریة العراقیة 

ستقرار المالي على  قتصاد العراقي بشكل عام واإلھناك تأثیر كبیر مباشر وغیر مباشر لفیروس كورونا على اإل

عراقي من خالل القطاع النفطي والذي  ذ تمثل التأثیر المباشر لفیروس كورونا على االقتصاد الإوجھ الخصوص،  

متغیرات  ما التأثیر غیر المباشر فیمكن مالحظة ذلك من خالل  أ  .شھد انخفاضاً كبیراً في األسعار والكمیات المصدرة 

  راس مؤشر سوق    ،مؤشر االقتصاد الكلي  ،مؤشر القطاع المصرفيالمؤشر التجمیعي لالستقرار المالي في العراق (

)، إذ شھد مؤشر القطاع المصرفي تأثراً بأغلب المتغیرات الداخلة باحتسابھ، فقد ارتفعت نسبة القروض غیر  المال

مقارنة بالفصل الثالث    في المائة  19  لى  إ لتصل    2020لى اجمالي القروض أثناء الفصل الثالث من عام  إ العاملة  

  لنفس الفترةجمالي الدخل تراجعاً إلى إ ش الفائدة ، فیما شھدت نسبة ھامفي المائة 15.5والتي بلغت  2019من عام 

 
تخفیض مؤشر نسبة القروض إلى الودائع. ھذا المؤشر ال   وبالتالي  ، "ساما" كودائع   البنك المركزي السعوديمن اعتبار األموال التي یتم ضخھا  38

 .اإلقراض. یھدف ھذا اإلجراء إلى تشجیع البنوك على في المائة  90یجب أن یتعدى 
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المائة  55.8لى  إ لتصل   المائة  56.9بعدما كانت    في  الثالث  أ  في  الفصل  ارتفعت نسبة  2019ثناء  فیما  إجمالي  ، 

  44بعدما كانت  2020ثناء الفصل الثالث  أ في المائة 51.9لتصل الى  المصروفات من غیر الفوائد/ إجمالي الدخل

كبیراً    .2019ثناء الفصل الثالث  أ  في المائة مقارنة بذات    2020ثناء الفصل الثالث  أكما شھد معدل النمو تراجعاً 

 .  في المائة 15-وبنسبة  2019الفصل من عام 

حتیاطي القانوني على  تخفیض نسبة اإل ب في ھذا اإلطار، وعلى صعید السیاسة النقدیة، قام البنك المركزي العراقي

.   2020  مایولتوفیر السیولة للقطاع المصرفي منذ شھر    المائة  13لى  في المائة إ  15من    ةالجاریة الدیناریالودائع  

 .ستیفاء كافة الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیةإ تأجیل كما تم 

 فقد قام البنك المركزي بما یلي:  حترازیة الكلیةأما على صعید السیاسة اإل

ترلیون   )3(إطالق حزمة تمویل جدیدة موجھة لقطاع اإلسكان عبر المصرف العقاري وصندوق اإلسكان بمبلغ  .1

ملیون دینار للوحدات    125قراض  اإلسقف  فقد بلغ  لمصرف العقاري  فیما یخص ا  .عام   20دینار بأجل تقسیط  

ملیون دینار للوحدات خارج المجمعات السكنیة    100) وفي المائة  5داخل المجمعات السكنیة (بعمولة إداریة  

ً   في المائة  2وبفائدة ( ملیون دینار لبناء الوحدات السكنیة   75قراض  اإلسقف  فبلغ  صندوق اإلسكان  أما  .  )سنویا

 .)في المائة 4و شراء وحدة سكنیة من المجمع السكني الخاص بوزارة االعمار واالسكان (بعمولة إداریة أ
 

، الوكالة UNDP(منظمة العمل الدولیة، البنك اإلسالمي للتنمیة،  الدولیة  جاري التنسیق والحوار مع المنظمات   .2

و ضمان القروض الممنوحة أجل االستفادة من العروض المقدمة من قبلھم لتمویل  أ من  ) الكوریة للتعاون الدولي

 .والتمویل األصغر ضمن مبادرة البنك المركزي لتمویل المشاریع الكبیرة والصغیرة والمتوسطة

لتمكین اإل .3 المشاریع  العراقي مجموعة من  المركزي  البنك  مالي ونقدي قوي  یتبنى  لخلق قطاع  الرقمي  قتصاد 

 :باألخص لمرحلة ما بعد كورونا. ومنھا يقتصاد ومستقر ینعكس تدریجیاً على النمو اإل

 .قتصادالجبایة االلكترونیة وتعزیز الشمول المالي في اإل مشروع توطین الرواتب وتطبیق نظام   -

الدینار     - واعتماد  بُنى)  (منصة  البینیة  العربیة  المدفوعات  وتسویة  لمقاصة  اإلقلیمي  النظام  مع  الربط  مشروع 

 .العراقي كأحد العمالت الرئیسة في ھذا النظام 

الدراسات والبحوث والمتابعة حول إمكانیة إطالق و  - الرقمي ومعالجة المعوقات التي  استمرار  الدینار  استخدام 

 تقف في وجھ ھذا المشروع وخلق المجاالت التي تستوجب استخدام ھذا النوع من التعامالت المالیة.

 سلطنة ُعمان 

تكونت  ،  لذلككمحصلة  ، وقتصادیةإ  تحدیاتالنفط في عدة  انتشار فیروس كورونا والھبوط الحاد في أسعار    تسبب

من خالل مراجعة العدید    والمالي  ھیكل االقتصاديالسعي إلصالح  الفي طریق    ،من الضغوطات والتحدیاتعدد  

بنود   محدودة.اإل من  إیرادات  مصادر  على  االعتماد  عن  واالبتعاد  االقتصادي  التنویع  وتعزیز  البنك    نفاق  عمل 

  حتواء إعلى مالءة ومستوى سیولة القطاع المصرفي وإجراءات فوریة للحفاظ  تطبیق تدابیر والمركزي العُماني على  

 ، وھي:تداعیات األوضاع الراھنة
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من  في المائة    1.25في المائة إلى    2.5وذلك من    في المائة  50تخفیض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة   -

 األصول المرجحة بالمخاطر. 

وتسھیل    من قاعدة الودائع   في المائة  92.5إلى    المائةفي    87.5من    نقاط مئویة  5رفع سقف نسبة التسلیف بمقدار   -

 اإلقراض للقطاعات اإلنتاجیة بما فیھا خدمات الرعایة الصحیة.

مع رفع المدة القصوى    في المائة  0.05إلى    نقطة أساس  75خفض سعر الفائدة على عملیات إعادة الشراء بواقع   -

 لھذه العملیات إلى ثالثة أشھر. 

 في المائة. 1إلى  نقطة أساس 100الحكومیة بواقع  الخزانةعادة خصم أذون إعملیات خفض سعر الفائدة على  -

نقطة أساس مع رفع المدة القصوى لھذه    50خفض سعر الفائدة على عملیات مبادلة العمالت األجنبیة بواقع   -

 العملیات إلى ستة أشھر.

في    50إلى    في المائة  45الحكومیة للسلطنة من  رفع الحدود القصوى لالستثمار في سندات التنمیة والصكوك   -

 من إجمالي القیمة الصافیة للبنك.  المائة

الوضعاإل - بتداعیات  المتأثرة  القروض  أرباح  وفوائد/  أقساط  سداد  تأجیل  لطلبات  خاصة    ستجابة  الراھن، 

ف االئتماني  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشھر بأثر فوري وعدم تأثیر ذلك على التصنی

 . 2021نھایة شھر سبتمبر فترة للمقترضین المتأثرین إلى لھا. وتمت تمدید ھذه ال 

من التصنیف االئتماني لمدة ستة أشھر وذلك بما  2020إعفاء القروض المرتبطة بتمویل مشاریع حكومیة لعام  -

 ذا الشأن. یتوافق مع التعلیمات الواردة للبنك المركزي في التعامیم الصادرة سابقاً في ھ
 

 : واإلجراءات المتخذة  حزم التحفیزتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي العُماني قام بما یلي في إطار 

 نقطة أساس.  125-100تخفیض أسعار إعادة خصم األوراق التجاریة بواقع  -

األمن السیبراني وتقییم  شددت التعامیم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمویل في حالة تیقظ بشأن   -

و للعُمالء  توعویة  حمالت  على  والعمل  المخاطر  لتخفیف  ضوابط  ووضع  المحتملة،  تخاذ خطوات  إالمخاطر 

 حتیاطیة طارئة إذا ما استدعت الحاجة إلیھا. إ

للقروض الشخصیة والسكنیة للقوى العاملة المخفضة أجورھم   - الشھریة لمدة ثالثة أشھر  تأجیل سداد األقساط 

والتأكید على عدم احتساب فوائد او أي رسوم اضافیة ألغراض التأجیل وتم تمدید الفترة إلى نھایة شھر سبتمبر  

2021 . 

ممنوح للمقترضین غیر المقیمین واألطراف ذات  نكشاف االئتماني (الممول وغیر الممول) الخفض إجمالي اإل -

من القیمة الصافیة المحلیة للمصرف    في المائة  50إلى    في المائة  75العالقة (یشمل المصارف وغیرھا) من  

)Local Net Worth( . 

تخفیض متطلبات رأس    حیث إن  ،نسب أعلى لرأس المال التنظیميبحفاظ  ال ستمرار على  باإل  بنوكتم التشدید لل -

 ھي لفترة مؤقتة.  في المائة 1.25إلى  في المائة 2.5من  في المائة 50المال الوقائي بنسبة 
 

 دولة فلسطین 
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قامت الحكومة الفلسطینیة منذ بدایة األزمة الصحیة بتشكیل لجنة طوارئ من المؤسسات الحكومیة والجھات  

الشریكة في القطاع الخاص، لدعم القطاعات والمنشآت االقتصادیة المتضررة من ھذه األزمة. تم في ھذا السیاق،  

مع الجھات الشریكة في القطاع المصرفي  والتعاون    ،نشاء صندوق اجتماعي لدعم األسر المتضررة من األزمةإ

 قتصادیة الصغیرة.  لتوفیر التمویل الالزم لدعم المشاریع والمنشآت اإل

تخذت سلطة النقد الفلسطینیة  إفقد    ،على مستوى السیاسة النقدیة والقطاع المصرفي  اإلجراءات المتبعةفیما یخص  

من   والتدابیرسلسلة  بتوفیاإلجراءات  كفیلة  كانت  والتي  في ،  للمصارف، حیث أسھمت  الضروریة  السیولة  ر 

  اإلجراءات التي التخفیف من حدة الضرر، وفي اإلبقاء على استمراریة بعض األنشطة االقتصادیة. ومن أھم  

 اتخذت في ظل ھذه األزمة ما یلي:

والذي    إطالق - الجائحة،  من  المتضررة  استدامة)  (برنامج  والمتوسطة  الصغیرة  المشاریع  لتمویل  برنامج 

یھدف إلى مساعدة ھذه المشاریع في الحصول على التمویل الالزم بشروط وتكالیف منخفضة لتغطیة نفقاتھا  

یعمل على استمراریة    التشغیلیة الطارئة، ودعم رأس المال العامل والتمكن من دفع الرواتب واألجور، مما

العملیة اإلنتاجیة. ومن المتوقع أن یتم خالل الفترة القادمة مأسسة ھذا البرنامج وجعلھ برنامجاً دائماً، وذلك  

المتضررة،  المشاریع  إلى  باإلضافة  لتشمل  البرنامج  ھذا  من  المستھدفة  الفئات  قاعدة  توسیع  خالل    من 

 بھ إلى مسار النمو والتعافي.     العودة فعالیة في تحفیز االقتصاد والمشاریع األخرى التي یمكن لھا أن تساھم ب

قراض وخاصة في القطاعات التي تأثرت بشكل كبیر من الجائحة اعتماد سیاسة لتشجیع المصارف على اإل -

 ومنح فترات سماح للمستھدفین. 
 

والتي تھدف لضخ    ، ألزمة الراھنةالتخفیف من آثار ا  تبإجراءاكما أن سلطة النقد الفلسطینیة بصدد تمدید العمل  

 اإلجراءات: السیولة والتخفیف على المقترضین من كافة القطاعات وترتیب مدیونیاتھم.  وتشمل ھذه 

، ومن  یونیو) –تأجیل أقساط القروض الشھریة لكافة المقترضین لألربعة شھور االولى من الجائحة (مارس   -

 .2020لمتضررة من الجائحة حتى نھایة العام ثم تم تمدید تأجیل االقساط للفئات والقطاعات ا

 . تأجیل أقساط القروض الشھریة في القطاع السیاحي لمدة ستة شھور قابلة للتمدید -

 . عتمادات المستندیة والسحوبات المستحقة لألربعة شھور االولى قابلة للتمدیدتأجیل تسدید اإل -

 االقساط المؤجلة.و رسوم اضافیة على  أوقف ایة عموالت أو فوائد   -

قساط المستحقة للمشاریع والقروض التجاریة مقابل شیكات حال ورود الدفعات وحواالت  ستمرار تسدید األإ -

 الحق. 

اإل - بطاقات  سقوف  والعمالء تمدید  والمتوسطة  الصغیرة  والمشاریع  للعمالء  الممنوحة  والسقوف  ئتمان 

 .المتضررین من االوضاع االقتصادیة

اإل  - التوجیھ  الناشئةئتمان  والشركات  والمتوسطة  الصغیرة  للمشاریع  مؤقتة   ،جدید  ائتمانیة  سقوف  ومنح 

  .للعمالء بما یسھم في الحفاظ على استمراریة الدورة االقتصادیة

  .ئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحیةتوفیر اإل  -
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من  في المائة    1.25في المائة إلى    2.5وذلك من    في المائة  50تخفیض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة   -

 األصول المرجحة بالمخاطر. 

وتسھیل    من قاعدة الودائع   في المائة  92.5إلى    المائةفي    87.5من    نقاط مئویة  5رفع سقف نسبة التسلیف بمقدار   -

 اإلقراض للقطاعات اإلنتاجیة بما فیھا خدمات الرعایة الصحیة.

مع رفع المدة القصوى    في المائة  0.05إلى    نقطة أساس  75خفض سعر الفائدة على عملیات إعادة الشراء بواقع   -

 لھذه العملیات إلى ثالثة أشھر. 

 في المائة. 1إلى  نقطة أساس 100الحكومیة بواقع  الخزانةعادة خصم أذون إعملیات خفض سعر الفائدة على  -

نقطة أساس مع رفع المدة القصوى لھذه    50خفض سعر الفائدة على عملیات مبادلة العمالت األجنبیة بواقع   -

 العملیات إلى ستة أشھر.

في    50إلى    في المائة  45الحكومیة للسلطنة من  رفع الحدود القصوى لالستثمار في سندات التنمیة والصكوك   -

 من إجمالي القیمة الصافیة للبنك.  المائة

الوضعاإل - بتداعیات  المتأثرة  القروض  أرباح  وفوائد/  أقساط  سداد  تأجیل  لطلبات  خاصة    ستجابة  الراھن، 

ف االئتماني  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشھر بأثر فوري وعدم تأثیر ذلك على التصنی

 . 2021نھایة شھر سبتمبر فترة للمقترضین المتأثرین إلى لھا. وتمت تمدید ھذه ال 

من التصنیف االئتماني لمدة ستة أشھر وذلك بما  2020إعفاء القروض المرتبطة بتمویل مشاریع حكومیة لعام  -

 ذا الشأن. یتوافق مع التعلیمات الواردة للبنك المركزي في التعامیم الصادرة سابقاً في ھ
 

 : واإلجراءات المتخذة  حزم التحفیزتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي العُماني قام بما یلي في إطار 

 نقطة أساس.  125-100تخفیض أسعار إعادة خصم األوراق التجاریة بواقع  -

األمن السیبراني وتقییم  شددت التعامیم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمویل في حالة تیقظ بشأن   -

و للعُمالء  توعویة  حمالت  على  والعمل  المخاطر  لتخفیف  ضوابط  ووضع  المحتملة،  تخاذ خطوات  إالمخاطر 

 حتیاطیة طارئة إذا ما استدعت الحاجة إلیھا. إ

للقروض الشخصیة والسكنیة للقوى العاملة المخفضة أجورھم   - الشھریة لمدة ثالثة أشھر  تأجیل سداد األقساط 

والتأكید على عدم احتساب فوائد او أي رسوم اضافیة ألغراض التأجیل وتم تمدید الفترة إلى نھایة شھر سبتمبر  

2021 . 

ممنوح للمقترضین غیر المقیمین واألطراف ذات  نكشاف االئتماني (الممول وغیر الممول) الخفض إجمالي اإل -

من القیمة الصافیة المحلیة للمصرف    في المائة  50إلى    في المائة  75العالقة (یشمل المصارف وغیرھا) من  

)Local Net Worth( . 

تخفیض متطلبات رأس    حیث إن  ،نسب أعلى لرأس المال التنظیميبحفاظ  ال ستمرار على  باإل  بنوكتم التشدید لل -

 ھي لفترة مؤقتة.  في المائة 1.25إلى  في المائة 2.5من  في المائة 50المال الوقائي بنسبة 
 

 دولة فلسطین 
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لعموالت والرسوم  لزام المصارف بإعفاء الخدمات المصرفیة االلكترونیة وخدمات الصراف االلي من اإ -

 . لألشھر الستة االولى من الجائحة قابلة للتمدید

لزام المصارف بتوجیھ المبالغ المخصصة للمسؤولیة االجتماعیة لدعم قطاع الخدمات الصحیة والمساھمة إ -

   .نتشار الوباءإفي الحد من 

  .ممكندنى مستوى أ تخفیض عدد دفاتر الشیكات الممنوحة للعمالء خاصة االفراد الى  -

   .لزام المصارف بتسدید كامل رواتب موظفیھاإ -

فراد المتضررین من الجائحة على نظام الشیكات  تعلیق تصنیف المشاریع الصغیرة والمتوسطة والعمالء األ -

 .المعادة خالل األربعة شھور االولى من الجائحة

 . وارئالعمل على توفیر السیولة اللیلیة الالزمة لمساعدة المصارف في حاالت الط -

عادة الشیكات لخمسة ایام من تاریخ تقدیمھا لغرفة المقاصة بدال من ثالثة ایام ثم اعادة العمل  إتمدید حقوق  -

 عادة الشیكات. إوبما یشمل فترة   2020شھر أبریل في غرف المقاصة كالمعتاد اعتبارا من 

   .یكات المسحوبة علیھم بغرض تسدید قیمة الش ،فراد جراءات منح تسھیالت مؤقتة للشركات واألإ تسھیل  -

 خر. آ شعار إوحتى  2020أبریل   5عتبارا من إ لغاء عمولة الشیكات المعادة إ -
 

 

 

 حترازیة بھدف التخفیف من حدة األزمة:  إ تإجراءاعدة   باتخاذ في ذات السیاق، قامت سلطة النقد 

للعمالء وفقاً لتعلیمات سلطة التخفیف من إجراءات ومتطلبات الجدوالت والھیكالت على المستوى الفردي   -

اإل  إجراءات  من  التخفیف  یشمل  وبما  المعیار  النقد،  لمتطلبات  وفقاً  التصنیف  مراحل  بین  التدریجي  نتقال 

 .)9المالیة رقم ( الدولي للتقاریر

 .2023مارس  تأجیل متطلبات تكوین مصد رأس المال الخاص بالتقلبات الدوریة حتى تاریخ  -
 

التخاذ االزمة التي    نظراً   ،لم یتم استخدام أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة كھوامش رأس المال  ، من جھة أخرى

 ً النشاط المالي المصرفي   یتأثرفي فلسطین، حیث لم    تسببت بھا جائحة كورونا طابعا اقتصادیا أكثر منھ مالیا

وعلى رأسھ االئتمان المقدم بتطورات الجائحة. وبالتالي لم یستدع االمر استخدام ھوامش رأس المال التي تعد  

 أبرز أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة.  

دنى لنسبة السیولة النقدیة الیومیة جانب السیولة منھا تخفیض الحد األ   اإلجراءات لدعمخاذ بعض  إتتم    ،في المقابل 

 .في المائة  5لى إ في المائة 6الواجب االحتفاظ بھا من جانب البنوك من 

اتخذتھا سلطة النقد أثر فعال، وأسھمت في التخفیف من حدة ووقع أثر ھذه األزمة    اإلجراءات التي كان لھذه   لقد 

في التخفیف من حدة   اإلجراءات ساھمتني. في ھذا السیاق، تشیر التقدیرات إلى أن ھذه  على االقتصاد الفلسطی 

ربعة ملیار دوالر خالل األ  1.5التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي، كما ساھمت في توفیر سیولة تقدر بحوالي  

 .زمةولى من األشھور األ
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 دولة قطر

خططاً  إ المركزي  قطر  مصرف  جائحة عتمد  مواجھة  إزاء  االقتصادیة  التحدیات  لمواجھة  متواصلة  استباقیة 

 كان لھا الفضل في الحد من تداعیات األزمة الصحیة ولعل أبرزھا: تإجراءاتخاد حزمة إحیث تم  ،كورونا

، وسعر  لإلقراضلسعر المصرف   في المائة  2.5تخفیض أسعار الفائدة بھدف تخفیض تكلفة اإلقراض إلى   -

 في المائة. 1) إلى Repoوسعر إعادة الشراء ( لإلیداعالمصرف 

 .ملیارات لایر قطري 3تخصیص ضمانات للبنوك المحلیة بما قیمتھ  -

ستجابة لتداعیات فیروس كورونا المستجد لدعم شركات القطاع الخاص  إطالق برنامج الضمان الوطني لإل -

یل الالزم والسریع لدفع رواتب موظفیھا لتمكینھا من الحصول على التمو  ،المتضررة من الظروف الراھنة

 ودفع اإلیجارات إن وجدت. 

بالقطاعات   - الخاصة  القروض  تلك  على  المترتبة  العوائد  والفوائد/  المستحقة  القروض  أقساط  تأجیل 

   2020من مارس  المتضررة، وذلك لمدة ستة شھور اعتباراً 

،  في المائة   قطري تكون بعائد صفر) بمبلغ وقدره خمسون ملیار لایرRepoتخصیص نافذة إعادة شراء (  -

انتھاء فترة   القروض بعد  بتكلفة صفریة على أن یعاد تسعیر ھذه  السیولة  شھور من   6ألغراض توفیر 

مارس   تسھیالت  2020تاریخ  انتھاء  الشراء   أو  من    )Repo(  إعادة  بإشعار  أو  البند  ھذا  في  المذكورة 

 مصرف قطر المركزي أیھما أقرب.

وذلك من خالل تفعیل الخطط ذات الصلة ووفقا للتعلیمات    ، األعمال بكل مؤسسة مالیةضمان استمراریة   -

 . واإلرشادات الصادرة من المصرف المركزي

 . من إجمالي عدد العاملینفي المائة  20تقلیص عدد الموظفین المتواجدین بمقار العمل إلى  -

وكذلك حث العمالء من خالل الرسائل   ،لعملیةالضمان نجاح ھذه   تشجیع العمل عن بعد وتوفیر اإلمكانات -

الذكیة  الھواتف  تطبیقات  عبر  المصرفیة  معامالتھم  إلنجاز  االلكترونیة    ،النصیة  المواقع    واستخدامأو 

 من التعامل بالنقود الورقیة.  البطاقات المصرفیة بدالً 

 ن محال الصرافة والبنوك العاملة في الدولة.إلغاء كافة العموالت والرسوم على استخدام أنظمة الدفع بی -
 

ئتمان المقدم إلى كل من القطاعین  اإل  إرتفعفقد    ،أما بالنسبة إلى تأثیر األزمة على القطاع المصرفي والمالي

نمواً  الودائع  سجلت  كما  كبیر،  بشكل  والخاص  ً   العام  بالتجزئة  ،إیجابیا البیع  ودائع  إجمالي    ،وتحسنت  وكذلك 

  حافظت عملیات البیع. على مستوى المتانة المالیة للقطاع المصرفي فال یزال ھذا القطاع في حالة جیدة، حیث  

 . كما تشیر نسب السیولة للقطاع إلى وضع مریح.على مستویات جیدة نسب كفایة رأسمال البنوك 

رأس   وأسواق  البورصة  مستوى  الصنادیق    ،المالوعلى  توجیھ  تم  كجزءفقد  الدعم    الحكومیة،  حزمة  من 

ستقرار  إقتصادي الموجھة من قبل دولة قطر، بزیادة استثماراتھا في بورصة قطر، وذلك بھدف دعم وضمان  اإل

 األسعار.
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 دولة الكویت 

األول من عام   الربع  في  إیجابیة ومطمئنة  نتائج  الكویتي  المصرفي  القطاع  وذلك  2021أظھرت مؤشرات   ،

. وشملت تلك التدابیر  2020إجراءات وتدابیر بنك الكویت المركزي المتخذة منذ بدایة األزمة في أبریل  بفضل

وثانیھا    ،على صعید السیاسة النقدیة  اإلجراءات والتدابیرأولھا    ،أربع مجاالت رئیسة  بدایة الجائحةالمتخذة منذ  

ورابعھا   ،على صعید االستقرار المالي  اإلجراءات والتدابیروثالثھا    اإلحترازیة، على صعید السیاسة الرقابیة و 

 .على صعید المسؤولیة االجتماعیة

وھو المستوى األدنى    في المائة،  1.5نقطة مئویة لیصل إلى    1.25فقد تم تخفیض سعر الخصم مرتین بواقع  

إ باإلضافة  كاملة. كما تم تخفیض  تاریخیاً.  بنقطة مئویة  الشراء  اتفاقیات إعادة  الفائدة على  لى تخفیض معدل 

سنوات، ویشمل ذلك    10في أسعار التدخل وعلى جمیع آجال ھیكل سعر الفائدة حتى    في المائة  0.125بمقدار  

أدوات التدخل  )، وسندات بنك الكویت المركزي، ونظام قبول الودائع ألجل، وRepoعملیات إعادة الشراء (

 المباشر، وأدوات الدین العام. 

المركزي في مارس عام   فقد سمح المصرف   واإلحترازیة،وعلى صعید اإلجراءات في مجال السیاسة الرقابیة ا

كما سمح للبنوك في    ،للبنوك الكویتیة بعدم تقدیم البیانات المالیة المرحلیة عن الربع األول من ذلك العام  2020

وشملت اإلجراءات خفض   ة.ئافي الم 2.5باستخدام المصدات الرأسمالیة التحوطیة والبالغة   2020شھر أبریل 

في    75ئة بدال من  افي الم  25نكشافات على المشاریع الصغیرة والمتوسطة لیصبح  وزن المخاطر الخاص باإل

إضافة إلى    ،ئة افي الم 90من  ئة بدالً افي الم 100عالوة على رفع الحد األقصى المتاح للتمویل لیصبح   ، ئةاالم

من    في المائة  80خفض الحد األدنى لمعیار تغطیة السیولة لتصبح   وخفض الحد األدنى    في المائة،   100بدالً 

وخفض الحد األدنى لنسبة    في المائة،  100بدالً من    في المائة  80لمعیار صافي التمویل المستقر لتصبح أیضا  

 .في المائة 18بدالً من  في المائة 15لتصبح  السیولة الرقابیة

واإل  لإلجراءاتبالنسبة   الرقابیة  بالسیاسات  حجم    ،حترازیةالخاصة  بزیادة  المركزي  الكویت  بنك  سمح  فقد 

ئة، وتمویل  اي المف 60إلى  50لیشمل ذلك رفع تمویل شراء أرض فضاء من  (LTV) التمویل إلى قیمة العقار

وذلك بالموازاة مع إصداره    ،ئةافي الم  80إلى    70ئة، وتمویل البناء فقط من  افي الم  70إلى    60عقار قائم من  

ً  2020في شھر مایو   .لمعالجة خسائر تأجیل األقساط تعمیما

ئ واستمراریة على صعید االستقرار المالي، قام بنك الكویت المركزي بتوجیھ البنوك إلى تفعیل خطط الطوار

ستمرار في تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات التجاریة إضافة إلى اإل  ،األعمال ومواجھة األزمات بشكل عادل

تقضي باستمرار    2020الموردة للسلع األساسیة المرتبطة باألمن الغذائي. وأیضا إصدار تعمیمات في مارس  

عن وقف    فضالً   ،دیناراً   25إلى    10عن بعد من    ورفع حد عملیات الدفع  ،تصال لدى البنوكعمل مراكز اإل

مدة ستة أشھر. اإللكترونیة  والقنوات  اآللي  والسحب  البیع  نقاط  الكویت   الرسوم على أجھزة  بنك  كذلك وجھ 

ستحقاقات المترتبة على المتضررین مدة ستة أشھر  المركزي في مارس من العام الماضي البنوك بتأجیل اإل
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إضافة إلى تعمیم ملزم للبنوك المحلیة باالمتناع عن البیع أو التنفیذ على الضمانات    ،دون تطبیق رسوم جزائیة

 المرھونة مقابل القروض إلى حین استقرار األسواق. 

أصدر بنك الكویت المركزي في ظل استمرار األزمة تعمیمات مختلفة من شأنھا   ،المستوى االجتماعي  وعلى

والطبیة،   الغذائیة  السلع  وأسعار  استقرار مستویات  یكفل  و المحافظة على  الذي  الدخل  من  األدنى  الحد  تأمین 

متضررة  عدم تضرر المواطنین العاملین في القطاعات ال  وضمان،  مواجھة تكالیف المعیشة للعمالة المتضررة 

 من تداعیات األزمة. 

وحدات القطاع المصرفي من تخطي السنة األولى من األزمة بنجاح، حیث جاءت    المتخذة   تاإلجراءاولقد مكنت  

لتؤكد قوة القطاع    2020نتائج دراسة وتحلیل البیانات المالیة للبنوك الكویتیة للسنة المالیة المنتھیة في دیسمبر  

ادات حول العالم.  قتصإلالتي تعصف با  غیر المسبوقةالمصرفي ومتانة مؤشرات سالمتھ المالیة في ظل األزمة  

التوالي. كما واصلت    على  2020خالل عام    في المائة  3.2و  في المائة  3.5الودائع بنحو  وحیث نمت القروض  

على صعید معاییر كفایة رأس المال   ،البنوك الكویتیة المحافظة على قوة ومتانة مؤشرات السالمة المالیة لدیھا

. وعلى صعید السیولة، فإن القطاع في المائة  19فایة رأس المال  بلغ معدل ك  2020والسیولة، ففي نھایة دیسمبر  

المصرفي ال یزال یشھد وفرة في السیولة وعلى نحو تظھره العدید من المؤشرات ومنھا معیار تغطیة السیولة  

المائة   184.2البالغ   المستقر في  التمویل  المائة  115.3  البالغ  (NSFR) ، ومعیار صافي  تغطیة و ،في  نسبة 

 . 2020، وذلك بنھایة العام  في المائة 27.5 )نسبة األصول السائلة المؤھلة( البالغةالسیولة 

السلطات الرقابیة االحترازیة الكلیة أو الجزئیة باختبارات الضغط من أجل دراسة آثار األزمة على    كما تقوم 

المصرفي في مواجھة الصدمات وقدرتھ   القطاع  متانة  ھذه االختباراتالقطاع المصرفي، حیث أظھرت نتائج  

على العمل في ظروف ضاغطة، بما في ذلك تداعیات الجائحة وانعكاساتھا بمختلف االتجاھات المؤثرة على  

 المالءة وسیولة القطاع المصرفي وربحیتھ. 

 الجمھوریة اللبنانیة 

ً أزمة فیروس كورونا  أثرت   ن لبنان في ھذه المرحلة بالذات  أ  فاقم األزمة، ومما  ستقرار المالي في لبنانعلى اإل  سلبا

ضعاف االقتصاد والضغط على  إ لى  إ قتصادیة ومالیة واجتماعیة وسیاسیة أدّت جمیعھا  إزمات  أبعدة    كان یمر أصالً 

خالل فترة زمنیة قصیرة،    حصلتالتي  المتتالیة  صدمات  لل   ستثنائي في لبنان نظراً اإلالوضع  إن  االستقرار المالي.  

لى الضغط على سعر صرف اللیرة اللبنانیة وتحویل  إ  التي أدت 2019 سبتمبر  التي بدأت في بأزمة السیولة  ابتداًء  

اللبناني   المستحقة  (Cash economy)  لىإ االقتصاد  الیوروبوند  سندات  تسدید  وقف  الحكومة  بقرار  مروراً   ،

بتداء من الفصل  إغالق  جراءات اإلإالتي فرضت    جائحة كورونا  ومن ثم ،  2020  مارسفي    بالدوالر األمریكي

العام   إلى  و   ،2020الثاني من  وصوالً  االقتصادیة،  القطاعات  جمیع  في  الركود  تفاقم  إلى  أدت  مرفأ    أحداثالتي 

ن تزامن أزمة فإلذا     ة،الذي تسبب بدماٍر كبیر في العاصمة اللبنانیة، وأخیراً استقالة الحكوم   أغسطس  4في    بیروت

 .مع جمیع ھذه األزمات قد سارع من وتیرة تدھور األوضاع المالیة واالقتصادیةالمستجد ورونا كفیروس 
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ولیس فقط    سبق ذكرھا،تحدیات جمة ناتجة عن األزمات المتتالیة التي    القطاع المصرفي وغیر المصرفيوقد واجھ  

انخفاض  األمیركي، والسیولة بالدوالر    عدم توافر، وانخفاض حاد في قیمة العملة المحلیة  :ھامن أبرز،  أزمة كورونا

أدّت جائحة كورونا إلى مخاطر غیر مسبوقة  . كما  انعدام الثقة بالقطاع المصرفي، وكبیر في التحویالت من الخارج

اإل بسبب  على  االقتصادي  النشاط  في  التراجع  عن  الناجمة  السیولة  مخاطر  على صعید  سیما  ال  المالي  ستقرار 

ال  ،الجائحة ومخاطر اإلإضافة إلى  في ظّل القروض الممنوحة لدعم تمویل  قتصادیة  ستدامة القطاعات اإلإئتمانیة 

والمخاطر السیبرانیة مع تطّور الجریمة السیبرانیة وأھمیة األمن   ،والمخاطر التشغیلیة الناتجة عن الجائحة  ،كافة

 ستقرار المالي.السیبراني لتأمین اإل 
 

صدار التعامیم الالزمة لمواجھة تداعیات كورونا كما األزمات المتعاقبة التي  إ قام مصرف لبنان بفي ھذا السیاق،  

 :  ، ننكر منھاءات المتعلقة بتعزیز النظام الماليجراإلا ومن أبرز ما تضمنتھ ھذه التعامیم جملة منسبقتھا. 

ُ إ - یجاد سبل للمعالجة السریعة  إعنى بمتابعة تأثیر األزمة على القطاع المالي ونشاء عدة لجان في المركزي ت

 والدقیقة. 
 

من  ال - ومطلوباتھا  طلب  لموجوداتھا  عادل  تقییم  إجراء  إلعادة  والمصارف  شاملة  خطة  التقید  وضع 

إعادة    لب منھاكما طُ   ،تعزیز السیولة لدیھاواألنظمة المفروضة من مصرف لبنان و  ةیل اسمأالربالمتطلبات  

 . 2021تكوین أو رفع رأسمالھا إلى المستویات المطلوبة في نھایة الفصل األول من العام 
 

  2019للسنتین المالیتین  على حقوق حملة األسھم العادیة  االمتناع عن توزیع أرباح  ب من المصارف  طل -

 . في المائة 20الخاصة بنسبة  ، وزیادة أموالھا2020و
 

لزامي و/أو إجراء توظیف إلزامي لدى مصرف  یداع االحتیاطي اإلإمن   المصارف العاملة في لبنانإعفاء   -

األ لبنان أو موال  مقابل  و/  اللبنانیة  باللیرة  نقداً  تتلقاھا  التي  او  االجنبیة  بالعمالت  الخارج  من  المحّولة 

حّریة استعمال ھذه "األموال"  السماح ب على المصارف  ستفادة من ھذه االعفاءات،  . لإل جنبیةبالعمالت األ 

لك التحویالت الى  ستفادة من الخدمات المصرفیة كافة المقدّمة من المصرف، بما في ذ من قِبل صاحبھا لإل

ُ أوالخارج، على  الخارج والسحوبات النقدیة وخدمات البطاقات المصرفیة في لبنان راعى دوماً شروط  ن ت

تبقى اإلعفاءات والشروط المفروضة    .التعامل العامة مع المصارف والقوانین واالنظمة المرعیة االجراء

و طلب  أخرى  أیة عملة  أ لى  إ كلیاً أم جزئیاً،  ساریة المفعول حتى في حال طلب صاحب "األموال" تحویلھا  

خیر من  ي مصرف آخر عامل في لبنان، بحیث یستفید ھذا األألى  إ تحویلھا من المصرف المتلقاة أصالً فیھ  

منھاإل المحّولة  المصرف  من  بدالً  فرض  إوبھدف    .عفاءات  المصرفي،  القطاع  في  الثقة  ترسیخ  عادة 

عاله  ألیھا  إمن قیمة "األموال" المشار    في المائة  100یداع ما یوازي نسبة  إمصرف لبنان على المصارف  

 . لتزاماتإلدیھ أو لدى مراسلیھ في الخارج في حساب حر من أي   نقداً 
 

، طلب مصرف لبنان من المصارف  جنبیةبھدف مساعدة المودعین بالوصول إلى ودائعھم بالعمالت األ -

اللبنانیة السماح لعمالئھا، الذین یریدون إجراء السحوبات النقدیة من حساباتھم بالدوالر أو أي عملة أجنبیة،  

والحدود    أن لإلجراءات  استناداً  وذلك  السوق،  لسعر  وفقاً  اللبنانیة  باللیرة  قیمتھا  یوازي  ما  بتسدید  تقوم 
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جنبیة الناتجة كما أضاف التعمیم ان مصرف لبنان سیشتري العمالت األ  .المعتمدة لدى المصرف المعني

 دوالر.  0300عن ھذه العملیات. یستفید من ھذا التعمیم فقط العمالء الذین تفوق ودائعھم الـ 
 

كان مصرف    ، 2020  مارسغالق في لبنان نتیجة تفشي فیروس كورونا في  مع بدء تطبیق عملیات اإل -

 ً سبّاقا المصارف  لبنان  لعمالء  الدعم  تقدیم  تأثروا    في  ً الذین  تلبیة    ،سلبا على  قدرتھم  عدم  الى  أدى  مما 

ً  قروض قساطأ لتسدید مستحقاتھم   لتغطیة أو لدیھم  و العاملینأ الموظفین رواتب لدفع أو  ،ممنوحة سابقا

واستناداً إلى  في ھذا المجال،  .  2020  یونیوة  لغای  مارساألشھر الممتدة من   عن تشغیلیة وأنتاجیة  إحاجات  

لھؤالء تقدیم قروض استثنائیة  ب ، أنشأ مصرف لبنان آلیة تسمح للمصارف  مارس   23الصادر في    ھتعمیم

 .  سة أعوام ویمكن سدادھا على مدى خم ،ال تخضع ألي فائدة أو عمولةالعمالء 
 

طلب مصرف لبنان من المصارف  حیث  الجائحة،    منتخفیف العبء على عمالء المصارف المتأثرین سلباً   -

و/أو   وفائدة  اصالً  دیونھم  سداد  في  تأخر  حصول  حال  في  العمالء  ھؤالء  دیون  تصنیف  تخفیض  عدم 

كان تأثیر  ستثنائیة وفي حال  إتجاوزھم لسقوف التسھیالت الموافق علیھا والممنوحة لھم، إال في ظروف  

ھذا الوضع المستجد سلبیاً جداً على قدرة العمیل االئتمانیة بشكل أدى إلى توقّفھ عن العمل كلیّاً وإلى عدم  

 .مكانیة استمراره كمنشاة عاملةإ
 

التي شملت مھامھا دراسة آلیات    ،أنشأ مصرف لبنان "لجنة تسویة الدیون والمدفوعات لدى المصارف"  -

لدى المدینة  والحسابات  القروض  الوطنیة  سداد  بالعملة  السیاسات    ، المصارف  توحید  إلى  باإلضافة 

 والضوابط القانونیة المتعلقة بسداد تلك الدیون.  
 

التي شملت مھامھا دراسة التعدیالت المقترحة    "كما أنشأ مصرف لبنان "لجنة إعادة ھیكلة المصارف -

والقرار األساسي    ،)IFRS9ى قرار مصرف لبنان المتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (عل

اللجنة   ھذه  مھام  لبنان. ومن ضمن  في  العاملة  المصارف  لكفایة رسامیل  التنظیمي  باإلطار  المتعلق 

ابط االحترازیة دراسة إعادة ھیكلة المصارف اللبنانیة، وأیضا اقتراح التعدیالت الضروریة على الضو

على   للحفاظ  الالزمة  الخطوات  واقتراح  اللبنانیة  للمصارف  المالي  األداء  ودراسة  المصارف  لعمل 

 سالمة القطاع المصرفي. 
 

 دولة لیبیا 
 

بھا  تمر  التي  للظروف  إضافةً  كورونا  جائحة  أزمة  بسبب  التحدیات  من  العدید  لیبیا  في  المالي  القطاع    یواجھ 

ستخدام المحدود ألنظمة الدفع  زمة السیولة واإلأأبرز التحدیات التي واجھت القطاع المالي تفاقم  لعل من  و،  البالد

(الكاش) بالنقد  التعامل  ثقافة  انتشار  أااللكتروني، بسبب  القطاعات األخرى  ،  فیما یخص  القطاعات  ما  فكانت 

تضرراً المطاعم) األ،  الفنادق   ،الخدمیة (النقل  ت  ،كثر  غالق المفروض جراء كل كبیر بسبب اإلثرت بشأحیث 

 . لى التعثر في السدادإغلب التجار أمر نتج عنھ تعرض ھذا األ  ،تفشي فیروس كورونا
 



156

  

156 
 

آخر،   جانب  الرسميمن  الصرف  سعر  تغییر  لیبیا،  بعد  اإل  في  من  المصارف  بعض  تتمكن  بنسبة لم  حتفاظ 

مر الذي دفع  األ  ،عتمادات المستندیةحساباتھا مقابل تغطیة اإللزامي بسبب ارتفاع قیمة الخصم من  حتیاطي اإلاإل

لزامي حتیاطي اإلقادرة على الوفاء بمتطلبات اإلاللى منح قروض حسنة للمصارف غیر  إ بالمصرف المركزي 

 والسیولة االلزامیة. 
 

 جمھوریة مصر العربیة 

حیث    ستقرار، ، بدرجة عالیة من اإلمن النظام المالي  في المائة   90نحو  الذي یمثل  القطاع المصرفي المصري    یتمتع

مما جعلھ قادر على مساندة االقتصاد المحلي في امتصاص العدید    ،یتمیز بوفرة السیولة والمالءة المالیة المرتفعة

وھو ما یظھر مدى    ،ساسي في الوساطة المالیة وتمویل النمو االقتصادياأل من الصدمات مع االستمرار في دوره  

حیث    ،في ظل مستجدات فیروس كورونا  قد ظھرت  بعض التحدیات  نأاال    ،زماتاألوقدرتھ على مواجھة    تھب صال

بما باإلضافة إلى تراجع اداء البورصة المصریة    ،المالیة  المحافظ استثمارات من الخارجة التدفقات  ارتفعت تأثراً 

ً   ،اسواق المال حول العالم أصاب   اقتصادیة تضررت بشدة وبشكل مباشر بسبب أزمة فیروس  ھناك قطاعات   ایضا

كما انھ من المتوقع انخفاض حجم االستثمارات الخاصة ما سیؤثر  والطیران والشحن    كورونا وخاصةً قطاع السیاحة

   النمو االقتصادي.بدوره على 

ي من شأنھا تخفیف حدة  جراءات الفوریة الت حزمة من السیاسات واإل   باتخاذالبنك المركزي المصري    ھذا وقد قام 

 ، تمثلت فیما یلي: قتصاد المحليستقرار المالي واإلتأثیر فیروس كورونا على اإل 

  تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیةIFRS9   :في ضوء األزمة الحالیة على النحو التالي 

)، عـلى  30المحاسبة المصري رقم (السماح للبنوك بإصدار قوائم مالیة ـ ربع سنویة ـ مختصرة وفقاً لمعیار   -

 أن تلتزم البنوك بإعداد قـوائم مالیة سنویة كاملة في نھایة العام المالي لكل بنك. 

أشھـر لدى حساب فترة التوقف عن السداد    6كما یتم استبعاد فترة تأجیل االستحقاقات االئتمانیة للعمالء لمدة   -

 االرتفاع الجوھري في مستوى مخاطر االئتمان.وال یتم اعتبارھا مؤشراً من مؤشرات  

 
 أساس    نقطة  400بواقع    المصري  المركزي  البنك  لدى  األساسیة  العائد  أسعار  خفض  النقدیة  السیاسة  لجنة  قررت

 .قطاعاتھ بكافة قتصادياإل النشاط لدعم  استثنائي ذلك كإجراء،  2020خرھا نوفمبر آعلى مراحل 

   المركزي البنك  بمبادرات  الخاص  العائد  سعر  بمبلغ  تعدیل  السیاحة  قطاع  لدعم  جنیھ،    50الصادرة  ملیار 

الزراعي والقطاع  الصناعي  الخاص  المقاوالت  والقطاع  جنیھ  100بمبلغ    وقطاع  التمویل   ،ملیار  ومبادرة 

  في المئة).  10بدالً من (  في المائة 8لیصبح ملیار جنیھ  50العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 

  لمواجھة آثار فیروس كوروناالصادرة عن البنك المركزي حترازیة التدابیر اإلكذلك تم إتخاذ جملة من: 

ستراتیجیة، والسلع  ئتمانیة لتمویل العملیات االستیرادیة للسلع األساسیة، واإلقیام البنوك بإتاحة الحدود اإل  -

 وصرف رواتب العاملین بالشركات. الغذائیة، وتمویل رأس المال العامل، 
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 لھا.  الدعم الالزمةمتابعة القطاعات األكثر تأثراً بانتشار الفیروس ووضع خطط  -

ئتمانیة للعمالء من المؤسسات واألفراد والشركات الصغیرة والمتوسطة لمدة  ستحقاقات اإلتأجیل كافة اإل  -

 أشھر.  6

نھایة    ىحت  اإللكترونیة  والمحافظ  اآللیة  الصرفات  من  والسحب  البیع  نقاط  على   والعموالت  الرسوم   إلغاء -

 . 2021دیسمبر

  والمصروفات   العموالت  من كافة  2021نھایة دیسمبر    ىحت  المصري  بالجنیھ  المحلیة  التحویالت  إعفاء -

  .بھا  المرتبطة

 تصال لدى البنوك للرد على استفسارات العمالء. استمرار عمل مراكز اإل  -

 إصدار استثناءات الستخدام وسائل الدفع االلكترونیة: -

 تعدیل الحدود القصوى لحسابات الھاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.  .1

 البنك. فتح حسابات الھاتف المحمول لعمالء البنك الحالیین باستخدام البیانات المسجلة مسبقاً لدى   .2

 لكترونیة لعمالء البنك الجدد. إ تطبیق إجراءات التعرف على ھویة العمالء بطریقة  .3

ً  مقدما المدفوعة والبطاقات اإللكترونیة المحافظ  إصدار .4  . 2021نھایة دیسمبر  ىحت مجانا

  ئتمان بالبنك المركزيتعدیل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجیل اإل: 

السوداء    - القائمة  قروض إلغاء  على  الحاصلین  للعمالء  السلبیة  القوائم  وإلغاء  المؤسسات  من  للعمالء 

 ألغراض استھالكیة.

 تخفیض مدد اإلفصاح عن المعلومات التاریخیة للعمالء بعد السداد.  -

 إطالق حریة التعامل مع العمالء (من فئات تصنیف محددة) وإلغاء حظر التعامل معھم. -

  اإلضافي   الترجیحي  المخاطر   وزن  حساب  من  2021نھایة دیسمبر    ى حت  البنوك  بإعفاء  المركزي  البنك  قام  

   ألكبر   الممنوحة  ئتمانیةاإل  التسھیالت  إجمالي  تجاوز  قیمة  على  ، ذلك المال  رأس  معیار كفایة  سابتح إ  لدى 

 .ئتمانیةاإل  البنك محفظة من المائة في 50  نسبة  عن بالبنك المرتبطة بھ  واألطراف عمیل50

حتیاطي ملیار دوالر امریكي من اإل  5.4باستخدام حوالي    2020ھذا وقد قام البنك المركزي خالل شھر مارس  

جانب والمحافظ  جنبي وتغطیة تراجع استثمارات األالنقدي الدولي لتغطیة احتیاجات السوق المصري من النقد األ

لتزامات الدولیة الخاصة بالمدیونیة الخارجیة  لى سداد اإلإباإلضافة    ،الدولیة وكذلك لضمان استیراد سلع استراتیجیة 

لمدة    ھ ما زالنإف   ،حتیاطي النقدي في اإل  التغیروعلى الرغم من ھذا    ،للدولة واردات  على تغطیة    أشھر  8قادراً 

 شھور فقط.  3متخطیاً بذلك المعدالت الدولیة التي ال تزید في بعض الدول عن 
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 المملكة المغربیة 

من وضعیة غیر مسبوقة نتیجة اإلجراءات والقیود    2020على غرار جمیع دول العالم، عانى المغرب سنة  

وال العالمي  الصعیدین  على  المتخذة،  الوقائیة  إلمحليالصحیة  ھذه  ،  المستجد.  كورونا  فیروس  انتشار  حتواء 

االقتصاد المغربي من حیث القطاعات  اإلجراءات التي نتج عنھا توقف مفاجئ للنشاط االقتصادي، أثرت على  

مثل بالخارج،  المرتبطة  السیارات،    :واألنشطة  صناعة  المنسوجات،  وصادرات  السیاحة،  وقطاع  عائدات 

فترة  واإل خاصة خالل  المحلیة،  السوق  نحو  الموجھة  األنشطة  على صعید  وكذلك  المباشر،  األجنبي  ستثمار 

أنشطة النقل، العقار والبناء. ھذا    كذلك تأثرت، و2020  ویونی  10مارس إلى    20الحجر الصحي الشامل من  

 .باإلضافة إلى القطاع غیر المھیكل الذي یشكل مصدر دخل لشریحة عریضة من السكان

األزمة، الزالت مؤشرات التتبع التي یتدارسھا ممثلو    بدء  عام فیما یخص القطاع المالي، وبعد مرور أكثر من  

خاطر الشمولیة خالل اجتماعاتھم الدوریة، تظھر مناعة القطاع المالي بالرغم من  لجنة التنسیق والرقابة على الم 

استمرار تداعیات األزمة. في ھذا الصدد، استطاعت البنوك بشكل خاص الحفاظ على مرتكزاتھا األساسیة فیما  

 نھایة عام ي مع  یتعلق بالمالءة والسیولة. لكن على مستوى المردودیة، انخفضت النتیجة الصافیة للقطاع البنك

 المساھمة في صندوق  لكباألساس لالرتفاع الكبیر في تكلفة مخاطر القروض وكذ  نظراً   في المائة،  43  ـب  2020

)(COVID 19 ،  متانة كبرى على الصعیدین المالي والعملیاتي،    أظھرتفقد  ،  أما البنیات التحتیة لألسواق المالیة

 ستقرار المالي. على اإل  ضئیالً   إال خطراً  لغایة اآلنكما أنھا ال تشكل 

خفض مجلس بنك المغرب سعر الفائدة   ستقرار المالي، فقدأما بالنسبة لتأثیر الجائحة على القطاع المصرفي واإل

نقطة أساس    50. كما قرر خفض الفائدة بمقدار 2020ارس م 17في المئة في  2.0نقطة أساس إلى   25بمقدار 

كما اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابیر لدعم   ،2020یونیو  61في المئة، عقب اجتماعھ في    1.5لتصل إلى  

 :السیولة والتخفیف من آثار الجائحة بما یشمل

 .وبالعمالت األجنبیةإمكانیة لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمویل المتاحة، بالدرھم  -

توسیع نطاق السندات واألوراق المالیة التي یقبلھا بنك المغرب في مقابل عملیات إعادة التمویل الممنوحة   -

 . للبنوك

 .تمدید آجال عملیات إعادة التمویل -

تعزیز برنامجھ الخاص بإعادة تمویل الشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، عن طریق إدماج  -

 .القروض التشغیلیة، إلى جانب قروض االستثمار، والرفع من وتیرة إعادة تمویلھا

أكسجین، - برنامج ضمان  إطار  في  ائتمان مصرفي،  خط  التي   إنشاء  للشركات  التشغیلیة  النفقات  لتمویل 

 ً  .بسبب انخفاض نشاطھا، وھو ما یضمنھ صندوق الضمان المركزي  تأثرت تدفقاتھا النقدیة سلبا

لصالح الشركات الصغیرة جداً، والشركات الصغیرة    Damane Oxygene)(ط منح ضمان  تخفیف شرو -

 مع إلغاء الضمانات المطلوبة. 2020دیسمبر   31والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم وتمدیده حتى 

 .ئتمانیة المصرفیة واستحقاقات التأجیر لصالح الشركات واألسر المتأثرة باألزمةستحقاقات اإلتأجیل اإل -
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درھم، مع تغطیة الفوائد المتعلقة بذلك بالكامل   15000ئتمان بدون فائدة للمقاولین الذاتیین یصل إلى إمنح  -

 من قبل قطاع التأمین. 

وضع خطة ضمان الدولة لتمویل مرحلة التعافي بعد األزمة لفائدة جمیع الشركات العامة والخاصة المتأثرة   -

نقطة أساس فوق سعر الفائدة الرسمي، وبفترة سداد یمكن أن    200بسعر الفائدة ال یتجاوز   وذلك  ،بالوباء

 تمتد على مدى سبع سنوات مع عامین من التأخیر المؤجل. 

ئة افي الم  95"، حیث تبلغ قیمة ضمان الدولة  Relance TPEاستمرار العمل بمنتجین جدیدین للضمان: " -

مبیعات حجم  یبلغ  التي  جداً  الصغیرة  للشركات  ممنوحة  من  تقریباً  أقل  كذلك  و  ،درھم ملیون    10ھا 

"Damane Relance  لیشمل عدة قطاعات تضررت توسیعھ  الذي تم  من طول األزمة بشكل كبیر  " 

 " الفنادق  "Damane Relance hôtellerieكقطاع  البناء  وقطاع   "Damane Relance 

Promotion Immobilier   ئة حسب حجم  االمفي    90ئة، وافي الم  80"، مع ضمان الدولة یتراوح بین

 ئة. افي الم 100الشركة، فیما سیصل قیمة الضمان بالنسبة للشركات المملوكة من الدولة 

من قبل الدولة   )الواردة أعاله  (قتصادي، قام بنك المغرب بإرساء آلیة لتقدیم الضماناتلدعم التعافي اإل -

األزمة، تشمل المؤسسات العمومیة قتصادي ما بعد  ملیار درھم لتمویل مرحلة تعافي النشاط اإل  120بقیمة  

والخاصة التي تضررت بالجائحة، حیث تم إطالق منتجات جدیدة لضمان القروض بمعدل فائدة ال یتعد  

سنوات وفترة   7نقطة أساس، وذات أجل تسدید قد یصل إلى  200سعر الفائدة الرئیس لبنك المغرب زائد 

 تأجیل مدتھا سنتین. 

حترازي، تشمل  غرب اإلجراءات التالیة لدعم القطاع المصرفي على الصعید اإلعالوة على ذلك، اتخذ بنك الم 

المتطلبات من السیولة واألموال الذاتیة ومخصصات الدیون، وذلك من أجل تعزیز قدرة ھذه المؤسسات على 

بیر  ، اتخاذ التدا2020مارس    29ستثنائیة. حیث قرر بنك المغرب في  دعم األسر والشركات في ھذه الظروف اإل 

 :التالیة لدعم القطاع المصرفي

. وقد انتھى سریان  2020یونیو   نھایةالسماح للبنوك بإمكانیة تجاوز الحد األدنى لمعامل السیولة إلى غایة  -

 . لكون معدالت سیولة البنوك تفوق المعدل األدنى نظراً  ، حاجة إلى تمدیده  مفعول ھذا اإلجراء ولم تكن

. بالنسبة للسنة البنوكلتزمت بھ  إوھو ما  ،  2019  المستحقة لعامطلب بنك المغرب من البنوك تعلیق األرباح   -

، طلب بنك المغرب من البنوك توخي الحذر والرجوع إلى البنك المركزي بھدف الموافقة  2020المالیة  

 على أي مقترح لتوزیع األرباح.

نقطة أساس، لیتراجع بذلك الحد األدنى إلى    50یة، بواقع  السماح بخفض نسبة كفایة رأس المال التحوط -

  المالءة. فیما یتعلق بنسبة    في المائة  11.5وإلى    1بالنسبة لمعامل األموال الذاتیة من الفئة    في المائة،  8.5

 .2022إلى غایة منتصف  تم تمدید ھذا اإلجراء ثحی

قبل األزمة الصحیة  مستواه المحدد    استمر فيفقد  فیما یتعلق بمتطلب رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة،   -

 . ئةاعند صفر في الم

الكامل لحساب اإل - البنوك، لیصل إلى صفر في  التحریر  لفائدة  ، مما مكن من ضخ سیولة  ئةاالمحتیاطي 

 .ملیار درھم  11إضافیة دائمة تصل إلى 
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مضاعفة حجم التمویل الممكن للبنوك ثالث مرات،  لقد أدت تدابیر السیاسة النقدیة التي اتخذھا بنك المغرب إلى  

ً   ملیار درھم.  300ملیار درھم إلى    100حیث انتقل من حوالي   منھ إلى قیاس مدى تأثر    على صعید آخر، سعیا

  ، قام بنك المغرب بإجراء اختبارات الضغط الكلیة اعتماداً الجائحة متانة البنوك بالصدمة االقتصادیة الناتجة عن  

التوقعات الماكرو اقتصادیة للبنك    لك وكذ  ،الظرفیة االقتصادیة على الصعیدین الدولي والوطنيعلى تطورات  

نتائج اختبارات الضغط الكلیة أن مستوى مالءة وسیولة البنوك تظل    أظھرت  المركزي على المدى المتوسط.

 تفوق المستویات الدنیا التنظیمیة وذلك بفضل التدابیر المتخذة. 

 الخالصة

في إستخدام  العربیة (وحتى غیر العربیة)  كشفت األزمة الحالیة لفیروس كورونا المستجد وجود تفاوت بین الدول  

الكلیة، إال أن اإلجراءات التحفیزیة كانت متشابھة على صعید السیاسة االقتصادیة أدوات السیاسة اإلحترازیة  

 األخرى: 

 دول توسعت في إستخدام ھوامش رأس المال والسیولة منذ بدء الجائحة.   -

 دول كانت معتدلة في إستخدام أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة.   -

 دول كانت متحفظة ولم تستخدم أي من ھوامش رأس المال والسیولة.   -
 

االقتصادیة  عند إستخدام أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة في األزمات    الُمستحسنمن  لكن في جمیع األحوال،  

ج ألدوات  اإلستخدام المتدر(غیر الناشئة عن القطاع المالي)، أن یتم أخذ بعض الجوانب في اإلعتبار، نذكر منھا:  

الكلیة الوقت المناسب، وعدم المبالغة في تخفیف المتطلبات  ، وإ السیاسة اإلحترازیة  ختیار األداة المناسبة في 

التریث في تحریر أو تخفیف أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة، وإنتظار   كما تبرز أھمیة  الرقابیة واإلحترازیة.

تحقیق  كما یجب على المصارف المركزیة    جراءات التحفیزیة المتخذة.نتائج تیسیر السیاستین النقدیة والمالیة واإل

التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، بین حمایة القطاع المالي، وإتخاذ كافة السبل لحمایة قطاع االفراد  

 والشركات. 

والسیاسة اإلحترازیة الكلیة، واإلنتباه  یُعتبر التنسیق بین السیاسات االقتصادیة  أما في مرحلة التعافي االقتصادي،  

  إلى مالئمة توقیت تخفیف أو سحب إجراءات الدعم، مفتاح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي. 

إن سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد یؤدي إلى تراجع حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات  حیث  

من جانب آخر، وفي ھا قد یزید من المخاطر النظامیة في القطاع المالي.  واألسر، في حین إن التأخر في سحب

البناء المتدرج  حال تم تحریر أو تخفیف ھوامش رأس المال و/أو السیولة في األزمات اإلقتصادیة، فمن المفید  

 األزمة. ما بعد لھوامش رأس المال والسیولة التي تم تخفیفھا خالل فترة 

أ الحفاظ على في جمیع األحوال، یجب  مع  االقتصادي  النشاط  إلى دعم  المركزي  المصرف  ن تسعى سیاسة 

اإلستخدام المدروس ألدوات ھوامش رأس المال والسیولة في األزمات،  ، وسالمة النظام المالي وضمان الشفافیة



161

  

161 
 

ن التأكید  ال بد معلى أن یتزامن السماح باستخدام ھذه الھوامش مع وضع قیود على توزیع األرباح والمكافآت.  

أن   المركزي،  على  المصرف  داخل  مالي  استقرار  لجنة  أو  أزمات  إدارة  التنسیق  تلعب  لجنة  في  ھاماً  دوراً 

أخیراً،    والتعاون بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة والسیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة ودعم بعضھا اآلخر. 

مستمر لدور السیاسة اإلحترازیة الكلیة قبل وبعد أي أزمة سواء  التقییم التبرز أھمیة قیام المصارف المركزیة ب

كانت مالیة أم إقتصادیة، وأخذ الدروس المستفادة من خالل إجراء تقییم لفعالیة السیاسة اإلحترازیة في تعزیز 

 ستقرار المالي. اإل
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مع خصوصاً  ،الماضیة  عوام القطاع المالي والمصرفي خالل األتزایدت أھمیة استخدام التقنیات المالیة الحدیثة في 

الفرص التي تتیحھا ھذه التقنیات والخدمات    بحیث ازدادت  ،النمو الكبیر الذي تشھده التقنیات والخدمات المرتبطة بھا

خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمویل والخدمات    ،على صعید تعزیز كفاءة العملیات المالیة والمصرفیة 

الحالیة مدى الحاجة  .  39المالیة وتشجیع ریادة األعمال وتعزیز الشمول المالي وقد أبرزت أزمة فیروس كورونا 

الیة الحدیثة في تقدیم المنتجات والخدمات المالیة، سواء كانت المقدمة من القطاع الحكومي إلستخدام التقنیات الم

إنقطاع، ومن جھة  المالیة دون  العملیات  التقنیات في إستمرار  القطاع الخاص، فمن جھة أسھمت ھذه  أو  والعام 

 ة. أخرى خفضت من المخاطر الصحیة الناجمة عن إستخدام العملیات المالیة التقلیدی
  

تعریف   المالیة  ا یُمكن  الحدیثة   بأنھا (Fintech) الحدیثةالتقنیات  التقنیة  على  تعتمد  التي  والخدمات    ، المنتجات 

 : ومنھا وتستحدم لتحسین نوعیة الخدمات والعملیات المالیة التقلیدیة أو لھا تأثیر على المؤسسات في القطاع المالي

   .تطبیقات الدفع اإللكتروني -

 . خدمات الدفع اإللكتروني -

 . التمویل الجماعي -

 .العمالت االفتراضیة اإللكترونیة -

 .المستشارون المالیون الروبوتات -

 . (نموذج نقل األصول المالیة) "Blockchain"  البلوكشین -
 

وھو ما أحدث    ،لى القطاع المصرفي، سنجد أن ھذا القطاع قد شھد تحوالً ھائالً تمثل في تبنیھ تقنیات جدیدة إ   بالنظر

نقلة كبیرة في األسالیب المصرفیة وإحداث تحّول كبیر في حیاة األفراد والمؤسسات والحكومات لتشمل المدفوعات  

بدء العالم  ومع    .الرقمیة، والمعامالت غیر النقدیة والمصارف الذكیة االفتراضیة، وھذا على سبیل المثال ال الحصر

ھناك قضایا وتحدیات یجب النظر إلیھا في تعزیز الخدمات المالیة المبنیة    تطورھا، العربي في تبني ھذه التقنیات

المتعلقة بالتقنیة والتحدیات للشمول المالي والتأكد من وجود البنیة التحتیة    على التقنیات الحدیثة كالقوانین التشریعیة

 المناسبة لتنفیذھا.   
 

م خدمات للمستھلكین لم تكن ممكنة أو  دی الموجودة حالیاً من خالل تقنبئ مستقبل التقنیة المالیة بتطورات أكثر من  ویُ 

متاحة في السابق. لھذا یجب التركیز على أھمیة إقامة الشراكات مع المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة ومراكز األبحاث  

 
 . 2120مصدر بیانات الفصل: صندوق النقد العربي، استبیان تقریر االستقرار المالي لعام  39

العربیةالدولفيالرقميالماليالشمول

الفصل السابع
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المحفزة  والجامعات ومزودي الخدمات، بما یعزز من فرص انتقال المعرفة وتبادل الخبرات وتطویر السیاسات  

  .ةلنمو صناعة التقنیات المالیة والتنافس في تطویرھا في المنطقة العربی
 

وفي أعقاب التغیرات السریعة الجاریة في القطاع المالي العالمي ونشوء ابتكارات مالیة جدیدة، فال بد من تطویر  

لمصارف المركزیة لتشمل  نطاق اإلشراف ومراقبة األسواق والمؤسسات واألنظمة المالیة والمصرفیة من قبل ا

المختلفة   الصناعة وتطبیقاتھا  ھذه  تمثل  المالي.  االستقرار  وتأثیرھا على  الحدیثة  التقنیات  بتلك  المتعلقة  المخاطر 

فرصاً وتحدیات في الوقت عینھ للمصارف والمؤسسات المالیة حیث یجب على المصارف والجھات الرقابیة النظر  

الح  بین  التوازن  تحقیق  كیفیة  المالي في  القطاع  في  االبتكار  وتطویر  المصرفي،  النظام  ومتانة  على سالمة  فاظ 

 والمصرفي. 
 

ستخدام التقنیات  إتزاید أھمیة  والقلیلة الماضیة    عوام في األ  الحدیثة  التطور الملحوظ في التقنیات المالیة  في ضوء

تواجھ المؤسسات المالیة لمخاطر جدیدة بسبب التھدیدات االلكترونیة والھجمات السیبرانیة.  ومع النمو   ،الحدیثة

بتكار على حساب سالمة ومتانة المؤسسات  الكبیر الذي تشھده التقنیات والخدمات المرتبطة فإنھ ال یمكن السیر في اإل

 الیة وكذلك على حساب حمایة المستھلك.  المالیة وتعطیل الخدمات المالیـة الضروریـة لألنظمة الم

 

فیما یخص المنطقة العربیة، فال زالت مؤشرات الشمول المالي الرقمي دون مستوى الطموحات، وذلك بالرغم من  

تبن حیث  العربیة،  المركزیة  والمصارف  الحكومات  خطتھا  التي  الكبیرة  العربیة    تالجھود  الدول  من  العدید 

الشمول المالي بشكل عام، إرتكزت على محاور متعددة، منھا محور یتعلق بالتقنیات  إستراتیجیات وبرامج تختص ب 

المالیة الحدیثة والتوعیة المالیة الرقمیة، بل وتعدى األمر بأن قام عدد من الدول بتبني إستراتیجیات أو برامج تختص  

 الي الرقمي في الدول العربیة.بالتقنیات المالیة الحدیثة، األمر الذي سینعكس بشكل إیجابي على الشمول الم
 

): بعض مؤشرات الشمول الرقمي في الدول العربیة مقارنة بدول العالم، وذلك كنسبة من المواطنین البالغین 1-7شكل (
 عاماً)  15(أكبر من 

 
  المصدر: قاعدة بیانات فیندیكس(Findex)البنك الدولي ، . 
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الرقمي،   المالي  الشمول  تعزیز  في  العربیة  الدول  إستعراض جھود  الفصل  ھذا  في  ثمسیتم  التطرق بشكل   ومن 

مختصر إلى جھود الدول العربیة في مجال تعزیز األمن السیبراني الذي سبق أن تم مناقشتھ بالتفصیل في تقریر  

سیتم  2020اإلستقرار المالي في الدول العربیة لعام     تم  التطرق إلى مؤشر التقنیات المالیة الحدیثة الذي ، وأخیراً 

 . في الدول العربیة إستحداثھ وإطالقھ من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة التقنیات المالیة الحدیثة
 

 جھود الدول العربیة في مجال تعزیز الشمول المالي الرقمي 
 

وحظي باھتمام كبیر من قبل صانعي السیاسات ومتخذي القرار    ،األخیرة   عوام زادت أھمیة الشمول المالي في األ 

  الفقر   وتعزیز استقرار النظام المالي، ومكافحة  ،التنمیة االقتصادیة  جھود  دعم لدوره في    اً في جمیع دول العالم نظر 

الشمول وتعزیز وصول الخدمات المالیة لألفراد والمؤسسات على حد سواء. وأكدت جائحة كورونا أھمیة  والبطالة،  

. وقامت العدید من المؤسسات والدول  الطلب على الخدمات المالیة الرقمیة  ساھمت في تعزیزالجائحة كون  المالي،  

حول العالم بوضع وتنفیذ استراتیجیات خاصة بالشمول المالي، كما تبنت مجموعة العشرین الشمول المالي كأحد  

  شیریُ . وحسب البنك الدولي،  مستدامة وتعزیز االستقرار الماليلدعم أھداف التنمیة ال  في أجندتھاالرئیسة  المحاور  

مفیدة وبأسعار  مناسبة وإمكانیة وصول األفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالیة  إلى  الشمول المالي    مفھوم 

 .لمقدمي الخدمات تلبي احتیاجاتھم ویتم تقدیمھا لھم بطریقة تتسم بالمسؤولیة واالستدامة معقولة
 

ً اھتمامالدول العربیة    غرار غیرھا من دول العالم، أولتعلى  و ، حیث قامت البنوك  الشمول الماليبتعزیز    اً كبیر  ا

و النقد المركزیة  واإل   اً نظر  مؤسسات  الرقابي  المُ للدور  وتطویر  شرافي  لتوسیع  المبادرات  من  بالعدید  بھا،  ناط 

  الدول العربیة في ھذا الشأن:ستعراض لتجارب بعض إ وفیما یلي الخدمات المالیة والمصرفیة. 
 

إعداد  فقد قام ب  الرقمي،  تعزیز الشمول الماليمجموعة من اإلجراءات ل   تخذإ فقد    لبنك المركزي األردنيل بالنسبة  

المساھمة في  ، إضافةً إلى  ونشر العدید من المواد التوعویة والتثقیفیة حول أھمیة استخدام ادوات الدفع االلكتروني

 مدفوعات صندوق المعونة الوطنیة وغیرھا من المؤسسات الحكومیة وأتمتة رواتب المعلمین.أتمتة 
 

المالي لعام    شمول الماليمؤشرات الدراسة المسحیة لجانبي العرض والطلب لل  كما ویمتلك البنك المركزي األردني

ً المالي، علم  شمولوالتي تعتبر األساس لالستراتیجیة الوطنیة لل   ،2017  لشمولیتم عمل دراسة مسحیة أخرى لأنھ س  ا

 المالي لقیاس أثر تطبیق االستراتیجیة وتحدید خارطة الطریق للسنوات القادمة.  
 

المالي بشكل   شمولالعمل على تطویر منصة بیانات الكترونیة لجمع وتحلیل بیانات ال اً  یجري حالی  من جانب آخر،

االلكتروني من فتح محافظ الكترونیة وحساب بنكي أساسي بمتطلبات  إن توفیر خدمات الدفع  حیث ،  دوري (ربعي)

كما   فئة كبیرة من األفراد التي كان یصعب علیھا تحقیق متطلبات فتح حساب بنكي.  بشمولساھم    فتح حساب مخففة 

لى الخدمات المالیة وذلك النتشار عدة فروع لمقدمي خدمات  إ أنھا ساھمت بتسھیل وصول األفراد في المناطق النائیة  

العموالت المنخفضة على الخدمات المالیة الرقمیة  إ  ، باإلضافةالدفع االلكتروني في محافظات المملكة والتي  لى 

 لكتروني.  خدام خدمات الدفع اإلساھمت في تمكین فئة أكبر من أفراد المجتمع باست
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المركزي البنك  فقد أوصى  المحافظ    فیما یخص جائحة فیروس كورونا،  الھاتف   لكترونیةإلاباستخدام    من خالل 

للعمالء والمحال التجاریة والشركات عن بعد    لكترونیةاإلوتمكین شركات الدفع من تقدیم خدمة فتح المحافظ    ،النقال

ستخدام خدمات  إ ، وذلك ضمن إجراءات البنك المركزي بما یخص أنظمة الدفع وتعزیز  كودون أیة تكالیف لقاء ذل

تم إصدار تعلیمات للبنوك لتشجیع العمالء على . حیث لكترونیة خالل فترة جائحة فیروس كورونا المستجدالدفع اإل

 على النحو التالي:  استخدام القنوات اإللكترونیة بشكل أكبر
 

 لألمواللكتروني  المركزي تعمیم أكد فیھ على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحویل اإل أصدر البنك   .1

وذلك بالتأكید على جاھزیة البنیة التحتیة  ،  ساسیة للعمالء دون انقطاعمواصلة تقدیم الخدمات المالیة األ

دمات الدفع بما ستمراریة تقدیم خإستمراریة العمل، وضمان  إ لتقنیة المعلومات من خالل جاھزیة مواقع  

والصیانة المستمرة لھذه    ،دى التجار ) ل POS(  ونقاط البیع  االليجھزة الصراف  أفي ذلك دفع الفواتیر و  

حتیاجات الجمھور دون أي إ لتلبیة    ،صولألالنقدیة الكافیة بعد معالجتھا حسب ا  باألوراقوتغذیتھا    األجھزة 

 .عن بعد ةإللكترونیظم وخدمات الدفع الى تمكین شركات الدفع من إدارة نإ باإلضافة، نقطاع إ
 

بالھاتف النقال وتمكین شركات الدفع من تقدیم خدمة فتح المحافظ    لكترونیةاإل التوصیة باستخدام المحافظ   .2

 . للعمالء والمحال التجاریة والشركات عن بعد ودون أیة تكالیف لقاء ذلك لكترونیةاإل
 

توفیر قنوات إلكترونیة لتمكین العمالء من إرسال الحواالت المالیة للخارج بشكل إلكتروني متكامل في أي  .3

بعیداً  بھ  یتواجدون  مكان  أي  ومن  النقد إ عن    وقت  لدى    ،ستخدام  الفعلي  للوجود  العمیل  حاجة  ودون 

 . مؤسسات المالیةال
 

المدفوعات   .4 لقبول  الداعمة  الحدیثة  التقنیات  التجار    لكترونیةاإل توفیر  لدى  المتواجدة  البیع  نقاط  ضمن 

عتماد على المعیار الصادر  باإل  ،(Code QR)مثل تقنیة رمز االجابة السریعة    ،وقطاعات أعمال التجزئة

ستخدام ھذه التقنیات إلى تمكین التجار وقطاعات أعمال إ ویھدف  ، )EMVco( العالمیةعن الـھیئة التقنیة  

بعیداً إالتجزئة من   فوري  إلكتروني  بشكل  العمالء  من  مبیعاتھم  أثمان  للحد من  إ عن    ستالم  النقد  ستخدام 

 . نتشار فیروس كوروناإ
 

بواسطة أجھزة الصراف    ةاإللكترونییداع والسحب النقدي من المحافظ  اإلفیذ عملیات  تمكین العمالء من تن .5

 . ستخدام البطاقة لقاء ذلكإ الحاجة إلى  اآللي دون
 

تمكین العمالء   بھدف  ،(Contactless Payments)الالتالمسیة  لكترونیة  تنظیم وتشجیع المدفوعات اإل .6

ستخدام عوامل التحقق الخاصة إعن   اً من تنفیذ عملیات الدفع لصالح التجار وقطاعات أعمال التجزئة بعید

قصى لقیمة حركة الدفع الالتالمسیة الواحدة منخفضة المخاطر بحیث ال تتجاوز  بالعمیل، وتحدید الحد األ

 . دینار 55قیمة 
 

(بما یشمل الرقمي   الشمول الماليب  بأخذ الجوانب المتعلقةفقد قام    ،المتحدة المركزياإلمارات العربیة  مصرف  أما  

صدار قانون حمایة المستھلك والمعاییر المصاحبة لھ من أجل التمكین من المشاركة إ عند  في اإلعتبار، وذلك    منھ)

ثم تمكین المستھلكین، بما في  ومن    .شامالً الكاملة في المجتمع والسوق المالي، وأن یكون الحصول على الخدمات  
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وأصحاب المھمشة  الفئات  المالیة  ذلك  الخدمات  و/أو  المنتجات  على  الحصول  من  البنكي    مثل  ،الھمم،  الحساب 

خالل  -  المصرف المركزي  شجعكما    بطریقة آمنة وفعالة.الرقمیة    واالئتمان والقدرة على تنفیذ المعامالت المالیة

المستجد فیروس كورونا  الحدیثة  -جائحة  المالیة  التقنیات  الخدمات    إستخدام  في  أعلى  نمو  مع  السیبراني  واألمن 

إطالق مبادرات ونظام جدید من قبل البنوك   مع ،المصرفیة الرقمیة والمدفوعات والتحویالت والتجارة اإللكترونیة

الخدمات   أكب  اآلخرین،ومقدمي  بشكل  تسارعت  خالل  والتي  ب  الجائحة.ر  المركزي  المصرف  قام  تعزیز  كما 

.  خطة الدعم كجزء من    جائحةالمعامالت اإللكترونیة بزیادة الحد األقصى لمدفوعات البطاقات الالتالمسیة أثناء ال

 . 2020كما تنازل المصرف المركزي عن رسوم المعالجة في نظام الدفع الذي یعمل بھ حتى نھایة عام 
 

 الرقمي  ، بمجموعة من الجھود والمبادرات المتعلقة بالشمول الماليمصرف البحرین المركزي  وفي البحرین، قام 

 وتشمل:

قیام المصرف المركزي بحمالت تثقیفیة تركز على اإلطار التنظیمي والمبادرات التي قام بھا المصرف لتطویر   –

 .مات المالیة وتعزیز الشمول المالياألنظمة الرقابیة للتقنیات المالیة الحدیثة، وتعزیز حمایة مستھلكي الخد

المالي   – التثقیف  ھدفھا  الناشئة  المشاریع  الصغر  متناھیة  المشاریع  موجھة ألصحاب  توعویة  إطالق حمالت 

 وعرض التقنیات المالیة الحدیثة للوصول لشرائح أوسع من المجتمع.

لتعزیز ثقافة المواطنین والمقیمین لفھم  إطالق المصرف المركزي مبادرات عبر مواقع التواصل االجتماعي   –

 مختلف الخدمات والمنتجات المالیة الحدیثة المتوفرة كالمحافظ الرقمیة لرفع حجم التعامالت المالیة الرقمیة. 

تنظیم دورات تدریبیة حول مفھوم الشمول المالي بمشاركة خبراء مختصین موجھة لألفراد وأصحاب المشاریع   –

 ر والمشاریع الناشئة.الصغیرة ومتناھیة الصغ

قیام المصرف بالتعاون المصارف التجاریة وشركات التمویل وحاضنات األعمال بتعزیز جھود الشمول المالي   –

 وعلى األخص تمكین وصول أصحاب المنشآت الصغیرة إلى الخدمات المالیة. 

 ام. تطویر برامج توعویة لالھتمام ببرامج المؤسسات الصغیرة ومتناھیة الصغر خالل الع –

إصدار مبادرة یتم من خاللھا منح التسھیالت االئتمانیة للشركات الصغیرة المشاریع الناشئة عن طریق تشجیع  –

 المصارف على منح القروض والتسھیالت االئتمانیة. 
 

وتأثیرھا على لكتروني كرافعة أساسیة لإلصالحات االقتصادیة  ھمیة الدفع اإلأعتبار  ، بإ البنك المركزي التونسي أما  

 :ستراتیجي یتمحور حولإندماج المالي والشفافیة، وضع البنك المركزي التونسي خالل السنوات األخیرة مخطط  اإل

 . تطویر اإلطار التشریعي والترتیبي -

 .إعادة تصمیم وتحدیث منظومات الدفع والتسویة -

 .دعم االبتكار في المجال المصرفي والمالي -

 .االلكتروني الحكومیةرقمنة عملیات الدفع  -
 

نتشار إ حتواء  طراف الفاعلة، إلكما قام البنك المركزي في مجال تعزیز الشمول المالي بالتعاون مع الحكومة وكل األ

 Digitalألف محفظة رقمیة  400 يفیروس كورونا في تونس، بإرساء منصة رقمیة متكاملة مكنت من فتح حوال
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Wallet،   لفائدة أشخاص غیر مدمجین وذلك باستخدام شبكة الفروع المصرفیة (العدد  جتماعیة  ودفع المساعدات اإل

 ). 2800) والموزعات اآللیة (العدد 1100) ومكاتب البرید (العدد  1900
 

ً ،  بتكاروضع البنك المركزي خطة عمل لتیسیر نشاط المؤسسات الناشئة في مجال اإلفي ھذا اإلطار،     خصوصا

 :ھمھاأرساء آلیات تفاعل إالمالي عبر  

مع حرفاء متطوعین )  (Sandbox  بیئة تجریبیة تنظیمیة: فضاء آمن لالختبار الحقیقي للتطبیقات المبتكرة  ₋

الموجودة التعقیدات  فھم  بھدف  وذلك  المركزي  البنك  إشراف  تحت  الزمن،  من  محددة  وكذلك    ،ولفترة 

 . ستباق التطورات في المجال المصرفي والماليإ

لتقاء بالمؤسسات الناشئة ھو فضاء یتم فیھ اإل :  (BCT-LAB)ي  بتكار للبنك المركزي التونسمختبر اإل ₋

البنك   عمل  ورقمنة طرق  حدیثة  تكنولوجیا  تستخدم  التي  التطبیقات  لتجربة  المالي  المجال  في  الناشطة 

 .المركزي

سسات الناشئة وكذلك دعم  یھدف إلى تیسیر التفاعل مع المؤ "www.fintech.gov.tn" يلكترونإموقع  ₋

عداد قاعدة بیانات خاصة بمؤسسات  إقلیمي والعالمي. كما سیمكن من  نشاطھا على الصعید الوطني واإل

 .التقنیات المالیة الحدیثة لمتابعة نشاطھا من قبل البنك المركزي
 

رؤیة ومستھدفات لتحقیق الشمول المالي وھي التأكد من حصول السكان والمواطنین    السعودي البنك المركزي  یتبنى  

وتتمثل   على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالیة بجودة وحمایة عالیة.العربیة السعودیة  في المملكة  

 :أبرز منجزات البنك المركزي فیما یتعلق بتعزیز الشمول المالي

 ).IPS(نظام المدفوعات الفوریة  ₋

توجیھ البنوك والمصـارف وشركات خدمـات المدفوعـات في المملكـة بتوفیر وسـائل الدفع اإللكترونیة   ₋

 . لقطاع التجزئة

 .منح تراخیص للبنوك الرقمیة ₋

 . ضوابط خدمات التصدیق الرقمي للبنوك والمصارف ₋

 . زیارة فروع البنك فتح الحسابات المصرفیة إلكترونیاً بدون الحاجة إلى ₋

 .الترخیص لشركات التقنیة المالیة ₋

 ). Sandbox( ةالتشریعیالتصریح لشركات التقنیة المالیة للعمل في البیئة التجریبیة  ₋

 . منع اشتراط رسوم مالیة أو إیداع مبالغ مالیة لفتح الحسابات المصرفیة ₋

وكالء   ₋ باستخدام  للبنوك  السماح  من خالل  الوصول  قنوات  لتقدیم  تنویع  مؤھلین  وكالء  وھم  المصارف 

 .الخدمات المالیة بالنیابة

والتي تحدد الحد األدنى للمتطلبات والضوابط    صدار القواعد المنظمة ألعمال وساطة التأمین اإللكترونیةإ ₋

 الالزمة لمنح الترخیص لممارسة أعمال وساطة التأمین اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت.
 

الذین لدیھم حساب بنكي أو محفظة إلكترونیةمؤشر نسبة الویعد   من أھم المؤشرات المساعدة في قیاس    ،بالغین 

األساسیة  المالیة  للخدمات  الوصول  إمكانیة  تحقیقھ في سھولة  تم  الذي  التقدم  قیاسھ    وتقییم مدى  یتم  بشكل  والذي 
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من خالل الجھود لتعزیز الدفع  في مكافحة التستر التجاري    بشكل كبیر  ساھمت زیادة الشمول المالي  اسنوي. كم

والعادلة في قطاع    اآلمنةاإللكتروني وتفعیل استخدام القنوات اإللكترونیة والحرص على التطور بمستوى التعامالت  

أما  التجزئة الحدیثة  .  في  التقنیات  فتح  ساھمت  قواعد  فمن خالل تحدیث  الخدمات.  إلى  الوصول  تسھیل وتسریع 

مة فتح الحسابات البنكیة عن بعد، تبین أن عدد الحسابات البنكیة التي تم فتحھا عن بعد  الحسابات البنكیة وإتاحة خد

بنھایة    ملیون محفظة  5.18المسجلة   ملیون حساب، وبلغت المحافظ اإللكترونیة  2.15 وصل إلى  2020عام    خالل

ً تعزیز الثقافة المالیة لدى المجتمع، علمفتتمثل في  أھم تحدیات البنك في المركزي  وفیما یتعلق ب .العام نفسھ بأنھ    ا

 . یجري العمل على زیادة الوعي والثقافة من ناحیة الخدمات المالیة المتاحة والحمایة التي یتم توفیرھا لھذه الخدمات
 

ألھداف رؤیة المملكة  تجدر اإلشارة على أنھ وت  من دور البنك المركزي السعودي في دعم  نطالقإو  2030حقیقاً  اً 

في شھر    البنك المركزي  أعلن قتصاد السعودي وتوسیع وتعمیق القطاع المالي،  ستقرار القطاع المصرفي واإلإنمو و

لمزاولة األعمال   ،2021یونیو   لبنكین رقمیین محلیین  الترخیص  المتعلقة بدراسة طلبي  استكمل اإلجراءات  أنھ 

ستكمال المتطلبات النظامیة واإلرشادات والمعاییر األساسیة لطلب منح الترخیص  إ كة، وذلك بعد  المصرفیة في الممل

الرقمیة.   للبنوك  الترخیص  منح  لطلب  والمعاییر  لإلرشادات  باإلضافة  المملكة،  في  المصرفیة  األعمال  لمزاولة 

تمت الموافقة على  م مراقبة البنوك،  واستناداً إلى الصالحیات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظا 

ملیارات لایر للبنكین، وسوف یقوم البنك المركزي باستكمال   ربعأمنح الترخیص للبنكین المذكورین برأس مال یبلغ  

  ة.ترتیبات التأسیس والتشغیل قبل ممارسة البنكین اعمالھا بالمملك

  

وتأتي ھذه الخطوة تماشیاً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقیق  

قتصاد الرقمي وتمكین الشركات المالیة من دعم نمو القطاع الخاص  تنمیة اإلمن خالل    2030أھداف رؤیة المملكة  

  16حیث رخص البنك المركزي في الفترة الماضیة لـ    ، وفتح المجال أمام شركات جدیدة لتقدیم الخدمات المالیة

اإللكترونیة،    ستھالكي المصغر ووساطة التأمین شركة تقنیة مالیة سعودیة لتقدیم خدمات المدفوعات والتمویل اإل

شركة تقنیة مالیة للعمل تحت مظلة البیئة التجریبیة التشریعیة والمخصصة لتجربة    32كما صرح البنك المركزي لـ  

الخدمات والمنتجات المالیة المبتكرة في المملكة، ویأتي ھذا استكماالً للجھود التي قام بھا البنك المركزي في تشجیع  

خدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفیة الرقمیة وبما یتماشى مع أفضل الممارسات  البنوك المحلیة لتقدیم أفضل ال

 .الدولیة في ھذا المجال
 

  2021 على جائزة التأثیر العالمیة2021في شھر یونیو من عام صل البنك المركزي السعودي من جانب آخر، ح

(Global Impact Award 2021)   ،  المركزیةالتي تمنحھا لجنة البنوك (Central Banking Committee) 

  Central Banking Regtech)   ضمن جوائزھا العالمیة للبنوك المركزیة في التقنیات المالیة والتقنیات التنظیمیة

& Fintech global award)  وتُمنح ھذه الجائزة للمنظمات اإلشرافیة المالیة المتمیزة، التي أظھرت قدرة حقیقیة ،

 .والتطویر ضمن مجتمع البنوك المركزیة على مستوى العالم  على االبتكار
 

وقد حصد البنك المركزي السعودي ھذه الجائزة نظیر مشروع "عابر" للعملة الرقمیة في مبادرة استباقیة تم إطالقھا  

بالتعاون مع مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ویھدف المشروع إلى بحث جدوى إصدار عملة رقمیة 
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حیث یتم استخدامھا ضمن    ،شتركة بین المملكة واإلمارات من خالل تقنیات سالسل الكتل والسجالت الموزعةم

 .نطاق المشروع كأداة للتسویات المالیة محلیًا وعبر الحدود بین البلدین
 

أھمھا:    وحول ذلك، بیّن البنك المركزي السعودي أن مشروع "عابر" قد نجح في تحقیق أھدافھ الرئیسة، التي من

فھم تقنیة دفاتر الحسابات الموزعة، وتجربتھا، وتحلیل مدى نضجھا، واستكشاف حلول للدفع عبر الحدود باستخدام  

 .تقنیة دفاتر الحسابات الموزعة
 

كما أّن المشروع قد سلط الضوء على أھم الدروس المستقاة التي ستضیف للبنوك المركزیة المھتمة في ھذا المجال،  

حدّد الم مستقبالً حیث  فیھا  مجاالت یمكن التوسع  عدة  ً خصوص  ،والنظر فیھا  شروع  المشروع قد أحدث    ا ھذا  أّن 

ً جوھری  اً تأثیر  الحسابات    ا دفاتر  تقنیة  لتطبیق  اتباعھا  یمكن  التي  األسالیب  بدراسة  یتعلق  معرفي  كّم  تكوین  عبر 

ً الموّزعة الناشئة حدیث  .في مجال المدفوعات المحلیة وعبر الحدود ا

  

المركزي و البنك  بین  التعاون  ومستوى  "عابر"  مشروع  بھ  یتسم  الذي  بالعمق  للجائزة  التحكیم  لجنة  أشادت  قد 

السعودي ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي في ھذا المشروع، وأنھ یفوق كونھ مجرد جھد منصب في 

ً المجال التقني، بل إنھ یعد مشروع ً ابتكاری ا   .وللبنوك المركزیة حول العالم  للقطاع المالي العالمي ا
 

في طور إعداد استراتیجیة وطنیة للشمول المالي بالتعاون مع صندوق    فھو،  البنك المركزي العراقيفیما یخص  

والتي تساھم في توسیع انتشار أدوات    ، النقد العربي ضمن مبادرة الصندوق لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة

بقیادة البنك  وفي ضوء ذلك تم تشكیل لجنة علیا للشمول المالي    ،الدفع االلكتروني وتحسین نسب الشمول المالي

لجان فرعیة منبثقة عنھا لتساھم في  ةوتشكیل سبع ،المركزي وعضویة جھات متعددة من القطاعین العام والخاص

البنك المركزي العراقي وضع خطتھ االستراتیجیة للتحول نحو الخدمات المالیة الرقمیة    كما أن تنفیذ االستراتیجیة.

لكتروني في ھذا المجال نظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع اإل من خالل إصدار التعلیمات والضوابط التي ت

الذي ساھم في سھولة وصول   Mobile banking)(  ومنھا: إصدار تعلیمات بإلزام المصارف باستخدام تطبیق الـ

التحویالت.إالزبائن   واجراء  المصرفیة  الحسابات  البطاقات  إ و  لى  استخدام  بشأن  التعلیمات              المسبقةصدار 

(M-card)،  حسب الشروط والضوابط التي حددھا - ساھم    مما  ،والتي یتم تعبئتھا عن طریق المحافظ االلكترونیة

ن البنك في طور تنفیذ المشاریع المتعلقة بتعزیز  أكما  ،  في سھولة استخدام البطاقات وزیادة عدد المحافظ   -ھذا البنك

الحدیثة ومنھا  إ التقنیات  الرقمیة.ستخدام  والھویة  الكترونیاً  عمیلك  واعرف  الرقمیة  المركزي و  العملة  البنك  یقوم 

الحسابات بأنواعھا بعملتي الدینار    والتي تشملالشمول المالي  خاصة بمؤشرات    عتماد على مجموعةالعراقي باإل

والعموالت والرسوم    والدوالر، والقروض بأنواعھا، وأدوات التحصیل، والبطاقات االلكترونیة، وأعداد الفروع،

 على الخدمات المقدمة، وإجراءات التوعیة. 
 

 فتتمثل بالتالي:  فیما یتعلق بتعزیز الشمول المالي العراقي البنك المركزي  أبرز منجزاتأما 
 

 لكتروني.إصدار ضوابط عمل وكالء مزودي خدمات الدفع اإل –

التشكیالت التابعة لھا (صیدلیات، مستشفیات،  صدار التعلیمات بإلزام  إ التعاون مع وزارة الصحة لغرض   –

 مطاعم، مراكز تجمیل.. الخ) بفتح الحسابات المصرفیة وقبول نقاط البیع لقاء الخدمات المقدمة من قبلھم. 
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على   – لتحفیزھم  الطالب  من  الشباب  والمصرفیة إ دعم  المالیة  الخدمات  والثقافة    ،ستخدام  الوعي  ونشر 

 .      إلیھم ثابتة في الجامعات والكلیات لتساھم في تقدیم الخدمات  المصرفیة من خالل وضع مساحات 

ستراتیجیة  عداد اإلإكعضو رئیسي الذي سیساھم في    AFI)(لى التحالف العالمي للشمول المالي  إ نضمام  إلا –

لتحسین  ستراتیجیات والنظم  ستفادة من الخدمات التي تقدمھا المنظمة لتنفیذ اإللإل  ،الوطنیة للشمول المالي

 جودة الوصول واستخدام الخدمات المالیة. 

لكتروني لتطویر ھیكلیة نظام المدفوعات ووضع  ستشاریة متخصصة في مجال الدفع اإلإ   مع شركات التعاقد   –

 لكتروني. اإلالخطط والمشاریع التي تساھم في تعزیز استخدام أدوات الدفع 

 عداد مسودة قانون حمایة المستھلك المالي. إالعمل على  –

حیث تم تشكیل لجنة فرعیة منبثقة عن اللجنة العلیا للشمول    ،التوجھ نحو تطبیق الخدمات المالیة الرقمیة –

 المالي لھذا الغرض.

 . eKYCلكتروني عرف زبونك اإل إوضع االجراءات والخطوات الالزمة لتنفیذ مشروع  –
 

 فتشمل: ،أما التحدیات التي یواجھھا البنك المركزي العراقي
 

تركز الوصول الى الخدمات المالیة في مراكز المدن بسبب قلة فروع المصارف في المحافظات والمناطق   –

 لى قلة الوعي المصرفي في ھذه المناطق. إ باإلضافةالنائیة 

 عتماد على النقد).  عزوف التجار عن قبول نقاط البیع (التكالیف، اإل –

 مؤسسات المالیة. دخار في النخفاض مستوى اإل إعتماد على النقد واإل –

 زال تمویل المشاریع للشركات الصغیرة والمتوسطة ال یغطي حاجة السوق.ی ال –

 المصرفي.  نخفاض ثقة الجمھور بالنظامإ –

 في عملیة تصمیم المنتجات والخدمات المالیة.  نوع اإلجتماعيعامل ال األخذ بعین االعتباردم  ع –

 قلة الثقافة المالیة والمصرفیة.  –

 .ة القانوني لحمایة مستھلكي الخدمات المالی  اإلطاردم وجود ع –

 . صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان المناطق النائیة –

 . قتصاد الرقميعدم وجود أطر وتشریعات فیما یتعلق بالشمول المالي واإل –
 

لكافة المصارف وذلك لجمع   2019  في یولیوصدار تعمیم عن الشمول المالي  فقد قام بإ  ماني،البنك المركزي العُ   أما

بھدف وضع    حصائیات من المصارف والعمل بھاإمؤشرات مختلفة و البنكوذلك  . كما مستھدفات واضحة لدى 

  على الھاتف المحمول، وعدملي الحدیثة والتطبیقات المصرفیة  أجھزة الصرف اآل  مثلالحدیثة    التقنیات  ساھمت

إلى  مان.  في عُ   رفع نسبة الشمول المالي  في  قریبة  فروعلدیھا    بالمناطق التي لیس  الفروع  بإغالقالسماح   إضافةً 

 .المصرفي ویشمل زیادة عدد فروع المصارف وأجھزة الصرف اآللي وتوزیعھا  االنتشارتوسیع رقعة 
 

تتماشى مع ماني بصیاغة إطار عام وخارطة طریق التكنولوجیا المالیة  عالوة على ذلك، قد قام البنك المركزي العُ 

لتأسیس بیئة مالیة رقمیة تتسم بالفاعلیة والحیویة لتعزیز التطور المالي، وبالتالي توفیر  ، وذلك  2040رؤیة عمان  

یھدف   المبتكرة.  الحلول  تطبیق  من خالل  السلطنة  في  والمتنوعة  التنافسیة  االقتصادیة  للقطاعات  المستدام  الدعم 
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مختلف الجھات المعنیة والتعاون والتوافق ما بین الجھات الحكومیة اإلطار العام الى وضع خطة شاملة تستھدف  

االھداف   تحقیق  من  السلطنة  في  المالیة  التكنولوجیا  قطاع  ستمكن  التى  والمشاریع  الرئیسة  المبادرات  وتحدید 

 وتعزز من نسب الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي داخل السلطنة.  ،المرجوة

  
البیئة  "، مبادرة  2020دیسمبر    10ماني فى  دشن البنك المركزي العُ   ، فقدأھم المبادرات التي تم إنجازھایما یخص  ف

والتي من خاللھا ستتمكن المؤسسات  ،  " Fintech Regulatory Sandbox التجریبیة الرقابیة للتكنولوجیا المالیة

التكنولوجیا المالیة المحلیة والعالمیة من االختبار الفعلي وتجربة مشاریعھا المالیة والمشروعات الناشئة وشركات  

 المبتكرة والمدعومة بالتكنولوجیا الحدیثة في بیئة آمنة من أجل طرح حلول مبتكرة في القطاع المصرفي والمالي.

 

 :، فتشمل ما یليالمبادرات قید التنفیذأما 

ً آلیة   منصة إلكترونیة وطنیة لتوفیر.  1 حیث تھدف    ،لتحقیق إجراءات "إعرف عمیلك" وتسجیل العمالء إلكترونیا

لتستوفي متطلبات اعرف عمیلك    ،العمیل ةإیجاد وتطبیق منصھ وطنیة موحدة تھدف للتعرف وللتحقق من ھویإلى 

ً اً  إلكترونی مي في القطاع  والتي بدورھا تعزز وتشجع التحول الرقمي والشمول المالي الرق  ، وتسجیل العمالء إلكترونیا

 المالي والمصرفي.  
 

كجزء من خطة بناء القدرات لدعم النظام البیئي للتكنولوجیا المالیة واألكادیمیة:  التكنولوجیا المالیة في التعلیم  .  2

فى   السوق  وحاجة  الطلب  بین  المواءمة  تعزیز  على  المركزي  البنك  یحرص  األكادیمیة،  ومجاالت  التعلیم  في 

وااالقطاع المالیة  المزمع  لمصرفیة،  ت  من  المالیة  حیث  التكنولوجیا  مجال  في  متخصص  تعلیمي  برنامج  طرح 

 بالتعاون مع أحد الجھات االكادیمیة.

  

والمصرفي .4 المالي  للقطاع  السحابیة  الحوسبة  عمل   Cloud Computing Framework for  "  إطار 

financial and banking sector"  تضمن اإلرشادات  یماني بصیاغة إطار عمل  قام البنك المركزي العُ : حیث

لضمان التقدیم الفعال   ،الخاصة لالستفادة من الخدمات السحابیة من قبل المؤسسات المالیة والمصرفیة المرخصة

ولیة إلطار العمل ویتم اآلن مشاركة إطار العمل للتشاور نتھاء من صیاغة المسودة األللتكنولوجیا المالیة. تم اإل

 طار العمل. إ  حول مسودة المالیة والمصرفیة المرخصة لتقدیم مرئیاتھا  مع المؤسسات  
 

ستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي والتي تھدف إلى  ببناء اإل  وھیئة سوق رأس المال  الفلسطینیة  سلطة النقدقامت  

وضع األسس السلیمة التي تكفل تعزیز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع بما یشمل الفئات المھمشة ومحدودة  

تتناسب مع   للخدمات والمنتجات المالیة التي  معقولة. إ الدخل  وبتكالیف  وشفاف  عادل  بشكل  لھم  وتُقدم    حتیاجاتھم 

 ما یلي:   الرقمي تعزیز الشمول الماليفي  وھیئة سوق رأس المال سلطة النقد  إنجازات  أھم  وتشمل

واإلاإل – المعلومات  تكنولوجیا  لدور  األمثل  نطاق  ستغالل  توسیع  في  وإ تصاالت  الخدمات  إنتشار  ستخدام 

 المالیة الرسمیة. 

اإل  – المالیة  الخدمات  لعمل  الممكنة  القانونیة  البیئة  والخدتطویر  الھاتف  لكترونیة  خالل  من  المالیة  مات 

 المحمول.
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ستخدامھا من قبل الشرائح المستھدفة التي تعاني من نسب  إتعزیز الوصول الى الخدمات المالیة الرسمیة و –

 . متدنیة من الشمول المالي

 تعزیز وحمایة حقوق مستھلكي الخدمات والمنتجات المالیة.  –
 

حیث تم منح    ،البنیة التحتیة القانونیة والتقنیة للخدمات المالیة اإللكترونیةإلى تعزیز  الفلسطینیة  تسعى سلطة النقد  و

اإل الدفع  خدمات  تقدم  شركات  لخمس  والتيترخیص  المحافظ    لكتروني،  خالل  من  الدفع  خدمات  بتقدیم  تقوم 

سب الشمول المالي  لكترونیة وغیرھا من خدمات التقنیات المالیة، والتي تھدف إلى تعزیز ن لكترونیة والبطاقات اإلاإل

من الوصول إلى الخدمات المالیة بكل سھولة ویسر. كما تم منح    اً،من خالل تمكین الفئات غیر المشمولة مصرفی

حیث تم منح ھذه الخدمة للعمالء وغیر العمالء   ،لكترونیةبعض المصارف الموافقة على تقدیم خدمة المحفظة اإل

صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان المناطق وتعد    لكترونیة.اإل  مما یساھم في زیادة نسبة مستخدمي الخدمات

سلطة النقد  الي تواجھھا  تحدیات  ال أھم  من    عدم تنوع الخدمات المالیة لألفراد وصعوبة وصول األفراد لھا، والنائیة

 . زیادة الشمول الماليفي 
 

والتي تتضمن العدید من  ،  2025- 2021ستراتیجیتھا الخمسیة لألعوام  إمن جھتھا، أقرت ھیئة سوق رأس المال  

مصرفیة، وفي الغیر    المالیة  ستقرار المالي في القطاعاتاألھداف وبرامج العمل التي تسھم بشكل عام في تعزیز اإل 

ستخدام التكنولوجیا المالیة في القطاع إتعزیز    عملت الھیئة علىحیث  الشمول المالي بشكل خاص.  وتحقیق  تعزیز  

والالزمة   ،وتوفیر البیئة التشغیلیة والتنظیمیة والتقنیة الداعمة لھا  ،المالي غیر المصرفي وتوفیر البیئة الممكنة لھا

بتكار  إلرقابیة لمنصة  وإطالق اول  إنشاء  وتم    ،بتكارات المالیة الستیعاب تطورات التكنولوجیا المالیةلتشجیع اإل 

. كما ومنحت الھیئة اول رسالة عدم  2021في آذار من عام    "إبتكر"تحت اسم    في القطاع المالي غیر المصرفي

. كما وتعكف الھیئة على تطویر  بتكار في تكنولوجیا التأمینإ ، وذلك كأول  ممانعة الحدى شركات تكنولوجیا التأمین 

ا لعمل صنادیق  والتنظیمي  القانوني  فلسطین  اإلطار  في  الجماعي  بخصوص  "Crowdfunding"لتمویل  أما   ،

المستند  منتج التأمین متناھي الصغر  تم إطالق  حتیاجات ذوي الدخل المحدود، إتطویر منتجات وخدمات مالیة تلبي 

المالیة  إ التكنولوجیا  فلسطینلى  دراسة    حیث  ،في  بتنفیذ  الھیئة  الخصوص  إباشرت  بھذا  للبنیة  إكتواریة  ستكماالً 

الالزمة الفلسطیني و  ،التحتیة  بالسوق  توفیره  ومتطلبات  المنتج  خصائص  لتحدید  القانونیة   ،تمھیداً  البیئة  وخلق 

في فلسطین كأحد القطاعات    "Factoring"لت الھیئة قطاع التخصیم  فعَّ . من جھة أخرى،  والرقابیة الممكنة لذلك 

 . للشركات الصغیرة والمتوسطة مھمةفیة التي توفر بدائل تمویلیة المالیة غیر المصر

 

 
ستراتیجیة الثانیة لتنظیم القطاع  "الخطة اإل، فقد قام بتضمین الشمول المالي في  مصرف قطر المركزيبفیما یتعلق  

وضع  المركزي،    المستخدمة في مصرف قطر  لشمول والتثقیف الماليا تتضمن مؤشرات  . و" 2022-2017المالي  

إنشاء شبكة وتقدیم المنتجات والخدمات المناسبة،  وإنشاء بنیة تحتیة مالیة قویة،  والسیاسات والتعلیمات التنظیمیة،  

. كما تطویر الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم والسالمة المالیة والتثقیف المالي وحمایة العمالء،  وتوزیع قویة،  

ورقابة المصرف    إلشراف خضاعھا  إقنین القنوات غیر الرسمیة والشمول المالي ساھمت بشكل كبیر في تأن زیادة  

الحدیثة، وتحسین البنیة    التقنیةالمركزي، والعمل على تشجیع بناء وتطویر قنوات إضافیة للخدمات المالیة باستخدام  
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والتسویة. الدفع  أنظمة  وتطویر  التحتیة،  المركزيادرات  مبأبرز  وتتمثل    المالیة  قطر  بتعزیز    مصرف  الخاصة 

 : الشمول المالي الرقمي

ستفادة  اإلعاقة إل  ذوي ر تعلیمات لجمیع المؤسسات المالیة بشأن الخدمات المالیة المقدمة للعمالء من  اصدإ –

 ة والمالیة. یكافة فئات وشرائح المجتمع من الخدمات المصرف

، واإلطار التنظیمي والتشغیلي لنظام الدفع عبر  المحمولر تعلیمات نظام الدفع عن طریق الھاتف  اصدإ –

 وجاري تحدیثھا.  محمولالھاتف ال

)  E-KYCأصدرت إدارة أمن المعلومات الضوابط األمنیة الخاصة بإجراءات اعرف عمیلك اإللكترونیة ( –

 وك.  لمحال الصرافة، وجاري اآلن إعداد ضوابط أمنیة للبن

 المالیة.  ) لتنظیم أعمال المؤسسات التي تقدم أعمال التكنولوجیا  Fintechتم إنشاء قسم للتكنولوجیا المالیة ( –

) لتقییم شركات التكنولوجیا المالیة  77/2020تم إنشاء لجنة التكنولوجیا المالیة حسب القرار اإلداري رقم (  –

) التنظیمي  المختبر  في  تواجدھا  اللوائح واألنظمة واإلرشادات    )،Sandboxقبل وخالل  وتقییم  وإعداد 

 عمل وأنظمة تتوافق مع أحكام الشریعة.  إطار الخاصة بالتكنولوجیا المالیة، ووضع 

جاري اآلن وضع األطر التنظیمیة ومتطلبات الترخیص الخاصة بشركات التكنولوجیا المالیة والتي تتضمن   –

 وتكنولوجیا التأمین.   الدفع واإلقراض والتمویل والمحافظ اإللكترونیة

 . بتكار في مجال التكنولوجیا المالیةلتعزیز اإل 40إعداد صندوق اختبار في مركز قطر للمال –
 

 في قطر من خالل:  أسھمت التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز ورفع نسبة الشمول الماليو

التجاریة (سواء كانت الشركة مسجلة  إلزام البنوك ومحال الصرافة بالتواصل مع العمالء من الشركات   –

مسجلة) غیر  أو  األجور  حمایة  نظام  بموظفیھم  ،  في  خاصة  كشوف  تجھیز  منھم  یرغب  لمن  والطلب 

الراغبین بإجراء تحویالت مالیة إلى بلدانھم یظھر فیھا تفاصیل كل حوالة بحیث تتولى ھذه الشركات عملیة 

 التحویل نیابة عن عمالھا.  

الحواال – خدمات  اآللي.  توفیر  الصراف  أجھزة  على  المالیة  عبر  وت  االلكتروني  التحویل  خدمة  توفیر 

 تطبیقات الھواتف الذكیة الخاصة بعمالء البنك لجمیع العمالء بصرف النظر عن قیمة الراتب. 

كتفاء بتحصیل قیمة الرسوم  ویتم اإل  ،رسال الحواالت الخارجیةإال یتم تحصیل عموالت أو رسوم على   –

حالة عدم وجود رسوم مفروضة من قبل المراسلین في    يوف  ،قبل المراسلین بالخارج فقط  المفروضة من

  و عموالت على الحواالت المرسلة.أ متناع عن تحصیل أي رسوم الخارج یجب اإل

): وھي وسیلة جدیدة وآمنة للدفع اإللكتروني الفوري  QMP(  المحمولتدشین نظام قطر للدفع عبر الھاتف   –

ستكمال البنیة التحتیة وجمیع متطلبات النظام المركزي للدفع اإللكتروني على مستوى الدولة،  إ وذلك بعد  

 . المحمولا ألفضل الممارسات العالمیة في مجال خدمات الدفع عبر الھاتف  ووفقً 

السریع ( ستجإصدار مواصفات ومعاییر موحدة لرمز اإل  – القیام  QR Codeابة  المستخدمین من  ) تمكن 

لدى نقاط البیع ووسائل    المحمولمن خالل الھاتف    ، )QR Codeبالدفع عن طریق مسح رمز االستجابة (

 ذلك وإلجراء عملیات الدفع بشكل سھل وسریع. و النقل العامة

 
 م��ا.  ان منطقة الشرق األوسط أو انطالقً مركز عاملي للمال واألعمال �عمل داخل قطر، و�وّفر للشر�ات فرصة توسيع أعمال�ا ضم 40
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للشحن باسم العامل المنزلي من خالل  توفیر الخدمات المصرفیة للعمالة المنزلیة وإصدار بطاقة راتب قابلة   –

. والسماح لحامل البطاقة بإجراء عملیات  المحمولنترنت وتطبیقات الھاتف  الخدمات المصرفیة عبر اإل 

) البیع  نقاط  على  (P.O.Sالدفع  اآللي  الصراف  أجھزة  من  والسحب   (ATM(  ،  التحویالت وإجراءات 

كما یسمح بتغذیة   ،المحمولترنت وتطبیقات الھاتف  وسداد النفقات من خالل الخدمات المصرفیة عبر اإلن 

 رصید البطاقة من خالل التحویل من الحساب البنكي لصاحب العمل.  

وذلك بعدة    ،إلزام البنوك باإلعالن بشكل مكثف عن الخدمات اإللكترونیة المتوفرة لدي المؤسسة المالیة –

 الء. لغات وبكافة الطرق الممكنة للوصول الى أكبر شریحة من العم

 توفیر كافة خدمات التحویالت االلكترونیة بعدة وسائل وبعدة لغات للحصول على أكبر شریحة من العمالء. –

 اإلعالن عن الخدمات االلكترونیة بعدة وسائل وبعدة لغات للحصول على أكبر شریحة من العمالء. –
 

ستراتیجیة الدولیة والتكنولوجیا المالیة مع غرفة  قامت دولة قطر بتعزیز التعاون وإطالق شراكة في مجال اإلكما و

مجاالت الخدمات    ، حیث تضم ستكھولمواستوكھولم للتجارة والصناعة، بجانب تعزیز القطاعات الناشئة في الدوحة  

ً تحویل األموال دولی  )3(  قطاع اإلقراض   )2(  قطاع المدفوعات  )1(  المالیة الرقمیة:  . لتأمین) ا 5(   إدارة الثروات  ) 4(  ا
 

حیث یفضل نسبة كبیرة من   ،ضعف الثقافة المالیةوتتمثل أھم التحدیات التي تواجھ مصرف قطر المركزي في  

الدفع النقدي، وتحسین القدرة على فھم المخاطر وتكالیف الخیارات المالیة المختلفة،    لكترونیةالمنصات اإلمستخدمي  

الشكاوى وح تقدیم  وكیفیة  المشورة  مكان طلب  لفھم  والتوعیة حول  حاجة  ھناك  تظل  المشاكل.  للخدمات  أّل  كبر 

القدرة  وستثمار،  دخار وفرص اإللیات جدیدة لإل آحث البنوك في السعي البتكار  باإلضافة إلى    والمنتجات المالیة،

من   المشاریع الصغیرة والمتوسطةوالمتزایدة لمقدمي الخدمات المالیة الرقمیة على تقلیص دور البنوك ومنافستھا، 

 الحدّ من عدم التماثل في المعلومات، وتوسیع الوصول المالي للتغلّب على العقبات التي تعیق القیام باألعمال.  خالل
 

 بالعدید من المبادرات لتعزیز الشمول المالي الرقمي والتي تشمل: بنك الكویت المركزي وفي الكویت، قام 

الدفع والتسویة اإللكترونیة لتنظیم األعمال المرتبطة  إنشاء وحدة التقنیات المالیة ووحدة الرقابة على نظم   –

 .بالدفع اإللكتروني والتقنیات المالیة

عدد من الشركات    أكبرعمال نظم الدفع والتسویة اإللكترونیة، مما یساعد في تنظیم  أإصدار تعلیمات تنظیم   –

  د.لشریحة أكبر من األفراذات التقنیات المالیة والتي بدورھا تعزز الشمول المالي ألنھا تسمح للوصول 

 دعم المنتجات والخدمات المبتكرة من خالل البیئة الرقابیة التجریبیة. –

یقوم بنك الكویت المركزي وبالتعاون مع معھد الدراسات المصرفیة بإعداد مشروع إنشاء قاعدة بیانات   –

 . لقیاس مؤشرات الشمول المالي في دولة الكویت
 

ورا  الكویتبنك  ولدى   الماليستراتیجیة  بالشمول  یتعلق  فیما  واضحة  مستھدفات  حیث  ؤیة  الكویت  ،  بنك  أطلق 

بتكار وتشجیعھ،  المركزي البیئة الرقابیة التجریبیة والتي من شأنھا تعزیز دور بنك الكویت المركزي في تبني اإل

یة والتي من الممكن مما یساھم في طرح المنتجات المبتكرة والتي تعزز الشمول المالي لما تقدمھ من حلول مالیة ذك

كبر من المجتمع، كما حث البنوك على عمل حمالت توعویة لتعزیز الدفع اإللكتروني، ومن  أن تصل لشریحة  أ

، حیث تم التعدیل على الحدود المرتبطة  )NFC(  تصال قریب المدىاإل  جانب آخر فقد تم تعزیز الدفع من خالل تقنیة
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لت إلیھا  المشار  التقنیة  باستخدام  كویتي د  10كون  بالدفع  من    ینار  كویتيد   25بدال  أبرز  ینار  أما  البنك  .  تحدیات 

عدم شمول بعض الفئات ذات الدخل المحدود مثل العمالة ي فتتمثل في  المركزي في زیادة وتعزیز الشمول المال

 . المنزلیة بالخدمات المصرفیة
 

بشأن تشكیل لجنة رئیسیة مھمتھا    2020) لسنة  76رقم (  مصرف لیبیا المركزيصدر قرار محافظ  لیبیا، فقد    في  أما

ستراتیجیات والتشریعات المتعلقة بالشمول المالي وكذلك تم تشكیل لجنة فرعیة مھمتھا جمع المعلومات وضع اإل

،  تعزیز الشمول الماليل  مصرف لیبیا المركزي  . وفي إطار جھودستبانات لتنفیذ مؤشر لقیاس الشمول الماليواإل

لتقنیات  ل   . وكانخدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال  االلكترونیة وتشجیعزیادة نقاط البیع والخدمات  مصرف بقام ال

نقاط    وارتفعتازداد التعامل بالبطاقات االلكترونیة  ، حیث  رفع نسبة الشمول المالي  دور كبیر فيالمالیة الحدیثة  

التي    تحدیاتالأھم  . أما  دخلت تقنیات الدفع عبر الھاتف المحمولأن العدید من المصارف  أكما    اإللكترونيالبیع  

صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة    فتكمن في  الشمول المالي  إطار سعیھ لتعزیزفي  المركزي    المصرف  تواجھ

 .محدودیة األنظمة والحلول الرقمیة، وسكان المناطق النائیة
 

تم وضع رؤیة تتزامن مع مجھودات ، حیث  ستراتیجیة الشمول الماليإعلى تطویر    المصري  البنك المركزيیعمل  و

"التمكین االقتصادي لكافة فئات المجتمع من خالل نظام مالي شامل یتیح منتجات وخدمات بعدالة وجودة    البنك:

ستراتیجیة یرتكز على لي لإلووالجدیر بالذكر أن التصور األ.وتكلفة مناسبة بما یساھم في تحقیق النمو المستدام"  

) التنوع  2) التثقیف المالي وحمایة حقوق العمالء، (1أربعة محاور أساسیة یتم العمل علیھا بشكل مستدام وھي (

إل طبقا  المالیة  والخدمات  المنتجات  ( في  العمالء،  الصغر 3حتیاجات  متناھیة  للمشروعات  العمل  بیئة  تطویر   (

) الخدمات المالیة الرقمیة، باإلضافة إلى مجموعة من الممكنات تتمثل  4ال، (والصغیرة والمتوسطة ورواد األعم

(أ) تھیئة البیئة التشریعیة والتعلیمات الرقابیة، (ب) البنیة التحتیة المالیة الرقمیة والتكنولوجیا المالیة، و(ج)    :في

عتماد  إستراتیجیة یجري  د وتصمیم اإل بأنھ خالل كافة مراحل إعدا اً  ستقرار االقتصادي. علمالتمویل المستدام و اإل

 .آلیھ للتقییم والمتابعة
 

 ما یلي:  الرقمي فیما یتعلق بتعزیز الشمول المالي المصري أبرز منجزات البنك المركزيوتضم 

المالي    اإلطاري سبیل صیاغة  ف – الشمول  المركزي المصري بإجراء أ  علىالعام  البنك  قام  ساس علمي، 

لتحدید الفجوات والتعرف على معوقات الحصول على التمویل    ،جانبي العرض والطلبدراسة شاملة على  

البنك    أعدھاوھي الدراسة التي    ،فراد والشركات واحتیاجاتھما من الخدمات والمنتجات المالیةمن جانب األ

المركزي الجھاز  المیداني بواسطة  المسح  تنفیذ  المعنیة وتم  الجھات  كافة  بالتعاون مع  للتعبئة   المركزي 

  یتولى ستراتیجیة وطنیة للشمول المالي، حیث  إ نتائج الدراسة تصمیم    علىحصاء. وسیتم بناء  العامة واإل

البنك المركزي التنسیق مع كافة األطراف الوطنیة ذات الصلة في إطار محور الشمول المالي ضمن "رؤیة 

 ".    2030مصر 

التو – من  األولى  المرحلة  ودعم  على رعایة  اإلالموافقة  مجموعات  بمشروع  واإل سع    7  فيقراض  دخار 

من خالل    ،ألف سیدة، بھدف خلق فرص عمل وتھیئة بیئة ریادة األعمال  100محافظات والذي یستھدف  
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  ، دخار واإلقراض بالقطاع المالي الرسمي وسالسل القیمة المضافةوضع نظام تشغیلي یربط مجموعات اإل

 اً. جتماعي للسیدات المستبعدات مالیقتصادي واإلبھدف التمكین المالي واإل

 ملیون بطاقة مدفوعة مقدماً. 6، ونحو ملیون محفظة إلكترونیة   5، تم فتح نحو 2019في عام  –

ً   2019من عام    اً فعالیات اعتبار  4تخصیص   – حتفال بمناسبات عالمیة، حیث یتم السماح للبنوك  مع اإل  تزامنا

مواطنین، والترویج لمنتجاتھا من خالل فتح حسابات بدون  بالتواجد خارج فروعھا بھدف التثقیف المالي لل

مصاریف وبدون حد أدنى، باإلضافة إلى تشجیع استخدام محافظ الھاتف المحمول والبطاقات المدفوعة 

حساب، باإلضافة    ملیونينحو    2019مقدما، حیث بلغ إجمالي الحسابات التي تم فتحھا للمواطنین خالل عام  

ً ألف بطاقة مدفوعة مقدم 977ف محفظة ھاتف محمول، ونحو أل  817إلى إصدار نحو   . ا

وذلك من خالل    ،تھیئة البیئة المالئمة لذوي االعاقة بما یساعد على توفیر سبل تیسیر تعامالتھم البنكیة –

العمل على تذلیل المعوقات التي قد تواجھھم لدى التعامل مع البنوك، حیث تم تشكیل فریق عمل بغرض 

أفض على  وجارالتعرف  الصلة،  ذات  األطراف  مع  والتواصل  الشأن،  ھذا  في  الدولیة  الممارسات    ي ل 

 . إصدار التعلیمات المنظمة في ھذا الشأن

ستراتیجیة متوسطة اآلجل  إإصدار تعلیمات بقیام كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتولى إعداد   –

 ً وحدات البنك من ناحیة والبنك المركزي من ناحیة بین إدارات و  لتحقیق الشمول المالي بالتنسیق داخلیا

األمر   في  إ  36أسفر عن إصدار عدد    الذيأخرى،  العاملة  البنوك  لجمیع  ممثلة  مالي  ستراتیجیة شمول 

 مصر.

تخاذ قرارات مالیة سلیمة، حیث  إ نشر الثقافة والتوعیة المالیة، والعمل على تعزیز قدرة المواطنین على   –

 ً  لما یلي:   یتم العمل على ثالثة ركائز للتثقیف المالي وفقا

o  :التثقیف والتوعیة المالیة للمواطنین، وذلك من خالل عدة مبادرات، مثل 

   عمال (الوصول الثقافة المالیة لألطفال والشباب ورواد األمبادرة المعھد المصرفي المصري لنشر

جوائز    6  ىحصول المعھد المصرفي عل، وملیون مستفید من خالل ندوات توعیة مالیة  6.8  ىال

 ). 2013دولیة منذ عام 

 7تدریب    -ألف عمیل  15عمال (تقدیم خدمات غیر مالیة لـ  مبادرة رواد النیل لنشر ثقافة ریادة األ  

فتراضیة منذ إألف مشارك في ورش عمل    25مشاركة    -عمالعلى مبادئ ریادة األ  الف متدربآ

 ). 2018عام 

   فعالیات خالل العام، حیث تقوم البنوك المشاركة بعمل العدید من    4فعالیات الشمول المالي، بواقع

  -ملیون  2األنشطة لرفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالیة بین المواطنین (توزیع نشرات تعریفیة  

 ). 2017ألف مستفید منذ عام   40برامج تدریبیة   -ألف مستفید  960عمل ندوات تثقیفیة 

   ستخدام القنوات المالیة الرسمیة ورفع  إ حمالت إعالنیة باإلذاعة والتلیفزیون لحث المواطنین على

 لكترونیة.  ثقافة المدفوعات اإل

o شراكھم في برامج تدریبیة متخصصة في  إ ل  بناء القدرات الفنیة للمؤسسات ذات العالقة، وذلك من خال

صیاغة سیاسات الشمول المالي، وكذلك عمل دورات تدریب المدربین للعاملین بالمجلس القومي للمرأة  



177

  

177 
 

تحاد المصري للتمویل متناھي الصغر لرفع كفاءتھم في نشر الثقافة المالیة للسیدات المنتفعات من واإل

 خدماتھم.  

o   ،بناء قدرات العاملین في القطاع المصرفي، من خالل برامج تدریبیة متخصصة في الشمول المالي

للتعرف على المستجدات من القواعد الرقابیة وكیفیة تطویر منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك  

 اإلرھاب. بالتعاون مع المعھد المصرفي المصري، ووحدة مكافحة غسل األموال وتمویل 
 

جانب المعروض من الخدمات المالیة باستخدام الرقم    علىیتم جمع البیانات  ، فمؤشرات الشمول الماليیتعلق ب  وفیما

 :فراد الطبیعیین التالیةالقومي الموحد بصفة شھریة من القطاع المصرفي فیما یخص بیانات األ

 .نسبة البالغین الذین یمتلكون حسابات في مؤسسة مالیة رسمیة مقسمة حسب النوع –

 .نسبة البالغین الذین یمتلكون بطاقات مسبقة الدفع مقسمة حسب النوع –

 .نسبة البالغین الذین یمتلكون محافظ الھاتف المحمول مقسمة حسب النوع –
 

ً الفئات المستبعدة مالی  إلىالمختلفة للوصول    اإللكترونیة جائحة كورونا ساھمت في تفعیل القنوات  كما أن   ، وذلك  ا

  عتماد اإلستخدامھا. وكذلك تم  إزیادة    أدى إلىلكتروني لفتح وتفعیل محافظ الھاتف المحمول، مما  من خالل القبول اإل 

صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان وبالرغم من ذلك، تعد    الحلول الرقمیة خالل فعالیات الشمول المالي.  على

قلة الوعي والثقافة المالیة خاصة  ، وفراد لھاعدم تنوع الخدمات المالیة لألفراد وصعوبة وصول األ، والمناطق النائیة

زیادة وتعزیز الشمول في  البنك المركزي  التي تواجھ  تحدیات  التقنیة من ال فیما یتعلق باستخدام المنتجات المالیة  

 . المالي
 

 مقاصد رئیسة:  ةثالث  بنك المغربلستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي  تحدد اإل، ف بنك المغربأما 

) تعمیم الولوج للحسابات البنكیة،  1(  :بلوغ ثم تجاوز مستوى ولوج "مالئم" بالنسبة للمغرب: عن طریق –

مالیة أخرى  أكبر ومنتجات  مالي  نحو شمول  األولى  المرحلة  لإلإ)  2(   ،وھي  أقصى  دخار غیر  ستبدال 

ً المھیكل، أكثر أمن أكبر من   اً حلول التمویل لتشمل عدد   ) توسیع3(  ،قتصادوموجھ بطریقة أفضل نحو اإل  ا

الصغیرة جد األفراد  4(  ،ومن األسر  اً المقاوالت  تعترض  كبرى  تأمینات تغطي مخاطر  من  االستفادة   (

 والمقاوالت على السواء.   

) قرب  2(  ،) حلول منخفضة التكلفة وبسیطة االستعمال1(  :تقلیص أبرز فوارق الشمول المالي عن طریق –

 في مجال التثقیف المالي.    ) جھد ھائل3( ،أكبر

 جتماعي.قتصادي واإل ستفادة من الشمول المالي كرافعة للشمول اإلاإل –

، بادرت السلطات المغربیة بتنسیق الجھود وتعبئة كافة الفاعلین في النظام المالي بغیة التغلب على  2007عام منذ  

المالي الشمول  تحقیق  دون  تحول  التي  المنتجات    ،العقبات  من  كبیرة  مجموعة  المجتمع  من  مختلفة  فئات  ومنح 

 : التي تمت فیما یلي أھم اإلنجازاتووالخدمات المالیة التي تتناسب وحاجیاتھم. 

 . تعبئة القطاع المالي لتحسین ولوج المنتجات المالیة لفائدة مختلف فئات المجتمع –

   .وسائل الدعم   لكأدوات لتسھیل التمویل وكذ   تطویر محیط شمولي لفائدة المقاوالت الصغرى من خالل عدة –

 . تعزیز حمایة المستھلك  –
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لتعزیز – مناسب  وتنظیمي  قانوني  إطار  المھمشة  االبتكار  وضع  الفئات  لفائدة  المالیة  المنتوجات   في 

)Payment Institutions/ Mobile Payment/(... . 

 .وضع إطار رصد وتقییم خاص بالشمول المالي –
 

ل جھود خاصة من أجل تحسین القدرة المالیة للمغاربة وحمایة حقوقھم. وفي ھذا اإلطار، قامت  بموازاة ذلك، تم بذ

المغربیة  الجمعیة  لھذا الغرض  المالي، كما أحدثت  للتثقیف  بتنظیم عدة أنشطة  المالي  للقطاع  التنظیمیة  السلطات 

تعزیز وصول  من خالل  بة الشمول المالي  أسھمت التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز ورفع نس كما    للتربیة المالیة. 

 . الفئات المستھدفة احتیاجاتالتكیف مع والمنتجات المالیة بأقل تكلفة 
 

ً : مدى قیام البنك المركزي بحمالت توعویة لألفراد المشمولین مالی1-7 جدول      ا
 ال نعم الدولة 
  √ األردن
  √ البحرین
  √ تونس

  √ السعودیة 
  √ العراق 

 عمان 

نعم من خالل مخاطبة جمعیة المصارف العمانیة سنویًا في شھر  
  ة ابریل (الیوم العربي للشمول المالي) بقیام فعالیات وندوات توعی 

في المدراس والكلیات عن الشمول المالي وحث المصارف على  
 . تعزیز الشمول المالي بین عمالئھا

 

 فلسطین

توعویة   عمل  ورشات  النقد  سلطة  المالي،  عقدت  الشمول  حول 
بحیث استھدفت ھذه الورشات طلبة الجامعات وموظفي المصارف  

والصحفیین اإلقراض  توعویة    ،ومؤسسات  حمالت  وإطالق 
قبل  من  المقدمة  االلكتروني  الدفع  بخدمات  التعریف  تستھدف 

 شركات خدمات الدفع.

 

  √ قطر 
  √ الكویت 

 √  لیبیا 
  √ مصر

  المؤسسة المالیة للثقافة المالیة. نعم عن طریق  المغرب 
 .، صندوق النقد العربي2021المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي    

 

أدناه امتالك  الجدولین  العربیة  غالبیة    ویوضح  النقد  ستبیان التي شاركت في اإلالمصارف المركزیة ومؤسسات 

 .بالشمول المالي خاصةمؤشرات وواضحة  ات ورؤى ستراتیجیإل
     

 ستراتیجیة أو رؤیة أو مستھدفات واضحة فیما یتعلق بالشمول المالي إلالبنك المركزي  : امتالك2-7جدول    
 ال نعم الدولة 
  √ األردن

 √  اإلمارات 
  √ تونس

  √ البحرین
  √ السعودیة 
  √ العراق 
  √ عمان 

  √ فلسطین
  √ قطر 

  √ الكویت 
  √ لیبیا 

  √ مصر
  √ المغرب 
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 .، صندوق النقد العربي2021المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي     
 

     
 مؤشرات عن الشمول المالي ل : جمع البنك المركزي3-7جدول     

 ال نعم الدولة 
  √ األردن
  √ البحرین

 تونس

ً یتم نشر المؤشرات المتعلقة الشمول المالي الرقمي     سنویا
في اطار التقریر السنوي حول الرقابة المصرفیة والتي  

عدد  ، ودد الحسابات البنكیة، وع شبكة الفروع ي:تتمثل ف
عدد البطاقات  ، والموزعات آاللیة والشبابیك اإللكترونیة

  . عدد العملیات النقدیة اإللكترونیة، والبنكیة
  √ السعودیة 

 عمان 

 

ولكن   المصارف  تم  ال  من  طلب 
ال    مؤشرات ولكن  لجمعھا  معینة 

حالیا   وفي    مؤشراتتوجد  دقیقة 
البیانات  تلك  تجمیع  صدد 

 . من المصارف والمؤشرات
  √ العراق 

 فلسطین

عدد فروع ومكاتب    ومنھا:مؤشرات الوصول للخدمات  
لكل   و بالغ  10,000المصارف  ومكاتب  ،  فروع  عدد 

لكل   االقراض  إلى  بالغ  10,000مؤسسات  باإلضافة   ،
 بالغ. 10,000عدد وكالء شركات خدمات الدفع لكل 

مؤشرات االستخدام ومنھا: نسبة البالغین الذین لدیھم على 
،  نسبة عدد المقترضین إلى البالغین، واألقل حساب بنكي

إلى   إلى باإلضافة  الدفع  نسبة حسابات شركات خدمات 
  . نسبة البالغین

  √ قطر 

 الكویت 

 

یقوم بنك الكویت المركزي ال ولكن  
الدراسات   معھد  مع  بالتعاون 
إنشاء   مشروع  بإعداد  المصرفیة 
مؤشرات   لقیاس  بیانات  قاعدة 

 . الشمول المالي في دولة الكویت
  .تم اعداد استبیان بالخصوص لیبیا 

  √ مصر
  √ المغرب 

 .النقد العربي، صندوق 2021المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي     
 

 ألمن السیبراني واإلستقرار الماليا
 

خطوات تنظیمیة إلى أخذ  السلطات الرقابیة  إلى قیام العدید من المصارف المركزیة وتطور المخاطر السیبرانیة  أدى  

تعزیز  ل   المالیةالمؤسسات    والمالي وتحفیز   وإشرافیة تھدف إلى تجنب أثر المخاطر السیبرانیة على القطاع المصرفي

تعزیز إجراءات حمایة أمن المعلومات للقطاع    تلك المخاطر.  ویجب على المصارف المركزیة  قدراتھا لمواجھة

المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع، والسعي المتواصل لالستفادة من مزایا التكنولوجیا في القطاع المصرفي  

 . وضع إطار للتعامل مع المخاطر السیبرانیةمركزیة ب. ولھذا تقوم العدید من المصارف الوالمالي
 
تشریعات  لدیھا نوع من ال   في الدول العربیة  ةالمركزی  المصارف غالبیةأن    ،أدناه  والجدول  الرسم البیاني  یوضحو

  المصرفیة  إدارة المخاطر السیبرانیة كجزء من مراقبة المؤسسات و  متعلقة باألمن السیبرانيالشرافیة  اإل تنظیمیة وال
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تعزیز قدرة األجھزة المصرفیة على تحمل ھذه المخاطر  أھمیة التشریعات في  مدى  .  مما یدل على  ةالمرخص  المالیة

 مالي. الالقطاع المصرفي وخطوات تھدف إلى تجنب أثر المخاطر السیبرانیة على من خالل اتخاذ   والتحوط منھا
 

تشریعات أو لوائح متعلقة باألمن السیبراني من قبل المصرف المركزي كجزء من مراقبة  ): مدى وجود2-7شكل (
 المؤسسات المالیة

 
  صندوق النقد العربي.2020المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي ، 

 

 
تشریعات أو لوائح متعلقة باألمن السیبراني من قبل المصرف المركزي كجزء من مراقبة    مدى وجود :  4-7  جدول

 المؤسسات المالیة 
تشریعات    الرجاء ذكر إذا كان المصرف في صدد العمل على لوائح او"  ال"إذا كانت اإلجابة   ال نعم  الدولة 

 . متعلقة باألمن السیبراني والمخاطر اإللكترونیة
     اإلمارات
     البحرین 
     السعودیة
     السودان  

ھناك تعلیمة حول القواعد الدنیا التي یجب مراعاتھا من قبل البنوك إلجراء اختبار االختراق    المغرب
 . لنظم المعلومات وكذا خارطة طریق لألمن السیبریاني

 .للتحوط نت المخاطر السیبرانیةھناك قواعد الدنیا التي یتعین مراعاتھا من قبل البنوك    تونس 
     قطر

ً    فلسطین المتوقع   حالیا ومن  السیبراني  لألمن  تعلیمات  مسودة  بإعداد  التكنولوجیة  الرقابة  قسم  یقوم 
 .2021االنتھاء منھا نھایة الربع الثاني 

     لبنان
     لیبیا 

   مصر
عالوة على مجموعة من الضوابط الخاصة    88لسنة    33أصدر البنك المركزي قانون رقم  

التعلیمات  األمن السیبراني إلى جانب    إصدار تعلیمات بخصوص، كما تم  بالعملیات المصرفیة
 .والھاتف النقالاإلنترنت الحالیة الخاصة ب

    األردن 
     عمان

    الكویت 
    العراق

  صندوق النقد العربي.2020المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي ، 
 

تشمل   باألمن السیبراني  خاصةتشریعات  أن أغلبیة المصارف المركزیة العربیة والتي لدیھا    ،الجدیر بالذكرمن  

ستمراریة العمل واختبار الخرق  إتشریعاتھا مختلف العناصر كالتدریب ودور اإلدارة العلیا وعملیات خرق األمن و

  الرقابیة الصادرة من   التشریعاتأن    ستبیان وذلك لمواكبة التطورات الخاصة بالتكنولوجیا المالیة.  كما یوضح اإل

في المركزیة  العربیة  المصارف  التشغیلیة  و  الدول  المخاطر  بإطار  المخاطرالخاصة  ب   تتضمن  نظم  المتعلقة 

لضمان من قبل المؤسسات المصرفیة والمالیة  توافرھا    ةد المعاییر الالزمیحد مع ت  والتھدیدات اإللكترونیةالمعلومات  

المعلومات   التي  المصرفیةأمن  السیبرانیة.   مخاطر  لل  خاصة  ستراتیجیاتإبتضمین    المؤسسات تلزم    والتعلیمات 
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السیبراني وتعتبر ھذه العناصر   المؤسسا  الحد األدنى لمتطلبات األمن    ت والممارسات التي یجب أن تستند علیھا 

ویشیر الجدول أدناه    .من التھدیدات الداخلیة والخارجیة  على تقلیل مخاطر األمن السیبراني التي تنشأ  المالیة لتساعد

 .  باألمن السیبراني ةالمتعلقو ةرف المركزیاتشملھا تشریعات المص يالعناصر الت إلى
 

 باألمن السیبراني  ةتشملھا تشریعات المصرف المركزي المتعلق  ي: العناصر الت5-7جدول 

التدریب  الدولة 
Training 

العلیا واإلدارة  اإلدارة  مجلس   دور 
Role of Institution’s Board 

and Senior Management   

عملیات خرق األمن واستمراریة  
 العمل،

Security Breach Process 
and Recovery 

االختراق   اختبار 
Independent 

Testing 

عناصر 
 أخرى 

      41اإلمارات
       42البحرین 
      43السعودیة
          المغرب

      تونس 
       قطر

      44فلسطین
       لبنان
        لیبیا 

       مصر
      45األردن 
        عمان

      46الكویت 
      العراق

  صندوق النقد العربي.2020المصدر: استبیان تقریر االستقرار المالي العربي ، 
 

(المحور العمودي یمثل عدد المصارف   باألمن السیبراني ةتشملھا تشریعات المصرف المركزي المتعلق ي: العناصر الت )3- 7شكل ( 
 التي شاركت في اإلستبیان)

 
 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
 . الضوابط الفنیة :عناصر أخرى  - اإلمارات 41
 والصالحیات. ھویات الدخول  ، االستجابة للحوادث  عناصر أخرى: -البحرین 42
 . الرقابة واالستجابة للحوادثالسیبراني، إدارة مخاطر األمن ، تقییم حوكمة االمن السیبراني  :أخرى عناصر  -السعودیة  43

إدارة سجالت االحداث، إدارة حوادث وتھدیدات االمن السیبراني، االمن    إدارة، إدارة النسخ االحتیاطیة، الثغرات    :عناصر أخرى   -فلسطین    44
إدارة مخاطر االمن    المادي،  استمراریة االعمال،  الدخول    السیبراني، إدارة االمن    السیبراني، إدارة  االنظمة    والصالحیات، إدارة ھویات  حمایة 

 . إدارة أمن الشبكات، أمن االجھزة المحمولة، إدارة االصول االلكتروني، حمایة البرید  ت، المعلوماوأجھزة معالجة  

إدارة  ضوابط  عناصر أخرى:  -األردن 45 الخارجي’  المخاطر السیبرانیة  الحمایة،  السیبرانیة ،  االسناد  االستجابة للحوادث  ،  الكشف عن الحوادث 
 . معلومات الحوادث السیبرانیة مع الجھات المعنیةتبادل ، منھاالسیبرانیة الطارئة والتعافي 

 
 . GRC تأمین نظم الدفع اإللكتروني عناصر أخرى:-الكویت 46
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باألساس  تعتمد  ولكترونیة شیوعاً  من أكثر الھجمات اإلفي القطاع المالي    جتماعیةد والھندسة اإلھجمات التصیّ تعتبر  

ً غالبة.  البشری  في الموارد  ضعفالعلى نقاط   رسائل نصیة  لكترونیة كإعن طریق مراسالت  د  رسائل التصیّ   ما تبعث  ا

ھم إما اتتحذر المستخدمین من أن حساب  من المصارف  سلسلةكمن شركة شرعیة  وتبدو أنھا    ،لكترونيو البرید اإلأ

ً   تحتاج إلى تحدیث أو أظھرت   ھویتھم من  م تقدیم معلومات شخصیة كطریقة لتأكید  غیر عادي مما یتطلب منھ  نشاطا

 المطلوبة. وتحاول إلى موقع مزیف من أجل توفیر البیانات  نتقال  یقوم بعض األشخاص بالنقر على الروابط واالو

   عطاء:إالمستخدمین إلى جذب  في القطاع المصرفي والمالي  دھجمات التصیّ 

 .الدخول إلى الحسابات المالیةمعلومات شخصیة قد تشمل بیانات اعتماد  -

 . تفاصیل بطاقات الدفع  -
 

إلى    حیث  سرقة األمواللالرقمیة    ائم أدوات الجر  فھي أداة منالبرمجیات الخبیثة  أما   تسعى ھذه البرمجیات عادةً 

إلى   المستخدمین  دخول  بیانات  كالدفع    منصاتالسرقة  عبر  وأاإللكتروني  المختلفة  المصرفیة  الخدمات  أنظمة 

بطاقات مصرفیة  ترنتاإلن أو  أرقام حسابات  فھي     .آو  الخدمة  اھجأما ھجمات حجب   لقرصنة مات عن طریق 

دى إلى خسائر مالیة كبیرة، واإلضرار  یؤما  م  لفترة من الزمنإلى األنظمة  منع المستخدمین من الدخول  اإللكترونیة ت

 الشركات لعدم توفیر الخدمات.  ةبسمع
 

 ي القطاع المالأكثر ھجمات األمن السیبراني التي تشكل تھدیداُ على  :6-7جدول 

 لدولة ا
الھویة   سرقة 

Identity 
Theft 

التصید   ھجمات 
والھندسة  
 االجتماعیة 

Phishing and 
Social 

Engineering 

الخبیثة    البرمجیات 
Malware/Ranso

mware and 
Targeted Virus 

attacks 

الجھات   خدمات 
 الخارجیة غیر اآلمنة 

Unsecure 
Third Party 

Services 

حجب   ھجوم 
-Denialالخدمة  

of-Service 

      اإلمارات
      البحرین 
      السعودیة
      المغرب

      تونس 
      قطر

      فلسطین
      لبنان
      لیبیا 

      مصر
      األردن 
      عمان

      الكویت 
      العراق

 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 
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(المحور العمودي یمثل عدد المصارف التي شاركت   القطاع الماليأكثر ھجمات األمن السیبراني التي تشكل تھدیداُ على  :)4- 7شكل ( 
 في اإلستبیان)

 
 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 

 

  قد تحاول رسائل و.  بأكملھا  المؤسساتختراق شبكة  إ وقد تتراوح عواقب مثل ھذه الھجمات بین خسارة األموال و

تفعیل  التصیّ  العالیةد  القیمة  ذات  البیانات  من  وغیرھا  السر  كلمات  سرقة  یمكنھا  یجب    .فیروسات  تدریب  ولھذا 

المالیة أو معلومات الشركة مع المتصلین الذین لم یتم التحقق منھالالموظفین على عدم   م وتوعیة  كشف البیانات 

طلب  وأن المصارف ال ت  ر كانمن إعطاء معلوماتھم الشخصیة أو بیاناتھم ألي مصدعمالء المصارف على عدم  

 .   تعریف الشخصي، أو البیانات البنكیة عبر الھاتف أو الرسائل القصیرة ال   حساباتھم، أو أرقامالكشف عن  من العمالء  
 
 

التالیة یجب  الضوابط  جمیع   المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة،وفقاً للجدول والرسم البیاني أدناه، تعتبر  

السیبراني  نظام   اعلیھكز  رتی  أن األمن    :األمن  وتعزیز    ،) Cybersecurity Governance(السیبراني  حوكمة 

األنظمة    األمن (حمایة  السیبراني    وصمود  ،) (Cybersecurity Defense)  والمعلوماتالسیبراني  األمن 

السی و   ،Resilience)  (Cybersecurityاالستمراریة)  ( باألطراف    برانياألمن                    الخارجیة المتعلق 

Third Party Cybersecurity)(و أخرى  ،  البیاناتمثل  ضوابط    واألمن   )Data Privacy(  خصوصیة 

 .Cloud Computing)( السیبراني المتعلق بالحوسبة السحابیة
 

أھم 7-7جدول    :  ) األساسیة  األمن  تیر  التي  Controls)الضوابط  نظام  علیھا  نظر    السیبراني كز  وجھة  من 
 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 لدولة ا

حوكمة األمن  
السیبراني  

Cybersecurity 
Governance 

تعزیز األمن  
السیبراني (حمایة  

)  والمعلوماتاألنظمة 
Cybersecurity 

Defense 

صمود األمن  
السیبراني  

االستمراریة)  (
Cybersecurity  

Resilience 

  برانياألمن السی
المتعلق باألطراف  

 Thirdالخارجیة 
Party 

Cybersecurity 

ضوابط  
 أخرى

      47اإلمارات 
      البحرین 
      48السعودیة 
      المغرب 

      تونس
      قطر 

      فلسطین

 
 .User Control Access: ضوابط أخرى  -اإلماراتا  47
األمن السیبراني المتعلق بالحوسبة السحابیة  و )(Data Privacyاألمن السیبراني المتعلق بخصوصیة البیانات  :ضوابط أخرى  -السعودیة 48

(Cloud Computing). 
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      لبنان 
      لیبیا 

      مصر
      األردن
      عمان 

      الكویت 
      العراق 

 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
  بشكل دوري   من السیبرانيألساسیة للضوابط األاحدیث ومراجعة  یجب على المصارف المركزیة تفي ھذا اإلطار،  

ووفقاً  حسب   الختصاصھا بوضع السیاسات وآلیات الحوكمة والضوابط واإلرشادات المتعلقة باألمن المستجدات 

لتزام  السیبراني لحمایة الشبكات واألنظمة والبیانات اإللكترونیة، وتعمیمھا على الجھات ذات العالقة، ومتابعة اإل

 . بھا

  
(المحور العمودي یمثل عدد المصارف التي شاركت في   یتركز علیھا نظام األمن السیبراني التيالضوابط األساسیة  أھم :)5- 7شكل ( 

 اإلستبیان)

 
 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
ل بھا  دراسةوفقاً  النقد    قام  بصندوق  تتعلق  السیبرانیة  العربي  الھجمات  أھم    فيمخاطر  تتمثل  المالیة،  القطاعات 

 :التحدیات التي تواجھ الدول العربیة في ھذا الشأن في

 .في تكلفة تطبیق تقنیات أمن نظم المعلومات والفضاء السیبراني بصورة ملحوظة االرتفاع -

ثقافة   - لضعف  والفضاء  المعلومات  نظم  أمن  تطبیق ضوابط  نظراً السیبرا  األمنصعوبة  بعض   لدى  ني 

 .العاملین في القطاع المالي والمصرفي

عتماد المتزاید على التقنیات للقیام بمعظم العملیات المالیة،  لتطور السریع في مجال تقنیة المعلومات واإلا -

اإللكترونیة والحوادث  للتھدیدات  التعرض  إلى زیادة  یؤدي  مفھوم  مع    مما  السیبراني على    األمنحداثة 

 .ل العربیة والحاجة إلى تقویة الخبرات المصرفیة في ھذا المجال ببعض الدول العربیةمستوى الدو

على    - واضحة  رقابة  آلیة  وجود  إلى  والمؤسساتالحاجة  ضوابط    المصارف  وجود  من  للتأكد  المالیة 

 .السیبرانياألمن وسیاسات لتحقیق 

ببعض الدول العربیة وآلیھ البنوك في  الدولیة التي تتعرض لھا المصارف    اإللكترونیةالھجمات والقرصنة   -

 .في ھذا الشأن األمنيالتصدي لھا ومدى فعالیة الجدار 
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      لبنان 
      لیبیا 

      مصر
      األردن
      عمان 

      الكویت 
      العراق 

 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
  بشكل دوري   من السیبرانيألساسیة للضوابط األاحدیث ومراجعة  یجب على المصارف المركزیة تفي ھذا اإلطار،  

ووفقاً  حسب   الختصاصھا بوضع السیاسات وآلیات الحوكمة والضوابط واإلرشادات المتعلقة باألمن المستجدات 

لتزام  السیبراني لحمایة الشبكات واألنظمة والبیانات اإللكترونیة، وتعمیمھا على الجھات ذات العالقة، ومتابعة اإل

 . بھا

  
(المحور العمودي یمثل عدد المصارف التي شاركت في   یتركز علیھا نظام األمن السیبراني التيالضوابط األساسیة  أھم :)5- 7شكل ( 

 اإلستبیان)

 
 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
ل بھا  دراسةوفقاً  النقد    قام  بصندوق  تتعلق  السیبرانیة  العربي  الھجمات  أھم    فيمخاطر  تتمثل  المالیة،  القطاعات 

 :التحدیات التي تواجھ الدول العربیة في ھذا الشأن في

 .في تكلفة تطبیق تقنیات أمن نظم المعلومات والفضاء السیبراني بصورة ملحوظة االرتفاع -

ثقافة   - لضعف  والفضاء  المعلومات  نظم  أمن  تطبیق ضوابط  نظراً السیبرا  األمنصعوبة  بعض   لدى  ني 

 .العاملین في القطاع المالي والمصرفي

عتماد المتزاید على التقنیات للقیام بمعظم العملیات المالیة،  لتطور السریع في مجال تقنیة المعلومات واإلا -

اإللكترونیة والحوادث  للتھدیدات  التعرض  إلى زیادة  یؤدي  مفھوم  مع    مما  السیبراني على    األمنحداثة 

 .ل العربیة والحاجة إلى تقویة الخبرات المصرفیة في ھذا المجال ببعض الدول العربیةمستوى الدو

على    - واضحة  رقابة  آلیة  وجود  إلى  والمؤسساتالحاجة  ضوابط    المصارف  وجود  من  للتأكد  المالیة 

 .السیبرانياألمن وسیاسات لتحقیق 

ببعض الدول العربیة وآلیھ البنوك في  الدولیة التي تتعرض لھا المصارف    اإللكترونیةالھجمات والقرصنة   -

 .في ھذا الشأن األمنيالتصدي لھا ومدى فعالیة الجدار 
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للنظام    تھدیداً  تھدیداً رئیساً على االستقرار ألنھا قد تشكلتشكل المخاطر السیبرانیة أخیراً، ال بد من التأكید على أن  

ھ والذي یتضمن البنیة التحتیة والوسطاء واألسواق المالیة. فالمؤسسات المالیة معرضة للمخاطر ألنھا المالي بأكمل

تعتمد بشكل كبیر على تكنولوجیا المعلومات وبسبب روابطھا العدیدة مع بعضھا البعض، واألسواق المالیة، وأجزاء  

لمالي من خالل تطورھا إلى مخاطر نظامیة قد تؤثر المخاطر السیبرانیة على االستقرار اوأخرى من االقتصاد.   

 تؤثر على: 

العملیات  اإل - إلتمام  المعلومات  لتكنولوجیا  قویة  تحتیة  بنیة  على  المالیة  الخدمات  صناعة  تعتمد  ستدامة: 

فقدا  حالة  في  الخدمات  استبدال  الصعب  من  وسیكون  المحاور  نالمصرفیة.  ھذه  وتشمل  انقطاعھا.  أو  ھا 

 المركزیة والمصارف وأنظمة الدفع والتسویة. المصارف 

الھجمات   - تكرار  ومع  المالیة.  واألصول  العمالء  معلومات  اإللكترونیة  التھدیدات  تستھدف  والثقة:  األمن 

 .المؤسسات المالیة فيالسیبرانیة یمكن أن تتسبب بفقدان للثقة 

المالیة أمر - البیانات  إلى  إبالغ األھمیة فأي    اً سالمة البیانات: تعتبر سالمة  حتراق أو تلف للبیانات قد یؤدي 

 تعطیل نشاط السوق أو التعافي بعد وقت قصیر من الھجمات السیبرانیة.
 

 ً بین بلد وآخر  اختلفت المخاطر  ،  للدول العربیة  المالي  االستقرار   على  وبالنسبة للمخاطر السیبرانیة التي تشكل تحدیا

السحابیة (حیث قامت  المخاطر المتعلقة باألطراف الخارجیة والحوسبة  تبیان. فكانت  س بناًء على اإل  من حیث األھمیة

(حیث قامت   المخاطر المتعلقة وبحمایة البیانات والمعلوماتمن األھمیة) و 2و 1ستة دول باختیارھا ما بین درجة 

 من األھمیة). 2و 1سبعة دول باختیارھا ما بین درجة 

 
اإل   التيالمخاطر السیبرانیة    :8-7جدول   على  تحدیاً  تشكل  النقد  ظمن وجھة ن  ستقرار الماليقد  ر المصارف المركزیة ومؤسسات 
 األقل أھمیة)  6األكثر أھمیة و 1(حیث    العربیة

 لدولة ا

المتعلقة   المخاطر 
الموارد   بأخطاء 
البشریة التي تؤدي إلى  
أمنیة   خروقات 
Human errors 
leading to data 

breaches   

المتعلقة   المخاطر 
الخارجیة   باألطراف 

والحوسبة  
-Thirdالسحابیة  

Party and 
Cloud 

Computing 
Cybersecurity 

المتعلق   ةالمخاطر 
الشبكات  أمن  بإدارة 

 واألنظمة 
Networks and 

Information 
System 

Security 
Management   

 
المتعلقة    المخاطر 

البیانات   وبحمایة 
 والمعلومات 

Data and 
Information 

Integrity      

المخاطر  
السیبرانیة 

عن  الناجمة 
المالیة   التقنیات 

 الحدیثة 

 2 1 5 3 4 اإلمارات 
 5 3 4 1 2 البحرین  
 2 2 1 1 2 السعودیة 
 3 2 2 2 3 المغرب

 1 1 1 1 3 تونس 
 3 1 2 5 4 تونس 

 2 4 3 1 5 فلسطین
 4 5 3 1 2 لبنان 
 5 1 2 4 3 لیبیا 

 3 2 4 5 1 األردن
 5 3 2 4 1 عمان

 5 1 2 4 3 الكویت 
 5 3 4 2 1 العراق 

 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 
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من وجھة نر المصارف المركزیة ومؤسسات النقد   ستقرار الماليقد تشكل تحدیاً على اإل التيالمخاطر السیبرانیة  :)6- 7شكل ( 
 األقل أھمیة)  6األكثر أھمیة و 1(حیث  العربیة

 
 صندوق النقد العربي.2020ستقرار المالي العربي المصدر: استبیان تقریر اإل ، 

 
 

 (FinxAr) الحدیثة في الدول العربیةمؤشر التقنیات المالیة 
 

التمویل،  تسارع نمو صناعة التقنیات المالیة الحدیثة خالل الثالثة أعوام األخیرة نظراً لما تقدمھ من فرص للنفاذ إلى  

ُمصممة بشكل یتناسب مع إحتیاجات  وكذلك  مجموعة من المنتجات والخدمات المالیة الرقمیة بكلفة وجھد أقل    وتوفیر

خالل عام  ُمختلف   كبیراً  دولیاً  بشكل عام وفي المنطقة العربیة بشكل    2020شرائح المجتمع. كما إكتسبت زخماً 

خاص، في أعقاب جائحة كورونا، من حیث تطور األنظمة والتشریعات وحجم المعامالت والخدمات والمنتجات  

 عدم التالمس وتزاید الحاجة إلى تنفیذ المعامالت عن بُعد.  متطلبات التي تم إستحداثھا مع 
   

المؤسسي،   اإلطار  تعزیز  حیث  من  واالصالحات،  السیاسات  من  العدید  العربیة  الدول  تبنت  السیاق،  ذات  في 

إلى تنمیة األطر التنظیمیة س واًء  واستحداث المختبرات التنظیمیة، وإنشاء مراكز التقنیات المالیة الحدیثة، إضافةً 

من حیث استحداث أو تعدیل البنیة التشریعیة لتنمیة اإلبتكارات المالیة في إطار متوازن یحافظ على سالمة الصناعة  

 المالیة.  
 

  بمناسبة إحیاء الیوم العربي للشمول المالي، مؤشر  2021أبریل (نیسان)    27الیوم    صندوق النقد العربي  طلقأعلیھ،  

). یأتي إطالق المؤشر في إطار جھود الصندوق لدعم توجھ FinxAr(لدول العربیة  التقنیات المالیة الحدیثة في ا

الشمول   تعزیز  یخدم  بما  الرقمي،  المالي  التحول  ودعم  الحدیثة  المالیة  التقنیات  بصناعة  لالرتقاء  العربیة  الدول 

 واالستقرار المالیین وفرص تحقیق التنمیة المستدامة.
 

 الغرض من المؤشر 

ودعم نموھا. كما    صناعة التقنیات المالیّة الحدیثةتطویر  لوقوف على جھود الدول العربیّة في  یھدف المؤشر إلى ا

یساھم في بلورة رؤیة لصناعة التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة وكیفیة دعم البیئة الحاضنة لھا، من خالل 

 من   واالستفادةإلقاء الضوء على التحدیات التي تواجھ تطویر صناعة التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة،  
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بما یُساعد على رسم السیاسات الوطنیة المالئمة، بھدف االرتقاء بفرص نمو التقنیات    ، ھال  المتاحة  والمُمكنات  الفرص

 بیئة الخدمات المالیة الرقمیة. ن  یتحسالمالیة وتوظیفھا و

   
  العربیة   الدول  في  الرقمیة المالیة والخدمات  الحدیثة  المالیة  التقنیات  صناعة تطورات على  الضوء المؤشر لقىیُ كما  

المؤشر اإلھتمام والجھود التي قامت    نتائج  تعكس  .من خالل استبیان تم إعداده لھذا الغرض  )2020-2018(  لفترة ل

بھا الحكومات العربیة بالتعاون مع القطاع الخاص في األعوام الثالثة الماضیة لالرتقاء بفرص نمو التقنیات المالیة  

مات المالیة الرقمیة وتنفیذ برامج وأنشطة وطنیة للتحول  ملحوظ ومستمر لبیئة الخدتحسن    وتوظیفھا، حیث یظھر

 .2019و 2018مقارنةً بعامي  2020المالي الرقمي خالل عام 
 

  سنوي  تقریر  إصدار  بصدد  العربي  النقد  صندوقفي ھذا السیاق، یتم إحتساب المؤشر ونشره بصفة دوریة، علماً أن  

  مؤشر   نتائج  تفصیلي  بشكل  یعرض  فصل  على  یحتوي  العربیة،  الدول  في  الحدیثة  المالیة  التقنیات  صناعةحول  

 . FinxAr)( الحدیثة المالیة التقنیات
 

یھدف المؤشر إلى توفیر أداة لمتخذي القرار والھیئات الرقابیة واإلشرافیة في الدول العربیة، وجمیع األطراف ذات  

 العالقة بتطویر صناعة التقنیات المالیة الحدیثة. 
 

 منھجیة إحتساب المؤشر 
 

البیئة الداعمة   أبعادستة مؤشرات رئیسة تُمثل  من  )،  FinxAr(العربیة  العام للتقنیات المالیة الحدیثة  مؤشر  الیتكون  

الحدیثة،   المالیة  والبنیة    :تشمل للتقنیات  التمویل،  وتوفر  الطلب،  وجانب  والتشریعات،    ، ةالمالیالتحتیة  السیاسات 

یعتبر المؤشر األول من نوعھ على مستوى األبعاد التي    والتعاون والشراكات.  ،دعم االبتكاراتلوتنمیّة المواھب  

  بالتالي یتناولھا ومجاالت تدخالت الدول العربیة وقیاس جھودھا في تعزیز البیئة الحاضنة للتقنیات المالیة الحدیثة.   

 سیاسات  من  تتطلبھ  وما  والجھود  االھتمام   من  لبذل المزید  تحتاج  لتيا  المجاالت  تحدید  في  فعّالة  أداة المؤشر    یمثل

 .مالئمة

، ُمقسمة على )مستوى، تتراوح بین صفر (ألقل مستوى) وواحد (ألعلى  یتكون المؤشر العام من مائة نقطة مئویة

   :ست محاور رئیسة ُممثلة للبیئة الحاضنة للتقنیات المالیة الحدیثة، ُمرجحة باألوزان التالیة

 األوزان (%)  الرئیسة   اتالمؤشر

 25 محور السیاسات والتشریعات 

 14 محور جانب الطلب 
 14 محور توفر التمویل 

 14 محور تنمیة المواھب 

 20 محور البنیة التحتیة المالیة 

 13 محور التعاون والشراكات 

 100 المؤشر العام 
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 من خالل المعادلة التالیة:  FinxAr) (یتم إحتساب المؤشر العام للتقنیات المالیة الحدیثة 

 

 

 حیث: 

العام   المؤشر    للتقنیات   : 

 المالیة الحدیثة.

 ". n: متوسط قیمة المحور "

 ". n: الوزن الترجیحي للمحور "   

  n  ) السیاسات والتشریعات، جانب الطلب، توفر التمویل ....... الخ): المحور . 

 

تجدر اإلشارة إلى أن النقاط اإلجمالیة لكل دولة في كل محور تقع ما بین صفر (أقل قیمة) وواحد (أعلى قیمة)، بناًء  

على متوسط مجموع درجات اإلجابات على أسئلة االستبیان في كل محور. ثم یتم ترجیح ھذا المتوسط بوزن كل  

   مؤشر، للحصول على مجموع نقاط كل دولة في المؤشر العام.
 

 محاورمن ال  متوسط درجات الدول العربیة في كل محور  تعكسمئویة    نقطة  100یمثل    FinxAr)(  العام المؤشر

  البسیط   المتوسطمجموع    دولة،  لكل  المئویة  الدرجة  تمثل  بالتالية ُمرجحة بأوزان المحاور في المؤشر العام (الست

 ).الستة المحاور أوزانُمرجحاً ب
 

 ) FinxAr( للتقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة المؤشر العام

أظھرت نتائج المؤشر تنامي جھود الدول العربیة في بناء بیئة ُممِكنة لصناعة التقنیات المالیة الحدیثة والخدمات  

في دعم العملیات المالیة عن بُعد في أعقاب جائحة كورونا خالل عام   عكس ، بما ی2020المالیة الرقمیة، خاصةً 

 ستراتیجیات وطنیة للتقنیات المالیة الحدیثة والتحول المالي الرقمي، مكنت من رسم إجھود الدول العربیة في وضع  

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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 ): المؤشر العام والمؤشرات الستة الرئیسة 9-7جدول رقم (   

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 

 

قویة ألنشطة التقنیات المالیة الحدیثة والخدمات المالیة الرقمیة، بما یدعم الشمول المالي خارطة طریق لبناء ركائز  

الرقمي. المؤشر یبرز عدد من التحدیات التي تتطلب المزید من الجھود، خاصة على صعید تسھیل وصول مزودي  

التمویل، إلى  الناشئة  والشركات  األعمال  ورواد  الحدیثة  المالیة  التقنیات  التشریعات    خدمات  تطویر  ومواصلة 

   المحفزة.
 

 

 

 الدولة

السیاسات 
 والتشریعات

جانب 
 الطلب

توفر 
 التمویل

تنمیة 
 المواھب

البنیة 
التحتیة 
 المالیة

التعاون 
 والشركات

المؤشر 
 العام

 0.308 0.108 0.388 0.167 0.071 0.334 0.545 اإلردن

 0.747 0.909 0.725 0.807 0.500 0.810 0.748 اإلمارات

 0.640 0.678 0.739 0.658 0.246 0.631 0.758 البحرین

 0.550 0.542 0.503 0.662 0.307 0.472 0.711 تونس

 0.649 0.660 0.636 0.783 0.320 0.700 0.732 السعودیة

 0.091 0.00 0.109 0.208 0.00 0.172 0.065 السودان

 0.142 0.00 0.243 0.00 0.00 0.267 0.223 العراق

 0.314 0.333 0.436 0.083 0.036 0.406 0.439 ُعمان

 0.410 0.366 0.336 0.629 0.100 0.474 0.505  فلسطین

 N/A 0.629 0.348 0.372 0.200 0.394 0.505 قطر

 0.369 0.375 0.338 0.417 0.103 0.227 0.591 الكویت

 0.398 0.342 0.464 0.667 0.314 0.341 0.305 لُبنان

 0.521 0.625 0.305 0.872 0.136 0.661 0.580 مصر
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) والمؤشرات الستة الرئیسةFinxAr( ): متوسط المؤشر العام8-7شكل (

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
 
 

في المائة، مدفوعاً بمؤشري تنمیة المواھب، والتعاون والشراكات، التي جاءت    43بلغت قیمة المؤشر العام نحو  

السیاسات والتشریعات وجانب الطلب    49المائة وفي    50بة  في المقدمة بنس في المائة على التوالي، ثم مؤشري 

في المائة لكل منھما، في حین أبرزت النتائج الحاجة لمزید من االھتمام بمحور التمویل، الذي سجل نسبة    44بنسبة  

 في المائة. 39شرھا في المائة، إضافة إلى استكمال جھود دعم البنیة التحتیة المالیة، التي بلغ مؤ 18
 

في المائة، فیبین الشكل    43أما بخصوص مساھمة المؤشرات الستة (الُمرجحة باألوزان) في المؤشر العام البالغ  

في المائة، في حین بلغت    29قد بلغت حوالي    العام   المؤشر) أن مساھمة مؤشر السیاسات والتشریعات في  9-7رقم (

 في المائة، بما یؤكد على ضرورة االھتمام بجانب التمویل.   7مساھمة التمویل 

 
 .المصدر: صندوق النقد العربي 

 

أظھرت النتائج حصول دولة اإلمارات العربیة المتحدة على المرتبة األولى على مستوى الدول العربیة في المؤشر  

في المائة، بفضل الجھود المتعددة في تعزیز مجاالت أنشطة التقنیات المالیة الحدیثة،    75بة بلغت حوالي  العام، بنس 

وإطالق المبادرات المختلفة، التي أسھمت في تفعیل أحدث التقنیات المالیة وتوفیر المتطلبات التي من شأنھا تحسین  
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15%
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یات تقنللمساھمة المؤشرات الست في المؤشر العام نتائج): 9-7(شكل 
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الخدمات المالیة الرقمیة وتعزیز التوعیة والتثقیف المالیین،  درجة التحول المالي الرقمي، إضافة إلى التمیز في تقدیم  

 وتوفیر التمویل لدعم االبتكار، والتعاون والشراكات، سواًء على مستوى الدولة أو األطراف ذات العالقة. 
 

في المائة، مستفیدة من   65، التي بلغ المؤشر العام فیھا حوالي  السعودیةالمملكة العربیة    في المرتبة الثانیةحلّت  

استحواذھا على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئیسة لمحوري تنمیة جانب الطلب ومدى توفر التمویل،  

ي المملكة بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاھا السلطات في مساعدة مراكز التقنیات لدعم الحلول المالیة الرقمیة ف

الصغیرة   المشروعات  وصول  وتسھیل  المختلفة،  التوعیة  وبرامج  المالي  التثقیف  وتعزیز  السعودیة،  العربیة 

والمتوسطة للتمویل. كما حصلت على المركز الثالث على مستوى الدول العربیة في المؤشرات الرئیسة لمحور  

 تنمیة المواھب.  السیاسات والتشریعات ومحور البنیة التحتیة المالیة ومحور 
 

في المائة، ما   64أما المركز الثالث على مستوى المؤشر العام، فكان من نصیب مملكة البحرین، إذ بلغ حوالي  

خالل   من  المالیة،  التحتیة  والبنیة  التنظیمیة  والقواعد  التشریعیة  البنیة  صعید  على  البحرین  مملكة  تقدم  یعكس 

ت، والبنیة التحتیة المالیة، بفضل إنتھاج سیاسات  استحواذھا على المركز األول في مؤشري السیاسات والتشریعا

وخلق بنیة تحتیة تشریعیة وتنظیمیة   لصناعة التقنیات المالیة الحدیثة على المستوى الوطني،  بیئة داعمةشاملة لبناء  

 شاملة لُمختلف أنشطة التقنیات المالیة الحدیثة.  
 

في المائة، كنتیجة    55لتونسیة، حیث بلغ المؤشر حوالي  المركز الرابع في المؤشر العام كان من نصیب الجمھوریة ا

لتقدمھا في المؤشرات الرئیسة المتعلقة بالسیاسات والتشریعات، والبنیة التحتیة المالیة، بما یعكس جھود السلطات  

لي المتعددة في تعزیز ھذه الجوانب. تحتل جمھوریة مصر العربیة المركز الخامس في المؤشر العام، الذي بلغ حوا 

في المائة، بفعل إستحواذ مصر على المركز األول في مؤشر تنمیة المواھب، كإنعكاس للمبادرات المختلفة على    52

مستوى الدولة والجامعات، وكذلك بفضل الجھود المبذولة لتعزیز جانب الطلب، من حیث التثقیف المالي وزیادة  

 رتبة الثالثة في ھذا المحور. حلت مصر في الم  حیثالحلول والخدمات الرقمیة الٌمقدمة، 
 

 مؤشر السیاسات والتشریعات أوالً: 
 

ُمختلف المبادرات التي تنتھجھا الدول على مستوى القوانین والقواعد التنظیمیة    والتشریعات  السیاساتیتناول محور  

وسیاسات تنمیة قطاع التقنیات المالیة الحدیثة، من خالل حزمة من البرامج من بینھا وجود استراتیجیات وطنیة 

الرقمي، التحول  أو  الحدیثة  المالیة  یتم من خالل  للتقنیات  الذي  المؤسسي  مبادرات  وتوفر اإلطار  إدارة وتوجیھ  ھ 

والمالیة  لإلبتكارات  الحاضنة  البیئة  تعزیز الُمتاح  ،  التنظیمي  اإلطار  عن  فضالً  تنظیمیة،  مختبرات  وجود  مدى 

ولة عن تلك األنشطة وإطار الحوكمة فیما بینھا،  ؤلمختلف أنشطة التقنیات المالیة الحدیثة، والھیئات الرقابیة المس

 التشریعیة التي تطورھا الدولة من أجل تعزیز االبتكار، مع الحفاظ على سالمة القطاع المالي.إضافة إلى البنیة 
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  المصدر: صندوق النقد العربي 

 

) أعاله إستحواذ كل من البحرین واإلمارات والسعودیة وتونس على المراكز األربع األولى 10-7یُبرز الشكل رقم (

في مؤشر السیاسات والتشریعات، بفضل تمیز البحرین بوجود اإلطار التنظیمي الشامل لكافة أنشطة التقنیات المالیة  

ال تشاركھما  كما  رقمي،  تنظیمي  مختبر  وجود  في  اإلمارات  وتشاركھا  من  الحدیثة،  العدید  وجود  في  سعودیة 

المبادرات لتفعیل الحلول والخدمات المالیة الُمبتكرة، وإنتھاج عدة توجھات لتنظیم صناعة التقنیات المالیة الحدیثة،  

من حیث إنتھاج عدة توجھات لتنظیم ھذه الصناعة، مثل االستفادة من البنیة التشریعیة الحالیة، وإستحداث تشریعات  

إلى    جدیدة، واالعتماد على المختبرات التنظیمیة في صیاغة تشریعات جدیدة أو تعدیل النصوص الحالیة. إضافةً 

وجود قواعد لتنظیم نشاط شركات التقنیات المالیة الحدیثة، فضالً عن وجود إطار مؤسسي إلدارة مبادرات تعزیز  

ام األدوات الرقابیة واإلشرافیة الحدیثة  بیئة التقنیات المالیة الحدیثة. كما تتشارك كل من اإلمارات وتونس في استخد

(Regtech/Suptech) . 
 

یلي ذلك كل من الكویت ومصر واألردن وفلسطین وقطر، حیث تتمیز ھذه الدول بوجود مختبرات تنظیمیة لدعم  

البنیة التشریعیة  االبتكارات المالیة لیة  ، إضافة إلى وجود اإلطار المؤسسي إلدارة مبادرات التقنیات الماوتعزیز 

الحدیثة. تعمل كل دول المجموعة على تحدیث األطر التشریعیة الحالیة أو استحداث تشریعات جدیدة لتنظیم صناعة 

التقنیات المالیة الحدیثة.  كما تتمیز المجموعة بإتباع أكثر من نھج في ترخیص شركات التقنیات المالیة الحدیثة،  

تنفرد مصر    أو اإلجازة   /ترخیصسواًء من خالل البنیة التشریعیة الحالیة أو ال من خالل المختبر التنظیمي. أیضاً 

ُمحددة لإلرتقاء بصناعة لمحاور  ، تُحدد برامج عمل  2019بوجود استراتیجیة وطنیة للتقنیات المالیة الحدیثة منذ عام  

یم أنشطة التقنیات المالیة التقنیات المالیة الحدیثة، مع وجود لجنة تنسیقیة علیا للتعاون بین الھیئات المتداخلة في تنظ 

 الحدیثة.  
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 ثانیاً: مؤشر جانب الطلب 
 

یُعنى ھذا المحور بمبادرات الدولة لتعزیز جانب الطلب من كل من األفراد وقطاع األعمال، من حیث توفر الخدمات  

المحور مبادرات الدولة  والمنتجات المالیة الرقمیة وتعزیز التثقیف المالي والتوعیة المالیة الرقمیة. حیث یتناول  

و األعمال  نماذج  ٌمختلف  تفعیل  في  شبكة الرقمیة  المالیة  والمنتجات  الخدماتالمختلفة  إلى  النفاذ  ومؤشرات   ،

المعلومات الدولیة واألجھزة الذكیة واستخدامھا. إضافة إلى المدفوعات الرقمیة، واستراتیجیات الدولة في تعزیز  

  لي، ووجود مراكز للتقنیات المالیة الحدیثة وجمعیات التقنیات المالیة الحدیثة داخل المدفوعات الرقمیة والتثقیف الما

    الدولة، وحجم شركات التقنیات التي إنضمت إلى مجال العمل والُمحفزات الُمقدمة لھا.  

اإلمارات بعدة  ) تصدر كل من اإلمارات والسعودیة المجموعة، حیث تتمیز  11-7یتضح من خالل الشكل رقم (

إلى   النفاذ  زیادة  في  السعودیة  تشاركھا  لھا.  الُمصاحبة  والتقنیات  الرقمیة  المالیة  الخدمات  تفعیل  لزیادة  مبادرات 

 كنسبة  التمویل وعدد مستخدمي الشبكة العالمیة للمعلومات، وُمستخدمي أجھزة الھاتف المحمول واألجھزة الذكیة،

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
 

المالیة الحدیثة على مستوى    الكتلةمن   للتقنیات  السكانیة. تتشارك كل من اإلمارات والسعودیة في وجود مراكز 

الدولة، تعمل كمسرعات أو حاضنات لإلبتكارات المالیة، وبرامج التوعیة حول الخدمات المالیة الرقمیة. إضافة 

- 2018ال األعمال على مدار الثالث سنوات الماضیة (إلى زیادة عدد شركات التقنیات المالیة الحدیثة التي دخلت مج

2020 .( 
 

والمصاریف   الضریبیة  من قبیل الحوافز  التقنیات المالیة الحدیثة،  لشركات  ُمحفزات  اإلمارات بوجود  كما تتمیز 

ألعمال،  الٌمخفضة، إضافة إلى زیادة عدد المبادرات لتفعیل المنتجات والخدمات المالیة الُمبتكرة من قبیل ُمیسرات ا
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البنیة  وتحدیث  الدفع،  في خدمات  واالبتكارات  واالتصاالت،  المعلومات  تقنیة  وبنیة  المالیة  التحتیة  البنیة  وتقویة 

 التشریعیة لتشجیع االبتكارات المالیة.  
 

استراتیجیة   ووجود  المالیة،  والخدمات  المنتجات  في  الشباب  إبتكارات  لتعزیز  مبادرة  إطالق  بفضل  تلیھا مصر 

للتثقیف المالي الرقمي، وحمالت التوعیة حول الخدمات المالیة الرقمیة، وتوفر جمعیة للتقنیات المالیة الحدیثة    وطنیة

تُعزز من دور التوعیة والتثقیف والتعاون بین األطراف ذات العالقة بصناعة التقنیات المالیة الحدیثة.  إضافة إلى  

 لتعزیز الطلب على الخدمات المالیة الرقمیة. المبادرات في مجال االبتكارات في خدمات الدفع  
 

  سنوات  الثالث مدار على األعمال مجال دخلت التيشركات التقنیات المالیة الحدیثة   عدد زیادة كما تتمیز البحرین ب

الُمختبر  ، من حیث إستحداث  الُمبتكرة   المالیة  الحلول  لتفعیل  المبادرات ، وكذلك زیادة عدد  ) 2020-2018(  الماضیة

والدولي اإلقلیمي  المستویین  على  تفعیلھ  یمكن  الذي  الرقمي،  مركز   ، التنظیمي  ووجود  الرقمیة،  الھویة  وتفعیل 

إلى   إضافة  الوطني.  المستوى  على  الحدیثة  المالیة   المعلومات   تقنیة  وبنیة  المالیة  التحتیة  البنیة  تقویةللتقنیات 

 .المالیة االبتكارات  لتشجیع التشریعیة البنیة وتحدیث الدفع، خدمات  في واالبتكارات واالتصاالت،
 

یلیھم المغرب بفضل وجود إطار مؤسسي ُمنظم مسؤول عن البرنامج الوطني للتثقیف المالي في إطار واضح من 

الرقمیة. كذلك   المدفوعات  إبتكارات  النقالة، ودعم  الھواتف  التوعیة حول مدفوعات  برامج  إلى  الحوكمة. إضافة 

 الحدیثة الناشئة.    وجود إمتیازات ضریبیة ومصاریف ٌمخفضة لشركات التقنیات المالیة 
 

 ثالثاً: مؤشر توفر التمویل  
 

یرتكز ھذا المحور على مبادرات الدولة في دعم ُمقدمي الحلول والخدمات المالیة الُمبتكرة في للنفاذ للتمویل، بما 

المالیة   التقنیات  یتلقاه قطاع  الذي  التمویل  الناشئة، ومدى حجم  الحدیثة والشركات  المالیة  التقنیات  یشمل شركات 

المال المؤسسات  إقراض  البنوك، وحجم  من  الحدیثة، ووجود حوافز  الحدیثة  المالیة  التقنیات  والبنوك لشركات  یة 

للمؤسسات المالیة إلقراض ھذه الشركات، إضافة إلى حجم االستثمارات الُموجھ لقطاع التقنیات المالیة الحدیثة على  

 وجھ العموم ولشركات التقنیات المالیة الحدیثة على وجھ الخصوص.  

 
  المصدر: صندوق النقد العربي 
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في المائة، بفضل زیادة    50رد اإلمارات بشكل واضح عن باقي الدول العربیة في مؤشر التمویل، حیث سجلت  تنف

عدد مبادرات تمویل قطاع التقنیات المالیة الحدیثة بوجھ عام، والشركات الناشئة ورواد األعمال بوجھ خاص، من 

، أو المراكز المالیة العالمیة الكائنة في المالیة   وزارة   مثل   الدولة  في  الرسمیة  الجھاتخالل صنادیق أنشأتھا سواء  

الدولة. إضافة إلى ارتفاع حجم االستثمارات الموجھة لقطاع التقنیات المالیة الحدیثة والشركات الناشئة بھ إلى ما 

 .  2019و 2018ملیون دوالر أمریكي خالل عامي  44و 30بین 

  
في المائة لكٍل منھما، حیث تتمیز السعودیة بعدد   31نان وتونس، بنسبة في المائة، ولب 32یلي ذلك السعودیة بنسبة 

من المبادرات إلستقطاب المستثمرین، من بینھا وجود برنامج لتسریع ابتكارات شركات التقنیات المالیة الحدیثة 

قدره   بمبلغ  لُبنان  لمصرف  مبادرة  بوجود  لُبنان  تنفرد  بینما  المستثمرین.  جلب  بھدف  دوالر   600الناشئة  ملیون 

ستثمار في شركات التقنیات المالیة الحدیثة الناشئة وحاضنات وُمسرعات األعمال، أمریكي، لتشجیع البنوك على اإل

في المائة من مصرف لبنان. أما المبادرات على مستوى تونس، فترتكز حول إنشاء صنادیق    75مضمونة بنسبة  

 عاملة في قطاع التقنیات المالیة الحدیثة. على المستوى الوطني لتمویل الشركات الناشئة ال
 

 رابعاً: مؤشر تنمیة المواھب 
 

یغطي محور تنمیة المواھب جھود الدول لتنمیة قدرات أصحاب المواھب سواًء من رواد األعمال، أو الطالب،  

إضافة إلى بناء قدرات العاملین بالھیئات الرقابیة واإلشرافیة. یتناول المحور مبادرات الدولة المختلفة في ھذا الشأن،  

مسابقات بینھا  من  المختلفة،  والمسابقات  مستوى    والفعالیات  على  أو  الدولة  مستوى  على  سواًء  التقني  التسارع 

الجامعات، من أجل تولید االبتكارات المالیة. إضافة إلى برامج التدریب وتنمیة القدرات التي یتلقاھا العاملون في 

 الھیئات الرقابیة واإلشرافیة، على المستویین الدولي واإلقلیمي.  

 
  المصدر: صندوق النقد العربي 
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في المائة، تلیھا االمارات في المرتبة الثانیة بنسبة    87تحتل مصر المركز األول في مؤشر تنمیة المواھب بنسبة  

، بما یشمل رواد األعمال،  " FinYology"في المائة، بفضل إطالق مبادرة رعایة الشباب والطلبة في الجامعات    81

مع  وبالتعاون  المصري  المركزي  البنك  برعایة  الحدیثة،  المالیة  للتقنیات  الوطنیة  االستراتیجیة  برامج  كأحد 

إضافة  الجامعات، التي ینبثق منھا عدة مبادرات أخرى، على سبیل المثال، مناھج تعلیمیة للتقنیات المالیة الحدیثة.   

العاملین ب الھیئات الرقابیة واإلشرافیة من خالل برامج التدریب المھني بالتعاون مع المؤسسات  إلى دعم قدرات 

اإلقلیمیة والدولیة. أما اإلمارات، فقد أطلقت مسابقة للتسارع التقني على مستوى الدولة لمختلف المواضیع بما یشمل  

   قضایا التقنیات المالیة الحدیثة، وبرنامج تدریب برعایة الھیئات الرقابیة.
 

في المائة على التوالي. حیث تتمیز الجھود في المملكة    74و  78یلي ذلك كل من السعودیة والمغرب بنسب بلغت  

العربیة السعودیة ببرنامج تدریب سنوي لتنمیة القدرات وإستقطاب أفضل المواھب للعمل في مجال التقنیات المالیة  

 الحدیثة بالقطاع المالي. 
 

الُمت  الدول  مجموعة  لتعزیز  تتشارك  الدولة  مستوى  على  التقني  للتسارع  مسابقات  تنظیم  في  المؤشر  ھذا  صدرة 

االبتكارات المالیة ورفع قدرات أصحاب الحلول والمنتجات المالیة الرقمیة، إضافة إلى تنظیم عدد من الفعالیات  

 لتنمیة القدرات وزیادة الوعي في مجاالت التقنیات المالیة الحدیثة المختلفة. 
 

 مؤشر البنیة التحتیة المالیة خامساً:

ومدى التقدم في ھذا  یتمحور ھذا مؤشر حول جھود ومبادرات الدول المختلفة في اإلرتقاء بالبنیة التحتیة المالیة  

یستعرض المحور النظم القائمة للبنیة التحتیة المالیة، وممتطلبات االمتثال في ھذه النظم، كذلك مبادرات  الشأن.  

) عموماً والمدفوعات الرقمیة على وجھ الخصوص.  ICTزیز بنیة تقنیة المعلومات واالتصاالت (الدول المختلفة لتع

إضافة إلى جھود رقمنة المدفوعات الحكومیة، والتشغیل البیني بین النظم والشبكات، والبنیة التحتیة الُممكنة إللحاق  

ة في التسویة والمقاصة والتداول ومنصات  العمالء عن بعد. إلى جانب الوقوف على مدى إستخدام التقنیات الحدیث

 التمویل البدیل واإلطار التنظیمي المصاحب لھا. 

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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في  73و 74) تصدر البحرین واالمارات مجدداً محور البنیة التحتیة المالیة بنسب بلغت 14-7یُوضح الشكل رقم ( 

المائة على التوالي، بفعل زیادة البحرین لعدد النظم الحالیة للبنیة التحتیة للمدفوعات، ووجود منصة وطنیة لقواعد  

ة المدفوعات الحكومیة، سواء ما بین  إضافة إلى رقمنة منظومإعرف عمیلك االلكترونیة مرتبطة بالھویة الرقمیة،  

الحكومة واألفراد في االتجاھین، أومن قطاع األعمال إلى الحكومة. بینما تتمیز اإلمارات في مبادرات البنیة التحتیة  

المالیة وتقنیة المعلومات واالتصاالت بتفعیل مبادرت ومنصات لتمویل التجارة وسالسل اإلمداد واإللحاق الرقمي  

زیادة عدد التقنیات الحدیثة الُمستخدمة في التداول والمدفوعات والتسویة، على  نوك. تتشارك كل منھما في  لعمالء الب 

)، وقابلیة التشغیل البیني بین نظم الدفع والشبكات، والمعاییر الُمطبقة،  APIs-DLT-AI- Cloudسبیل المثال (

 . مع وجود قواعد تنظیمیة تحكم منصات التمویل البدیل
 

في المائة، مستفیدة من إكتمال منظومة المدفوعات الحكومیة ما بین   64ذلك السعودیة في المرتبة الثالثة بنسبة یلي 

األعمال، وقطاع  واألفراد    والتسویة،   والمدفوعات  التداولفي    الُمستخدمة  الحدیثة  التقنیات  عدد  وزیادة   الحكومة 

  التمویل   منصات  تحكم   تنظیمیة   قواعد  وجودمعاییر الُمطبقة، مع  وال  والشبكات،  الدفع  نظم   بین  البیني  التشغیل  وقابلیة

 . البدیل
 

الرابع بنسبة   المركز  التشریعات    50جاءت تونس في  الممیزة في مجال  التونسیة  التجربة  المائة، بما یعكس  في 

للمواطنین   الرقمیة  بالھویة  لھا،  المتعلقة  الفنیة  الواجبة والمواصفات  العنایة  لقواعد  الرقمیة  المنصة  إلى  إضافة 

 للعمالء. 
 

 سادساً: مؤشر التعاون والشراكات 

یُعنى ھذا المؤشر بالتعاون على المستوى المحلي بین األطراف أصحاب العالقة بصناعة التقنیات المالیة الحدیثة،  

المالیة   المؤسسات  بین  الشراكات  یشمل  أیضاً  والدولي،  اإلقلیمي  المستویین  على  المماثلة  الجھات  وبین  وبینھا 

 وشركات تقنیات المالیة الحدیثة. 

 
  :صندوق النقد العربي. المصدر 
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)، مستفیدة في 15-7إحتلت اإلمارات المركز األول في مؤشر التعاون والشركات، كما ھو ُمبین في الشكل رقم (

في   الدولیة،  المؤسسات  ومع  والدولي  االقلیمي  المستویین  على  ونظیراتھا  الرقابیة  الھیئات  بین  التعاون  من  ذلك 

صارف المركزیة، أوتتعلق بالمراكز العالمیة للتقنیات المالیة الحدیثة إلختبار مبادرات تتعلق بالعمالت الرقمیة للم

  على بعض الحلول، خصوصاً القائمة منھا على تقنیة سلسة الكتل أو السجالت الموزعة. إضافة إلى توحید الجھود  

الشراكات بین المؤسسات المالیة وشركات   الوطني  المستوى لدمج المختبارات التنظیمیة القائمة. إلى جانب دعم 

التقنیات المالیة الحدیثة، وارتفاع عددھا في عدد من المجاالت، على سبیل المثال قواعد إعرف عمیلك اإللكترونیة  

تجارة باستخدام السجالت الموزعة،  والھویة الرقمیة ومنصة تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وتمویل ال

واإلشرافیة   الرقابیة  والحلول  المركزیة،  للمصارف  الرقمیة  إنشاء  (Regtech/Suptech)والعمالت  أیضاً   .

مسرعات األعمال بین المؤسسات المالیة لتوفیر الحلول المالیة الُمبتكرة، إضافة إلى الشراكة بین الجھات المحلیة 

 في إنفاذ العقود.    الستخدام السجالت الموزعة

  
  68تلتھا في المراكز من الثاني إلى الخامس كل من البحرین والسعودیة وقطر ومصر بنسب تتراوح تنازلیاً بین  

في المائة. تشترك ھذه الدول في جھودھا لتعزیز الشراكة بین المؤسسات المالیة ومقدمي الحلول    63في المائة و

، منصات المدفوعات الرقمیة وقواعد إعرف عمیلك اإللكترونیة والحلول المالیة الُمبتكرة، على وجھ الخصوص

الرقابیة واإلشرافیة، إضافة إلى التعاون مع البنوك المركزیة على المستویین اإلقلیمي والدولي في بعض قضایا  

 التقنیات المالیة الحدیثة.    
 

 49الدول العربیة في ھذا الشأن   دور التقنیات المالیة الحدیثة في أعقاب جائحة كورونا وإجراءات 
 

إنتھجت الدول العربیة في العموم، وعلى إختالف ظروف أسواقھا المحلیة، منھجاً ُمعززاً لدعم بیئة التقنیات المالیة  

وزیادة   العالم  شھده  الذي  العام  واإلغالق  كورونا،  جائحة  أعقاب  في  خاصة  الرقمیة  المالیة  والخدمات  الحدیثة 

 . )عدم التالمس(الُمعامالت عن بُعد 
 

 دنیة الھاشمیة  المملكة األر
 

التوصیة باستخدام المحافظ اإللكترونیة عبر الھواتف المحمولة، وتمكین شركات الدفع  قام البنك المركزي األردني ب

بھدف تمكین العمالء   ،من تقدیم خدمة فتح محافظ إلكترونیة للعمالء والمتاجر والشركات عن بعد وبدون أي تكالیف 

صندوق المعونة الوطنیة وأي برامج حكومیة أخرى  بستالم الرواتب والمساعدات المتعلقة  إ من إجراء التحویالت و

 إلكترونیاً، باإلضافة إلى تمكینھا من تنفیذ عملیات الدفع والتحویل دون قیود من حیث المكان أو الزمان. 
 

العمالء من إرسال الحواالت المالیة إلى الخارج بطریقة إلكترونیة بالكامل  توفیر قنوات إلكترونیة لتمكین  كذلك تم  

ستخدام األوراق النقدیة ودون الحاجة إلى وجود العمیل الفعلي في المؤسسات  إعن    اً بعید  ،من أي مكان وفي أي وقت 

 المالیة. 

 
 ة. المصدر: ُمساھمات المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في فصول التقریر السنوي للتقنیات المالیة الحدیثة في الدول الدول العربی  49
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نیة في نقاط البیع الموجودة لدى التجار  وفیر التقنیات الحدیثة الداعمة لقبول المدفوعات اإللكتروتكذلك تم العمل على  

تمكین التجار وقطاعات تجارة التجزئة من تلقي قیم  بھدف    ،ستجابة السریعةمثل رمز اإل  ،وقطاعات تجارة التجزئة

ً مبیعاتھم من العمالء إلكترونی . ذلك  نتشار فیروس كوروناإحد من  للستخدام النقد  إعن    اً على الفور وعن بُعد، بعید  ا

مكین  تإضافةً إلى    ).Visaو  Mastercardو  EMVCo)  Europayإلى المعیار الصادر عن اللجنة الدولیة    اً ستناد إ

العمالء من تنفیذ عملیات اإلیداع والسحب النقدي من المحافظ اإللكترونیة عبر أجھزة الصراف اآللي لبعض البنوك  

 اقة.دون الحاجة إلى استخدام البط  ،في المملكة اً نتشار إاألكثر 
 

 اإلمارات العربیة المتحدة 
 

المتحدة  اإلمارات  دولة  ستجابة  إ  تشمل وتعزیز  العربیة  الالتالمسیة،  للمدفوعات  القصوى  الحدود  للجائحة زیادة 

على ذلك، فرضت مستوى أعلى من األمان في إطار    المركزي. عالوةً حمالت التوعیة وتعلیق رسوم المصرف  

حیث یتم إجراء تقییمات المخاطر األمنیة للتقنیات الجدیدة التي تم تطویرھا لغرض   ، "ظروف العملیات عن بُعد"

واإلالتشغ البیانات،  وأمن  المصادقة،  وتحسین  التحكم،  قدرات  بتحسین  یسمح  ھذا  بُعد.  عن  األمنیة یل  حتیاطات 

 األخرى. 
 

تعلیق مؤقت لرسوم معالجة المصرف المركزي في أنظمة الدفع التي  ، فقد تم إجراء المدفوعات الرقمیة فیما یخص 

  300عات الالتالمسیة من  ودفم زیادة الحد األقصى لل، وكذلك  2020حتى نھایة عام    یدیرھا المصرف المركزي

 المصرفیة  في المعامالتحمالت توعیة لتشجیع القنوات غیر التالمسیة ب القیام م، إضافةً إلى درھ  500درھم إلى 
 

م  مستوى أمن المعلومات في ظل ظروف العملیات عن بُعد لتقیی  فعتر إفقد  ،  من الفضاء اإللكترونيأما بالنسبة أل

المخاطر األمنیة ألي تقنیة جدیدة یتم تقدیمھا لغرض العملیات عن بُعد، وتكثیف قدرات المراقبة، وتمكین جرد نقاط  

منع  وستخدام المصادقة متعددة العوامل،  إ النھایة لسیناریوھات الوصول عن بُعد، وإمكانیات منع فقدان البیانات، و

على   من خالل،عد في جمیع األوقات  رة وصیانة الوصول عن بُ إداوجوب  والوصول غیر المصرح بھ إلى الموارد،  

حتیاطات  اإلتعزیز  و  ،وتقویة األمان وتشفیر القرص وما إلى ذلك MAM) و MDM و (AV تحدیث  ،سبیل المثال

) والنظر  IDSتزوید أجھزة الصراف اآللي بنظام كشف التسلل (  من جھة أخرى، تم  .األمنیة األخرى ذات الصلة

 مرتفعة.  خطورة   ذاتفي إلغاء بعض أجھزة الصراف اآللي، والتي نادًرا ما تستخدم وتقع في مناطق 
 

 مملكة البحرین 
 

بدون   (NFC) الحد األقصى لحجم معامالت  رفعحدود المدفوعات الرقمیة من خالل    برفع   البحرین  قامت مملكة

 مركز للتقنیات المالیة الحدیثة  قامت الدولة بتسریع التحول الرقمي والشراكات الرقمیة من خالل إنشاء  كذلك  .تالمس

(Fintech Hub) ،    إطار  إضافة إلى    .المالیة الناشئة  التقنیاتالذي یدعم التكامل بین المؤسسات المالیة وشركات

والذي  ،   (API)  ة برمجة التطبیقات البرامجللعملیات المصرفیة المفتوحة من خالل مختبر تنظیمي لواجھعمل  

 إطالق منصة إعرف عمیلك اإللكترونیةتم  كذلك    ،ختبار ونشر الحلولإیسمح لشركات التقنیات المالیة بتطویر و

(e-KYC)    إضافة إلى    ،المالیة بالتحقق من العمالء من خالل قنواتھم الرقمیة  التقنیات سمح للبنوك وشركات  ت ي  تال

 .تعدیل األطر التنظیمیة لدعم التمویل الرقمي
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، إلنشاء نظام بیئي تعاوني  2020أكتوبر    ي ف   Hub)973(  مركز التقنیات المالیة الحدیثةمن جانب آخر، تم إطالق  

دعم التكامل بین  حیث یعمل المركز على    .ستثماربوابة لفرص اإلمن خالل إنشاء  الحدیثة  المالیة  التقنیات    في قطاع  

ة الحدیثة، فیُعتبر المركز القائم على السحابة، منصة  المالی   التقنیاتالمؤسسات المالیة والشركات الناشئة في مجال  

لواجھة برمجة    إختباریةبیئة    یُقدم  كما  .مفتوحة لإلبتكارات، ومنصة لحشد المصادر، وسوق للتقنیات المالیة الحدیثة

التطبیقات   ُ المفتوحة،  مصرفیة  البرامج  وت تطویر  من  الناشئة  الشركات  حلول  إمكن  ونشر   المالیة   التقنیاتختبار 

 الحدیثة.  
 

 Bahrain Openإطار عمل البحرین المصرفي المفتوح ( ،2020، في أكتوبر  أطلق مصرف البحرین المركزي

Banking Framework  (  قواعد الخدمات المصرفیة المفتوحة الصادرة سابقیتبع ً ؛ من أجل  2018في دیسمبر    ا

الصناعة.  التفعیلضمان   قبل  من  المفتوحة  المصرفیة  للخدمات  تطویراإلطار    الشامل  تم  أنھ  إلى  اإلشارة  تجدر 

 بالتشاور مع بنوك التجزئة والمؤسسات المالیة األخرى في البحرین. 
 

التي توفر    :خدمة معلومات الحساب)  1(  :تشمل الخدمات المصرفیة المفتوحة تقدیم فئتین رئیسیتین من الخدمات

خدمة بدء   (2)،  عة من خالل منصة واحدة للعمالء الوصول إلى جمیع معلومات الحساب المصرفي بطریقة مجم

مع السماح بالتحویالت السلسة بین    ،التي تسمح لألطراف الثالثة المرخصة ببدء المدفوعات نیابة عن العمالء  :الدفع

المحمول الھاتف  قائم على  المختلفة من خالل تطبیق  العمالء  تشغیلیة مفصلة یشمل اإلطار   .حسابات  ،  إرشادات 

مفتوحة   فنیة مواصفاتو،  تجربة العمالءلتعزیز  إرشادات  و لسالمة األمن اإللكتروني،وجیھیة  معاییر ومبادئ تو

 . حوكمة لحمایة بیانات العمالءعام لل إطار ، إضافة إلى (API)لواجھة برمجة التطبیقات 
 

التجزئة ومقدمي  ، وھي تستھدف بنوك  2021في ینایر  رسمیاً  الوطنیة    eKYC)(م إطالق منصة  ت في ھذا اإلطار،  

وفر قاعدة بیانات ھویة رقمیة وطنیة للمؤسسات المالیة للتحقق بشكل آمن من تو  الخدمات المالیة وشبكات الصرافة.

ً عمالئھا، والتحقق من صحة معلوماتھم ومشاركة البیانات رقمیة  ھوی ، إضافة إلى  قبل تقدیم المنتجات والخدمات  ا

العمالء من خالل تطبیقاتھم عبر    ةلتحقق من ھویامن خالل  الحدیثة  مالیة  القنیات  شركات التو  وفر فرصة للبنوكت

بالتكامل السلس مع التي تسمح    API)(كما تستخدم المنصة واجھة تطبیقات البرامج    اإلنترنت والھاتف المحمول.

 .األنظمة األساسیة للمؤسسات المالیة والقنوات الرقمیة وتطبیقات األجھزة المحمولة
 

 التونسیة  الجمھوریة 
 

الجائحة من في تونس  مكنت ظروف  المالیة  الخدمات  التعمیم رقم    ،تسریع رقمنة  التونسي  المركزي  البنك  نشر 

مایو    2020-11 مواتٍ ،  2020في  بیئي  نظام  تعزیز  إلى  یھدف  أمن   الذي  وتعزیز  الرقمیة  المدفوعات  لتطویر 

 معامالت الدفع عبر الھاتف المحمول.
 

یانات إلكترونیة وطنیة أدت إلى فتح كمیات ھائلة من بھدف تعزیز إلحاق العمالء عن بُعد، أنشأت الدولة قاعدة ب و

ً یة الوطنیة مصحوبتقدیم رقم الھو  من خالل عملیة اإللحاق عن بُعد، تستند إلى  المحافظ الرقمیة عن بُعد، برقم ھاتف    ا

ذلك إلتحاق التقنیات المالیة  شمل  یذلك،    إضافة إلى  حتیاطات السالمة ومعاییر اإلغالق.ستجابة إلوبالتالي اإل   ، صالح

  لحاق صطناعي التي تھدف إلى تسھیل عملیة إللدولة. تعتمد الشركة على تقنیات الذكاء اإل  الحدیثة بالمختبر التنظیمي
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 ،والتحقق من انتحال الھویة ،  تدقیق المستندات و ،  جمع البیاناتعن طریق:  الھواتف المحمولة  من خالل  عمالء  ال

 .  تفعیل الحساب، ثم الشیكات المصرفیة لمكافحة غسل األموالو ،أوراق اعتماد المخاطر
 

 المملكة العربیة السعودیة 

  
اقتصاد وتشجیع  إعلى ا  كوروناتخذ البنك المركزي السعودي (ساما) إجراءات مختلفة للتخفیف من تأثیر جائحة  إ

البنك  ستكمل  إحیث   عتماد بشكل أكبر في طرق الدفع غیر النقدي كإجراء وقائي خالل تلك الفترة.على اإل  مواطنینال

في   عدمكانات الفنیة التي ساھمت في العمل عن بُ اإلستمراریة األعمال ودعم  إالسعودي جھوده لتعزیز    المركزي

الحدیثة  المالیة  ومنتجات التقنیات  حلول  من إجراءات لتنمیة  البنك المركزي السعودي    ه تخذ العموم، وباألخص ما إ

 بما في ذلك ما یلي:  ؛أثناء الوباء

 
السعودي    البنك المركزيقام  :  في التحویالت المالیة مع البنوك المحلیة  Blockchain)(  سلسلة الُكتل  استخدام تقنیة -

كجزء من إجراءاتھا الھادفة إلى تعزیز إمكانات   (Blockchain)بإیداع جزء من السیولة للبنوك عن طریق تقنیة  

ستخدام  إ  قامت بتجربةالقطاع. وتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي السعودي یعد من أوائل البنوك المركزیة التي  

في التحویالت، وھي إحدى المبادرات المبتكرة التي أطلقھا في إطار جھودھا لتمكین وتطویر   سلسة الُكتل تقنیة

 یات المالیة في المملكة.التقن 
 

یتم ذلك من خالل دعم دفع رسوم جمیع المحالت والجھات  :  دعم عملیات نقاط البیع ورسوم التجارة اإللكترونیة -

ھدف التخفیف من اآلثار المالیة واالقتصادیة المتوقعة على القطاع الخاص في ظل ظروف ب ،في القطاع الخاص

ستمر في  ستمراریة النمو والتوسع المُ إودعم المشاركین في منظومة المدفوعات في المملكة، وضمان  ،  الجائحة

 تقدیم خدمات مدفوعات آمنة وفعالة.
 

لخدمة   - الشراء  الشخصيلایر  300إلى    "أثیر  –  مدى"زیادة حد  التعریف  إلى رقم  الحاجة  بدون  البنك  قرر  :   

لایر    100) من  NFC(التي تدعم تقنیة    "أثیر "  بطاقة السعودي زیادة حد الشراء للبطاقات التي تدعم   المركزي

إلى   ل  300سعودي  ھذه  المعاملة  للایر سعودي  وتأتي  الشخصي.  التعریف  إدخال رقم  إلى  الحاجة  دون  واحدة 

مع الدور الرقابي والتنظیمي   حترازیة السعودي وسعیھ إلى تنفیذ اإلجراءات اإل  للبنك المركزيالخطوة تماشیاً 

 . والوقائیة الصادرة عن الجھات المختصة لوقف انتشار فیروس كورونا المستجد
 

قرر البنك المركزي السعودي رفع  :  لایر سعودي  20000ترونیة الشھریة إلى  رفع سقف زیادة المحفظة اإللك  -

  ) لایر سعودي. 20,000الحد األقصى المسموح بھ للتعبئة من الحد األقصى الشھري للمحافظ اإللكترونیة إلى (

ً ، وفقةالرقمی  اتعودفمویتماشى مع ھدف تعزیز معامالت ال نتشار فیروس  إلإلجراءات االحترازیة المتخذة لمنع    ا

الخاصة بھم عبر  سالمكورونا. وقد ساھم ذلك في   الدفع  الرقمیة، وتسھیل معامالت  المدفوعات  ة مستخدمي 

 .مقدمي خدمات الدفعاإللكترونیة التي یوفرھا  الحوافظتطبیقات 
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 دولة فلسطین 
 

عمل   إطار  الفلسطینیة  النقد  سلطة  المالیة  إطورت  التقنیات  لتعزیز  داخلي  ً الحدیثة  ستراتیجي  قسما تتضمن    التي 

تم    كذلك،  "أطلقت سلطة النقد الفلسطینیة حساب الشمول المالي باإلضافة إلى "المحفظة الخفیفة، كما  للشمول المالي

إل التحتیة  البنیة  تعزیز  على  االعمل  البدائل  المدفوعات  ستخدام  نحو  التحول  تدعم  التي  والتجارة  الرقمیة  لحدیثة 

 اإللكترونیة من خالل:

 .سبقة الدفع وخدمات إضافیةاإللكترونیة والبطاقات مُ   الحوافظمنح تراخیص للشركات لتقدیم خدمات . 1

 .خدمات الدفعُمقدمي صدار التعلیمات لتنظیم عمل شركات إ .2

ربط شركات خدمات الدفع بقواعد بیانات سلطة النقد لتسھیل الدخول إلى ھذا  ستیفاء متطلبات تطویر مشروع  إ.  3

 القطاع ورفع مستویات الشمول المالي. 

 .  (ACH) كبدیل لنظام المقاصة (ECC) إطالق نظام المقاصة اإللكترونیة. 4

 .ستكمال االستعدادات لتنفیذ مشروع تقدیم الفاتورة إ. 5

 . Mobile Payment Switch)( المدفوعات المتنقلة  حویللتنفیذ مشروع ت إستكمال التحضیر. 6

ختبارات مع البنوك للتحقق من مرور جمیع معامالت المدفوعات ببطاقات الخصم المباشر من خالل  إ. إجراء  7

 نقاط البیع عبر المفتاح الوطني وإجراء عملیات المقاصة والتسویة النھائیة محلیاً. 
 

 دولة قطر
 

تبلورت جھود دولة قطر في تیسیر العملیات المالیة عن بُعد في أعقاب جائحة كورونا، وخاصةً من خالل استحداث  

.  One-stop-shop for payment solutions)(  حلول الدفع في قطرجمیع    ما یُسمى بالمتجر الواحد لیشمل

حتیاجات الشركات والعمالء األفراد  ستجابة إلخدمتھا األولى في ھذه المرحلة لإل  (CWallet)  شركة  أطلقتحیث  

قطر أنحاء  جمیع  وذلك في  مجان  ،  المتاحة  اإلنترنت  عبر  الشاملة  الدفع  أدوات  من  حزمة  لجمیع  اً  باستخدام 

ت  ،المستخدمین یمكن  الذي  تطبیقھا  ومجانحمیلمن خالل  بسھولة  ً ھ  الذكیة.    ا الھواتف  الخدمة   تم وقد  على  تصمیم 

بدأت الشركات بالفعل في  وقد    بطریقة توفر حلوالً سریعة وفعالة من حیث التكلفة لیستخدمھا كل فرد في المجتمع. 

الخدمةإ المثالستخدام  سبیل  على  الخدمة،  ھذه  إستخدام  تم  ال  ،  الداخلیة  المصروفات  في  معامالتھا  لسداد  نثریة 

الشركات عن استخدام الشیكات المادیة.  تخليلدفع أجور المستقلین ل اامھستخدإ تم كما والخارجیة منخفضة التكلفة. 

في  كما   المدارس  یشترون    CWallet)(ستخدام رصید  إ بدأت  األطفال  المدرسیة،لجعل  المقاصف  من    من  بدالً 

تكتشفھا  مجموعة أخرى من الفرص یوجد الدفع عن طریق البطاقات، إلزام  ستخدام النقود، ومع قیام المستشفیات بإ

 في المستقبل القریب.  الشركة
 

 یة نالجمھوریة اللبنا 
 

  بشأنوإطالق برامج حمایة المستھلك    حرص مصرف لبنان على تطویر تقنیات الخدمات المصرفیة اإللكترونیة،

الحدیثة  المالیة  التقنیات  سلسلة من المبادرات المتعلقة بأنشطة  ، إضافة إلى  التعامل مع الخدمات المصرفیة اإللكترونیة

 والمدفوعات الرقمیة. 
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إحدى الخطوات  حول المدفوعات اإللكترونیة والعملیات المالیة ك  2020في ینایر  حیث أصدر مصرف لبنان تعمیم  

بنان الذین لدیھم حسابات مصرفیة أو  الرقمي. یسمح ھذا التعمیم لعمالء البنوك المختلفة في لُ المالي  نحو التحول  

ستخدام األجھزة المحمولة إ بإجراء تحویالت مالیة فوریة عبر    MasterCard)(و    Visa Card)(بطاقات دفع مثل  

المناسبة، و لموالتطبیقات  ما  ً یكن مسموح  ھو  سابق  ا ً بھ  یُمكن  .ا التعمیم،  ھذا  بموجب  إجراء    أیضاً  البنوك  لعمالء 

ستخدام التطبیقات  إیمكن لعمالء البنوك المختلفة  ، كما  عضھم البعض بتكلفة منخفضة للغایة تحویالت فوریة بین ب

 المناسبة إلجراء تحویالت فوریة بینھم أو للدفع للتجار واألشخاص العاملین لحسابھم الخاص.
 

ستعادة الثقة  بھدف إ  2021عام    خالل  بنانیةخطط مصرف لبنان إلطالق عملتھ الرقمیة باللیرة اللُ عالوة على ذلك، یُ 

تسھیل طرق الدفع وتنشیط التقنیات النقدیة وخفض    إلى إضافة ،نتقال إلى نظام غیر نقدي في القطاع المصرفي واإل 

 التكالیف التي یتحملھا المستھلكون.
 

مل بنان منصة إلكترونیة لعملیات الصرف تشفي محاولة للسیطرة على سوق الصرف الموازي، أنشأ مصرف لُ و

 بنان والبنوك وشركات الصرافة. مصرف لُ 
 

 جمھوریة مصر العربیة 
 

  على صعید،  الُمستجد   كورونا  لفیروسعمل البنك المركزي المصري بشكل استباقي لتحمل الصدمات االقتصادیة  

 ، على النحو التالي:  وحوافز الدفع اإللكترونيأ ،تمكین البنیة التحتیة الرقمیة القواعد التنظیمیة، أو المرونة في 
 

التنظیمیة - عام  أ:  القواعد  خالل  لوائح  عدة  المركزي  البنك  إلى  2020صدر  الوسائل  إتحفیز    تھدف  ستخدام 

ضمان  ، ونتشار الفیروس إاإللكترونیة وقنوات الدفع وتسھیل إجراء المعامالت المالیة للمواطنین مع الحد من  

ستمرار في تنفیذ أعمالھا وأنشطتھا المختلفة لتلبیة  سالمة وأمن القطاع المصرفي وضمان قدرة البنوك على اإل 

 .افحة غسل األموال فیما یتعلق بالعنایة الواجبة تجاه العمالءالتنسیق مع وحدة مكبوذلك  ،حتیاجات العمالءإ
 

البنك المركزي المصري  سمح  تسھیل التسجیل واستخدام محافظ الھاتف المحمول،  من أجل    الحوافظ اإللكترونیة: . أ

ً بإصدار محافظ الھاتف المحمول مجان الحد األقصى    ، مع زیادة2021أشھر ممتدة حتى نھایة یونیو    6لمدة    ا

تجار، مما أدى إلى زیادة حجم  لل   ألف جنیھ مصري  40ألف جنیھ مصري لألفراد و  30للمحفظة لیصبح  یومي  ال

،  إضافة إلى ذلك   .2019بعام    مقارنةً   2020في عام    في المائة  300معامالت محفظة الھاتف المحمول بنسبة  

بأي وسیلة إلكترونیة یراھا البنك مناسبة، بما في ذلك على   ھم والتحقق منإلحاق ُعمالئھا الُجدد  ُسمح للبنوك ب

والتحقق من ملكیة   ، ورقم ھاتفھ المحمول بطریقة إلكترونیةقومي  سبیل المثال ال الحصر الحصول على رقمھ ال

من ستخدم أثناء عملیة التسجیل عبر منصة الجھاز القومي لتنظیم االتصاالت.  المُ   الھاتف المحمولالعمیل لرقم  

متثال إلجراءات العنایة الواجبة في  عرف عمیلك" الضروریة لإلإكمال عملیة "ست على العمالء إ ھة أخرى،  ج

ستكمال العمیل لإلجراءات المطلوبة یقوم البنك بإغالق  إ. في حالة عدم  حوافظأشھر من تاریخ فتح ال   3غضون  

 إغالق حسابھ. ستحق بعدعلى أن یكون العمیل قادراً على استرداد أي رصید مُ  ، الحساب
 

 & Tap"  لترویج للبطاقات الالتالمسیة ومعامالتبھدف ااإلجراءات بعض تخاذ إ تم  البطاقات ُمسبقة الدفع: .ب

Go"  زیادة حد معامالت، من خالل "Tap & Go"   جنیھ مصري دون    600جنیھ مصري إلى    300من
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األقصى للمعامالت الیومیة بالبطاقات  زیادة الحد  إضافة إلى    .الحاجة إلى رقم التعریف الشخصي للترخیص

 ألف جنیھ للتجار یومیاً.  40ألف جنیھ لألفراد و  30لیصبح 
 

تم تفویض البنوك التي لدیھا ترخیص للحصول على خدمات رقمیة لتعزیز القبول    قبول المدفوعات الرقمیة: .ج

لجمیع   "Request to Pay" التصریح بالدفع    وخدمة   (QR Code)ستجابة السریعةاإلرمز  الرقمي من خالل

بسطة للتجار والمؤسسات متناھیة  المُ   KYC)(إجراءات    . إضافة إلى إتباع"POS"  التجار الذین لدیھم نقاط بیع

ً الصغر وفق  .2019الصادرة في مارس وإجراءات العنایة الواجبة لعمالء الدفع عبر الھاتف المحمول بنود  ل ا
 

إتخذ البنك المركزي المصري بعض التدابیر بھدف زیادة    من خالل شبكة المعلومات الدولیة: د. الخدمات البنكیة  

  الحالیین   م تسجیل عمالئھب ك  وللبن  السماح  ، من ضمنھاجائحة لحصول على الخدمات المصرفیة عبر اإلنترنت أثناء ال ا

التحقق   باستخدام طرق  العمیل  ھویة  من  التحقق  من  من خالل  شائع ألي  بشكل  المستخدمة  المعتادة  اإللكترونیة 

متثال إلجراءات البنك للتسجیل في الخدمة المصرفیة عبر اإلنترنت  من العمالء اإل  إضافة إلى الطلب  .منتجات البنوك

 أشھر. 6في غضون 
 

ً ضمان وصول أسھل وأكثر أمانبھدف  :  تمكین البنیة التحتیة الرقمیة -  ختلف الخدمات المالیة الرقمیةومرونة إلى مُ   ا

، قام البنك المركزي  من الخدمات المالیة الرسمیةلقطاعات المحرومة  ، وخصوصاً لللمواطنین في جمیع المحافظات 

جھاز كمرحلة أولى، لتصل إلى إجمالي   6500مبادرة لتوسیع عدد أجھزة الصراف اآللي بنحو  إطالق  ب المصري

، مع إعطاء األولویة للمناطق األكثر  2022عام  آلي موزعة في جمیع أنحاء مصر خالل  ألف جھاز صراف    20

 التي تفتقر إلى الخدمات المالیة. وكثافة 
 

نتشار المتزامن لقنوات القبول اإللكترونیة المختلفة التي تدعم  لعمل على التوسع واإلا : تحفیز المدفوعات الرقمیة -

ً ستھداف التجار الذین لیس لدیھم حالیإفي جمیع المحافظات، من خالل    عن بُعدالمعامالت   قنوات قبول إلكترونیة    ا

البنك  ، قام  ذات السیاقوفي   .QR Code)(  ) أو قبول رقمي من خالل رمز االستجابة السریعةPOS(  بیعكنقاط  

الوصول ، تستھدف  المركزي بتمویل مبادرة زیادة عدد قنوات القبول اإللكترونیة بمیزانیة تقدیریة تبلغ ملیار جنیھ 

نقاط البیع اإللكترونیة ودعم القبول الرقمي من خالل رمز االستجابة السریعة للوصول إلى  لألف جھاز    300إلى  

 جدید.   (QR)ألف رمز  200
 

التقن - المركزي المصري سباق اإل إ:  ي لرفع تحدیات جائحة كورونامسابقة التسارع  حول    بتكارستضاف البنك 

كوروناتحدیات   المالیة  جائحة  والمؤسسات  البنوك  تواجھھا  معالتي  بالتعاون  المالیة  ،  الرقابة  والسفارة    ھیئة 

التقنیات    شركاتوریة  البنوك والمؤسسات المالیة المصتعزیز التوافق بین  البریطانیة. تھدف ھذه المبادرة إلى  

ُ الناشئة التي لدیھا حلول جاھزة  المالیة الحدیثة  فیروس كورونا.تفشي  ثیرھا ی التحدیات التي  من رفعمكنھا ت
 

للتقنیات  تطویر حلول نموذجیة أولیة    إلىھدف من المشروع  : یعلى مستوى القارة األفریقیة  مسابقة التسارع التقني -

القارة األفریقیة    اتقتصادإدعم تعافي    د علىوالتي قد تساع   ،بین القطاعین العام والخاصبالشراكة    المالیة الحدیثة

دول مشاركة   أربعة  على مشاركةالمشروع  یعتمد    .صدمة جائحة كورونا  بشكل أكثر شمولیة ومتانة في أعقاب

ونیجیریاة، وھي  رئیس أفریقیا  وكینیا وجنوب  جلسات  ، وھي مرحلة  مراحل رئیسة   من ثالثةویتكون    ،مصر 
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. إضافة إلى مرحلة السباقات التقنیة (Problem Statement)إلستخراج بیان المشكلة العامة المائدة المستدیرة 

المرحلة الثالثة، والتي ترتكز على الفعالیة    طویر نماذج أولیة من الحلول لمشكالت لت وأخیراً  المرحلة األولى. 

الذي   التي تم تطویرھا  عرضونالمشاركون وی  ھافییلتقي  الحضوریة  المختلفة  النموذجیة  تم  الحلول  أنھ  علماً  ؛ 

 نتھاء فعلیاً من المرحلة األولى.اإل
 

 المملكة المغربیة 
 

المملكة المغربیة إلى تعزیز استخدام الخدمات المالیة الرقمیة في أفضل الظروف ودعم  التي إتخذتھا  تھدف التدابیر 

 الرقمي منھ، خاصةً في أعقاب جائحة كورونا، شملت ھذه الجھود عدة جوانب: بما في ذلك  ،  الماليتطویر الشمول 
 

جراءات  من خالل بعض اإلعد  عن بُ إلحاق العمالء  في مجال  ت جھود بنك المغرب  تجلّ :  إلحاق العمالء عن بُعد -

القدرة   لدیھا  التي  للبنوك  السماح  التقنیات  إ على  منھا:  ً باستخدام  قدما عمیلك    في  لمضي  إعرف  إجراءات 

یُسمح  لفتح الحساب (e-KYC) اإللكترونیة   كذلك  بالمضي قدم.  ً لمؤسسات الدفع  الدفع من    ا في فتح "حساب 

باستخدام رقم  دوالر أمریكي، و  500بحد أقصى  عن بُعد  )  Level 2 Payment Account( "  الثانيالمستوى  

حیث یلزم فقط رقم   ، بسط بشكل مُ أما عن إلحاق التجار، فیتم   .ھاتف صالح ونسخة من بطاقة الھویة الوطنیة فقط

في  في السیاق نفسھ،    تعزیز تسجیل التجار وتوسیع قبول الدفع اإللكتروني.بھدف  الھویة الوطنیة والرقم التجاري  

اإل لزیادة  ظل  الرقمیةاألستجابة  المالیة  لتأمین  نشطة  الدفع  خدمات  على  أكثر صرامة  رقابة  الدولة  فرضت   ،

فعَلحتیال،  البطاقات المصرفیة ضد اإل  التي یجب على مؤسسات    حیث  بنك المغرب مجموعة من المتطلبات 

عدات لمكافحة لمعامالت، ومعلى احتیال  الدفع االمتثال لھا. وتشمل ھذه المتطلبات إنشاء نظام تنبیھ ومراقبة لإل

 تعزیز معاییر أمان البطاقة. إضافة إلى  الكاشطات ألجھزة الصراف اآللي، 
 

الدفع - وخدمات  المدفوعات  نظم  التي  م:  تعزیز  اإلغالق  إجراءات  المغرب  إ ع  بنك  وضع  الحكومة،  تخذتھا 

بما في ذلك إمكانیة فتح الحساب    ،من أجل تخفیف شروط فتح الحساب بشكل مرن وسریع  الالزمة    اإلجراءات

یشمل ذلك الفئات الُمشار إلیھا أعاله، وھي األفراد وُمقدمي خدمات الدفع والتجار. أما في إطار تعزیز   ،عن بُعد

تقدیم مساعدة محددة ألنظمة مدفوعات التجزئة، وبالتحدید غرفة المقاصة  ة المالیة، فشملت اإلجراءات  تیالبنیة التح 

، وھما أمران مھمان من الناحیة الوظیفیة للحفاظ على ثقة الجمھور )(Payment Switchالدفع    األلیة ومفتاح

في أفضل الظروف   الفئات الُمستھدفة جتماعیة على  ستخدام أدوات الدفع الكتابیة وتمكین توزیع المساعدة اإل إفي 

 . الممكنة
 

المتفاعلة في مجال التثقیف  تعزیز وتنسیق جھود الجھات العامة والخاصة  تشمل  :  سیاسات تعزیز التثقیف المالي -

  دعمإضافة إلى    .الُمستجد  فیروس كوروناتبعات  ستباقي الذي یستھدف القطاعات التي تأثرت عائداتھا بالمالي اإل

ف یمكنھم  عتمادھا، وشرح كیمن خالل نشر الممارسات الجیدة إل  أفراد المجتمع، خصوصاً الفئات الھشة منھم، 

توفیر تدابیر محددة لتشجیع كذلك    .حتیال وما إلى ذلكستفادة من المساعدات الحكومیة، وحمایة أنفسھم من اإلاإل

  ، برامج التعلیم المالي   في أعقاب الجائحة، بما یشملتعزیز الشمول المالي    بھدفالرقمیة  المالیة  ستخدام الخدمات  إ

 بالقنوات المالیة الرقمیة.  على درایة  یستل  الفئات الھشةأن نسبة كبیرة من  خصوصاً 
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 الخالصة
 

الرقمي التحول  أھمیة  فیروس كورونا  جائحة  العالم   أثبتت  أنحاء  المالیة  في مختلف  التقنیات  فمن جھة ساھمت   ،

ستمرار الخدمات المقدمة من القطاعین العام والخاص، ومن جھة أخرى الحد من المخاطر الصحیة.  إالحدیثة في  

أھمیة   تبرز  تطویریة لذا  فرص  وإیجاد  الرقمي،  التحول  وتشجیع  المالي،  للقطاع  الرقمیة  التحتیة  البنیة  تعزیز 

 للقطاع المحلي الخاص. واستثماریة في مجاالت التقنیات المالیة محلیاً، لتعزیز القدرات التنافسیة
 

حیث دأب عدد من ھذه الدول على إطالق    ،الرقمي  خطت الدول العربیة خطوات ھامة فیما یخص الشمول المالي

لھ، بما یدعم   التحتیة الالزمة  البنیة  المالي بشكل مدروس وحصیف وتوفیر  الشمول  لتعزیز  إستراتیجیات وطنیة 

والمستدام،   الشامل  عدة   حیثالنمو  على  والخطط  اإلستراتیجیات  برامج    أبرزھا:من  محاور    ارتكزت  تطویر 

ال للشمول  الحدیثة،  و،  ماليوإستراتیجیات وطنیة  المالیة  التقنیات  الخدمات  واالستفادة من  تعزیز حمایة مستھلكي 

ھتمام بوصول المرأة والشباب للخدمات المالیة الرسمیة،  اإلوھتمام بقضایا التثقیف والتوعیة المالیة،  اإلوالمالیة،  

 المالیة.  ھتمام بدعم المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ووصولھا للخدماتاإلو
 

في سبیل تعظیم اإلستفادة    بالرغم من الجھود الكبیرة التي قامت بھا المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

، وھذا  الرقمي  ، إال أن ھناك حاجة لمواصلة ھذه الجھود لتحسین مؤشرات الشمول الماليمن التقنیات المالیة الحدیثة

الجھود من كافة األطراف ذات العالقة لتحسین مؤشرات الشمول المالي بشكل  یتطلب االستمرار ببذل المزید من  

حیث یجب مواصلة االھتمام بتعزیز الشمول المالي الرقمي، وتعزیز الوعي المالي الرقمي للجمھور، وإطالق   ،أكبر

وإرساء   ،الحالیةعتماد على التقنیات المالیة الحدیثة في األزمة  زیادة اإلضوء  حمالت واسعة عن بعد، وذلك في  

 . سبل تعزیز الثقافة المالیة بالتنسیق مع المؤسسات التعلیمیة
 

  ، تعزیز القواعد التنظیمیة الداعمة لجھود تطویر األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعدكما تبرز أھمیة  

التأكد من وجود  وأھمیة  ،  وكذلك قیام البنوك التجاریة بتنفیذ العملیات المالیة الرقمیة واستخدام التقنیات المالیة الحدیثة

وأمن المعلومات، وتوفیر البنیة التحتیة المالءمة وتوفیر    األمن السیبراني  تعزیز إجراءات وتدابیر وأطر واضحة ل

نقطاعھ یؤدي إلى حدوث  إ نترنت، حیث إن  ھتمام بخطط بدیلة في حال انقطاع اإل اإل  ك كذل  . الدعم التقني المناسب

وتطویر    لدى القطاع المالي  تعزیز منظومة اإلمتثال وإدارة المخاطركما من األھمیة بمكان مواصلة    مخاطر تشغیلیة.

  وزیادة   والمالیة  لیات المصرفیةالتقنیات المالیة الحدیثة في تنفیذ العم  المرتبطة بمخاطرمنھجیاتھا لمواجھة التحدیات  

لوجھ   وجھاً  العمالء  مع  التواصل  دون  تنفذ  العملیات  أن  خصوصاً  اإلرھاب،  وتمویل  األموال  غسل  مخاطر 

(Nonface to face)  ،  أھمیة تطویر مبادئ الستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في ھذه المرحلة بشكل آمنتبرز ھنا. 

 . والتوقیع اإللكتروني )eKYC(د المتعلقة باستخدام الھویة الرقمیة ونموذج كذلك من األھمیة بمواصلة الجھو
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ھا. كما أن مواجھة  رار المالیة والمصرفیة وتھدد استق تعد األزمات المالیة من أبرز التحدیات التي تواجھ األنظمة

السلطات الرقابیة  تسعى األزمات والتقلبات المالیة والحفاظ على االستقرار المالي من أھم األھداف الرئیسة التي 

لتحقیقھا. لذلك برزت الحاجة إلى بناء مؤشر یعبر عن حالة النظام المالي في الدول العربیة من خالل مجموعة 

 التحدیات التي تواجھ ھذا النظام.   من المتغیرات یمكن من خاللھا تحدید
 

طورت السلطات الرقابیة أنظمة جدیدة لعملیة الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي،  في ھذا اإلطار،  

تمثلت في تطویر أنظمة اإلنذار المبكر ومؤشرات االستقرار المالي، وذلك لتقییم مدى استقرار القطاع المالي. 

احتم من  مبكر یقلل  االستقرار المالي بمثابة نظام إنذار  مؤشرات  تُعتبر  عن  حیث  الیة حدوث األزمات، فضالً 

تخفیض تكالیف معالجة آثارھا. لذا فإن معظم السلطات الرقابیة أصبحت تولي اھتماماً بالغاً لموضوع مؤشرات  

االستقرار المالي، بھدف التعرف على التحدیات التي قد یواجھھا القطاع المالي، إضافة إلى تحدید توقیت وكیفیة  

 التدخل المناسبین.  
 

من أبرز التحدیات التي تواجھ   إنأثبتت التجارب أھمیة وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حیث  

السلطات الرقابیة المشرفة على القطاع المالي و/أو المصرفي، ھو ضمان وجود إشراف فعال على المستویین  

التعامل مع األزمات المصرفیة یجب أن یبدأ  الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على االستقرار المالي. بالتالي، فإن  

حترازیة الكلیة وذلك لتحدید ومراقبة والحد من المخاطر على  بتوقع األزمة قبل حدوثھا، ومن ثم تبني الرقابة اإل 

 .النظام المالي ككل
 

 ستقرار المالي الھدف من تطویر مؤشر اإل 
من ضرورة    المالي  االستقرار  مؤشر  تطویر  أھمیة  المالي  تنبع  االستقرار  مستوى  یقیس  كمي  مؤشر  وجود 

بموضوعیة ویعمل كأداة للتوجیھ واإلنذار المبكر، حیث ینذر متخذي القرار وواضعي السیاسات باحتمال تعرض  

تبرز أھمیة تطویر مؤشر   .النظام المالي ألزمة مالیة قبل وقوعھا، التخاذ ما یلزم من سیاسات وإجراءات وقائیة

 المالي من خالل ما یلي: قیاسي لالستقرار
 

 یسمح بأن تكون عملیة تقییم سالمة النظام المالي مبنیة على مقاییس كمیة وموضوعیة. -

 یساعد على ترسیخ مبدأ الشفافیة واإلفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملین مع النظام المالي.  -

 توجیھ االنتباه للظواھر المختلفة (ال سیما النظامیة).  -

 قارنة أداء القطاع المالي بین الدول.  م -

 مراقبة تطور بعض المتغیرات المھمة ومقارنتھا عبر الزمن (من خالل رسم خارطة المخاطر). -

یعد مؤشر االستقرار المالي أداة تكمیلیة ألنظمة اإلنذار المبكر واختبارات األوضاع الضاغطة، من خالل ما   -

 التقلبات في النظام المالي.یعكسھ ویحدده من درجة المخاطر أو 

واألغراضالمنھجیات:المالياإلستقرارمؤشرات

الفصل الثامن
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 یعد مؤشر االستقرار المالي أداة تعكس أھم التطورات في القطاع المالي ومستوى المخاطر المحتملة. -

 
تتطلب عملیة بناء المؤشر توفر قاعدة بیانات شاملة، حیث أن رصد وتقییم المخاطر النظامیة المحتملة ینبغي أن  

ذات الصلة على مستوى االقتصاد الكلي ومؤشرات الرقابة االحترازیة  یستند إلى مجموعة واسعة من البیانات  

الھیكل   تطویر  أن  إذ  السوق،  من  علیھا  الحصول  یتم  التي  البیانات  عن  فضالً  والعقارات،  المال  رأس  وأسواق 

نات  المناسب واإلجراءات لجمع كافة أنواع البیانات ذات الصلة وبطریقة تضمن السریة التامة في استخدام البیا

اإلشرافیة،   والخبرة  واالقتصاد،  بالسوق  والمعرفة  التحلیل  تطور  یتطلب  الذي  األمر  كبیراً،  تحدیاً  تمثل  الدقیقة، 

 فضالً عن  رصد حاالت التعرض للمخاطر في األسواق والمؤسسات المالیة. 

 
 بخصوص مؤشر اإلستقرار المالي الدراسات والتجارب الدولیة

) 2006قام جیرسل وھیرمانك (ھنالك العدید من الدراسات التي حاولت إیجاد مؤشر یقیس االستقرار المالي، فقد  

التشیك المالي في جمھوریة  الرئیسیة    ، ببناء مؤشر إجمالي لالستقرار  المالیة  المتانة  مؤشرات  قیم  إلى  استناداً 

وتجمیع المتغیرات التي    (Standardization)  50للبنوك، حیث تم تطبیع البیانات باستخدام المنھجیة المعیاریة

بناًء   ،كما تم تعیین أوزان ترجیحیة لكل متغیر  ،تم االعتماد في اختیارھا على أفضل الممارسات الدولیة الحدیثة

 ى اجتھاد وخبرة الذین قاموا بتطویر المؤشر كما یلي: عل

وتأثیرھا إیجابي (عالقة طردیة) على مؤشر    ،51في المائة    5نسبة كفایة رأس المال: أُعطیت وزن ترجیحي   .1

 االستقرار المصرفي. 

  25وقد أُعطیت وزن ترجیحي    ،جودة االصول: ممثلة بنسبة التسھیالت الغیر عاملة إلى اجمالي التسھیالت  .2

 سلبي على المؤشر (عالقة عكسیة).   وتأثیرھا في المائة

وقد أُعطي معامل الربحیة وزن   ،والعائد على حقوق الملكیة  األصول،الربحیة: ممثلة بنسبتي العائد على   .3

 وتأثیره ایجابي على المؤشر.  ،في المائة 25ترجیحي 

ونسبة االصول عالیة السیولة إلى ودائع    األصول،سیولة إلى اجمالي  السیولة: ممثلة بنسبتي االصول عالیة ال  .4

 وتأثیرھا ایجابي على المؤشر.  ،في المائة 25وقد أُعطیت وزن ترجیحي  ،العمالء

  ، مخاطر سعر الفائدة: ممثلة بنسبة صافي مراكز إجمالي المیزانیة العمومیة لثالثة أشھر إلى إجمالي األصول  .5

   .وتأثیرھا ایجابي على المؤشر في المائة 10وقد أُعطیت وزن ترجیحي 

مخاطر سعر الصرف: ممثلة بنسبتي القیمة المطلقة لصافي إجمالي المراكز بالعملة األجنبیة إلى رأس المال  .6

إلى    ،)TIER 1 capitalاألساسي (  بالعملة األجنبیة  العمومیة  المیزانیة  المطلقة لصافي مراكز  والقیمة 

وتأثیرھا سلبي على   في المائة 10وقد أُعطیت وزن ترجیحي  ،) TIER 1 capitalرأس المال األساسي (

 المؤشر. 
 

 
ومن ثم قسمة قیمة الناتج على االنحراف   )من قیمة المؤشر(  (µ)رح قیمة الوسط الحسابي  طعن طریق  (di)  مؤشرات الفرعیة  تم تطبیع ال  50

      لكل مؤشر وفق المعادلة  ) σ(المعیاري 
الفترة   یشیر الباحث بأن السبب وراء إعطاء نسبة كفایة رأس المال وزن قلیل ھو لتخفیف أثرھا على المؤشر وذلك ألن القیم كانت عالیة جداً خالل  51
 ) األمر الذي یؤدي إلى زیادة في قیمة المتوسط الحسابي للقیم والذي قد یخلق تشوھاً في المؤشر.2000-2003(
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حیث استخدم ست مؤشرات فرعیة    ،) ببناء مؤشر القوة المالیة2006(  التركيقام البنك المركزي    من جانب آخر،

ومخاطر أسعار    ،ومخاطر أسعار الصرف  ،والربحیة  ،والسیولة  ،وجودة الموجودات  ،كفایة رأس المال  :تغطي

 إال أنھ تم اعطاء المتغیرات أوزان ترجیحیة متساویة.   ،الفائدة 
 

قتصاد  خالل األزمة المالیة العالمیة األخیرة، عمل كارداریلي، إلكداغ، والل ضمن تقریر آفاق اإلمن جانب آخر،  

تمدوا متوسطاً  إعو  ،لإلشارة إلى نوبات التوتر المالي  ،على بناء مؤشر اإلجھاد المالي  ،(2008-2011)العالمي  

لسبع متغیرات مرتبطة بعائدات سوق األوراق المالیة متكافئاً    ،الحكومیةوالدیون    ، والعمالت األجنبیة  ، مرجحاً 

فئات وھي:   3المتغیرات إلى    والربحیة المصرفیة، تم تقسیم ھذه  ، والسیولة  ،والمخاطر  ،حتیاطیات الدولیةواإل

البنوك،   المالیةوقطاع  األوراق  الطریقة  ،  سوق  باستخدام  التطبیع  منھجیة  تطبیق  تم  وقد  الخارجي.  والصرف 

للمتغیرات  الفردیة   ،المعیاریة  المتغیرات  إلى مؤشر   ،ومن ثم تجمیع  المرجحة للوصول  المتوسطات  باستخدام 

 اإلجھاد المالي الكلي.
 

متغیر تتعلق بنمو   20یتكون من   ،ستقرار الكلي للنظام المالي الروماني) مؤشراً لإل2010ألبلیسكو (وضع  كذلك  

من  ،قتصاد الدولي، حیث تم إعطاء وزن أكبر للقطاع المصرفيوضعف وسالمة النظام المالي باإلضافة إلى اإل

طاع المصرفي یتسم بأھمیة كبیرة في نظراً إلى أن الق  ،ستخدام معظم المتغیرات من واقع مؤشرات البنوكإخالل  

حیث   الروماني،  المالي  التجریبي  ستخدام إ تم  النظام  التطبیع  منھجیة  استخدام  تم  البیانات  تطبیع    52عملیة 

(Empirical Normalization)  :وفق اآلتي 

 تم تجمیع المؤشرات الفردیة في أربعة مؤشرات مركبة وھي: .1

 المالیة (یتكون من أربع مؤشرات فردیة). مؤشر التنمیة  أ.     

 مؤشر الضعف المالي (یتكون من ثماني مؤشرات فردیة).   ب.    

 مؤشر السالمة المالیة (یتكون من خمس مؤشرات فردیة).   ج.   

 قتصادي العالمي (یتكون من ثالث مؤشرات فردیة). مؤشر المناخ اإل د.    

وذلك بالوسط الحسابي الترجیحي للمؤشرات المركبة   ،المؤشر النھائي. بعد تطبیع قیمة المؤشرات، تم حساب  2

 األربع. 
 

ستقراره  إحالة    لتقییم  ،) على تطویر مؤشر تجمیعي لقطاع ماكاو المصرفي 2011عمل تشینغ وتشوي (من جانبھ، 

المبكر اإلنذار  التي    ، في إطار نظام  المختارة  المؤشرات  لمجموعة من  المؤشر كمتوسط مرجح  تم تطویر  حیث 

 ستقرار المالي كما یلي: تغطي جوانب مختلفة من اإل

منھجیتین مختلفتین .1 باستخدام  البیانات  تطبیع  التجریبي  :وھما  ،تم  التطبیع  ومنھجیة  المعیاریة  وتم    ،المنھجیة 

ستقرار المالي (وقد كانت  ستكمال بناء مؤشر اإلإفي    ه ھجیة على حدستخدام البیانات المطبعة الناتجة من كل منإ

 . نتائج المؤشر متناسقة بشكل كبیر عند تطبیق أي من المنھجیتین)

 
ثم قسمة الناتج على مدى  )( للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر     (min)عن طریق طرح القیمة الصغرى  (di)  مؤشرات الفرعیةتم تطبیع ال  52

    المؤشر الفرعي وفق المعادلة
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أنھ تم    ،تم جمع البیانات المطبعة في مؤشر واحد باستخدام الوسط الحسابي  .2 عطاء وزن موحد لجمیع  إعلماً 

 الفرعیة.البیانات ضمن المؤشرات  

المالیة  إ تم   .3 الھشاشة  مؤشر  المالیة،  المتانة  (مؤشر  الثالث  الفرعیة  للمؤشرات  الترجیحي  المتوسط  حتساب 

بحیث تم اعطاء مؤشر المتانة    ،لحساب مؤشر تجمیعي لالستقرار المالي  ،قتصادیة االقلیمیة)ومؤشر البیئة اإل

والذي یوضح مدى أھمیتھ بتأثیره على االستقرار    ،بناًء على اجتھاد الباحث   في المائة  60ترجیحي    المالیة وزن 

 للمؤشرین المتبقیین.  في المائة 40وتم اعطاء وزن ترجیحي  ،المالي
 

ستخدم منھجیة تجمع بین  إ بحیث    ،ستقرار القطاع المصرفيإبتطویر مؤشر    ، فقد قام البنك المركزي النیجیريأما  

 السالمة المصرفیة ونقاط الضعف في االقتصاد الكلي وتأثیر البیئة المالیة الخارجیة كالتالي:

 ستخدام المنھجیة المعیاریة.إ في عملیة تطبیع البیانات تم  .1

تم تقسیم البیانات إلى مؤشرات فرعیة وھي مؤشر المتانة المصرفیة، مؤشر الھشاشة المصرفیة ومؤشر البیئة   .2

 قتصادیة. اإل

 حتساب المؤشر الفرعي بجمع البیانات المطبعة على عددھا (الوسط الحسابي). إتم   .3

 تم جمع المؤشرات الفرعیة الثالث مضروبة بالوزن الترجیحي لكل منھا.   .4

  
-1997باستخدام بیانات القطاع المصرفي خالل الفترة (  ،ستقرار مالي كليإ قام بنك جامایكا بتطویر مؤشر  كما  

العوامل اإل2010 إلى تجمیع  الجزئیة،  ) باإلضافة  المالي.  والدولیة في مقیاس واحد لإل   ،الكلیةوقتصادیة  ستقرار 

ستقرار المالي، وھي: مؤشر  بحیث تغطي جمیع جوانب اإل   ،متغیراً ضمن أربع مؤشراٍت فرعیة   19ختیار  إ حیث تم  

ستقرار  إقتصادیة العالمیة؛ لبناء مؤشر  التطور المالي، مؤشر الضعف المالي، مؤشر المتانة المالیة ومؤشر الحالة اإل

 مالي كلي حسب الخطوات التالیة:

 ستقرار المالي (إیجابي أم سلبي). تم تعدیل البیانات حسب تأثیرھا على اإل .1

 تم تطبیع البیانات حسب منھجیة التطبیع التجریبي.  .2

 حتساب المؤشرات الفرعیة كمتوسط بسیط لمجموع البیانات على عددھا، وذلك للمؤشرات الفرعیة األربعة.إ   تم  .3

حتساب مؤشر االستقرار المالي كمتوسط مرجح للمؤشرات الفرعیة، وقد تم تحدید أوزان ھذه المؤشرات  إتم   .4

  8على وزن كونھ یتضمن  حیث تم إعطاء مؤشر الضعف المالي أ  ،حسب عدد المتغیرات الخاصة بكل مؤشر

 متغیرات فقط.  3متغیرات، بینما أقل وزن كان من نصیب مؤشر الحالة االقتصادیة العالمیة كونھ یتضمن  

 .)(Monte Carlo Simulationھذا باإلضافة إلى التنبؤ بقیمة المؤشر لمدة سنة مستقبلیة وفق منھجیة  .5
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 العربیة في الدول ستقرار المالي مؤشر اإلأوالً: 

   [The Arab Financial Stability Index (AFSI)]  في الدول العربیةستقرار المالي  إعداد مؤشر اإل

ستقرار  ھتمام متزاید لدى الدول العربیة لتطویر مقیاس كمي یعبر عن حالة النظام المالي وسالمتھ، كمؤشر اإلإھنالك  

ستقرار المالي عبر الزمن، علماً أنھ من الممكن  الدول وتحلیل حالة اإلالمالي الكلي، بما یسھل عملیة المقارنة بین  

قتصادیة لتلك الدول. في ضوء أن  أن تختلف المنھجیات من دولة إلى أخرى حسب طبیعة النظام المالي والبیئة اإل

أنظمتھا   ستقرار مالي یُراعي خصوصیةإعدد من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة قامت بتطویر مؤشر  

ستخدام منھجیة بمتغیرات موحدة على مستوى كل دولة عربیة. في ضوء إقتصادیة، فمن الصعوبة بمكان  المالیة واإل

ستقرار المالي في الدول العربیة بتطویر مؤشر تجمیعي ذلك، قام صندوق النقد العربي بالتعاون مع فریق عمل اإل

ستقرار المالي على صعید المنطقة العربیة ككل. قیاس مستوى اإل، یھدف إلى  في الدول العربیةستقرار المالي  لإل

یسعى صندوق النقد العربي بالتعاون مع فریق عمل االستقرار المالي باستمرار إلى مراجعة وتطویر المؤشر بصفة  

 ستثماریة.قتصادیة واإلدوریة، أخذاً باالعتبار التطورات الحاصلة في القطاع المالي والبیئة اإل

 

 (AFSI) في الدول العربیةستقرار المالي مؤشر اإل  مكونات

 

یتكون المؤشر من :  في الدول العربیةستقرار المالي  مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب   . أ

 ): 8-1على النحو التالي، مفصلة في الجدول رقم ( أربعة مؤشرات رئیسة
 

فرعیة، وھي: نسبة كفایة رأس المال، ونسبة الدیون غیر  مؤشرات    10مؤشر القطاع المصرفي: یتكون من   .1

العاملة إلى إجمالي الدیون، ونسبة صافي الدیون غیر العاملة إلى قاعدة رأس المال، ونسبة تغطیة مخصصات  

القروض، ونسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة، ونسبة إجمالي الدیون إلى إجمالي ودائع العمالء، 

ائد على األصول، ونسبة العائد على حقوق الملكیة، ونسبة إجمالي المصروفات من غیر الفوائد إلى ونسبة الع

 إجمالي الدخل، ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل. 
 

الكلي: یتكون من   .2 المحلي اإلجمالي باألسعار   6مؤشر االقتصاد  الناتج  مؤشرات فرعیة، وھي: معدل نمو 

الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي  الجاریة، ونسبة عجز 

اإلجمالي، ومعدل نمو اإلیرادات الحكومیة، ومعدل التضخم، ونسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي. 
 

ندوق النقد العربي، ونسبة  مؤشر سوق رأس المال: یتكون من مؤشرین فرعیین، وھما: المؤشر المركب لص .3

 القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة.

 
اإل .4 فجوة  یقیس  واحد  مؤشر  من  یتكون  المالیة:  الدورة  اإلمؤشر  نسبة  بین  الفرق  أي  الممنوح  ئتمان،  ئتمان 

-لمدى الطویل باستخدام ھودریكللقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وبین اتجاه ھذه النسبة على ا

 .  (The Hodrick–Prescott filter)بریسكوت فلتر 
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 ) AFSI( في الدول العربیةستقرار المالي مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب  :)8-1الجدول رقم (
المؤشر 
 المتغیرات الفرعیة المتغیرات الرئیسي

مؤشر 
القطاع  

  المصرفي

 نسبة كفایة رأس المال المالكفایة رأس 

 جودة األصول

 الدیون غیر العاملة إلى اجمالي الدیون

إلى   المخصصات  العاملة بعد طرح  الدیون غیر  صافي 
 قاعدة رأس المال 

 نسبة التغطیة (المخصصات إلى الدیون غیر العاملة) 

 السیولة 
 نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة 

 نسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي ودائع العمالء 

 الربحیة

 ) ROAنسبة العائد على األصول (
 )ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (

اجمالي    إلى  الفوائد)  غیر  (من  المصروفات  اجمالي 
 الدخل 

 ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 قتصاد الكلي  مؤشر اإل

 المحلي اإلجماليمعدل نمو الناتج 
 نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
 معدل نمو اإلیرادات الحكومیة

 معدل التضخم 
 نسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 مؤشر سوق رأس المال 

 لصندوق النقد العربي المؤشر المركب 

 القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 مؤشر الدورة المالیة  
فجوة اإلئتمان (الفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع  
النسبة   اتجاه  وبین  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الخاص 

 على المدى الطویل)
 

نستعرض فیما یلي طریقة احتساب مؤشرات  :  المستخدمة في المؤشر وداللتھاطریقة إحتساب المتغیرات   .ب

 :وداللتھا

 
وفقاً لمعیار بازل، فإن نسبة كفایة رأس المال تشمل جمیع عناصر رأس المال    :نسبة كفایة رأس المال .1

(Tier1+Teir2)  إلى (الطروحات)  الرقابیة  التعدیالت  استبعاد  لمخاطر  بعد  المرجحة  الموجودات 

تتمثل في تعزیز   Ⅲاالئتمان والسوق والتشغیل في جمیع األوقات. ولعل أھم التعدیالت ضمن معیار بازل  

البنوك من خالل احتفاظھا برؤوس أموال بجودة ونوعیة   وتحسین نوعیة وكمیة رؤوس األموال لدى 

تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة المخاطر واستیعاب الخسائر. وحسب ھذا المعیار، فإن تعریف    عالیة،

علماً   رأس المال یرتكز على الجزء الذي یتصف بأعلى جودة والمسمى "حقوق حملة األسھم العادیة"،
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ئة من في الما  10.5فإن رأس المال التنظیمي للبنوك یجب أال یقل عن  ،  Ⅲأنھ بموجب مقررات بازل  

 .األصول المرجحة بالمخاطر

في ھذا اإلطار، تعتبر نسبة كفایة رأس المال من أھم النسب التي تقیس سالمة ومتانة المراكز المالیة      

للبنوك، حیث تعزز كفایة رأس المال قدرة البنوك على مواجھة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي  

زادت   وكلما  المودعین.  أموال  على حمایة  إیجابي  تأثیر  لھا  كان  كلما  معینة  حدود  النسبة ضمن  ھذه 

 . ستقرار الماليإلا
 

تعكس ھذه النسبة جودة أصول القطاع المصرفي، فكلما  نسبة الدیون غیر العاملة إلى اجمالي الدیون:   .2

صول  أھم النسب التي تقیس جودة األ انخفضت، كلما زاد مستوى اإلستقرار المالي. تُعتبر ھذه النسبة من  

 لدى البنوك، حیث إن مخاطر اإلعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبھا من نوعیة األصول.  
 

إن انخفاض ھذه النسبة    نسبة صافي الدیون غیر العاملة (بعد طرح المخصصات) إلى قاعدة رأس المال: .3

 یدل على انخفاض مخاطر االئتمان لدى القطاع المصرفي، وبالتالي مستوى استقرار مالي أعلى.
 

العاملة):   .4 غیر  الدیون  إلى  (المخصصات  التغطیة  أخذاً  نسبة  المخصصات  جمیع  النسبة  ھذه  تشمل 

خصصات یُعبر بشكل أكبر عن  ، حیث إن حجم الم) IFRS9باالعتبار المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

وبناء مخصصات    (IFRS9). إن تطبیق معیار  قدرة القطاع المصرفي على مواجھة مخاطر االئتمان

إضافیة بشكل تحوطي منذ الیوم األول لمنح اإلئتمان، وبحیث یأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي لتعثر اإلئتمان،  

 سیُعزز من قدرة البنوك على مواجھة مخاطر اإلئتمان. 
 

تقیس ھذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على  نسبة األصول السائلة إلى إجمالي اإللتزامات السائلة:   .5

(حسب   المستقرة  األموال  قاعدة  أو  الجودة  عالیة  السائلة  األصول  من  األجل  قصیرة  بالتزاماتھ  الوفاء 

 . (LCR) ستخدام معیار تغطیة السیولةالتعریف المستخدم في الدولة). ویُمكن قیاسھا بإ
 

العمالء:   .6 اجمالي ودائع  القروض إلى  للتنبؤ  نسبة اجمالي  ھامة  أداة  الودائع  إلى  القروض  نسبة  تُعتبر 

بإمكانیة تعرض القطاع المصرفي لتحدیات إضافة لقیاس قدرتھ على تغطیة القروض بتمویل مستقر،  

اوز القروض قیمة الودائع، تواجھ  غالباً یتكون من ودائع األفراد وودائع الشركات غیر المالیة. فعندما تتج

البنوك فجوة تمویل تؤدي إلى تقیید دخولھا إلى األسواق المالیة. وكلما كانت فجوة التمویل كبیرة كلما  

زادت إحتمالیة تعرض البنوك لمخاطر السیولة، لكن في المقابل، فإن ھذه النسبة ال تراعِ ھیكل اإلستحقاق  

ن المعروف أن آجال التسھیالت تكون عادةً أطول زمنیاً من آجال  لكل من التسھیالت والودائع، حیث م

 الودائع. 
 

یشیر معدل العائد على الموجودات بصورة أساسیة إلى كفاءة عملیة ):  ROAنسبة العائد على األصول ( .7

ئتمان، وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على األصول، وتنمیتھا من خالل تحقیق عوائد  منح اإل 

 مناسبة علیھا، مما یعزز من تدفق االستثمارات للقطاع المصرفي، وزیادة درجة الثقة في سالمتھ.
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8. ) الملكیة  حقوق  على  العائد  مستویات  ):  ROEنسبة  الملكیة ضمن  على حقوق  العائد  معدل  بقاء  إن 

یعزز من قدرتھا  موجبة جیدة یشیر إلى األداء الجید للبنوك وفاعلیتھا في استخدام رأسمالھا، األمر الذي  

 على مواجھة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لھا مستقبالً.
 

تعتبر نسبة إجمالي المصروفات (من نسبة اجمالي المصروفات (من غیر الفوائد) إلى اجمالي الدخل:   .9

لنسبة  ) للبنوك، فارتفاع اCIRغیر الفوائد) إلى إجمالي الدخل من أھم النسب التي تقیس الكفاءة التشغیلیة (

 یدل على وجود ضعف لدى القطاع المصرفي في التحكم في مصاریفھ. 
 

عتمادھا  إیقیس ھذا المؤشر الكفاءة التشغیلیة للبنوك، من خالل  :  دة إلى اجمالي الدخلئنسبة ھامش الفا  .10

 والمستثمرین.على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسة المتمثلة في دورھا كوسیط بین المدخرین 
 

رتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي یعكس إمن المعروف أن  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي:   .11

انخفاض معدل النمو االقتصادي یؤدي إلى زیادة الدیون غیر العاملة، نتیجة  قتصاد وقوتھ. كما أن  حالة اإل

 العمالء على سداد دیونھم. قتصادي، وبالتالي تراجع قدرة تراجع النشاط اإل
 

إن وجود عجز جوھري في الحساب الجاري  نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي:    .12

 ستقرار المالي. قتصاد الكلي، األمر الذي یؤثر بشكل سلبي على اإل یبین فیما إذا كان ھنالك خلالً في اإل
 

إن ارتفاع الدین الحكومي بشكل كبیر قد یكون لھ  :  نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي .13

 ستقرار المالي.أثر سلبي على اإل
 

إن ارتفاع معدل نمو اإلیرادات الحكومیة (من غیر المنح) وتنوعھا لھ  :  اإلیرادات الحكومیة   معدل نمو .14

 ستقرار المالي.أثر إیجابي على اإل
 

ستقرار األسعار على المدى المتوسط  إتصاد الكلي ھو في المقام األول قستقرار اإل إإن  معدل التضخم:  .15

ستقرار  والطویل، أي أنھ كلما زادت نسبة التضخم قلت القوة الشرائیة للعملة، مما یحدث أثر سلبي على اإل

 المالي. 
 

لدى البنك  حتیاطیات األجنبیة  كلما زادت اإلحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي:  نسبة اإل  .16

تعزز   كلما  اإلإالمركزي  على  ایجاباً  ینعكس  مما  المحلیة،  العملة  والمالي  ستقرار  النقدي  ستقرار 

 قتصادي. واإل
 

العربي  .17 النقد  لصندوق  المركب  ب  :المؤشر  الصندوق  سوق.  إیقوم  بكل  خاص  مؤشر  حتساب 

باش   وھذه  مؤشر  باستخدام  السوقیة  بالقیمة  مرجحة  بالدوالر  المؤشرات  األسعار  وتحتسب  المتسلسل. 

ستیعاب التغیرات في القیمة  ویتم قیاس التغیر في قیمة المكونات، معدلة إل   ة.األمریكي في نھایة الفتر

السوقیة الناتجة عن إضافة أو حذف أسھم من المؤشر. یقیس المؤشر المركب أداء األسواق المالیة العربیة  

 مجتمعة.
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بحسب معاییر المؤسسات المالیة العالمیة، فإن  القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي:    .18

مؤشر القیمة السوقیة لألسھم المدرجة بأسواق المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي، یعتبر من أھم المؤشرات  

المستوى الدولي. في كثیر من األحیان    التي یتم أخذھا بعین االعتبار عند إعداد تقاریر التنافسیة للدول على

یكون النمو في القیمة السوقیة سببھ عدة عوامل إیجابیة، بما یشمل تحسن أسعار أسھم الشركات المتداولة  

في األسواق، وإدراج شركات جدیدة أو زیادة رؤوس أموال شركات مدرجة، وتدفق استثمارات أجنبیة  

 جدیدة، وثقة المستثمرین. 
 

أھمیة البحث مستقبالً في تضمین المؤشر القیاسي ألسعار األسھم والمؤشر القیاسي ألسعار العقارات  تبرز  

ضمن مؤشر االستقرار المالي، فھي المعاییر األنسب لقیاس فقاعات األسھم والعقارات. تقوم بعض الدول 

نة األساس، والثاني،  بمقارنة المؤشرین من منظورین، األول، یتمثل في مقارنة ارتفاع المؤشرین مع س

یتم فیھ مقارنة النمو السنوي للمؤشرین مع معدل نمو التضخم لمعرفة مدى االنسجام. ومن المعلوم أن  

  – ). علماً أنھ لم یتم األخذ بھما  Financial Cycleھذین المؤشرین أساسیین الحتساب الدورة المالیة (

 بھما في العدید من الدول العربیة. ضمن المنھجیة، نظراً لعدم احتسا  -بالرغم من أھمیتھما
 

ئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبین  فجوة اإلئتمان (الفرق بین نسبة اإل .19

 :فیما یخص منھجیة احتساب فجوة االئتمان فسیتم استخدام المنھجیة التالیةتجاه النسبة طویل األجل): إ
 

لجمیع الدول في بسط النسبة. وكذلك إیجاد ناتج جمع الناتج المحلي  ئتمان الخاص  إیجاد ناتج جمع اإل -

 االجمالي في مقام النسبة. 
 

 والفجوة لھذه النسبة. (Hodrick–Prescott filter)حتساب االتجاه باستخدام إتم   -
 

القادمة،   سیتم السنوات  باإل  في  تقریراألخذ  في  ورد  ما  التنمیة   عتبار  مركز  عمل                                العالمیة فریق 

) Making Basel III Work for Emerging Markets and Developing Countries  الذي انتقد (

) بناًء على االتجاه طویل األجل لنسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، حیث  CCyBإحتساب (

لیس طویل األجل (وعلیھ تم اعتماد اتجاه النسبة بعد األزمة أوصى التقریر أن یكون االتجاه قصیر األجل و 

عدمھ) من  الخاص  لالئتمان  مفرط  نمو  وجود  الختبار  األخیرة  العالمیة  أھم  .  المالیة  من  النسبة  ھذه  تُعتبر 

زیادة  ن  إالمؤشرات والمقاییس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامیة التي قد تؤثر على النظام المالي ككل،  

ئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، تدل على توجھ جزء كبیر من التسھیالت لتمویل أغراض  الفجوة بین نمو اإل

قتصادي في حال كانت التسھیالت موجھة نحو شراء السلع  ستھالكیة غیر منتجة، قد تؤدي الى تباطؤ النمو اإلإ

 ستقرار المالي. المستوردة، بما ینعكس سلباً على المیزان التجاري واإل 

 أوزان المؤشرات المستخدمة في المنھجیة       

صندوق   تساب األوزان من خالل إیجاد معدل األوزان الترجیحیة التي قامت المصارف المركزیة بتزویدإحتم  

ستبعاد أعلى وأدنى قیمة،  إ ستقرار المالي في الدول العربیة، بعد  بھ من خالل أعضاء فریق اإلالنقد العربي  
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یبین تفاصیل ھذه األوزان، علماً أنھ تم   ) 2-8(، والجدول رقم (Outliers)دخال القیم المتطرفة إ وذلك لتجنب 

 :(Expert Judgment)ختیار األوزان بناًء على آراء الخبراء إ

 
 (AFSI) في الدول العربیةستقرار المالي مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب  :)2-8الجدول رقم (

 المتغیرات الفرعیة  المتغیرات  تغیر الرئیس الم
(بعد   wالوزن الترجیحي 

حذف القیمة الصغرى 
 والعظمى)

وزن المؤشر  
 ) wالرئیس (

 
 

 الصیغة المستخدمة 

مؤشر القطاع المصرفي  
)BI(   

كفایة 
رأس  
 المال 

 %13.0 نسبة كفایة رأس المال 

53.0% 

 
جودة 
 األصول

اجمالي   إلى الدیون غیر العاملة
 %5.0 الدیون 

صافي الدیون غیر العاملة بعد  
قاعدة إلى  طرح المخصصات

 رأس المال 
5.0% 

  إلى نسبة التغطیة (المخصصات
 %5.0 الدیون غیر العاملة) 

 السیولة 

إلى   نسبة األصول السائلة
 %6.0 االلتزامات السائلة 

نسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي  
 %6.0 ودائع العمالء 

 الربحیة 

نسبة العائد على األصول  
)ROA( 3.0% 

نسبة العائد على حقوق الملكیة  
)ROE ( 3.0% 

اجمالي المصروفات من غیر  
 %4.0 اجمالي الدخل  إلى الفوائد

 %3.0 ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 ) EI(مؤشر االقتصاد الكلي 

معدل نمو الناتج المحلي  
 %4.0 اإلجمالي 

24.0% 

إلى   نسبة عجز الحساب الجاري  
 %4.0 الناتج المحلي اإلجمالي 

الناتج نسبة الدین الحكومي إلى 
 %4.0 المحلي اإلجمالي 

 %4.0 معدل نمو اإلیرادات الحكومیة

 %4.0 معدل التضخم
إلى   نسبة االحتیاطیات األجنبیة
 %4.0 الناتج المحلي اإلجمالي 

 ) CI(مؤشر سوق رأس المال 

المؤشر المركب لصندوق النقد  
 %7.5 العربي

15.0% 
 

الناتج إلى  القیمة السوقیة لألسھم
 %7.5 المحلي اإلجمالي 

 ) FI(مؤشر الدورة المالیة 

(الفرق بین نسبة  االئتمانفجوة 
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص  
الى الناتج المحلي اإلجمالي وبین 

 اتجاه النسبة طویل األجل) 

8.0% 8% 
 

تمثل ق�مة المتغ�� �عد التطبيع  d* %100.0 %100.0 المجم�ع
  حسب ما يتم توض�حه الحقا� 
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 ستقرار المالي  عالقة المتغیرات المستخدمة في المنھجیة بمؤشر اإل

أن المتغیرات التي لھا  ،  (AFSI)) أثر المتغیرات المستخدمة في المنھجیة على مؤشر  3-8یُبین الجدول (  علماً 

 :عالقة عكسیة سیتم إعطائھا إشارة سالبة قبل تطبیع البیانات

 (AFSI) العربیةفي الدول ستقرار المالي مؤشر اإلعالقة المتغیرات المستخدمة ب :)3-8الجدول رقم (

المتغیر  المتغیرات الفرعیة المتغیرات تغیر الرئیسيالم بین    العالقة 
  AFSIومؤشر 

القطاع   مؤشر 
   BIالمصرفي 

 طردیة نسبة كفایة رأس المال كفایة رأس المال

 جودة األصول

 عكسیة الدیون غیر العاملة إلى اجمالي الدیون

المخصصات  صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح  
 عكسیة إلى قاعدة رأس المال 

غیر  الدیون  إلى  (المخصصات  التغطیة  نسبة 
 طردیة العاملة)

 السیولة 
 طردیة نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة 

 عكسیة نسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي ودائع العمالء 

 الربحیة

 طردیة ) ROAنسبة العائد على األصول (

 طردیة )ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (

اجمالي  إ  إلى  الفوائد  غیر  من  المصروفات  جمالي 
 عكسیة الدخل 

 طردیة جمالي الدخل إھامش الفائدة الى 

 EIمؤشر االقتصاد الكلي 

 طردیة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

المحلي  الناتج  إلى  الجاري  الحساب  عجز  نسبة 
 عكسیة اإلجمالي

 عكسیة نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 طردیة معدل نمو اإلیرادات الحكومیة

 عكسیة معدل التضخم 
اإل المحلي  نسبة  الناتج  إلى  األجنبیة  حتیاطیات 
 طردیة اإلجمالي

 CIمؤشر سوق رأس المال 
 طردیة المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 

 طردیة القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي

 FIمؤشر الدورة المالیة 
الممنوح   االئتمان  نسبة  بین  (الفرق  االئتمان  فجوة 
وبین  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الى  الخاص  للقطاع 

 اتجاه النسبة طویل األجل) 
 عكسیة
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 (AFSI) العربیةفي الدول  ستقرار المالي منھجیة احتساب مؤشر اإل

 وفقاً ألفضل الممارسات الدولیة، سیتم إحتساب المؤشر سنویاً حسب المنھجیة التالیة:

 
 ) التالیة: Empirical Normalizationتحویل البیانات األساسیة إلى قیم معیاریة وفقاً للطریقة التجریبیة ( -1

=  jtd 

 : حیث

jtd =القیمة المعیاریة للمتغیر )j ) في الفترة (t .( 

 ). t) في الفترة (j: یمثل قیمة المتغیر ( 

Min .أقل قیمة للمتغیر خالل فترة االحتساب = 

Max  .أكبر قیمة للمتغیر خالل فترة االحتساب = 

 
 وفق الصیغة التالیة:  sub-indexترجیح المؤشرات الفرعیة  -2

 tI 

 
 حیث أن: 

 t:I  .یمثل قیمة المؤشر الفرعي 

n  .یمثل عدد المتغیرات : 

 : یمثل الوزن الممنوح للمتغیر. 

 ستقرار المالي وفق الصیغة التالیة: حساب المؤشر التجمیعي لإل -3

 

++=  tAFSI 

EI + CI +FI= BI +  

AFSI  العربي ستقرار الماليمؤشر اإل . 

i  : .األوزان الترجیحیة 

BI  :.مؤشر القطاع المصرفي  

EI  :قتصاد الكلي.مؤشر اإل   

CI :.مؤشر سوق رأس المال   

FI  :مؤشر الدورة المالیة . 

     tحتساب. :  العام الذي یتم فیھ اإل 

 نخفاض المخاطر). إستقرار المالي ( ) كلما زاد مستوى اإل1من ( (AFSI)قتربت قیمة المؤشر إكلما 
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 في الدول العربیة ستقرار المالي تحلیل نتائج إحتساب مؤشر اإل
 

مؤشر    ،بالتعاون مع فریق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربیة،  2020في عام  أطلق صندوق النقد العربي  

یأتي كما أشرنا سابقاً،    .(The Arab Financial Stability Index AFSI)   في الدول العربیةاإلستقرار المالي  

االستقرار المالي بموضوعیة ویعمل    مستوى أھمیة وجود مؤشر كمي یقیس  إطالق ھذا المؤشر السنوي، في ضوء  

 حتمال تعرض النظام المالي ألزمةإمتخذي القرار وواضعي السیاسات ب  بّھحیث ین  ، كأداة للتوجیھ واإلنذار المبكر

بأن تكون عملیة تقییم  المؤشر  یسمح  وإستباقیة. كما    تخاذ ما یلزم من سیاسات وإجراءات وقائیةإل  ،قبل وقوعھا  مالیة

یساعد على ترسیخ مبدأ الشفافیة واإلفصاح،  ، وعلى مقاییس كمیة وموضوعیةبشكل مبني  المالي  سالمة النظام  

نتباه للمخاطر النظامیة التي قد یتعرض  للسوق والمتعاملین مع النظام المالي، مع توجیھ اإلوإتاحة مختلف المعلومات  

إلى مراقبة تطور بعض المتغیرات المھ مة ومقارنتھا عبر الزمن (من خالل رسم  لھا النظام المالي ككل، إضافةً 

اإل مؤشر  یعد  حیث  المخاطر).  األوضاع خارطة  وإختبارات  المبكر  اإلنذار  ألنظمة  تكمیلیة  أداة  المالي  ستقرار 

 الضاغطة، من خالل ما یعكسھ ویحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي.
 

العربیة،  كنتیجة طبیعیة  في ھذا اإلطار،   الدول  إقتصادات  المستجد وأثرھا على  لتداعیات أزمة فیروس كورونا 

  0.487لتبلغ    2020تراجعت قیمة مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربیة بشكل مقبول ومبرر في نھایة عام  

  0.406قطة، ون   0.527نقطة، و   0.547، علماً أن قیمة المؤشر بلغت  2019نقطة في نھایة عام    0.564نقطة، مقابل  

على التوالي. بالرغم من تداعیات جائحة    2015و  2016و  2017و  2018نقطة في نھایة األعوام    0.321نقطة، و

التي   والتحدیات  الظروف  إلى  إضافةً  العربیة،  الدول  إقتصادات  على  السلبیة  وإنعكاساتھا  المسبوقة  غیر  كورونا 

، إذ بلغ  2019مقارنةً مع عام    2020مقدار مقبول في عام  تواجھھا بعض الدول العربیة، إال أن المؤشر إنخفض ب

حققت مستوى أعلى من متوسط قیمة المؤشر   2020نقطة، علماً أن قیمة المؤشر في عام   0.077مقدار اإلنخفاض  

 نقطة.  0.475) الذي بلغ حوالي 2020-2015للفترة ( 
 

 ) 2020-2015العربیة للفترة (): قیمة مؤشر اإلستقرار المالي في الدول  1-8شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي              
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 ) 2020-2015للفترة ( ستقرار المالي في الدول العربیة): خارطة اإل2-8شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي                  

 

المؤشرات الفرعیة باستثناء مؤشر سوق رأس المال  أما على صعید تحلیل المؤشرات الفرعیة، فقد إنخفضت جمیع  

نقطة في نھایة عام    0.150)، إذ بلغ  2020- 2015لیصل ألعلى قیمة لھ في الفترة (  2020الذي إرتفع في عام  

، ویعود السبب في تحسن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي  2019نقطة في نھایة عام    0.071مقابل    2020

الشركات المدرجة في أسواق رأس  زیادة رؤوس أموال  إلى  إلى الناتج المحلي اإلجمالي    ومؤشر القیمة السوقیة

عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي  . حیث  ثقة المستثمرینتعزیز  ستثمارات أجنبیة جدیدة، وإ، وتدفق  المال

  ھذه األسواق جاء أداء  األداء اإلیجابي لألسواق المالیة العربیة، وقد  الذي یقیس أداء البورصات العربیة مجتمعة،  

بشكل عام  أما بخصوص نسبة .  األسواق المالیة في األسواق الناشئة واالقتصادات النامیةغالبیة  مع أداء    متماشیاً 

إرتفعت  فقد    شكل إجمالي،لدى البورصات العربیة ب  القیمة السوقیة ألسھم األسواق المالیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

بفعل تحسن القیمة السوقیة لدى عدد من البورصات العربیة أھمھا سوق أبو ظبي لألوراق المالیة والسوق المالیة  

السعودیة من جھة، ومن جھة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى معظم الدول العربیة بسبب تداعیات أزمة 

 فیروس كورونا المستجد.   
 

خص مؤشر القطاع المصرفي (المكون األكبر لمؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربیة)، فقد سجل إنخفاضاً  فیما ی

، وذلك بفعل تراجع مؤشرات  2019نقطة في نھایة عام    0.294نقطة مقابل    0.214، حیث بلغ  2020في عام  

تدفقات النقدیة لقطاعي األفراد والشركات  الربحیة وحدوث ارتفاع في معدل التسھیالت المتعثرة، ذلك نتیجةً لتأثر ال 

  2020في المقابل، حققت مؤشرات كفایة رأس المال والسیولة تحسناً في عام    .بسبب أزمة فیروس كورونا المستجد

، األمر الذي یُشیر إلى مرونة ومتانة وقدرة القطاع المصرفي على إستیعاب الصدمات، حیث  2019مقارنةً مع عام  

من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالیة    انتعزز  تین ھام  تینأداوات رأس المال والسیولة  من المعلوم أن أد

التعدیالت  . یذكر في ھذا الصدد، أن  واإلقتصادیة والمخاطر المرتفعة والتي من الممكن أن تتعرض لھا من أھم 

حتفاظ البنوك  إتتمثل بتعزیز وتحسین نوعیة وكمیة رؤوس األموال لدى البنوك من خالل    Ⅲضمن معیار بازل  

إلى  ستیعاب الخسائرإبرؤوس أموال بجودة ونوعیة عالیة تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة المخاطر و إضافةً   ،

القصیر والطویل باستخدام   وضع متطلبات كمیة للسیولة تعزز من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتھا على األجلین

   . أصول سائلة عالیة الجودة
 



221

  

221 
 

المتعلقة   IIIتبعت المصارف المركزیة نھجاً تحفظیاً بخصوص متطلبات بازل  إفیما یخص كفایة رأس المال، فقد  

بكفایة رأس المال، وذلك من خالل إصدار تعلیمات ومتطلبات رقابیة تتضمن إلزام البنوك التجاریة باإلحتفاظ بنسب  

وضع قیود على توزیع األرباح في القطاع المصرفي    ،IIIأعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل   إلى  إضافةً 

    ھا على مواجھة المخاطر.قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتھا وقدرت عزز من
 

،  جوانب عدة  إلى  من جھة أخرى، یُعزى السبب في تحسن مؤشرات السیولة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة  

منھا: قیام المصارف المركزیة بضخ سیولة إضافیة في القطاع المصرفي من خالل تخفیض أسعار الفائدة على  

یز تطبیق معیاري نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر، وقیام بعض  أدوات السیاسة النقدیة، وتطبیق أو تعز

المصارف المركزیة بتخفیض أو تحریر بعض ھوامش رأس المال، وعدم رغبة البنوك بالمخاطرة، وغیرھا. بشكل 

العربیة،    بالرغم من حجم أزمة فیروس كورونا المستجد غیر المسبوقة والتحدیات والمخاطر المحیطة بالمنطقةعام،  

توجھ عام في الدول العربیة نحو تبني سیاسات    بیّنت نتائج تحلیل التراجع الطفیف في مؤشر القطاع المصرفي وجود

المصرفي    كما عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع  ستقرار المالي.إحترازیة متحفظة أسھمت في تعزیز اإل

   . واإلقتصادیة على إستیعاب الصدمات المالیةفي الدول العربیة وقدرتھ 
 

من تخفیف تأثر القطاع المصرفي بمخاطر    9ة رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالی في السیاق نفسھ، ساھم تطبیق  

اإلعتبار الجانب  على تطبیق ھذا المعیار، فإن البنوك تقوم ببناء المخصصات بشكل یأخذ في    اإلئتمان، حیث بناءً 

البنوك لتعثر عمالء  المذكور  إن    ،بالتالي   .التنبؤي  المعیار  البنوك والتحوط    أدىتطبیق  تعزیز متانة ومالءة  إلى 

تزید من    )خاصة في بدایة التطبیق(للصدمات المحتملة، فالمخصصات اإلضافیة التي قد تنتج عن تطبیق المعیار  

قدرة البنوك على مواجھة المخاطر وتمثل حمایة إضافیة لرأس المال، حیث یعزز ھذا المعیار من تحوط البنوك  

من الیوم  قتصادي)  (بما یشمل البعد اإلعتبار البعد التنبؤي للخسائر  للمخاطر من خالل بناء مخصصات تأخذ باإل

 ضافي یقلل العبء على رأس المال ویعزز من مالءة البنوك. وھذا بدوره یمثل ھامش تحوط إ   اإلئتمان،األول لمنح 

 
 ) 2020-2015للفترة ( ستقرار المصرفي في الدول العربیة): خارطة اإل3-8شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي                  
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أثر سلبي لمؤشرات   المؤشر وجود  نتائج تحلیل  آخر، أظھرت  الكلي على مؤشر اإل من جانب  ستقرار  اإلقتصاد 

لیصل إلى   2019نقطة في نھایة عام    0.138المالي في الدول العربیة، إذ تراجعت قیمة ھذا المؤشر الفرعي من  

. وذلك بفعل اإلنعكاسات السلبیة الكبیرة لجائحة فیروس كورونا المستجد على  2020نقطة في نھایة عام    0.116

ك بسبب إرتفاع الكلف واألعباء على مالیة الحكومة لمواجھة تداعیات األزمة والحفاظ  قتصادیة، وكذلاألنشطة اإل

 على اإلستقرار المالي واإلقتصادي واإلجتماعي، ودعم القطاعات اإلقتصادیة المتضررة جراء األزمة.    
 

ة المؤشر، األمر  للقطاع المصرفي العربي وجود تراجع بقیمفجوة اإلئتمان  نتائج تحلیل    من جانب آخر، أظھرت

التسھیالت   حجم  إرتفع  حیث  اإلقتصادي.  النشاط  تمویل  في  المصرفي  اإلئتمان  مساھمة  تراجع  إلى  یُشیر  الذي 

اإلئتمانیة الموجھة للقطاع الخاص من جھة، وتراجع النشاط اإلقتصادي من جھة أخرى، ویُعزى السبب في إرتفاع  

الطلب على اإلئتمان من قبل القطاعات المتضررة جراء أزمة    حجم اإلئتمان الموجھ للقطاع الخاص بسبب إرتفاع

فیروس كورونا، وذلك لسداد إلتزاماتھا بسبب التأثر السلبي لتدفقاتھا النقدیة. تجدر اإلشارة إلى أن فجوة اإلئتمان  

یُنظر لھذا  تقیس مدى اإلنسجام بین نمو اإلئتمان الموجھ للقطاع الخاص ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، حیث  

توجیھ بسبب  كلیة،  إحترازیة  كأداة  الدوریة  التقلبات  لمواجھة  المال  رأس  ھامش  تفعیل  عند  التسھیالت    المؤشر 

على النمو  یةنتاجمن اإل  اإلستھالكیة بشكل أكبرقتصادیة  اإلقطاعات  ال اإلئتمانیة إلى   ، األمر الذي ینعكس إیجابیاً 

  .قتصادي وتعزیز الشمول المالياإل
 ) 2020-2015للفترة ( في الدول العربیة الياإلستقرار الم مساھمة المؤشرات الفرعیة في مؤشر ): 4-8شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي              

 

 ) 2020- 2015للفترة ( في الدول العربیةستقرار المالي ): نتائج قیم المؤشرات الفرعیة لمؤشر اإل 4-8جدول (

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
 

  السنوات                
 

 المؤشرات        

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 0.487 0.564 0.548 0.527 0.406 0.321 ستقرار المالي العربي لإل المؤشر التجمیعي
 0.214 0.294 0.260 0.290 0.211 0.192 مؤشر القطاع المصرفي 

 0.116 0.138 0.120 0.133 0.101 0.081 قتصاد الكلي مؤشر اإل
 0.150 0.071 0.087 0.059 0.059 0.018 مؤشر سوق رأس المال 
70.00 0.061 0.080 0.045 0.035 0.030 مؤشر الدورة المالیة   
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اإل عمل  وفریق  العربي  النقد  صندوق  أن  إلى  اإلشارة  سیواصالن  تجدر  العربیة  الدول  في  المالي  تقییم  ستقرار 

اإل منھجیة مؤشر  ھذا  ومراجعة  في  تطرأ  قد  التي  والتطورات  المستجدات  باإلعتبار  أخذاً  العربي  المالي  ستقرار 

 الخصوص.  
 

 ستقرار المالي  تجارب الدول العربیة في مؤشرات اإلثانیاً: 
 

 المالي  ستقرار اإل على  ستقرار المالي لدى الدول العربیةمنھجیات إحتساب مؤشر اإل 
 

العربیة،   الدول  العربیة بموضوع تطویر  إھنالك  في  النقد  المركزیة ومؤسسات  قبل المصارف  ھتمام متزاید من 

بأول منھا بأھمیة تقییم المخاطر النظامیة أوالً  وبالتالي تقییم حالة النظام    وإعداد مؤشر لإلستقرار المالي، إدراكاً 

عام بشكل  مؤشر    حیث  ،المالي  وإعداد  بتطویر  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  من  العدید  قامت 

، ومصرف البحرین  المركزي  وھي البنك المركزي األردني، ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة لإلستقرار المالي،  

التونسي،  ،  المركزي المركزي  السعودي،  واوالبنك  المركزي  العراقي،  لبنك  المركزي  النقد  والبنك  وسلطة 

 . ، وبنك المغربوالبنك المركزي المصريالفلسطینیة، 

 . 53ستقرار المالي سنستعرض فیما یلي تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في إحتساب مؤشر اإل

 
ستقرار المالي الخاص بھا،  تم دراسة العدید من تجارب الدول في بناء مؤشر اإل المملكة األردنیة الھاشمیة،    في

حیث تعددت المنھجیات التي تم استخدامھا من حیث المتغیرات المختارة والطرق اإلحصائیة واألوزان الترجیحیة  

باالعتبار أفضل الممارسات الدولیة بھذا الخصوص  وبما یتناسب مع وغیرھا، واستناداً لھذه التجارب فقد تم األخذ  

ستقرار المالي في المملكة األردنیة الھاشمیة كمؤشر قتصادي في األردن لبناء مؤشر اإلخصوصیة النظام المالي واإل

ي:  تجمیعي مكون من ثالث مؤشرات فرعیة یمثل كل مؤشر عنصر رئیسي من عناصر النظام المالي األردني وھ

تم تمثیلھ   متغیرات    بعةقتصاد الكلي والذي تم تمثیلھ بس متغیرات، مؤشر اإل  بعشرةمؤشر القطاع المصرفي وقد 

حتسابھا وتحلیلھا  إ متغیر فرعي تم    18ومؤشر سوق رأس المال تم تمثیلھ بمتغیرین، حیث یتكون ھذا المؤشر من  

قتصاد  ختیار متغیرات مؤشر اإلإ المؤشر أن عملیة   ، وھنا ال بد من التنویھ عن ھذا2007بصورة تاریخیة من سنة  

 ستقرار المالي. الكلي ومؤشر سوق رأس المال وتحلیل التطورات فیھما تمت ضمن إطار عالقتھما باإل

 مؤشر القطاع المصرفي  .1

من   المصرفي  القطاع  مؤشر  للبنوك    عشریتكون  الرئیسیة  المالیة  المتانة  مؤشرات  تمثل  فرعیة  مؤشرات 

(Financial Soundness Indicators)   التي تعبر عن الجوانب الرئیسیة في أداء البنوك المتمثلة بكفایة رأس

 المال، جودة األصول، السیولة والربحیة، وعلى النحو التالي:

 

 

 
 . 2019مصدر بیانات ھذا الفصل: صندوق النقد العربي، استبیان تقریر االستقرار المالي  53
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 كفایة رأس المال 

المال من أھم النسب التي تقیس سالمة ومتانة المراكز المالیة للبنوك، حیث تعزز كفایة رأس  تعتبر نسبة كفایة رأس  

المال قدرة البنوك على مواجھة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي حمایة أموال المودعین، وبالتالي فإنھ كلما 

تم إضافة نسبة الرافعة المالیة  .  الماليستقرار  زادت ھذه النسبة ضمن حدود معینة كان لھا تأثیر إیجابي على اإل

)Leverage Ratioس  أس المال بجانب نسبة كفایة رأستقرار المصرفي وتحدیداً ضمن كفایة ر) لبیانات مؤشر اإل

 .المال

 جودة األصول

نسبة ستخدام نسبتین للتعبیر عن جودة األصول لدى البنوك وھما نسبة الدیون غیر العاملة إلى إجمالي الدیون، و إ تم  

صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح مخصصات الدیون المتعثرة إلى رأس المال، حیث تؤثر ھاتان النسبتان عكسیاً  

 ستقرار المالي فكلما قلتا زادت جودة أصول القطاع المصرفي.على اإل

   السیولة 

بینت األزمة المالیة العالمیة األخیرة أن ھناك ضعف واضح في إدارة مخاطر السیولة لدى بعض البنوك في العالم  

مما یتطلب مراقبة مستوى السیولة لدى البنوك من خالل تطبیق بعض النسب المعیاریة. وللتعبیر عن مستوى سیولة  

قانونیة ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات  ستخدام كل من نسبة السیولة الإ البنوك في األردن فقد تم  

 حیث أنھ كلما زادت نسب السیولة ضمن حدود معینة دل ذلك على تحسن حالة االستقرار المالي في المملكة.

 الربحیة  

تخدام  العائد على رأس المال ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل كما تم اسمعدل  یمكن الداللة علیھا من خالل   

) والتي تعتبر من أھم النسب التي تقیس الكفاءة  CIRنسبة إجمالي المصروفات من غیر الفوائد إلى إجمالي الدخل (

 دل ذلك على كفاءة تشغیلیة أعلى. في المائة 55التشغیلیة للبنوك حیث أنھ كلما انخفضت ھذه النسبة عن 

 قتصاد الكلي مؤشر اإل.2

قتصاد الوطني والذي  مؤشرات فرعیة تمثل أھم النسب التي تقیس استقرار اإل  سبعقتصاد الكلي من  یتكون مؤشر اإل

 ستقرار المالي بشكل عام كما یلي: ینعكس على اإل

 جمالي نمو الناتج المحلي اإل

قتصادیة الرئیسیة التي  قتصادي) كأحد المتغیرات اإلتم استخدام نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو اإل 

قتصادي یؤدي إلى  نخفاض معدل النمو اإلإتؤثر على الدیون غیر العاملة، حیث تشیر األبحاث االقتصادیة إلى أن  

 قتصادي وبالتالي تراجع قدرة العمالء على سداد دیونھم. زیادة الدیون غیر العاملة نتیجة تراجع النشاط اإل
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 الناتج المحلي اإلجمالي ئتمان إلى فجوة نسبة اإل

تم احتسابھا بالفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبین المعدل طویل األجل  

لھذه النسبة، وھي من أھم المؤشرات والمقاییس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامیة التي قد تؤثر على النظام  

لما زادت الفجوة بین نمو االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي دل ذلك على توجھ جزء كبیر  المالي ككل إذ أنھ ك

من التسھیالت لتمویل أغراض استھالكیة مما قد یؤدي إلى ارتفاع أسعار األصول خاصةً العقارات واألسھم وبالتالي  

 احتمالیة تشكل فقاعات سعریة تؤثر سلباً على االستقرار المالي. 

 لحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي عجز ا

في االقتصاد الكلي األمر الذي یؤثر بشكل  إن وجود عجز جوھري في الحساب الجاري یبین فیما إذا ھنالك خلالً 

 سلبي على االستقرار المالي.

 (DBR)نسبة عبء الدین الشھري 

 دخار والوفاء بالتزاماتھم تجاه البنوك.  اإلنفاق واإلارتفاع ھذه النسبة لھ آثار سلبیة على قدرة األفراد على 

 التذبذب في الرقم القیاسي ألسعار العقارات 

حتمالیة نشوء فقاعة سعریة  إرتفعت نسبة نمو الرقم القیاسي ألسعار العقارات بشكل كبیر ومستمر دل ذلك على  إكلما  

 ستقرار المالي.تي تھدد اإلاألمر الذي یعتبر مصدر للمخاطر النظامیة ال ،في السوق العقاري 

 معدل التضخم 

قتصاد الكلي ھو في المقام األول استقرار األسعار على المدى المتوسط والطویل، أي أنھ كلما زادت  ستقرار اإلإ إن  

 ستقرار المالي. نسبة التضخم قلت القوة الشرائیة للعملة مما یحدث أثر سلبي على اإل

 المركزي االجنبیة لدى البنك حتیاطیاتاإل

كثر للدینار األردني والذي  أستقرار  إ حتیاطیات األجنبیة لدى البنك المركزي دَل ذلك على  حیث أنھ كلما زادت اإل

 .قتصادي في المملكةستقرار النقدي والمالي واإلینعكس ایجاباً على اإل

 مؤشر سوق رأس المال .3

 Price -to- Earnings Ratioالعائد على األسھم المدرجة في بورصة عمان (القیمة السوقیة لألسھم الى  

P/E ( 

حیث كلما    ،متالك ھذا السھمإیقوم ھذا المتغیر بمقارنة سعر السھم نسبةً إلى العائد الذي یمكن الحصول علیھ من  

دل ذلك على تسعیر السھم بأعلى من قیمتھ مما قد یؤدي إلى تشكل    ،زادت قیمة السھم نسبةً إلى العائد المتحقق منھ

 رتفاع ھذه النسبة بشكل كبیر. إفقاعة سعریة في سوق األسھم في حال استمرار 
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 القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

قتصاد، مما یساعد في السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي تقیس حجم السوق المالي نسبةً لإل إن نسبة القیمة  

 ستقرار المالي واالقتصادي. تحدید أثر التطورات في السوق المالي على اإل 

 ستقرار المالي في األردن فھي كما یلي: أما فیما یخص منھجیة إحتساب مؤشر اإل

 ): Normalizationتطبیع البیانات ( .1

) للمؤشرات الفرعیة عن Re-Scalingالتطبیع التجریبي أو ما یسمى بمنھجیة إعادة القیاس ( ستخدام منھجیةإ تم  

ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق    ،طریق طرح القیمة الصغرى للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر

 ).  1المعادلة (

 )1( 

 . diالقیمة الصغرى والقیمة العظمى للمؤشر الفرعي  Max و  minحیث تمثل كل من 

 حساب المؤشرات الفرعیة:  .2

رار المالي في المملكة، وعلیھ فقد تم إعطاء  ستقتم إعطاء األوزان حسب أھمیة المؤشر الفرعي ومدى تأثیره على اإل

 ). 5-8(األوزان التالیة لمؤشرات القطاع المصرفي جدول 

 ستقرار المالي في األردنلمتغیرات المستخدمة في مؤشر اإلل: األوزان الترجیحیة )5-8جدول (
 الوزن الترجیحي  المتغیر 

 %28.3 كفایة رأس المال 
 %28.3 األصول جودة  

 %28.3 السیولة 
 %15 الربحیة 
 %100 المجموع

 

 تم احتساب المؤشرات الفرعیة لكل من القطاع المصرفي واالقتصاد الكلي وسوق رأس المال وفق المعادالت التالیة: 

 (المعدل المرجح للمؤشرات الفرعیة التي تدخل في احتسابھ):  مؤشر القطاع المصرفي

……………….) ……2(  

 مؤشر االقتصاد الكلي: 

………………………)3( 

 مؤشر سوق رأس المال:

………………………)4( 
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 ستقرار المالي التجمیعي:حساب مؤشر اإل .3

) بالمعدل المرجح للمؤشرات الفرعیة الثالث وفق  JFSIستقرار المالي األردني (تم حساب المؤشر التجمیعي لإل

 المعادلة التالیة: 

(5)……….JFSI=((9/18)*Bsi)+((7/18)*Esi)+((2/18)*Msi))  

 علماً بأن قیمة المؤشر تتراوح بین صفر إلى واحد. 

  0.64ستقرار المالي في األردن بقیمة  فقد بدأت قیمة مؤشر اإل  ،ستقرار المالي في األردن فیما یخص قیمة مؤشر اإل 

في نقطة    0.50نخفض بسبب األزمة المالیة العالمیة لیسجل  إما قبل األزمة المالیة ثم    2007في نھایة عام    نقطة

- 2010نخفاض خالل الفترة ( لیعاود اإل  2009في نھایة  نقطة    0.64رتفع المؤشر لیصل  إ، ثم  2008نھایة عام  

قتصادیة الصعبة سبب الظروف اإلوذلك ب ،  نقطة  0.36وھي    2012حیث سجل أدنى قیمة لھ في نھایة    ،)2012

في عام     0.49ما قیمتھ    2016، ثم بدأ بعدھا بالتعافي لیسجل في نھایة العام  2012التي مرت بھا المملكة خاصةً 

،  2019أما في عام    .2018لیستقر عند نفس النتیجة للعام  نقطة    0.46إلى    2017ثم تراجع بشكل بسیط في عام  نقطة  

كنتیجة طبیعیة لتداعیات جائحة كورونا وأثرھا على االقتصاد  ,نقطة،    0.55لتصل إلى  فقد إرتفعت قیمة المؤشر  

وھنا نستطیع القول من خالل  نقطة.  0.44لیصل    2020والقطاع المالي، فقد تراجع المؤشر بشكل مقبول في عام  

أخذاً    ،المالي في األردن تعتبر جیدة ستقرار النظام  إبأن درجة    ،ستقرار الماليالنظر إلى قیمة المؤشر التجمیعي لإل

مما یؤكد أن األردن یتمتع  ،  ستقرار الماليقتصادیة في المنطقة والمملكة وأثرھا على اإلباالعتبار التطورات اإل

 ).5-8(شكل  بقطاع مصرفي سلیم ومتین ومستقر بدرجة كبیرة 

 ) 2020-2015الفترة (ستقرار المالي في األردن خالل  ): قیمة مؤشر اإل5-8شكل (

 
 المصدر: البنك المركزي األردني                

 

ستقرار  باحتساب مؤشر اإل المركزي  یقوم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة،    في 

على   اعتماداً  سنوي  بشكل  القطاع المصرفي، و  10متغیر، منھا    18المالي  مؤشرات تخص    5مؤشرات تخص 

 ). 6-8مؤشرات تخص سوق رأس المال (جدول  3قتصاد الكلي، واإل



228

  

228 
 

 ستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي): مكونات مؤشر اإل6-8جدول (    
الوزن  مؤشرات القطاع المصرفي 

 النسبي 
قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

مؤشرات سوق رأس   الوزن النسبي 
 المال 

 النسبي الوزن 

 . نسبة كفایة رأس المال -
الى    - المخصصات  نسبة 

 . األصول
 . نسبة القروض المتعثرة -
البنكي   - اإلقراض  نسبة 

إجمالي  الى  للخارج 
 . القروض

نسبة األصول السائلة الى    -
 . أجمالي األصول

الدیون/    - اجمالي  نسبة 
 . اجمالي ودائع العمالء

 .نسبة العائد على األصول -
اجمالي المصروفات  نسبة    -

اجمالي   الفوائد/  غیر  من 
 . الدخل

نسبة إحتمالیة تعثر القطاع   -
المصرفي  

)Bloomberg( . 
أسھم   - أسعار  تقلب  نسبة 

 . البنوك المدرجة

فجوه أسعار األصول    - % 55.6
 . العقاریة لدبي

فجوه أسعار األصول    -
 . العقاریة ألبو ظبي

الناتج    - نمو  نسبة 
 .اإلجماليالمحلي 

أسعار    - نمو  نسبة 
 . النفط

أسعار األسعار اآلجلة    -
الدرھم   لصرف 
االماراتي على الدوالر  

 . األمریكي (للسنة)
 

الى   - % 27.8 السعر  نسبة 
لمؤشر  اإلیرادات 

MXAE. 
األسعار   - تقلب  نسبة 

 .MXAEلمؤشر 
مخاطر    - مبادلة  نسبة 

سندات   من  لكل  االئتمان 
 .حكومة أبو ظبي ودبي

 

16.6 % 

 

  یتم معالجة فستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي،  فیما یخص منھجیة إحتساب مؤشر اإل

نحرافھا المعیاري  إومن ثم قسمتھا على  ،(تسویة) المؤشرات عن طریق التسویة اإلحصائیة بطرحھا من متوسطھا

المؤشر العام لإلستقرار المالي في اإلمارات، حیث بلغت    راجعت  .ومن ثم جمعھا كل حسب تأثیره (سلبي أم إیجابي)

المؤشر طوال العام    أظھرحیث  ).  6-8(شكل    2019في عام    0.32، مقابل  2020في عام    0.26-قیمة المؤشر  

في الربع األول من العام.    كورونا  عالمات تحسن بعد أن ھبط في البدایة إلى المنطقة السلبیة مع ظھور وباء   2020

نقطة، مما یعد داللة على تحسن البیئة المالیة  57ومع ذلك، شھدت األرباع الثالثة التالیة تحسناً في المؤشر بمقدار 

 .في المنطقة السلبیة بقيالكلیة، وإن 

المالي في الربع   ستقرارنخفاض األولي لمؤشر اإل وكان المؤشر الفرعي لسوق األوراق المالیة أكبر مساھم في اإل

بزیادة تقلبات السوق. وتحسن المؤشر الفرعي  2020األول من عام   نقطة بحلول نھایة    227، وكان ذلك مدفوعاً 

بنسبة  ظبي لألوراق المالیة ودبي المالي الذین یتم قیاسھما    ستقرار سوقي أبو إ ، ویُعزى ذلك أساساً إلى  المذكور  العام

 .إلى األرباح بشكل عام السعر نسبة  وتحسن   السوق،تقلبات 

ستقرار المالي  نخفاض األولي لمؤشر اإلثاني أكبر مساھم في اإل  ، فقد كانقتصاد المؤشر الفرعي لإل  أما فیما یخص 

.  النفط  راسعأ، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بالناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي غیر النفطي و2020في الربع األول  

ً تحسن المؤشر الفرعي وقد   . 2020في نھایة عام   جزئیا

في   أیضاً  للبنوك  الفرعي  المؤشر  الربع األول  نخفاض مؤشر اإل إوأسھم  المالي في  ، ویرجع ذلك  2020ستقرار 

وأظھر المؤشر الفرعي تحسناً بحلول نھایة  ،  حتمالیة تعثر السوق الضمنیة في القطاع المصرفيإ أساساً إلى زیادة  

 مؤشرات األسواق وتحسن نسب السیولة.ستقرار في ى ذلك أساساً إلى اإلالعام، ویُعز
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 )2020-2016ستقرار المالي في اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل6-8شكل (

 
 مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيالمصدر:                 

 
البحرین،    في مصرف  مملكة  اإلیقوم  مؤشر  باحتساب  المركزي  المالي  البحرین  ویعتمد  ونشره  ستقرار  سنویاً، 

) والجدول  المال،  رأس  وسوق  الكلي،  واإلقتصاد  المصرفي،  القطاع  تخص  متغیرات  على  یبین  7-8المؤشر   (

من مجموعة من ثالثة   المؤشر یتكون  حیث  ،  ستقرار المالي في البحرین المؤشرات الفرعیة المستخدمة في مؤشر اإل

تم    (  ستقرار االقتصادي ومؤشر اإل   )،متغیرات  عشرة تم تمثیلھ ب( ستقرار المصرفي   مؤشرات فرعیة ھي: مؤشر اإل

  18من  یتكون    الرئیسي  المؤشر  أي أن   )،تم تمثیلھ بمتغیرین  (   ومؤشر سوق رأس المال  )، تمثیلھ بستة متغیرات

 .2020إلى  2008وتحلیلھا بصورة تاریخیة خالل الفترة من حتسابھا إ تم  ،متغیر فرعي

اإل  مؤشر  على  یھدف  المخاطر  تقییم  إلى  المصرفي  المصرفيإستقرار  القطاع  على    ،ستقرار  التركیز  من خالل 

اً  تصادي أیضقمجموعة من مؤشرات السالمة المالیة الرئیسیة لمصارف التجزئة في البحرین. یتكون المؤشر اإل

م مجموعة  اإلمن  على  تأثیر  لھا  یكون  قد  التي  المتغیرات  المال ن  رأس  مؤشر سوق  ویستخدم  المالي،  ستقرار 

ً حاسماً  متغیرات یمكن أن تلعب دور  .ستقرار المالي في البحرینفي ضمان اإل ا

، من  )Empirical normalization(التطبیع التجریبي    استخدام أما فیما یخص منھجیة إحتساب المؤشر، فقد تم  

فرعيیتحوخالل   مؤشر  كل  ووزن  المتغیرات  حیث  ل  اإلت حإتم  ،  مؤشر  المرجح  ساب  بالمعدل  المالي  ستقرار 

الث الفرعیة  المائة  50ستقرار المصرفي  : وزن مؤشر اإلالثللمؤشرات  قتصادي  ستقرار اإل، وزن مؤشر اإلفي 

 .في المائة 12.5، ووزن مؤشر سوق رأس المال في المائة  37.5

 ستقرار المالي لدى مصرف البحرین المركزي): مكونات مؤشر اإل 7-8جدول (
الوزن  مؤشرات القطاع المصرفي 

 النسبي 
الوزن  مؤشرات االقتصاد الكلي 

 النسبي 
مؤشرات سوق رأس  

 المال 
الوزن 
 النسبي 

إلى    - اإلجمالي  المال  رأس  نسبة 
بالمخاطر   المرجحة  الموجودات 

)Total capital ratio( . 
إلى    - األساسي  المال  رأس  نسبة 

بالمخاطر     المرجحة  الموجودات 
)Tier 1 capital ratio( . 

المحلي  - 50% الناتج  نمو 
    غیر النفطي. اإلجمالي

الجادي  - الحساب 
من   كنسبة  (فائض/عجز) 

 . الناتج القومي
االئتمان/القروض للقطاع    -

الناتج   من  كنسبة  الخاص 

إلى  - % 37.5 األسھم  سعر  نسبة 
 Price to)العائد علیھا  

Earnings Ratio) . 
السوقیة   نسبة  - القیمة 

الناتج   إلى  لألسھم 
 المحلي اإلجمالي.

12.5 % 
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اجمالي    - الى  السائلة  األصول  نسبة 
)  Liquid assets toاألصول 

total Gross assets(. 
الودائع    - على  القروض  نسبة 
)Loan to Deposit Ratio( 
العائد على حقوق  .   المساھمین  نسبة 
)ROE(. 
الألصول    - حقوق  على  العائد  نسبة 
)ROA(. 
الدخل    - اجمالي  الى  الفائدة  ھامش 
)Net Interest Margin( . 
إلى    - العاملة  غیر  القروض  نسبة 

) القروض  -Nonإجمالي 
performing loans to total 

loans(. 
نسبة المخصصات إلى الدیون غیر   -

) -Provisions to nonالعاملة 
performing loans( . 

بعد    - العاملة  غیر  الدیون  صافي 
طرح المخصصات/قاعدة رأس المال  

)NPL net provisions to 
capital(. 

 

غیر   اإلجمالي  المحلي 
 . النفطي

بمفھومھ - النقد  عرض 
مئویة    كنسبة  ٢المتوسط ن

المحلي   الناتج  من 
 . اإلجمالي

 التضخم.  -
العقاري   للقطاع  القروض 
اجمالي   من  كنسبة 

 . القروض

 

وذلك بفعل أزمة  ،2020في عام  إنخفضت قیمة المؤشریخص قیمة مؤشر االستقرار المالي في البحرین، فقد  فیما

نقطة    0.545بلغت قیمة المؤشر    في حین  نقطة،  0.426فیروس كورونا المستجد، إذ بلغت قیمة المؤشر حوالي  

في  نقطة    0.482ونقطة    0.604  علماً أن قیمة المؤشر بلغت،  على التوالي  2018و  2019نقطة في عامي    0.619و

 ). 7-8على التوالي (شكل  2016و 2017األعوام 

 ) 2020-2016ستقرار المالي في البحرین خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل7-8شكل (

 
 المركزي البحرینالمصدر: مصرف                 

 

یبلغ عدد المؤشرات    ، حیثستقرار المالي ، یقوم البنك المركزي التونسي باحتساب مؤشر اإل الجمھوریة التونسیةفي  

ئتمان، مؤشر  مؤشر متانة القطاع المالي، مؤشر مخاطر النمو المفرط لإل مؤشرات فرعیة:    6الفرعیة المستخدمة  

اإل مخاطر  مؤشر  المعنوي،  الخطر  مؤشر  الترّكز،  مخاطر  مؤشر  السیولة،  الكليمخاطر  على  قتصاد  اعتماداً   ،

 ). 8-8بالجدول (تفاصیلھا المتغیرات المبینة 
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 البنك المركزي التونسيستقرار المالي لدى ): مكونات مؤشر اإل 8-8جدول (
مؤشرات القطاع  

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات االقتصاد الكلي 
 النسبي 

مؤشرات سوق رأس  
 المال 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

القطاع  - متانة  مؤشر 
 المصرفي 

النمو   - مخاطر  مؤشر 
 المفرط لالئتمانات  

 مؤشر مخاطر السیولة - 
 مؤشر مخاطر الترّكز   -
المخاطر   - مؤشر 

 المعنویة 

المحلي  - 77% الناتج  نمو  معدل 
 اإلجمالي باألسعار الحقیقیة 

من - كنسبة  المیزانیة  عجز 
 الناتج المحلي اإلجمالي 

الجاري  - الحساب  عجز 
المحلي   الناتج  من  كنسبة 

 اإلجمالي 
الفعلي  - الصرف  سعر 

 االسمي 
الثابت  - المال  رأس  تكوین 

المحلي   الناتج  من  كنسبة 
 اإلجمالي 

من   الوطني كنسبةاالدخار  -
 الدخل المتاح 

النقدیة  - األوراق 
المتداولة  والمسكوكات  

المحلي    كنسبة الناتج  من 
 اإلجمالي 

كنسبة المعروض  -   النقدي 
 من الناتج المحلي اإلجمالي 

كنسبةالدین  - من    العمومي 
 الناتج المحلي اإلجمالي 

من   الخارجي كنسبةالدین  -
 الناتج المحلي اإلجمالي 

الشركات  - توظیفات 
من   كنسبة  العمومیة 

 االئتمان 

السوق  - 10% متانة  مؤشر 
 المالي 

قطاع - نمو  مؤشر 
التوظیف   مؤسسات 
األوراق   في  الجماعي 

 المالیة  
السیولة  - مخاطر  مؤشر 

 في السوق المالیة  
ترّكز  - مخاطر  مؤشر 

مؤسسات   أصول 
في   الجماعي  التوظیف 

 األوراق المالیة 

قطاع    - 6% مؤشر 
 االیجار المالي  

قطاع    - مؤشر 
 التأمین 

قطاع    - مؤشر 
 التمویل الصغیر    

7% 

 

ستخدام منھجیة التطبیع  بإستقرار المالي في تونس، فیقوم البنك المركزي التونسي  أما منھجیة إحتساب مؤشر اإل 

عن طریق طرح القیمة   ، وذلك) للمؤشرات الفرعیةRe-Scalingالتجریبي أو ما یسمى بمنھجیة إعادة القیاس ( 

   :الصغرى للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق المعادلة التالیة

Min(I))-Min(I))/(Max(I)-=(InI 

 .قیمة المؤشر المطبع  nIویمثل    Iالقیمة الصغرى والقیمة العظمى للمؤشر الفرعي    Maxو  inMحیث تمثل كل من  

ً أما فیما یخص قیمة مؤشر اإل ،  2019مقارنة بالمستوى المسجل في عام    ستقرار المالي في تونس، فقد سجل تراجعا

ً تساع الفجوة ما بین نمو القروض ونمو اإلنتیجة إل ً   ،2020في عام    قتصاد الذي سجل تقلّصا لتداعیات جائحة    تبعا

في حین بلغت قیمة المؤشر حوالي    ،2020نقطة في عام    0.49فیروس كورونا المستجد، إذ بلغت قیمة المؤشر  

 ).8-8(شكل   2019نقطة في عام  0.61
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 ) 2020-2016خالل الفترة ( تونسستقرار المالي في ): قیمة مؤشر اإل8-8شكل (

 
 البنك المركزي التونسي المصدر:                    

 

مؤشرات فرعیة   ةتم تجمیعھا تحت ثالث  اً رتغیم  27ستقرار المالي  یضم مؤشر اإل ،  المملكة العربیة السعودیة في  

عطى كل مؤشر فرعي وزناً یتناسب  قتصاد الكلي، ومؤشر السوق المالیة). یُ (مؤشر القطاع المصرفي، ومؤشر اإل

حجم مساھمتھ في استقرار النظام المالي. بینما في داخل كل مؤشر فرعي یتم توزیع األوزان بالتساوي على كل  مع  

المتغیرات. یتم جمع نتائج الثالث مؤشرات الفرعیة للتوصل إلى نتیجة المؤشر الكلي. عندما یكون المؤشر الكلي 

نظام المالي، والعكس صحیح إذا انخفض المؤشر إلى  ستقرار الإ ستقرار المالي أعلى من الصفر، فھذا یدل على  لإل

 ما دون الصفر. 

 مؤشر فرعي على النحو التالي:  27ستقرار المالي من في ھذا اإلطار، یتكون مؤشر اإل

المصرفي - القطاع  الترجیحي    مؤشر  المائة)   50(الوزن  المال،  :  في  رأس  كفایة  القروض  ومعدل  نسبة 

نسبة صافي رأس المال ونسبة تغطیة السیولة،  و،  اإللتزامات قصیرة األجلاألصول السائلة إلى  والمتعثرة،  

ھامش الفائدة إلى إجمالي  والمصاریف غیر الفوائد إلى إجمالي الدخل،  والعائد على األصول،  والمستقر،  

ضافة إلى  باإل،  سامامعدل اتفاقیات إعادة الشراء المعاكس وأذونات  ونسبة القروض إلى الودائع،  و الدخل،  

ئتمان، والنمو  جمالي اإل إ قراض العقاري إلى  ئتمان الخاص إلى الناتج المحلي االجمالي، ونسبة اإل فجوة اإل 

 . ستثمارات الحافظةإفي 

اإل - الترجیحي  مؤشر  (الوزن  الكلي  المائة):    35قتصاد  الحقیقي،  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل 

اإلجمالي،و المحلي  الناتج  إلى  الجاري  االئتمانو  الحساب  مخاطر  ،  )Credit default swap(  مبادلة 

المستھلك،  و أسعار  في  التضخم  (ومعدل  اآلجل  الصرف  الفوري  و)،  Forwardسعر  الصرف  سعر 

)Spot  ،(نو) النقود  عرض  نمو  األ إ جنبي  األحتیاطي  اإلو  )،3معدل  قصیر  الخارجي  الدین  ،  جللى 

 . جلاأل طویللى الدین الخارجي إ جنبي حتیاطي األاإلو
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نسبة التغیر في مؤشر السوق  وسبة ملكیة األجانب،  في المائة): ن   15(الوزن الترجیحي    األسھم مؤشر سوق   -

القیمة السوقیة (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي)،  ونسبة السعر إلى العائد،  و )،  TASIالسعودیة (

 تذبذب مؤشر السوق. و

 
 ستقرار المالي من أربع مؤشرات رئیسة وعلى النحو التالي:یتكون مؤشر اإلجمھوریة العراق،  في

ونسبة الدیون غیر    ،مؤشرات فرعیة وھي: نسبة كفایة رأس المال  10مؤشر القطاع المصرفي یتكون من   . أ

العاملة إلى إجمالي الدیون، نسبة صافي الدیون غیر العاملة إلى رأس المال، نسبة تغطیة المخصصات،  

لتزامات السائلة، نسبة إجمالي الدیون إلى إجمالي ودائع العمالء، نسبة العائد  نسبة األصول السائلة إلى اإل 

نسبة إجمالي المصروفات  الملكیة،  العائد على حقوق  نسبة  إلى إجمالي    على األصول،  الفوائد  من غیر 

 الدخل، ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل. 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، نسبة  ربع مؤشرات فرعیة وھي:  أقتصاد الكلي ویتكون من  مؤشر اإل  .ب

اتج  عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم، ونسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الن

 المحلي اإلجمالي.  

، ونسبة  مؤشر سوق العراق لألوراق المالیةمؤشر سوق رأس المال: یتكون من مؤشرین فرعیین، وھما:  .ج

 ي. القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمال

مؤشر الدورة المالیة: یتكون من مؤشر واحد یقیس فجوة االئتمان أي الفرق بین نسبة االئتمان الممنوح  ھـ.  

بریسكوت  -للقطاع الخاص الى الناتج المحلي اإلجمالي وبین اتجاه النسبة طویل األجل باستخدام ھودریك

 ). The Hodrick–Prescott filter(فلتر 

والعالقة بین ھذه المتغیرات    ،ستقرار الماليستخدمة في تكوین مؤشر اإل) المتغیرات الم9-8ویوضح الجدول ( 

ً ومؤشر اإل ن المتغیرات التي لھا عالقة عكسیة سیتم إعطائھا اشارة سالبة قبل تطبیع البیانات  أ ستقرار المالي، علما

 . وحسب الطریقة التي سیتم توضیحھا في منھجیة المؤشر
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   في العراق ستقرار الماليالداخلة في تكوین مؤشر اإل): المتغیرات 9-8جدول (

  المصدر: البنك المركزي العراقي 
 

 

بواسطة المؤشر التجمیعي یعتمد بالدرجة األساس على مكونات المؤشر التجمیعي   المالي  ستقرار إن تقییم مستوى اإل

التجمیعیة الفرعیة للمؤشر التجمیعي الكلي لإلتجاھاتھ، إن قیم المؤشرإو المالي في العراق قد شھدت  ات  ستقرار 

عام    نقطة في  0.586  لىإ  2016عام    نقطة في  0.343رتفع من  إ، فقد  2020الى    2016متداد المدة من  إتذبذباً على  

اإل  ،2020 ھذا  جاء  إلوقد  نتیجة  في  رتفاع  الداخلة  الفرعیة  المؤشرات  توجھ  حتسابھ،  إرتفاع  یعكس  البنك  مما 

العامل ستقرار المالي من خالل تطبیق القطاع المصرفي  نحو تبني وتعزیز سیاسات تحقیق اإلالمركزي العراقي  

  -األجنبیةعدا فروع المصارف  -  العراقالعاملة في    بنوك جب على الیالتي وفقھا  ،  IIIلمتطلبات بازل    في العراق

بسط  (بین القاعدة الرأسمالیة    العالقةوھذه النسبة تمثل    ،)في المائة  12(تقل عن    البنسبة كفایة رأس المال    أن تحتفظ

واألصولالنسبة مخاطر    باألوزانالمرجحة    )  لمقابلة  التشغیل    ئتماناإلالمحددة  ومخاطر  السوق    مقام (ومخاطر 

 ).  النسبة
 والمؤشرات الفرعیة المكونة لھ في العراق ستقرار المالي المؤشر التجمیعي لإل :)10-8الجدول (

 2020 2019 2018 2017 2016 البیان
المؤشر التجمیعي 

 0.586 0.410 0.440 0.363 0.343 المالي  لالستقرار

مؤشر القطاع 
 0.289 0.190 0.194 0.181 0.181 المصرفي 

مؤشر االقتصاد  
 0.155 0.133 0.162 0.121 0.087 الكلي 

مؤشر سوق رأس  
 0.080 0.008 0.005 0.005 0.049 المال 

مؤشر الدورة  
 0.063 0.080 0.079 0.055 0.025 المالیة 

  :تقدیرات البنك المركزي العراقيالمصدر 

 

المتغیرات الفرعیة المتغیرات  المحور

العالقة بین 
المتغیرات 
ومؤشر 

االستقرار 
المالي 

الوزن 
الترجیحي 
بعد حذف 
القیمة 

الصغرى 
والعظمى 

وزن 
المؤشر 
الرئیسي 

)w (

مؤشر 
القطاع 

المصرفي 
BI 

كفایة رأس 
 %13طردیة نسبة كفایة رأس المال المال 

53% 

جودة األصول 
 %5عكسیة الدیون غیر العاملة/ اجمالي الدیون 

 %5عكسیة صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح المخصصات/قاعدة رأس المال** 
 %5طردیة نسبة التغطیة (المخصصات/ الدیون غیر العاملة) 

 %6طردیة نسبة األصول السائلة/ االلتزامات قصیرة االجل السیولة 

الربحیة 

 %6عكسیة نسبة اجمالي الدیون اجمالي الودائع  
 %3طردیة ) ROAنسبة العائد على األصول (

 %3طردیة ) ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (
 %4عكسیة  اجمالي المصروفات من غیر الفوائد/ اجمالي الدخل 

 %3طردیة ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 EIمؤشر االقتصاد الكلي 

 %6طردیة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 %6عكسیة نسبة عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي اإلجمالي  24%
 %6عكسیة معدل التضخم 

 %6طردیة نسبة  االحتیاطیات األجنبیة/الناتج المحلي اإلجمالي 

 %15 %7.5طردیة مؤشر سوق العراق لألوراق المالیة  CIمؤشر سوق رأس المال 
 %7.5طردیة القیمة السوقیة لألسھم/الناتج المحلي اإلجمالي 

فجوة اإلئتمان (الفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص الى  FIمؤشر الدورة المالیة 
 %8 %8عكسیة الناتج المحلي اإلجمالي وبین اتجاه النسبة طویل األجل) 

 %100 %100المجموع 
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 خطوات قياس المؤشر التجميعي لالستقرار المصرفي في العراق 

  
 هو مؤشر مركب ويتم حسابه وفقًا للخطوات اآلتية: المؤشر التجميعين إ

بواسطة المعادلة    ( Empirical Normalization)  وفق الطريقة التجريبيةتحويل بيانات المتغيرات إلى قيم معيارية   -1
 اآلتية:

𝑑𝑑 = 𝑥𝑥−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  

 ن: إ إذ  
   X.قيمة المتغير في العام الحالي= 
 Min للمتغير خالل فترة االحتساب. = اقل قيمة 

     Maxاكبر قيمة للمتغير خالل فترة االحتساب = . 
ستقرار المصرفي يواجه  ن اإلإ، كلما كانت القيمة قريبة من الصفر فهو داللة على  (∞  -  0)وتتراوح قيمة المؤشر ما بين  

ن المؤشر التجميعي مستقر وحجم  إ الصفر فهو داللة على  مخاطر بدرجة أكبر من االستقرار، بينما كلما ابتعدت القيمة من  
 مخاطر أقل. 

 :وهناك طرق أخرى لمنح األوزان مثل ،: تم تحديد أوزان مختلفة للمتغيرات الخاصة بالمؤشراتتحديد األوزان -2
 Expert Judgment) تقديرات الخبراء ) -
 (Principal Components Analysisتحليل العناصر األساسية ) -
 (Factor Analysisالتحليل العاملي ) -

 جمع القيم المعيارية الموزونة للحصول على قيم المؤشرات الفرعية. -3
 حساب المؤشر التجميعي لالستقرار المالي وفقًا للصيغة التالية:  -4

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑ 𝜔𝜔𝑗𝑗 𝐵𝐵𝐵𝐵 [
  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗    

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗
]10

𝑗𝑗=1 +∑ 𝜔𝜔𝑗𝑗 𝐸𝐸𝐵𝐵  [
  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗    

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗
] + ∑ 𝜔𝜔𝑗𝑗 𝐶𝐶𝐵𝐵 

2
𝑗𝑗=1

4
𝐽𝐽=1 [

  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗    

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗
] +

𝜔𝜔𝑗𝑗 𝐹𝐹𝐵𝐵 [
  𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗    

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑗𝑗−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗
] 

: مؤشر القطاع EI  ،المصرفي  : مؤشر القطاعBI  ،: األوزان الترجيحية  𝜔𝜔𝑗𝑗  ،: مؤشر االستقرار الماليFSI  <=   ن أإذ  
 حتساب. : العام الذي يتم فيه اإلt ،: مؤشر الدورة الماليةFI ،: مؤشر سوق رأس المالCI ،الكلي
 قتربت قيمة المؤشر من واحد دل ذلك على انخفاض المخاطر وبالتالي زيادة مستوى االستقرار المالي. إكلما 

(    8-9(                                                :)2015-2020) 

                
                      :       
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ستقرار المالي ویتم حالیاً التخطیط لنشره ربعیاً، حیث تم تعدیل المتغیرات  یتم إحتساب مؤشر اإل، دولة فلسطینفي  

ستقرار المالي، في حین أن النقص یعني المتغیرات تعكس تحسناً في اإلبما یضمن أن الزیادة (أعلى قیمة) لجمیع  

ستقرار المالي، ومن أجل تجمیع البیانات في مؤشر واحد تم تطبیع البیانات باستخدام طریقتین: التطبیع  تراجعاً في اإل 

عد ذلك یتم  ). بStatistical Normalizationوالتطبیع اإلحصائي ()  Empirical Normalizationالتجریبي (

عتبار  احتساب قیمة المؤشرات الفرعیة، باستخدام المعدل المرجح للمتغیرات التي تم تطبیعھا، مع األخذ بعین اإل

 األھمیة النسبیة للمؤشرات عند تحدید األوزان الترجیحیة.  

متغیرات.  ستقرار المالي في فلسطین أربعة مؤشرات فرعیة وكل مؤشر فرعي یشمل مجموعة من الیشمل مؤشر اإل

ستقرار سوق رأس المال،  إقتصاد الكلي ومؤشر خاص بوھذه المؤشرات ھي: مؤشر القطاع المصرفي ومؤشر اإل

وأخیراً مؤشر یقیس سالمة قطاع التأمین. وقد أظھرت البیانات تراجع قیمة مؤشر اإلستقرار المالي في فلسطین من 

قتصاد الكلي بشكل  وذلك نتیجة لتراجع مؤشر اإل ،2020العام  نقطة في    0.30، إلى  2019نقطة في العام    0.41

أساسي نتیجةً لآلثار السلبیة الناجمة عن جائحة كورونا، إضافة لتراجع مؤشر قطاع التأمین. في المقابل ارتفع مؤشر  

 القطاع المصرفي بشكل طفیف، في حین بقي مؤشر قطاع سوق رأس المال مستقراً خالل الفترة ذاتھا.  

المؤشر خالل العام  وبالر الذي أصاب  أنھ ال یزال یعكس درجة جیدة من اإلستقرار  2020غم من التراجع  ، إال 

نتیجة النتشار جائحة كورونا وما رافقھا    2020العام    آخذین بعین االعتبار خصوصیةللنظام المالي في فلسطین،  

الفلسط  االقتصاد  أو جزئیة أثرت على مجمل  كلیة  لتزامن أزمة  من إجراءات وإغالقات  نتیجة  یني بشكل خاص 

احتجاز أموال المقاصة من قبل االحتالل اإلسرائیلي مع األزمة الصحیة الناتجة عن انتشار فیروس كورونا والتي  

تدحرجت سریعاً إلى أزمة اقتصادیة. وبالمقارنة مع بعض الدول األخرى التي طورت مثل ھذا المؤشر، فإن فلسطین  

 لي سلیم ومستقر. ال تزال تتمیز بقطاع ما

 . سلطة النقد الفلسطینیةستقرار المالي لدى ): مكونات مؤشر اإل11-8جدول (
مؤشرات أداء القطاع 

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

الوزن 
 النسبي 

مؤشرات تطور  
 األسواق المالیة 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

  .معدل كفایة رأس المال -
القروض   - إجمالي  نسبة 

ال إجمالي   عاملةغیر  إلى 
 . القروض

المتعثرة نسبة    -  القروض 
بعد المخصصات إلى رأس 

 . المال
السائلة نسبة    -  األصول 

قصیرة  المطلوبات  إلى 
 . األجل

نسبة األصول السائلة إلى   -
 إجمالي األصول. 

صافي ھامش الفائدة إلى  - 
 . إجمالي الدخل

 .العائد على الموجودات - 
 العائد على حقوق الملكیة.   -
 .الرافعة المالیة -
بخالف المصاریف    -

 إلى إجمالي الدخل.  الفوائد

الناتج   - % 52.6 نمو  معدل 
 .المحلي الحقیقي

 .معدل التضخم العام -
الموازنة نسبة  -   عجز 

المحلي   الناتج  إلى 
 . اإلجمالي

في    - العجز  نسبة 
إلى   الجاري  الحسالب 

  اإلجمالي.الناتج المحلي  
الحكومي  - الدین   نسبة 

الناتج   المحلي إلى 
 المحلي اإلجمالي.

األسواق    - % 26.3 تطور 
رأس   نسبة  المالیة 
إلى   السوقي  المال 
المحلي   الناتج 

 . اإلجمالي
نسبة التقلبات في    - 

 . البورصة
 
 

قطاع - % 10.5 مؤشر 
التأمین (نسبة رأس  
إجمالي  على  المال 

 الموجودات). 
أقساط  نسبة    -

التأمین المكتتبة إلى  
المحلي   الناتج 

 الغجمالي. 

10.5 % 

 المصدر: سلطة النقد الفلسطینیة. 
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 ) 2020-2015ستقرار المالي في فلسطین خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل10-8شكل (

 
 المصدر: سلطة النقد الفلسطینیة.               

 
قطرفي   إنما  ال  ،  دولة  مالي،  إستقرار  مؤشر  اإلیوجد  مؤشر  إعداد  خالل  یتم  من  ونشره  المصرفي  ستقرار 

السنوی تقاریراإل المالي  اإلو،  ةستقرار  ُ مؤشر  أ مركب  مؤشر  ھو  المصرفي  المالي  أساس خمسة ستقرار  على  عد 

.  ةمؤشر الربحیو،  ةمؤشر السیولو،  ةمؤشر الصالبو، ةمؤشر عدم الكفاءو  ، ةمؤشر الھشاش  :وھي  ةمؤشرات فرعی

  ة الموجودات السائل، ورأس المال إلى الموجوداتو  ة،نسبة صافي القروض غیر العاملعلماً أن ھذه المؤشرات ھي:  

 . إلى الدخل ةنسبة التكلف، والعائد على متوسط الموجودات و ،إلى إجمالي الموجودات 

العربیة،    في مصر  اإلجمھوریة  مؤشر  باحتساب  المركزي  البنك  المالي  یقوم  التطبیع  ستقرار  منھجیة  باستخدام 

ویتم اإلعتماد على  التجریبي،   فرعیة إل  4ونشره بشكل سنوي،  ما ھو موضح مؤشرات  المؤشر حسب  حتساب 

،  2020عام  مارس من  في  نقطة    0.53، وقد بلغت قیمة المؤشر العام لإلستقرار المالي في مصر  ) 10-8بالجدول (

 ).10-8على التوالي (شكل  2019و 2018 نقطة في عامي 0.52ة ونقط  0.60علماً أنھا بلغت حوالي 

وذلك نتیجة لتبعات جائحة كورونا   كما سبق أن أشرنا،  2020مارس  ستقرار المالي تراجعاً في  شھد مؤشر اإل وقد  

الشركاء قتصادات واألنظمة المالیة العالمیة، وھو ما انعكس على مؤشر المناخ العالمي، حیث سجل معظم  على اإل

انخفاضاً   المالیة  األسواق  مؤشر  شھد  كما  الحقیقي،  اإلجمالي  المحلي  للناتج  سالبة  نمو  معدالت  لمصر  التجاریین 

ضطرابات التي شھدتھا األسواق المالیة الناشئة ومن بینھا مصر وخروج رؤوس األموال بشكل ملحوظ نتیجة لإل 

ومؤشر تقلبات العائد للبورصة المصریة،   ة مخاطر االئتمانرتفاع كل من أسعار مبادلإلى  إ األجنبیة، وھو ما أدى  

 .سمياإلجمالي اإل ينخفاض الملحوظ في نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلباإلضافة الي اإل

، حیث انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي يقتصاد المحلھذا ولم یظھر تأثیر جائحة كورونا على مؤشرات اإل

لیسجل  الحقیقي بش المائة  5كل طفیف  ینایر/مارس    في  الفترة  خفض مؤشر نسبة  إن ، وكذلك  2019/2020خالل 

الدولیة إلى الدین الخارجي قصیر األجل. كما  صافي اإل ستمر القطاع المصرفي في التمتع بمؤشرات  إحتیاطات 

قروض غیر المنتظمة إلى سالمة مالیة جیدة، حیث شھد كل من نسبة صافي األرباح إلى حقوق المساھمین ونسبة ال

في مارس   ، بینما شھدت  2020إجمالي القروض، ونسبة السیولة بالعملة المحلیة ومعدل كفایة رأس المال تحسناً 
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متصاص العدید من  إن القطاع المصرفي من مواجھة ونسبة السیولة بالعملة األجنبیة انخفاضاً طفیفاً، األمر الذي مكّ 

 حتواء تداعیاتھا. إ الصدمات و

 ) 2020-2016ستقرار المالي في مصر خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل11-8ل (شك
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 المصدر: البنك المركزي المصري. 
 
 

 ستقرار المالي لدى البنك المركزي المصري. ): مكونات مؤشر اإل12-8جدول (
القطاع  أداء مؤشرات

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

الوزن 
 النسبي 

تطور  مؤشرات 
 األسواق المالیة 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

 . معدل كفایة رأس المال-
القروض   -  إجمالي  نسبة 

إجمالي  إلى  المنتظمة  غیر 
 . القروض

 . نسبة التغطیة - 
بالعملة   -  السیولة  نسبة 

والعمالت  المحلیة 
 . األجنبیة

المصروفات   -  نسبة 
صافي  إلى  اإلداریة 

 . إیرادات النشاط
نسبة صافي األرباح إلى   - 

 .حقوق المساھمین
جانب   - في  التركز  نسبة 

 بنوك. 5األصول ألكبر 

الناتج    - 38% نمو  معدل 
 .المحلي الحقیقي

 .معدل التضخم العام -
الخاص اإلة  نسب-   ئتمان 

المحلي   الناتج  إلى 
 . اإلسمي

الموازنة نسبة  -   عجز 
المحلي   الناتج  إلى 

 . اإلسمي
العام  نسبة    - الدین 

الناتج    المحلي إلى 
   .المحلي اإلسمي

المعامالت - میزان 
الناتج   إلى  الجاریة 
اإلجمالي   المحلي 

 . سمياإل
صافي  -  نسبة 

االحتیاطات األجنبیة إلى  
قصیر   الخارجي  الدین 

   األجل.

األسواق    - 33% تطور 
 . المالیة

المال    - رأس  نسبة 
الناتج  إلى  السوقي 

 .المحلي اإلجمالي
في  -  التقلبات  نسبة 

 . البورصة المصریة
السوقیة    - القیمة  نسبة 

لألسھم إلى العائد على  
 . األسھم

مؤشر مبادلة مخاطر - 
 ئتمان. اإل

العالمي   - 19% مناخ االقتصاد 
معدل نمو الناتج المحلي (

 ).الحقیقي اإلجمالي
 .معدالت التضخمو - 
التجاریین   - للشركاء 

لمصر  الرئسیین 
العربیة  (اإلمارات 
والصین،  المتحدة، 
المتحدة،  والمملكة 
المتحدة  والوالیات 
وتركیا،  األمریكیة، 
وألمانیا،  والسعودیة، 
وفرنسا،  وسویسرا، 

 وإیطالیا وروسیا). 

10% 

 
 

. یتكون  2019ـ2007أساس سنوي للفترة  ستقرار المالي للمغرب على  حتساب مؤشر اإلإتم  المملكة المغربیة،    في

) تطورات  2تطوراألسواق المالیة (  )1متغیر (انظر الجدول أدناه) تغطي ست مكونات رئیسیة (  30ھذا المؤشر من  

)  6) سوق العقارات (5) نقاط ضعف الوكالء غیر المالیین ( 4) نقاط ضعف المؤسسات المالیة (3قتصاد الكلي (اإل

 .)13- 8(جدول  البنیة التحتیة لألسواق المالیةنقاط الضعف في 

 

 



239

  

239 
 

 ستقرار المالي لدى بنك المغرب.): مكونات مؤشر اإل13-8جدول (
 البنیة  في الضعف نقاط

المالیة  لألسواق  التحتیة  
العقارات  سوق   الضعف نقاط 

  غیر الوكالء
 المالیین

المالیة المؤسسات  في الضعف نقاط الكلي  قتصاداإل  تطورات    األسواق  تطور 
 المالیة

 ـ نسبة التعویض 
 ـ معدل التركیز

 ـ معامل تدفق السیولة 
النظام   توفر  معدل  ـ 

 الفني 

نمو   معدل  ـ 
أسعار  مؤشر 

  العقارات
القروض   ـ 
كنسبة   العقاریة 
إجمالي  من 

 القروض 
نمو   معدل  ـ 
 االئتمان العقاري 

نسبة   فجوة  ــ 
إلى   األسر  دیون 
المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 
نسبة الدین  ـ فجوة  

الشركات   إلى 
إلى   المالیة  غیر 
المحلي   الناتج 

  اإلجمالي
ـ فجوة نسبة دیون  
إلى   الخزینة 
المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 

 القطاع المصرفي 
 ـ نسبة كفایة رأس المال 

إلى  العاملة  غیر  القروض  نسبة  ـ 
 إجمالي القروض 

االلتزامات   / السائلة  األصول  ـ 
 قصیرة األجل 
 األصول ـ العائد على 

 ـ نسبة القروض إلى الودائع 
 قطاع التأمین 

 ـ صافي الدخل / رأس المال الخاص 
 ـ صافي مبلغ المطالبات / األقساط 

حسب  الفنیة  االلتزامات  تغطیة  ـ 
 األصول التمثیلیة 

ـ المكاسب غیر المحققة / األصول 
 التمثیلیة 

 ـ معدل تغطیة ھامش المالءة المالیة 

المحلي   الناتج  نمو  ـ 
 الي اإلجم

اإل نسبة  فجوة  ئتمان  ـ 
المحلي   الناتج  إلى 

 اإلجمالي 
 ـ معدل التضخم 

ـ عجز الحساب الجاري 
الناتج   من  كنسبة 

  المحلي
  اإلجمالي

ـ عجز المیزانیة كنسبة  
المحلي   الناتج  من 

 اإلجمالي 
االجنبیة   االحتیاطیات  ـ 
كنسبة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي 

 
السوقیة   القیمة  ـ 

العائد  لألسھم الى  
األسھم   على 
في   المدرجة 
الدار   بورصة 

 البیضاء 
سعر   فرق  ـ 
  / (الدائن  الفائدة 

 (المدین
سعر   تذبذب  ـ 

 الصرف 
سعر   تذبذب  ـ 
على  الفائدة 
الخزینة   سندات 

 (عشر سنوات)
 

ستقرار المالي العام، تم عكس عالمات سلسلة بعد تحدید المتغیرات التي سیتم إدراجھا في مؤشر اإلمن جانب آخر،  

البیانات التي تشیر قیمتھا السلبیة إلى إرتفاع لخطر نظامي ما (مثال: رصید المیزانیة، الرصید الجاري). بعد ذلك  

] وذلك عن طریق طرح القیمة الصغرى للمؤشر من قیمة 0،1تم توحید المؤشرات من أجل إعادة القیم إلى فاصل [ 

 ل سنة وتقسیمھا على مدى المؤشر.   المؤشر في ك

  سبیل   على.  فرعي  مؤشر  كل  في  المدمجة  المؤشرات  عدد   مراعاة   مع  للمؤشرات  الوزن  نفس  عطىیُ في ھذا اإلطار،  

.  4/30  یساوي  لھا  المخصص  الوزن  فإن  وبالتالي  مؤشرات،  4  على  المالیة  األسواق  تطور  مؤشر  یحتوي  المثال،

  القطاع"  الفرعیة  المؤشرات  تجمیع  خالل  من  المالي  القطاع  في  الضعف  نقاط  مؤشر  حساب  یتم  ذلك،  إلى  باإلضافة

في   86  أي  المالي،  النظام   أصول  إجمالي  في  لحصتھا  وفقًا  األوزان  تعیین  طریق  عن"  التأمین  قطاع"  و"  المصرفي

 .التوالي على في المائة 14و المائة

: كما یلي اإلحصائیة، المعالجة  بعد المؤشرات، تجمیع یتم   

k/4 المالیة   األسواق  تطور  
k/6 الكلي  تصادإلقا تطورات 

المالیة  المؤسسات في  الضعف نقاط   

المالیین غیر الوكالء الضعف نقاط 3/  
k/3  العقارات  سوق  
k/4 المالیة  لألسواق  التحتیة البنیة في  الضعف نقاط  

 

 

تختلف األوزان النھائیة المنسوبة إلى المؤشرات الفرعیة عن بعضھا البعض، إذ أن أھم األوزان نسبت إلى مؤشر  
من   اً كبیر   اً قتصاد الكلي" حیث أن كل منھا یغطي عدد"التطورات اإل" نقاط ضعف المؤسسات المالیة" ومؤشر  

 مؤشرات المخاطر التي قد تؤثر على االستقرار المالي. 
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ISF=0,13*ISFemf +0,20* ISFdme+ 0,33*ISFvIf+0,10*ISFvanf +0,10*ISFmi +0,13*ISFimf 
 

امیة على القیمة التي یسجلھا في كل فترة. ستقرار المالي كمؤشر مبكر للمخاطر النظیعتمد تفسیر تطور مؤشر اإل

إلى   المؤشر  اقترب  مرن0كلما  المالي  النظام  یعتبر   ، ً وتھدد  ا تتراكم  النظامیة  المخاطر  أن  اعتبار  یتم  حین  في   ،

 . 1ستقرار المالي عندما تقترب قیمة المؤشر من اإل

ستقرار المالي كانت معتدلة خالل المحیطة باإلكشف ھذا المؤشر أن المخاطر  فیما یخص نتائج اإلحتساب، فقد   

ستقرار المالي المحصل علیھ  . تتماشى ھذه النتائج مع تقییم اإل نقطة  0.40، بمتوسط قیمة  )2019ـ2016(الفترة  

فیما یخص  بواسطة خریطة المخاطر النظامیة، إذ تعكس غیاب أزمة مالیة في المغرب خالل السنوات األخیرة.  

، بما في ذلك  2012و  2010أن ھناك بعض التوترات التي نشأت بین عامي  اً  لوحظ أیض  ،2016فترة ما قبل عام  

في  نقطة    0.53رتفاع المؤشر إلى  إارتفاع أسعار العقارات والتضخم وتوسع عجز الحساب الجاري مما أدى إلى  

بین   قلیالً  المؤشر  تباطأ  الفترة المتوسط.  العقارات    نظراً   )2019-2016(  خالل  المتعلقة بسوق  المخاطر  لتراجع 

 التطور اإلیجابي في األسواق المالیة.  لكوبمواطن الضعف لدى الوكالء غیر المالیین، وكذ

 ) 2019ـ 2016(   الفترة خالل   المغرب في  المالي ستقراراإل مؤشر  ): قیمة 11-8شكل (

 
  المصدر: بنك المغرب 

 

 الخالصة

ــدم،  ــا تق ــي ضــوء م ــة ف ــف حــدة أزم ــي تخفی ــة ف ــد العربی ــة ومؤسســات النق ســاھمت جھــود المصــارف المركزی

 IIIلمتطلبـــات بـــازل العربـــي القطـــاع المصـــرفي  تطبیـــقفیـــروس كورونـــا علـــى القطـــاع المصـــرفي، إذ أن 

ــ ــاریر المالیـ ــدولي للتقـ ــار الـ ــم والمعیـ ــث 9ة رقـ ــرفي، حیـ ــاع المصـ ــرات القطـ ــى مؤشـ ــاً علـ ، إنعكســـت إیجابـ

ــاھمت ــة م س ــع قیم ــالي برف ــتقرار الم ــر االس ــةؤش ــدول العربی ــي ال ــامي  ف ــالل ع ــة،  2019و 2018خ ــن جھ م

ــام  ــالل ع ــا خ ــروس كورون ــة فی ــر بجائح ــأثر المؤش ــدة ت ــن ح ــت م ــي  2020وخفف ــك ف ــرى، وذل ــة أخ ــن جھ م

مـــن قـــدرة  انتعــزز تینھـــام تــینأداتُعـــد  IIIضــوء أن متطلبـــات رأس المــال والســـیولة وفــق معیـــار بــازل 
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ت المالیــة واإلقتصــادیة والمخــاطر المرتفعــة والتــي مــن الممكــن أن تتعــرض البنــوك علــى تحمــل الصــدما

ــا ــر،لھ ــل المؤش ــائج تحلی ــرزت نت ــذلك أب ــام اإل . ك ــلالواضــح ھتم ــن قب ــة م ــالمالءة المالی ــلطات  ب ــرافیةالس  اإلش

حیــث تقــیس متطلبــات رأس المــال والســیولة، لمــا لھــا مــن أھمیــة كبیــرة علــى ســالمة المراكــز المالیــة للبنــوك. 

 .الخسائر مما ینعكس إیجاباً على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنكة البنك على إستیعاب  قدر
 

توجــھ عــام فــي الــدول  ، وجــودفــي الــدول العربیــةســتقرار المــالي نتــائج تحلیــل مؤشــر اإل یتبــین مــن خــاللكمــا 

فـــي فتـــرة أزمـــة  العربیـــة نحـــو تبنـــي سیاســـات إحترازیـــة متحفظـــة أســـھمت فـــي تعزیـــز االســـتقرار المـــالي

ــتجد ــا المس ــروس كورون ــاع .فی ــة القط ــة ومرون ــر متان ــائج المؤش ــت نت ــا عكس ــي كم ــرفي العرب ــھ  المص وقدرت

ــة ــة المحتمل ــى إســتیعاب الصــدمات المالی ــالرغم مــن عــدد مــن المخــاطر والعل ــائج  . كمــا أظھــرتتحــدیات، ب نت

ــل  ــان تحلی ــي فجــوة اإلئتم ــاع حجــم للقطــاع المصــرفي العرب ــك بســبب ارتف ــة المؤشــر، وذل وجــود تراجــع بقیم

ــرى،  ــة أخ ــن جھ ــادي م ــاط االقتص ــع النش ــة، وتراج ــن جھ ــاص م ــاع الخ ــة للقط ــة الموجھ ــھیالت اإلئتمانی التس

ســبب ارتفــاع الطلــب علــى اإلئتمــان مــن ویُعــزى الســبب فــي ارتفــاع حجــم اإلئتمــان الموجــھ للقطــاع الخــاص ب

 .قبل القطاعات المتضررة جراء أزمة فیروس كورونا
 

ــم تحلیلــھ فــي ھــذا الفصــل، ــین مــن خــالل مــا ت ــدإ وجــود مــن جانــب آخــر، تب ــة  ھتمــام متزای لــدى الــدول العربی

ــالي وســالمتھ كمؤشــر ــة النظــام الم ــر عــن حال ــي یعب ــاس كم ــالياإل لتطــویر مقی ــن  ،ســتقرار الم ــا یســھل م وبم

ــة االســتقرار ــل حال ــدول وتحلی ــین ال ــة ب ــة المقارن ــر عملی ــالي عب ــف  الم ــھ مــن الممكــن ان تختل ــاً ان ــزمن، علم ال

ــة إلــى أخــرى حســب طبیعــة النظــام المــالي  وبــالرغم مــن  لتلــك الــدول.بیئــة االقتصــادیة والالمنھجیــات مــن دول

ــر اإل ــة، إال أن مؤشـ ــدول العربیـ ــادات الـ ــھ اقتصـ ــي تواجـ ــدیات التـ ــى التحـ ــافظ علـ ــدیھا حـ ــالي لـ ــتقرار المـ سـ

ــین  ــلیم ومت ــة س ــدول العربی ــي ال ــام ف ــالي بشــكل ع ــل أن القطــاع الم ــائج التحلی ــت نت ــث بین ــدة، حی مســتویات جی

ــرز أ ــر تب ــب آخ ــن جان ــرة. م ــة كبی ــتقر بدرج ــة ومس ــد العربی ــات النق ــة ومؤسس ــارف المركزی ــام المص ــة قی ھمی

التــي لــم تقــم بعــد بتطــویر منھجیــة احتســاب لمؤشــر االســتقرار المــالي فــي دولھــا، بــأن تحــذو حــذو المصــارف 

ســتقرار المــالي فــي أي دولــة ســتقرار المــالي یعبــر عــن واقــع اإلالمركزیــة األخــرى، حیــث إن مؤشــر اإل

ــة ــین المخــاطر المالی ــربط ب ــق  بشــكل ی ــي قامــت بتطبی ــة الت ــا فیمــا یخــص المصــارف المركزی واإلقتصــادیة. أم

ــر اإل ــاب لمؤشـ ــة إحتسـ ــیم منھجیـ ــتمرار وتقیـ ــر باسـ ــویر المؤشـ ــى تطـ ــعى إلـ ــب أن تسـ ــالي، فیجـ ــتقرار المـ سـ

المتغیــرات الفرعیــة المحتســبة فیــھ بــین الحــین واآلخــر، أخــذاً باإلعتبــار التطــورات الحاصــلة فــي القطــاع 

 قتصادیة واإلستثماریة.المالي والبیئة اإل
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ستقرار المالي، أحد المواضیع التي  أصبحت الكوارث الطبیعیة وتحدیات التغیر في المناخ من حیث أثرھا على اإل

ستقرار  تحظى باھتمام السلطات الرقابیة في مختلف دول العالم. إدراكاً لذلك وبسیاق إدارة المخاطر المؤثرة على اإل

اإلستقرار  القطاع المصرفي وعلى    المؤثرة المخاطر المرتبطة بالمناخ    الدولي بتصنیفالمالي، قام صندوق النقد  

ل"و"  (Physical Risk)  ةمادیمخاطر  إلى نوعین: "المالي   . تشمل المخاطر  " (Transition Risk)مخاطر تحوُّ

ائر في الممتلكات واألصول والبنى التحتیة، بما ینعكس بحدوث كوارث طبیعیة، تؤدي إلى خستلك المرتبطة    المادیة

سلباً على المالیة العامة والقطاعات المالیة والتأمین واألفراد والشركات. فعلى سبیل المثال، یتأثر قطاع التأمین سلباً  

یا) واألصول  لتزامات (زیادة في تعویضات الممتلكات والضحاعلى اإل  ألثر الكوارث الطبیعیةبسبب زیادة التكالیف  

مخاطر   أما فیما یخص(خسائر اإلستثمار في العقارات أو ملكیة الشركات التي تتأثر بأحداث مرتبطة بتغیُّر المناخ).  

اإلستثمارات كنتیجة لمكافحة تغیُّر المناخ أو تحّول    تدني قیمةالمالیة المحتملة الناجمة عن   خسائر ال  فتتمثل  ، التحّول

أخرى أكثر كفاءة، واإلنتقال من إقتصاد كثیف الكربون إلى    قنیاتثمرین إلى منتجات وت أولویات المستھلكین والمست 

 . إقتصاد منخفض الكربون
 

األضرار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة  الخسائر المرتبطة بإلى أن    البنك الدوليفي نفس السیـاق، تشیر إحصائیات  

ملیار دوالر سنویاً في الثمانینیات إلى   50من  رتفعتإ تضاعفت أربع مرات منذ الثمانینیات، حیث  المناخوالتغیر ب

الماضي.    200نحو   العقد  إلىملیار دوالر خالل  المناخ  في  التغیرات  دراسات عدیدة عن  تشیر  إرتفاع    كما  أن 

التأثیر  اطؤ النمو اإلقتصادي العالمي ویؤدي إلى تبعنھا، یُتوقع أن  درجات الحرارة والتداعیات السلبیة المترتبة  

تریلیون دوالر وفقاً لمجلس    143البالغ قیمتھا    كذلك األصول المالیة غیر المصرفیة  األسواق المالیة.أداء    سلباً على

بظاھرة اإلحتباس الحراري.    ستقرار المالي،اإل  في حال   تشیر دراسة لكلیة لندن لإلقتصــاد إلى أنھقد تتأثر سلباً 

تریلیون دوالر من    5.2  ، فإن حواليالحالي  بحلول نھایة القرن  درجتین ونصف مئویةالحرارة    اع درجاتارتف

   في0.5نسبة األصول المالیة المعرضة للخطر إلى    وتوقعت نفس الدراسة وصول ستكون مھددة.    المالیة  األصول

الفرضیة  بحسب    في المائة  17وإلى    ،تفاؤالً في الدراسة  فرضیاتمن إجمالي األصول المالیة بحسب أكثر ال  المائة

 ً  .  األكثر تشاؤما
 

في ھذا اإلطار، لقیاس مدى تأثیر المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على االستقرار المالي،  

.  المخاطر المناخیة  تأثیرات  ة المالیة في مواجھةمتانمدى ال  ة لقیاساألوضاع الضاغطاختبارات    أعدت بعض الدول

الضاغطةاختبارات    ستھدفت حاالت  األوضاع  شاملة    رصد  مالیة  المناخ  بسببحدوث صدمة  تغیر  ،  تداعیات 

 كحدوث انخفاض مفاجئ في النمو االقتصادي أو ھبوط كبیر في أسعار العقارات.  
 

مدى قدرة المؤسسات المالیة، كالبنوك وشركات التأمین، على  من جانب آخر، تقیس اختبارات األوضاع الضاغطة  

إضافة العوامل المناخیة إلى المنھجیة الحالیة    وسیوفر  فرضیات.مواصلة تقدیم الخدمات المالیة حتى في ظل أسوأ ال

المالياإلستقرارعلىالطبیعیةوالكوارثالمناختغیرتداعیات

الفصل التاسع
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لتأثیرات محتملة، تس  اتختبارإل الضاغطة، فرضیات  الحكومیة األوضاع  قطاعاتھا  بجمیع  الدول  بلورة  في  اھم 

الصدمات المالیة المحتملة التي یمكن أن تنشأ  لمواجھةاالستعداد  والخاصة لتدابیر إحترازیة تالئم ظروفھا، بالتالي

  المناخ. تغیرات  عن أخطار 

  

نتقالیة الناجمة  المخاطر اإلمخاطر المادیة الناجمة عن األضرار التي تصیب الممتلكات، وال  كما شملت اإلختبارات

، وأثر ذلك على  بما یؤثر على عملیة االنتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون  قنیاتعن تغیر السیاسات والت 

كوارث طبیعیة (كحدوث إعصار یسبب خسائر في كذلك تضمنت اإلختبارات إفتراض حدوث  .  ستقرار المالياإل

سائر المباشرة من خالل دمار األصول والممتلكات الضامنة أو انخفاض  الممتلكات ویضر بالسیاحة). تتحقق الخ

، تجاوز مجموع دولقیمتھا، مما یؤثر على قیمة انكشافات المؤسسات المالیة تجاه الشركات واألسر. في بعض ال

الذي    "ماریا"إعصار    فيحدث    اماإلجمالي، ومثال ذلك    من الناتج المحلي  في المائة  200قتصادیة  الخسائر اإل

 .  2017في عام  ضرب جمھوریة الدومینیكان
 

بإجراء   إنجلترا)  بنك  (مثل  المركزیة  المصارف  من  العدید  فرضیات  إقامت  تتضمن  أوضاع ضاغطة  ختبارات 

ھتمام صانعي السیاسات  إفي ضوء ما تقدم، تبرز أھمیة    . ستقرار الماليمتعددة تقیس أثر تغیر المناخ على مقومات اإل

المتصلة  قتصاداإل المخاطر  رصد  من  تُمكنھا  التي  المناسبة  والمنھجیات  اآللیات  بوضع  العربیة،  دولنا  في  یة 

بالكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على االستقرار المالي، من خالل تصمیم إختبارات أوضاع ضاغطة تقیس أثر  

 على القطاع المالي.   التھدیدات المناخیة
 

ستقرار المالي، ومن ثم  وء على تداعیات تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة على اإل سیتم في ھذا الفصل تسلیط الض

 التطرق إلى تجارب الدول العربیة بالخصوص. 
 

 الناجمة عن تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة على مستوى العالم* (Physical Risk)): الخسائر المادیة  1- 9شكل ( 

 
  تقریر  2020نوفمبر    المصدر: مجلس االستقرار المالي ،“The Implications of Climate Change for Financial Stability” . 

زمنیة طویلة، مثل ذوبان الجلید في القطبین، حداث الناجمة عن التغیر التراكمي في الطقس في فترات  ** تشمل األحداث المناخیة: األ
ارتفاع درجة حرارة األرض. أما أحداث الطقس فتشمل: األحداث المفاجئة اأو الناجمة عن األحوال الجویة بفترة قصیرة من الزمن  

ھیارات الجلیدیة  مثل حدوث: عواصف مطریة أو ثلجیة، جفاف، أعاصیر، حرائق. بالنسبة لألحداث الھیدرولوجیة فنذكر منھا: اإلن
 والفیضانات. فیما یخص األحداث الجیوفیزیائیة فتشمل: الزالزل والبراكین، واإلنزالقات األرضیة، والتسونامي. 
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 ستقرار الماليتداعیات تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة على اإل
 

 تضمنت العدید منوقد    ،أنحاء العالمتحٍد جدید أمام صانعي السیاسات االقتصادیة في مختلف  مثل تغیر المناخ  یُ 

حیث أن جمیع    ،قتصادیة والمالیةعلى القطاعات اإل  األرضرتفاع درجة حرارة  المحتملة إل  الدراسات التأثیرات

خاصة بالنسبة   ،جتماعيى الجانب الصحي واإلإلالمناطق الحراریة ستكون عرضة لتحوالت جذریة ستمتد آثارھا 

اإلقتصادیةترّكز  التي  و  ،النامیةللدول   ال  أنشطتھا  الزراعة  ،ةزراععلى  قطاع  یعتبر  تأثراً   حیث  القطاعات    أشد 

 بالتداعیات المتسارعة للتغیر المناخي.
 

تواتر موجات األوبئة والھجرة وتحول    : منھا  ،أخرى لمخاطر  تغیر المناخ عدة قنوات انتقال  ل ال بد من اإلشارة إلى أن

ً والتي یصعب تجنب تأثیرھا خاصة على المدى البعید أی ،مسارات التجارة العالمیة  كانت الدولة أو المنطقة.  ا

والظواھر المناخیة الجامحة   ،فقد أصبحت المعدالت القیاسیة لدرجات الحرارة   ،أما على مستوى المنطقة العربیة

ً واق  ،كالجفاف والسیول ً   جدیداً   عا كما ینتظر أن تزداد ھذه التقلبات حدة على مدى الخمسین    ،في العالم العربي   ومألوفا

 ً  القادمة وأن یشھد المناخ بالبلدان العربیة تقلبات غیر مسبوقة. عاما
 

فھو یؤثر من خالل قناتین    ،نعكاسات الھامة لتغیر المناخ على القطاع الماليوقد ازداد إدراك صنّاع السیاسات لإل

 الناتجة عن األضرار التي تلحق بالممتلكات والبنیة المخاطر المادیةتتمثل األولى في    كما سبق أن ذكرنا،  نتیرئیس 

ى  إلجدیدة تھدف   تباع سیاسات مناخیةإ التي تنشأ عن    التحّول مخاطرالتحتیة واألراضي. أما القناة الثانیة فتتمثل في  

اإل في  الحراریة  نبالتخفیض  علىعاثات  رئیس  بشكل  القدیمة  وتؤثر  اإلنتاج  المتزاید  اإلخاصة    ،سیاسات  عتماد 

فراد والدول التي  ستھالك لدى األوعلى مستوى سلوك اإل   ، الصدیقة للبیئة على مستوى الطلب باألسواق  قنیاتللت 

مما سیؤدّي الى تعدیل أسعار األصول المرتبطة بالقطاعات المتسببة   ،قتصاد منخفض الكربون إتحاول التكیف مع 

عداد لھا بالشكل الجید  ستقرار المالي إذا لم یتم تقدیرھا واإل نبعاثات الكربون. وینتظر أن تھدد ھذه المخاطر اإلإفي 

 عنھا.  تجالتي یمكن أن تن  لمواجھة الخسائر المادیة
 

 تغیرات المناخ والكوارث الطبیعیة): المخاطر الناشئة عن 2- 9شكل ( 

 
 ستقرار المالي في الدول العربیة فریق عمل اإلالمصدر: 
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حیث أّن    ،ستقرار الماليالتي یتعرض لھا اإل  (التحول)  نتقالیةیمكن أن تترابط المخاطر المادیة واإل  ،من جھة ثانیة

 ً سلبا تؤثر  أن  یمكن  المناخ  تغیر  الجغرافیة    تأثیرات  والمناطق  والقطاعات  الشركات  من  متنوعة  مجموعة  على 

 مما یضّخم وقع ھذه المخاطر على النظام المالي. ، بطریقة شدیدة الترابط
  

تكمن صعوبة تحلیل المخاطر المناخیة وتقییمھا في كونھا تتطلب قدرة تنبؤ عالیة لتداعیات التغیرات المناخیة في   

خاصة مع ضعف البیانات    ،قتصادیة وتنظیمیة یصعب تكھنّھاإعوامل أخرى مالیة و  األخذ في اإلعتبارمع    ،المستقبل 

ستجابة سیاسیة مفاجئة وغیر متوقعة لتغیر  إ ذ یمكن أن تؤدي  إ   المتوفرة حول اآلثار االقتصادیة للتحوالت المناخیة.

قتصاد منخفض الكربون الذي قد یجسد  المناخ إلى تقلیل المخاطر المادیة، ولكنھا ستؤدي إلى تعدیل غیر منظم لإل

بعض مخاطر التحول على المدى القصیر. على العكس من ذلك، فإن تجنب أو تأجیل مثل ھذا التعدیل سیؤدي الى  

 نبعاثات وإمكانیة حدوث المخاطر المادیة. مواصلة اإل 
 

وذلك    ،مّما سبق، أھمیة وضرورة التعمق في دراسة مسألة تبعات التحوالت المناخیة على المخاطر المالیة  ضحیت 

اإلجراءات  یر لمواجھة ھذه المخاطر وللعمل على الحد من مخلفاتھا عبر اعتماد السیاسات استباقیة واتخاذ  ض للتح

 نخراط في الجھود العالمیة للحد من أخطار ھذه الظاھرة. الضروریة واإل
 

المالیة المحتملة    آثارھاتحلیل تداعیات التغیرات المناخیة على المستوى االقتصادي و   یلي  ماسیتم فی  ،طارفي ھذا اإل

لإلحاطة بالمخاطر المناخیّة مع تقدیم  ستراتیجیة  إعداد الجید لھا باعتماد توجھات  واإل  ،الوعي بھذه المسألة   لتعزیز

التعامل مع سیتم تقدیم بعض التجارب العربیة في مجال    ومن ثم لمحة عن أھم المبادرات العالمیة في ھذا المجال.  

 لى التخفیض من االنبعاثات الحراریة.إ دعم التحوالت االقتصادیة الھادفة والتحوالت المناخیة الكوارث الطبیعیة و

 

 التغیرات المناخیة    قتصادیة والمالیة الناجمة عنالمخاطر اإل

 

الحرارة   درجات  العالمي    علىسجلت  ً إالمستوى  بـ    رتفاعا فترة    1.1یقدر  قبل  بمستویاتھا  مقارنة  مئویة  درجة 

عنصر  یتسبب فیھا النبعاثات الغازیة التي ال یزال التحوالت الصناعیة. وقد أجمع العلماء أن ھذا التغییر نتج عن اإل

ال   .البشري العواصف   ناتجةوتتراوح األضرار  عن  تنجم  حادة،  أضرار  بین  المناخیة  التغیّرات  والفیضانات   عن 

والزالزل   الغابات  البرد وحرائق  الحر وموجات  تن ، وأخرى مزمنةوغیرھاوموجات  التي  الجفاف    تج مثل  عن 

  تج وھي مخاطر دائمة ینتظر أن ین  ،توى الجلید والثلوج نجراف السواحل وتقلص مسإرتفاع مستوى سطح البحر و إو

ً والنشاط اإلبشریة ومادیة عنھا خسائر    على أداء القطاع المالي. قتصادي وبالتالي ستؤثر حتما
 

تریلیون دوالر أمریكي   1.3بما یناھز    الطبیعیة  درت األضرار المباشرة على مدار العقد الماضي للكوارثوقد قُ 

 ً المائة  0.2(أو حوالي    سنویا العالمي). وفي حال تواصل   في  المحلي  الناتج  الغازیة في اإل  تمن إجمالي  نبعاثات 

. ولن تقتصر  2100مئویة بحلول عام    ةدرج  5.0و  3.2ما بین   حتباس الحراريسوف تبلغ درجة اإلفالنسق الحالي  

ً   تج، بل سینفحسب رتفاع درجات الحرارة  إ  نتائج ذلك على والرطوبة  تغییر في مستویات ھطول األمطار  عنھا أیضا

رتفاع منسوب المیاه  إ مثل تحمض المحیطات، أو  ،وزیادة وتیرة وشدة الكوارث الطبیعیة وتأثیرات بیئیة األخرى
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  من المرجح أن تؤثر على العدید من  ھذه التغیرات المناخیة ونتائجھا على البیئة البحار وذوبان الجلید. بسبب توسع

 األنشطة البشریة، وخاصة االقتصادیة.  
 

 آثار الكوارث الطبیعیة على النظام المالي  - أ
 

ً تؤثر المخاطر المتعلقة بالمناخ أیض إذ یمكن أن تؤثر ھذه الصدمات    ،ستجابة النظام المالي للصدمات إ على كیفیة    ا

كما یمكن أن تزداد مخاطر االئتمان والسیولة ومخاطر عجز    ،على حركة أسعار األصول عبر القطاعات والدول

بتعھداتھ. اإلیفاء  على  المقابل  تواجھ    الطرف  تحدیات    اتإدارالیوم  وعلیھ  المالیة  والمؤسسات  بالبنوك  المخاطر 

 ً . وقد تضعف ھذه التغییرات في طبیعة المخاطر من فعالیة بعض األسالیب الحالیة  مستجدّة یصعب التنبؤ بھا مسبقا

إلدارة المخاطر. وقد یؤثر ھذا بدوره على مرونة النظام المالي ویمس قدرة البنوك على اإلقراض المصرفي وتوفیر  

 . ضماناتال 
 

لى بدایة مواجھة بعض كبرى الشركات غیر المالیة لمخاطر مستجدّة ناجمة إتشیر بعض الدراسات    ،من جھة أخرى

عن التحوالت المناخیة وخاصة منھا الشركات الناشطة في مجال الطاقة. وفیما یخص المؤسسات المالیة، یمكن أن  

القروض أو تراجع قیمة األصول. فعلى سبیل المثال،    عن المخاطر المناخیة زیادة في مخاطر التعثر في محافظ   تج ین

یمكن أن یؤدي ارتفاع منسوب میاه البحار وزیادة تواتر الكوارث المناخیة إلى خسائر لمالكي المنازل وإلى انخفاض  

  .قیمة العقارات، مما یزید بالتالي من حجم المخاطر في محافظ القروض العقاریة
 

ً   ،قتصادإلل  توفیر السیولة الالزمةیؤثر وقوع الكوارث الطبیعیة على    في ھذا السیاق،   ، على البنوك   التي ترتكز أساسا

وقیمة األصول. كما تخلّف الكوارث الطبیعیة   ،وأنشطة األسواق المالیة  ،وأنشطة االكتتاب التي تھم قطاع التأمین

ر التشغیلیة التي تتعرض لھا مؤسسات القطاع  على القطاع المالي. تتمثل المخاط مخاطر تشغیلیة ومخاطر سیولة

فھي تتعلق    ،أما مخاطر السیولة   .التقنیةأو مواردھا البشریة و  أصولھافي إمكانیة مساس الكوارث الطبیعیة ب  ، المالي

 التي قد تخلفھا الكارثة الطبیعیة.  وعدم الیقین بسحب الودائع بسبب حالة الھلع
 

،  یمكن أن تؤثر التغیرات التي تطرأ على توقعات الكوارث الطبیعیة في المستقبل على قیمة األصول   من جانب آخر،

 ستقرار المالي بطریقة غیر مباشرة. وبھذا تستطیع التغیرات المناخیة المّس باإل
 

 ً قیمة األصول في    إنخفاضمخاطر  و  رتفاع مخاطر السوقإیمكن أن تؤدي المخاطر المادیة المتزایدة إلى    ،لذلك   تبعا

ً إلى خسائر للبنوك ومالكي األصول والمؤسسات المالیة األخرى. قد تظھر مخاطر السوق أیضتؤدي  المالیة   بسبب    ا

 الزیادات المفاجئة في "أسعار/ھوامش" المخاطر بسبب عدم الیقین بشأن األرباح المستقبلیة لألصول المالیة. 
 

وباعتبار طبیعة نشاطھ القائم على التحوط من المخاطر عبر توزیعھا عبر   ،التأمینأما بالنسبة لقطاع التأمین وإعادة  

الزمن وعلى عدد كبیر من المكتتبین، فإنھ یبقى من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر المادیة خاصة في حال تضرر  

ا المادیة  الخسائر  التأمین  قطاع  یتحمل  بذلك  المستحقة.  بالتعویضات  ومطالبتھم  الكوارث    ناجمةلالمكتتبین  عن 

لى إ وال تقتصر خسائره على التعویضات، بل تتعدى   ضمن نماذج التنبؤ المعتمدة.  الطبیعیة والتي ال تدخل عادةً 

فارتفاع وتیرة وشدة الحوادث  ضرار التي تنجم عن تدھور مباغت للعائدات االستثماریة. أما على المدى الطویل،  األ
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یؤدي إلى عدم قدرة قطاع التأمین على تغطیة بعض المخاطر، مما یؤدي    عن التغیر المناخي یمكن أن  ناجمةال

 بدوره إلى تضخیم اآلثار السلبیة للكوارث الطبیعیة إثر تقلص إمكانیات إعادة اإلعمار.
 

بلیون دوالر أمریكي في الفترة   214في نفس السیاق، إرتفع حجم خسائر األصول الناجمة عن األحوال الجویة من  

الخسائر تضاعفت    ھذه )، أي أن  2019-2010بلیون دوالر أمریكي في الفترة (  1,618) لیصل إلى  1980-1989(

في المائة من   37.1مین، فقد بلغت حوالي  مرات. بالنسبة للخسائر المؤمن علیھا من قبل شركات التأ  7أكثر من  

بلیون   601)، حیث بلغ إجمالي خسائر األصول المؤمن علیھا حوالي  2019-2010إجمالي الخسائر في الفترة (

-9خسائر مالیة ألصول غیر مؤمن علیھا (شكل  بلیون دوالر ك  1,017أمریكي في الفترة المذكورة، مقابل  دوالر  

الناجمة عن  ). أما على مستوى القارات3 المرتبة األولى من حیث حجم خسائر األصول  ، فقد إحتلت قارة آسیا 

، في حین جاءت قارة أمریكا الشمالیة في  2019بلیون دوالر أمریكي في عام    65.9األحوال الجویة التي بلغت  

لثة بخسائر بلغت حوالي  بلیون دوالر، أما قارة أوروبا فقد جاءت في المرتبة الثا   45.3المرتبة الثانیة بخسائر بلغت  

  11.9بلیون دوالر، في حین جاءت قارة أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي في المرتبة الرابعة بخسائر بلغت    13.6

بلیون دوالر أمریكي، وجاءت كل من قارة أسترالیا وأوقیانوسیا وقارة إفریقیا في المرتبتین الخامسة والسادسة، إذ  

 بلیون دوالر أمریكي على التوالي.   5.3بلیون دوالر أمریكي و 4.1حوالي  اھمبلغت الخسائر المالیة لدی
 

فقد    المؤمن علیھا على إجمالي الخسائر المالیة)،غیر  أما من حیث فجوة الحمایة (التي تقاس بقسمة الخسائر المالیة  

أي أن معظم األصول المالیة في قارة  ،  2019في المائة في عام    82بلغت    فجوةإحتلت قارة إفریقیا المرتبة األولى ب 

في المائة،   72بلغت  فجوة في حین جاءت قارة آسیا في المرتبة الثانیة ب إفریقیا غیر مؤمنة ضد الكوارث الطبیعیة. 

یُمكن اإلستنتاج مما ). و4-9في المائة (شكل    39إذ بلغت    األقل لقارة أسترالیا وأوقیانوسیا  فجوة في حین كانت ال 

الناجمة عن الكوارث الطبیعیة، فھي من جھة تؤثر سلباً على قطاعي األفراد والشركات غیر    حجم المخاطرسبق  

 ُ  كبد شركات التأمین خسائر فادحة.  المالیة، من خالل حدوث خسائر في ممتلكاتھم وأصولھم، ومن جھة أخرى ت
 

قطاعات األفراد والشركات والتأمین بالكوارث الطبیعیة، حیث إن    تأثرالمباشرة لكذلك ال یُمكن إغفال اآلثار غیر  

الكوارث  ؤثر  تس حیث    ، األخرى  سینتقل أیضاً للقطاع المصرفي ومؤسسات اإلقراض  تكبد ھذه القطاعات للخسائر

ؤسسات اإلقراض،  على تسدید التزاماتھم تجاه البنوك وم  ة قطاعات األفراد والشركات والتأمینعلى قدرالطبیعیة  

ذلك   كان  ل سواء  باألصولنتیجةً  المتعلقة  حتى    الثابتة  لخسائر  أو  المالیة،  المراكز  بتأثر  أو  الوظائف  بفقدان  أو 

الحكومات والمصارف المركزیة للعواقب الوخیمة بالضمانات العقاریة تجاه القروض، األمر الذي یعكس أھمیة تنبھ  

ھذا باإلضافة إلى المخاطر األخرى التي تسببھا مثل مخاطر .  وارث الطبیعیةالناجمة عن تغیر المناخ والك  مخاطرلل

   التشغیل ومخاطر السوق ومخاطر السیولة وغیرھا.
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  ): خسائر األصول المؤمن علیھا وغیر المؤمن علیھا من قبل شركات التأمین، الناجمة عن أحداث الطقس على مستوى العالم 3-9شكل (
 خالل العقود األربعة األخیرة 

 
   نوفمبر المالي  االستقرار  مجلس  تقریر  2020المصدر:   ،“The Implications of Climate Change for Financial 

Stability”. 
 

 
في   مستوى العالم ): خسائر األصول المؤمن علیھا وغیر المؤمن علیھا من قبل شركات التأمین، الناجمة عن أحداث الطقس على 4-9شكل (

 (حسب كل قارة)  2019عام 

 
   نوفمبر المالي  االستقرار  مجلس  تقریر  2020المصدر:   ،“The Implications of Climate Change for Financial 

Stability”. 
 
 

ً من ناحیة أخرى  تقییم  من حیث    ، تعد المخاطر المادیة مھمة من حیث تقییم األصول، ولكن ثمة مخاطر تنشأ أیضا

ً   ألن عقود التأمین تؤدي إلى مطالبات أكثر تواتراً   نظراً   ، (المطلوبات)   الخصوم ً   وأكبر حجما في   مما كان متوقعا

  المناطق   ونتیجة لذلك، یرجح أن ترتفع تكلفة التأمین أو أن تتوقف شركات التأمین عن تقدیم خدماتھا فياألصل.  

ً تؤدي المخاطر المادیة أیضیمكن أن  ھذه المخاطر. ومثل  التي تواجھ   تراجع  إلى حدوث خسائر ائتمانیة بسبب    ا

 أو انخفاض الربحیّة للمقترضین.  التدفقات النقدیة
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ئتمان بالقطاع المصرفي والمضمونة باألصول المادیة، مع المخاطر المتعلقة  مخاطر اإل قاطعقد تت  ،جانب آخر  من

  ، مما یمكن أن یؤدي الى تأثیرات ذات بعد نظامي واسع  ،األصولبقدرة قطاع التأمین على تغطیة مخاطر ھذه  

 یزید من المخاطر التي یتعرض لھا المقرضون وغیرھم من الفاعلین في السوق المالیة.بشكل و
 

ة نتیجة للمخاطر المادیة، فقد یؤدي ذلك إلى زیادة في الرافعة  مرتفعخسائر  إلى  البنوك  كذلك في حال تعرضت  

شاط القروض (بدافع الحاجة إلى الحفاظ على قدرتھا على السداد). ویمكن أن یؤدي ھذا إلى تضخیم  المالیة وتقلیص ن 

لى مزید من التراجع في إ بالتالي    ،قتصاد الحقیقي إلى الحد الذي یؤدي فیھ إلى خسائر أكبر للبنوكالصدمة على اإل

تمویل البنوك وتخفیضات في الربحیة، مما قد  اإلقراض المصرفي. وقد یتفاقم ھذا التأثیر بسبب أي زیادة في تكلفة 

 یؤدي إلى مزید من اضعاف مالءة البنوك ویؤدي إلى تخفیض اإلقراض. 
 

 لحد من تداعیات التغیرات المناخیة على النظام المالي ا  وضوعأھمیة الوعي بم -ب
 

المخاطر من قبل شركات إن سلوك المؤسسات المالیة بما في ذلك التخفیض في اإلقراض من قبل البنوك وتغطیة  

وقد یؤدي ذلك إلى تضخیم    ،قتصاد الحقیقيمكن أن یؤدي بدوره إلى تخفیض واسع في سیاسات تمویل اإلیُ   ،التأمین 

زیادة   إلى  بدوره  االقتصادي  النمو  انخفاض  یؤدي  وقد  المالي،  غیر  القطاع  على  بالمناخ  المتعلقة  المخاطر  آثار 

،  عدم الیقین بشأن حجم المخاطر المتعلقة بالمناخحالة  عن    تج ذلكالخسائر التي تواجھھا المؤسسات المالیة. وقد ین 

 على المؤسسات المالیة. تضخیم ھذه اآلثار   بالتالي
 

ً إلى أن اإلقراض المصرفي ظل مرن  بعض الدراسات تشیر في مواجھة الكوارث الطبیعیة. مع ذلك، ال یزال ھناك    ا

احتمال حدوث صدمة أكبر (أو سلسلة من الصدمات)، قد یؤثر ذلك على عدد كبیر من المؤسسات و/ أو الدول 

 . مدمرة نة بالكوارث الطبیعیة الوالذي قد ینطوي على تأثیر طویل األمد مقار
 

تخفیف المخاطر   یمكن أن یؤدي نقل المخاطر المتعلقة بالمناخ عبر الحدود عبر المؤسسات المالیة إلى تضخیم أو

ستقرار المالي. فمن ناحیة، یمكن أن یسمح بالتنویع، عن طریق نقل المخاطر إلى من ھم في أفضل وضع  على اإل

. فمن المرجح أن تمتص مجموعة عالمیة من شركات التأمین الخسائر الناجمة عن  لتحملھا على الصعید العالمي

األحداث المناخیة واسعة النطاق بسھولة أكبر. بالمثل، قد تكون مجموعة متنوعة من المقرضین األجانب في وضع  

ً یض. من ناحیة أخرى، یمكن أن یؤدي التعرض عبر الحدود أ دولةستیعاب الخسائر الخاصة بكل  جید إل إلى تضخیم    ا

إلى درجة    ى،خرأ   دولةما ویتركز في    دولةاإلقراض عبر الحدود إلى تشكل مخاطر تؤثر على    فیؤدي  ، المخاطر

  ال تكون فیھ مثل ھذه الدول واألنظمة المالیة قادرة على الصمود أمام مثل ھذه المخاطر، فقد یؤدي ذلك إلى مخاطر

 ستقرار المالي. اإل على
 

ستقرار المالي مخاوف تجاه قدرة  اإل لسلطات المعنیةبرتفاع وتیرة وشدة المخاطر المناخیة الیوم، أصبحت لإمع  

أو عن التحوالت القانونیة والتكنولوجیة التي یجب   مواجھة المخاطر المتأتیة عن ھذه التغیرات القطاع المالي على

نتقال الى  اعتمادھا لمواجھة مخاطر التغیرات المناخیة المنتظرة وللحد منھا، والتي محورھا األساسي یتمثل في اإل

 الكربون". نبعاثاتإقتصاد منخفض  "اإل
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عكفت   المثال،  سبیل  وھي فعلى  األخضر،  المالي  بالنظام  المعنیة  اإلشرافیة  واألجھزة  المركزیة  البنوك  شبكة 

 ً ، على دمج المخاطر المرتبطة بالمناخ في نظم اإلشراف ومراقبة االستقرار  عضواً   42  مجموعة متنامیة تضم حالیا

ینبغي تكییف    تغیر المناخ،  والخسائر الضخمة التي قد تنشأ عنللتحوالت الكبیرة في أسعار األصول    ونظراً   .المالي

اإل المخاطرالسیاسات  لمراعاة  النظامیة  حترازیة  المالیة  ،المناخیة  المؤسسات  إلزام  المثال    من خالل  على سبیل 

 .  الضغط (التحمل)ختبارات إ بإدراج سیناریوھات المخاطر المناخیة في
 

نخفاض قیمة أصولھا وسمعتھا وحتى أزمات مالیة بالنسبة  إوقد تواجھ األطراف التي ال تعتمد ھذه التحوالت مخاطر  

ً . وتنشأ المخاوف بشأن اإلتلوث البیئةللشركات التي   نتیجة تحقق    ستقرار المالي عندما تتغیر أسعار األصول سریعا

عتبارھا مخاطر تغیر  إ على أن األسواق تضع في    دالئلبعض ال   نتقالیة أو المادیة غیر المتوقعة. توجدالمخاطر اإل

 ً ً   المناخ ولو جزئیا حجم الضرر المحتمل وأثر السیاسات    عند تحدید األسعار، ولكن أسعار األصول قد ال تعكس كلیا

 حتباس الحراري إلى درجتین مئویتین أو أقل.الالزمة لتخفیض اإل
 

اإل  فیما یخص تكلفة  اإلنحباس  مقارنة  وتكلفة  إلى سیاسة  الحراري  اإل إ نتقال  الغازیةنخفاض  فقدنبعاثات    أثبتت   ، 

الحد من اإل إ سیاسات عامة  أن    الدراسات  نتائج اإلستباقیة لصالح  الحراري،  نبعاثات أقل تكلفة من تحمل  حتباس 

 ویجب أن تكون ھذه السیاسات منسقة على المستوى العالمي.
 

 ً من الضروري  حتواء ھذه المخاطر الحتمیة.  یجب دفع جھود جمیع األطراف نحو اإلجراءات الالزمة إل  ،لذلك   تبعا

مات والمصارف المركزیة بتبني سیاسات إدارة  كوتعزیز الوعي بمخاطر تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة، وقیام الح

 . الطبیعیةتبار مخاطر تغیر المناخ والكوارث كوارث أو مخاطر فعالة تأخذ في اإلع
 

 بالتغیر المناخي  عالقة أزمة فیروس كورونا - ج
 

جائحة   المستجدإن  كورونا  خالل    فیروس  العالمیة  الصحیة  األزمات  تتقاطعوتواتر  األخیر،  تصاعد    العقد  مع 

التي    ،الطبیعیة  للبیئةالمخاطر المناخیة وخاصة التھدید المتصاعد للتنوع البیولوجي وبصفة عامة التدھور الشدید  

 ً بعد یوم خطر التعرض لمسببات األمراض    ال یمكن التنبؤ بتأثیراتھا غیر المباشرة على الصحة البشریة. ویزداد یوما

ً   (مثل الفیضانات وتلوث المیاه).   ةختالل التوازنات المناخیإالبشریة مع   على التنبؤ   النماذج التقلیدیة  وتعجز حالیا

ستیعاب وذلك إل  ،دراج مخاطر المناخ بصفة فعّالةإبالمخاطر المالیة الكلیة كما یصعب على نماذج االقتصاد الكلي 

  ، الالزمة من البیانات التاریخیة  الزمنیة   فتقار الى السالسلبسبب اإل  ، التحول المناخي  ن المخاطر المستقبلیة الناجمة ع

 وعدم الیقین بمخلفات تغیر المناخ على المدى المتوسط وطرق التكیف معھ.
 

اإل ترتبط  أن  بمقاومة جائحة  لذلك یجب  العالمیة  المستجدستراتیجیة  المحتملة    فیروس كورونا  المخاطر  بمقاومة 

ً   ،ة عن التحوالت المناخیةھور أوبئة جدیدة ناجمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرظل على    وأن یجري العمل تدریجیا

  عامستثمار والتجارة نحو تحقیق التحدي الكبیر المتعلق بحیاد الكربون في  ستھالك واإلأن تتحول أنظمة اإلنتاج واإل

من    .2050 بد  كذلك  ال  الكربون  إاإلشارة  حیاد  سیاسات  وأھداف  المناخي  التحدي  مقارنة  أن   لى 

بالمنطقة العربیة    تبرز التحدیاتحیث    ،الشاسع بین األھداف العالمیة والسیاسات المتبعة  الفرقتثبت    2050  عام ل

 المبادرات والسیاسات العالمیة المتسارعة في ھذا المجال.  إستیعاب  من حیث
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ً ووفق مخاطر  یجب أن یتم بالتزامن مع حل    فیروس كورونا المستجد،، فإن حل أزمة ال ألبحاثلعدد من الدراسات وا  ا

ً خ   ،المناختغیر تأخیر اإل  صوصا المناخیة  أن  للتغیرات  من    الدول  یعرضقد  ستجابة  أشد خطورة  ألزمات جدیدة 

 .  الحالیةاألزمة 
 

 مخاطر التغیرات المناخیة لحد مناإلجراءات التي یجب اتخاذھا ل

موضوع مع  أصبح  مسألة    التعامل  المناخ  تغیر  الصعیدین    ملحة آثار  على  المناخیة  األزمات  تبعات  من  للحد 

األاإل وقد لوحظ خالل  والمالي.  قویة و  عوامقتصادي  دینامیكیة  العالمیة  إاألخیرة  المالیة  للمنظمات  كامل  نخراط 

 للبیئة.   الصدیق نبعاثات الغازیة وفي تحویل أنماط اإلنتاج منخفض اإلواإلقلیمیة في التحضیر لعالم 
 

أصبحت البلدان األكثر عرضة للكوارث الطبیعیة ترّكز على وضع استراتیجیات لمقاومة آثار الكوارث على الصعید  

 تشجعھا في ذلك منظمات دولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  ،قتصادي والمالياإل
 

تعتبر الزیادة التدریجیة في أسعار الكربون وتسعیره بشكل فعال وتوجیھ الموارد نحو الدول األكثر عرضة للتحوالت  

خلق بھ حوافز  ت  فعاالً   عنصراً   ،مة الھادفة للحفاظ على البیئةاعبر استثمارات مباشرة في المشاریع المستد  ،المناخیة

ال أكبر لإل في  واستخدام   تقنیاتستثمار  بكفاءة  النظیفة  العوامل    ،الطاقة  العمل على تحقیق  ھذا اإلطار یجب  وفي 

 التالیة: 
 

نظام الطاقة  التحول نحو  عن طریق    لمعالجة تغیر المناخ  حیث ھناك ضرورة ملحة تسعیر الكربون بشكل فعال:   -

اإل للمناخ نعدیمة  باریس  اتفاقیة  إلیھ  تدعو  ما  وھو  القادمة،  الثالثة  العقود  مدار  على  الكربونیة  ومن 54بعاثات   .

المقومات الضروریة لھذا التحول في مجال الطاقة ھو التأكد من أن أسعارھا تعبر عن تكالیفھا الصحیة والبیئیة،  

 .نبعاثات الكربون أو تلوث الھواءإسواء من حیث 
 

من البلدان   ، حیث إن العدیدستخدام الطاقة المستمدة من الوقود األحفوري لھ عدة أضرارإ  إن  :إصالح دعم الطاقة -

. في ھذا السیاق،  الناجمة عنھا  المخاطر المتعلقة بالمناخ وتلوث الھواء  ال تأخذ في اإلعتبارللطاقة    تحدد أسعاراً 

 العناصر التالیة:  تحاد األوروبيستراتیجیة النمو المراعیة للمناخ المقترحة من قبل اإلإ تضم 
 

  ً تدریجیا متزاید  الكربون   :للكربون   سعر  نبعاثات ویرتفع بصورة تدریجیة مع مرور الذي یغطي كل اإلفسعر 

نبعاثات على نحو یحقق فعالیة التكالیف.  الوقت ھو أكفأ آلیة تضمن تعدیل سلوك األسر والشركات لتخفیض اإل

. وقد نجح "نظام  الطاقة النظیفةستخدام مصادر ستھالك الطاقة وكذلك إلإ ویتیح تسعیر الكربون حوافز لتخفیض 

نبعاثات. ولكن ینبغي توسیع التغطیة  تحاد األوروبي في السیطرة على ھذه اإل نبعاثات" الذي یطبقھ اإلاإل تداول  

ة على تولید الكھرباء والصناعات الثقیلة لتشمل كل القطاعات. ومن الممكن تعزیز إمكانیة تصرالتي ال تزال مق

 ً نبعاثات. كذلك فإن انخفاض  لتصاریح اإل   التنبؤ باإلشارة السعریة عن طریق وضع حد أدنى متصاعد تدریجیا

 
  في   باریس  في  المناخي  للتغیر  21  المتحدة  األمم  مؤتمر  أثناء  عقدت  التي  المفاوضات  عقب  االتفاق  ھذا  جاء.  المناخ  بشأن  عالمي  اتفاق  أول   54

 دوالر   ملیار  100  قیمة  -أدنى  كحد-  تم وضع.  درجة  1.5  في  لحده  وسیسعى  درجات  2  من  ألقل  العالمي  االحترار  احتواء  إلى  االتفاق  یھدف.  2015
 .تقدیر أقصى على 2025 في السعر ھذا  في النظر  إعادة  وسیتم سنویاً،  النامیة  الدول  مناخیة كمساعدات أمریكي
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 ً ھو فرصة جیدة إللغاء ما تبقى من دعم الوقود األحفوري واإلعفاءات الضریبیة بصورة    أسعار السلع األولیة حالیا

 تدریجیة. 
 

   :یمكن استخدام ما یتأتى من إیرادات لتخفیض ضرائب  استخدام إیرادات تسعیر الكربون لدعم النمو المستدام

قتصاد أخضر. وبینت الدراسات  إستثمارات الخضراء المنتجة، ودعم المتضررین من التحول إلى  وتشجیع اإل 

التكلفة اإل نخفاض في األجل القریب.  قتصادیة لسیاسات المناخ بالغة اإلأنھ مع كفاءة استخدام الموارد، تصبح 

  ،وتحسن جودة الھواء  ،نخفاض التلوثإ  قتصادیة والصحیة المتمثلة فيوعلى المدى الطویل، تصبح المنافع اإل

إتخاذ أي إجراءات  ن تكلفة اإلحجام عن أي أأكثر بكثیر من أي تكالیف قصیرة األجل.  ،وتجنب األضرار البیئیة

 .حد من ھذه المخاطرتتجاوز بكثیر تكلفة التحرك لل  تجاه مخاطر تغیر المناخ والكوار الطبیعیة،

 تسعیر الكربون وحده لسرعة  مكن اإلكتفاء ب ال یستثمارات الخضراء والسیاسات غیر السعریة الموجھة:  دعم اإل

لة لمعالجة معوقات   إخالء بعض القطاعات من الكربون، مثل النقل والمباني. فمن الضروري اتخاذ سیاسات مكّمِ

السلع وتوافر  الكاملة،  غیر  واألسواق  التمویل،  قیود  ذلك  في  بما  تستطیع    محددة،  المثال،  سبیل  فعلى  العامة. 

الحكومات توجیھ اإلنفاق الرأسمالي نحو البنیة التحتیة للشبكات، بما في ذلك محطات شحن المركبات بالكھرباء  

الطاقة   وتولید  الكھرباء  توصیل  لدعم  الكھربائیة  الطاقة  ً النظیفةوشبكات  أیضا ویمكنھا  تشجیع    .  في  المساعدة 

التكنولوجاإل في  فمن  بتكار  وتخزینھ.  الكربون  لحبس  الجدیدة  واألسالیب  الھیدروجین  تولید  مثل  الناشئة،  یات 

الممكن تخفیف قیود التمویل لألفراد والشركات، على سبیل المثال، من خالل التمویل منخفض التكلفة لمبتكرات  

 ً مھم أیضا وھناك دور  الطاقة.  تتسم بكفاءة استخدام  السیاسات    المباني التي  السعریة األخرى في  تقوم بھ  غیر 

مجاالت محددة، مثل مزیج الرسوم والتخفیضات (وھو سلم متحرك للضرائب والتخفیضات على المنتجات یرتبط  

 .بمعدالت االنبعاثات)، والمعاییر، والقواعد التنظیمیة
 

التحول    - تضرراً :  العادلضمان  األكثر  والعمال  األسر  دعم  اإل   ینبغي  كثیفة  األنشطة  عن  التحول  ستخدام  جراء 

 ً ناجحا األخضر  التحول  یكون  وحتى  ً للكربون.  محقِّقا یكون  أن  یجب  االتحاد    ،  توسع  ومع  واإلنصاف.  للعدالة 

 ً أیضا حاجة  ھناك  فستكون  القطاعات،  من  أكبر  عددا  لتشمل  الكربون  أسعار  تغطیة  في  الدول    األوروبي  لدعم 

 .األعضاء منخفضة الدخل التي یقع علیھا األثر األكبر الرتفاع أسعار االنبعاثات
 

أفضل السبل لتخفیض االنبعاثات العالمیة ومنع إن من  الحیلولة دون "تسرب الكربون" من خالل التعاون العالمي:    -

ھو أن تتوصل    )،البلدان األقل في أسعار الكربونأي تحویل اإلنتاج ذي االنبعاثات الكثیفة إلى  ("تسرب الكربون"  

تفاق حول حد أدنى لتسعیر الكربون. وفي غیاب مثل ھذا االتفاق، یمكن إ لالنبعاثات إلى    البلدان األكثر إصداراً 

 .55منع التسرب عن طریق تطبیق نفس أسعار الكربون على نفس المنتجات بغض النظر عن مكان إنتاجھا

 

 

 
 

 
 ".تحاد األوروبي الطموح لتخفیف آثار تغیر المناخكیف یمكن تحقیق أھداف اإل " ، )2020(المصدر: صندوق النقد الدولي سبتمبر   55
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 في الحد من مخاطر تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة  القطاع المالي دور
 

ستثمار في من خالل تعبئة الموارد الالزمة لإل  ،ضطالع بدور أكبر في مواجھة تغیر المناخیمكن للنظام المالي اإل

دول والمؤسسات  غازات الدفیئة والتكیف وبناء قدرة الالوالحد من انبعاثات    ، التخفیف من حدة التغیرات المناخیة

 على مواجھة الكوارث. 
 

المؤسسة نحو النمو المستدام،  توجیھ  ستثمارات األقل ضررا بالمناخ وتعتبر مسائل إعادة توجیھ التمویل نحو اإل

على صلة مباشرة بالمخاطر المالیة للتحوالت المناخیة وذلك بالعمل على تعدیل نسبي للتدفقات المالیة نحو األنشطة 

العمل على    رقابیةستثمارات المتوافقة مع البیئة. كما یجدر بالسلطات الوعلى دعم اإل   ،المتوافقة مع أھداف المناخ 

المخاطر  دراسة سبل   تجسیدھا سیزید من خطورة  في  التأخر  التحول في وقت وجیز، ألن  التحوط من مخاطر 

 .النظامیة المرتبطة باألصول المتعثرة 
 

)، بما في ذلك  ESGوكاالت التصنیف االئتماني الرئیسة العوامل البیئیة واالجتماعیة والحوكمة (من جھتھا تعتمد  

متفاوتة. بدرجات  تصنیفاتھا  في  المناخ،  الكبرى   مخاطر  المالیة  المؤسسات  التعرض    ،أما  بدمج  بعضھا  قام  فقد 

اطر في عملیات إدارة المخاطر وتم دمج ھذه المخ  ،كتتابستثمار واإلقراض واإللمخاطر المناخ في قرارات اإل

 تخذتھا بعض المؤسسات المالیة: إ بصفة عامة. ومن أمثلة اإلجراءات التي 

   المؤسسات نحو  الموجھة  القواعد  في  أو  الرقابة  في  اإل غیر  التشدید  ذات  أو  البیئة  على  نبعاثات  المحافظة 

 الحراریة المرتفعة. 

 ئتمان للمقترض وفي قرارات االستثمار.إلدمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في تقییمات مخاطر ا 

 ستراتیجیات وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.دمج إدارة مخاطر المناخ في الحوكمة واإل 

 في إختبارات األوضاع الضاغطةتحدید وتقییم اآلثار المحتملة لتغیر المناخ    المتعلقة  استخدام السیناریوھات  ،

 الشركات المعتمدة لمقاومة المخاطر المتعلقة بالمناخ. ختبار مرونة طریقة  وإل
 

تمثل المخاطر المالیة المناخیة مخاطر نظامیة باألساس، وبالتالي فإن سبل الوقایة منھا یدخل ضمن نطاق السیاسة 

مصرفیة  األدوات التي یمكن تكییفھا أو إنشاؤھا من قبل السلطات التنظیمیة ال  العدید منحترازیة الكلیّة. وتوجد  اإل

 :مثلوالبنوك المركزیة لمقاومة مخاطر التحوالت المناخیة 

المالإتعدیل طرق   - نسبة  التمویال  ،ة ءحتساب  قیود على "نسبة  للمشاریع ذات  بفرض  الموجھة  تبعاثات  إ ت 

قتراض على البنوك ودعم التمویل  وفرض تمویل رأس مال أكبر وأكثر تكلفة من اإل  ،" الكربون المرتفعة

 . األخضر

حتیاطیات إلزامیة  إو /أو فرض    ذات إنبعاثات الكربون المرتفعةوضع حدود للقروض المباشرة للقطاعات   -

 . على تمویلھا

 . مدعوم  سعر فائدة عبر   ستثمارات الخضراءلإل  تقدیم حوافز -

 .تقدیم ضمانات من قبل الدولة على بعض االستثمارات الخضراء الممولة من الصنادیق الخاصة -
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ستثماریة لجمیع  جتماعیة ومعاییر الحوكمة في القرارات اإلالتمویل المستدام ومراعاة المعاییر البیئیة واإلإن نمو  

اإل  ، فئات األصول في  للتحكم  المستثمرون  یولیھا  التي  المتزایدة  األھمیة  الغازیة وزیادة درجات  یوضح  نبعاثات 

خرى. وتتراوح تقدیرات قیمة أصول التمویل المستدام  عتبارات غیر المالیة األإلى اإل  وذلك إضافةً   رض،حرارة األ

ستثمار المستدام في األسھم  فقد بدأ مفھوم اإل  تریلیون دوالر أمریكي. وفعالً   31تریلیونات إلى    3العالمیة ما بین  

المستثمرین  جانب  من  القوي  الطلب  السندات  إذلك    ،یشجع  إصدار  على  السیاسات  من  الكبیر  الدعم  جانب  لى 

 األخیرة.   عوام خالل األ عدة مراتستثمار المستدام الخضراء، لیتضاعف بذلك حجم اإل
 

 ً في تعدیل سیاساتھا اإلقراضیة من خالل تقدیم تشجیعات على قروض المشروعات المستدامة    وقد بدأت البنوك أیضا

من خالل تقدیم حوافز    ،ناخ ومن شأن التمویل المستدام المساھمة في التخفیف من آثار تغیر الم  .على سبیل المثال

وجھ   على  الجدیدة  التكنولوجیات  وتمویل  الكربون  منخفضة  تكنولوجیات  استخدام  على  لتشجیعھا  للشركات 

 الخصوص. 
 

الھدف  ھذا  تحقیق  خاللھا  من  للمستثمرین  یمكن  التي  القنوات  الشركات،    ،أما  إدارات  مع  التعاون  فتتضمن 

في  واإل نشیط  بدور  التأیی إ ضطالع  في  ستقطاب  الرائدة  الشركات  وإقراض  الكربون،  منخفضة  لالستراتیجیات  د 

   .وتنشأ عن ھذه اإلجراءات إشارات سعریة تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على توزیع رأس المال  .ستدامةمجال اإل
 

المتعلقة    جراءات التي یمكن أن تتخذھا المؤسسات المالیة لتقلیل أو إدارة تعرضھا للمخاطراإل  في ضوء ما تقدم، إن

من قبل معظم الشركات. قد    وفعّال  بالمناخ عدیدة. ومع ذلك، تجد بعض السلطات أن ھذه ال تطبق بشكل منھجي

فتقار إلى البیانات التي یمكن من خاللھا  بسبب اإل  ،تتعرقل فعالیة مثل ھذه اإلجراءات التي تتخذھا الشركات المالیة

العمالء للمخاطر   ً تقییم تعرض  اآلثار المذكورة سابقا حجم  . كما أن اإلجراءات التي تتخذھا  المتعلقة بالمناخ، أو 

ولكن   ستقرار المالي.المؤسسات المالیة الفردیة قد ال تخفف في حد ذاتھا المخاطر األوسع المتعلقة بالمناخ على اإل

 یم ومتابعة المخاطر المتعلقة بالمناخ.یمكن دعم إدارة المخاطر بمبادرات لتعزیز المعلومات التي یمكن بواسطتھا تقی 

 

الطبیعیة   الكوارث  تداعیات  مع  المركزیة  المصارف  تعامل  كیفیة  حول"  العربي  النقد  صندوق  مبادئ 

 وتغیرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار المالي" 
 

للمبادئ اإلرشادیة حول كیفیّة    دلیالً ، على غرار العدید من المنّظمات العالمیة األخرى،  صندوق النقد العربي  صدرأ

واإل المصرفي  النظام  على  المناخ  وتغیّرات  الطبیعیة  الكوارث  تداعیات  مع  المركزیة  المصارف  ستقرار  تعامل 

في مجال اإلصالحات    على تقدیم الدعم والمشورة الفنیة لدولھ األعضاء  حرصھوذلك في إطار    .)4(ملحق    المالي

تضمنت المبادئ اإلرشادیة مجموعة .  في المنطقة العربیة  ستقرار الماليبھدف تعزیز اإلقتصادیة والمالیة والنقدیة  اإل

المناخ،   وتغیرات  الطبیعیة  الكوارث  إدارة  وتعزیز منظومة  المركزي  المصرف  بسیاسة  المتعلقة  التوصیات  من 

إدارة مخاطر بما یشمل تداعیات تغیرات المناخ  حیث أكدت على أھمیة مواصلة  المصرف المركزي لتعزیز سیاسة  

الكوارث   بإدارة  مختصة  لجنة  تشكیل  أھمیة  على  التأكید  إلى  إضافة  معھا،  التعامل  وكیفیة  الطبیعیة  والكوارث 
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، مع تحدید  داخل المصرف المركزي  الطبیعیة (أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة األزمات)

 یات المنوطة بھا، ومنھا إعداد خطط التحوط لتحقیق التعافي للعودة للعمل بشكل طبیعي. المھام والمسؤول
 

من جانب آخر، أكدت المبادئ اإلرشادیة على ضرورة وضع میثاق تعاون ینظم التنسیق وتبادل المعلومات بین  

بالبیئة والكوارث الطبیعیة في إطار شراكة إستراتیجیة،   المعنیة  المصرف المركزي والھیئات ومراكز األبحاث 

ع والمراكز  ھذه الھیئات  من التزود بتوقعات  ن إحتماالت حصول أو تكرار الكوارث  تمّكن المصرف المركزي 

لبلورة السیاسات الكفیلة    -من قبل المصرف المركزي  - الطبیعیة بمختلف أنواعھا، بھدف اإلعداد األفضل والمسبق  

 بالتعاطي مع تداعیات تلك الكوارث على النظامین المالي واالقتصادي. 
 

المركزیة بوضع وتحد قیام المصارف  بأھمیة  المبادئ  ل كذلك أوصت    ستمراریة عمل األنظمةإ ضمان  یث خطط 

)، ونظم إدارة  SWIFT) والمدفوعات عبر شبكة سویفت ( RTGS(كنظام التسویة اللحظیة    األساسیة،  ةالمركزی

المحافظ اإلستثماریة، وإصدارات الدین، واإلحتیاطیات بالعملة األجنبیة، وعملیات السوق المفتوحة، وتحدید وتحلیل 

المخاطر التي قد تتعرض لھا أنظمة المدفوعات خالل الكوارث الطبیعیة، مع إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجھتھا 

ت وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتھم المحلیة  والتعامل معھا، بما یحافظ على عملیا

 والدولیة.  
 

من ناحیة أخرى، أكدت المبادئ اإلرشادیة على ضرورة إصدار المصرف المركزي تعلیمات وإرشادات للقطاع 

الي بما یخص التعامل المالي تُنظم التدابیر واإلستعدادات المطلوبة، تتضمن الحد األدنى المطلوب من القطاع الم 

 مع الكوارث الطبیعیة.
 

كما تطرقت المبادئ في ھذا السیاق، إلى ضرورة إستمرار المصرف المركزي والقطاع المالي بتطویر إختبارات  

أوضاع ضاغطة تتضمن فرضیات متدرجة الشدة، تتضمن األثر المحتمل للكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على  

 لتأمین.القطاع المصرفي وقطاع ا 
 

المحتملة الناجمة عن خسارة    "مخاطر التحّولمن جانب آخر، أكدت المبادئ على أھمیة تقییم وتحلیل ما یُسمى بـ"

  قنیات اإلستثمارات لقیمتھا كنتیجة لمكافحة تغیُّر المناخ أو تحّول أولویات المستھلكین والمستثمرین إلى المنتجات والت

. كما أشارت  لتضمین إختبارات األوضاع الضاغطة فرضیات تتعلق بمخاطر التحول، مع الدعوة  الصدیقة للبیئة

دراسة وتحلیل أثر اإلنتقال من المنتجات/الخدمات كثیفة "غاز الكربون" إلى المنتجات/الخدمات  المبادئ إلى أھمیة  

األثار السلبیة على  منخفضة "غاز الكربون"، وأثر ذلك على القطاعات المعنیة، وتبني سیاسات لدراسة ومعالجة  

 القطاعات التي قد تتضرر جراء ھذا التحول.    
 

مثل   المناخ،  وتغیرات  الطبیعیة  الكوارث  تداعیات  تھم قضایا  التي  الجوانب  من  العدید  إلى  المبادئ  كما تطرقت 

لناشئة عن  تضمین مھام إدارة االستقرار المالي في المصرف المركزي، مسؤولیة متابعة وتقییم المخاطر النظامیة ا 

التغیرات المناخیة، ودراسة أثرھا على عدد من القطاعات مثل األفراد، الشركات، العقارات، الصناعة، التجارة.  

واستعدادات   وخطط  جھوزیة  مدى  لتقییم  المركزي،  المصرف  في  المصرفیة  الرقابة  إدارة  المبادئ  دعت  كذلك 
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بة إلدارة اإلشراف على التأمین فیما یخص شركات  البنوك لمواجھة أي حدث مناخي محتمل. كذلك الحال بالنس 

 التأمین، إلى جانب تكلیف المدقق الخارجي تقییم ھذه الجھوزیة.  
 

كما تّمت دعوة البنوك المركزیة الى حّث البنوك على إدراج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن تقییم مخاطر االئتمان،  

ادئ على تدعیم االستفادة من التقنیات المالیة الحدیثة، حیث إن  وتحث ھذه المب ومخاطر التشغیل، ومخاطر السوق.

تنفیذ العملیات المالیة الرقمیة أثناء الكوارث الطبیعیة یساھم في الحد من انقطاع األعمال. في الوقت نفسھ، من المھم 

 م التقني المناسب. دراسة سبل تعزیز األمن اإللكتروني وأمن المعلومات، وتوفیر البنیة التحتیة المالءمة والدع 
 

التعامل واستیعاب   التأمین على  المستمر لمدى قدرة قطاع  التقییم  إلى  التأمین، دعى الصندوق  فیما یخص قطاع 

الخسائر المحتملة الناشئة عن الكوارث الطبیعیة مع العمل على تعزیز حمایة مستھلكي الخدمات المالیة وضمان  

 .حقوقھم، خالل الكوارث الطبیعیة
 

كما تضّمن الدلیل الدعوة الى إحداث البنك المركزي لصندوق إدارة الكوارث یُمّول بمساھمات سنویة من البنوك  

وأوصى   الخاّص.  القطاع  تبرعات  النظامیةومن  المخاطر  وتقییم  متابعة  مسؤولیة  التغیرات    بإدراج  الناشئة عن 

و األفراد،  مثل  القطاعات  من  عدد  على  أثرھا  ودراسة  والعقارات، المناخیة،  والتجارة،    الشركات،  والصناعة، 

 .وغیرھا ضمن مھام إدارة االستقرار المالي بالبنوك المركزیة
 

عتماد  إلى إفیما یتعلق بإدارة المخاطر المالیة المناخیة ھو دور حاسم للمرور  رقابیةویستخلص أّن دور السلطات ال 

اإل للسیاسة  المناخ  ،قتصادیةأھداف جدیدة  تغیر  الناشئة عن  المالیة  المخاطر  ادراج  منھجیة  توجیھ  تتبنى  وإعادة 

تدفقات رأس المال نحو االستثمارات المستدامة من أجل تحقیق نمّو مستدام وشامل وتعزیز الشفافیة وتطویر رؤیة  

 .بعیدة المدى في األنشطة المالیة واالقتصادیة
 

 56اطر تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة مخ مع عاملالتجارب العربیة في مجال الت
 

تسعى الدول العربیة في إطار تطویر القطاع المالي إلدراج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن السیاسات االقتصادیة  

باإل  ، والمالیة والعالمیةوذلك  اإلقلیمیة  بالمبادرات  الصادرة   ، ستئناس  والتوصیات  المبادئ  عن    وبالخصوص 

المنظمات العالمیة واإلقلیمیة مثل تلك الصادرة عن صندوق النقد العربي حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة  

ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار المالي  

 .ةفي الدول العربی
 

متابعة وتقییم تراكم المخاطر النظامیة الناشئة    ھيغیر أن أھّم الصعوبات التي تعترض العدید من الدول العربیة  

المناخیة التغیرات  والصناعة   ،عن  والعقارات  والشركات  األفراد  مثل  القطاعات  من  عدد  على  أثرھا  ودراسة 

  باآلتي:والتجارة وغیرھا تتمثل 

 .الالزمة لإللمام بالمخاطر البیئیة وتقییم آثارھا  فتقار إلى القدراتاإل -

   .عدم توفّر بیانات بیئیة كافیة ومفّصلة وذات جودة عالیة وتدفق مستمر یتعلق بأثر التحوالت المناخیة -

 
 (ما لم یتم ذكر خالف ذلك).  2021مصدر ھذا البند: صندوق النقد العربي، استبیان تقریر االستقرار المالي لعام  56
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 قدرة محدودة على تطویر منھجیات منسقة بین مختلف مكونات القطاع المالي لتقییم المخاطر المناخیة.   -

 نقدم بعض التجارب العربیة حول اإلحاطة والتحكم في المخاطر المناخیة: وفیما یلي 
 

   المتحدةدولة  تجربة العربیة  جانب  االمارات  إلى  المتحدة  العربیة  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف  أصدر   :

بادئ التوجیھیة "المبادئ التوجیھیة بشأن التمویل المستدام". ستعمل الم  2020السلطات اإلماراتیة األخرى في ینایر  

المالیة    مؤسسات من خالل وضع خارطة طریق لل  ،على تحفیز تنفیذ أجندة االستدامة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

 اإلماراتیة لتطویر استراتیجیات تتضمن الممارسات المستدامة في أنشطتھا التجاریة وصنع القرار وإدارة المخاطر. 
 

على الرغم من أن ھذه المبادئ طوعیة وتمثل المرحلة األولى من العمل المشترك للسلطات، إال أنھ یتم تشجیع  و

طار إدارة المخاطر الخاص بھا لضمان االنتقال التدریجي والسلس  البنوك اإلماراتیة على دمج ھذه المبادئ في إ

 نحو االستراتیجیات الخضراء الوطنیة والدولیة. 
 

باإلضافة إلى ذلك، یخطط المصرف المركزي إلدماج تقییم المخاطر المناخیة ومراقبتھا واختبار اإلجھاد في خطتھ 

.  2021والجرد بشأن ممارسات البنوك إلدارة مخاطر المناخ في عام  التشغیلیة. بدأ العمل بإجراء مسح للتوعیة  

 . 2020وأصدرت ھیئة التأمین مسًحا لمخاطر المناخ في عام 
 

ستقرار  تتم توعیة موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي بتداعیات تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة على اإلكما  

مخاطر المالیة بما في ذلك الحوكمة القویة وتقییم المخاطر والعوائد.  عبر دمج مخاطر المناخ في إطار ال  ،المالي

 باإلضافة إلى ذلك، یتم تقییم ومراقبة واختبار اإلجھاد لمخاطر المناخ في القطاع المالي. 
 

التوجیھیة أیض المبادئ  استراتیجیات  اً  تشمل  الواقعة في نطاق اختصاصھا لتطویر  الشركات والكیانات األخرى 

بارات الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في أنشطتھا التجاریة وصنع القرار وأطر المخاطر وفي لدمج اعت

 سیاق استكشاف فرص استثماریة جدیدة. 
 

والمصرفيیف المالي  القطاع  على  المناخیة  المخاطر  حول  البیانات  جمع  یخص  أو    ، ما  االستطالعات  كانت 

ف اإلمارات العربیة المتحدة یخطط لجمع البیانات على أساس ربع سنوي  االستبیانات تمارین لمرة واحدة لكن مصر

 في المستقبل. 
 

   أبرزت مختلف الدراسات حول المخاطر البیئیة أن تونس تدخل ضمن أكثر البلدان    :یةتونس الجمھوریة التجربة

الموارد الطبیعیة والمخاطر  وذلك عالوة على ندرة  ،  عرضة لمخاطر تغیّر المناخ في حوض البحر األبیض المتوسط

 .المتزایدة بسبب شّح المیاه والجفاف والتصحر وتآكل السواحل وھشاشة البنیة التحتیة، خاّصة في المناطق الداخلیة
 

قتصاد األخضر بما یتماشى مع أھداف  ، االستراتیجیة الوطنیة لإل2016وبناًء على ذلك، وضعت تونس منذ سنة  

وھي استراتیجیة تھدف إلى إرساء نموذج تنموي جدید قائم على اقتصاد أخضر شامل، منخفض    ،التنمیة المستدامة
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الكربون ومقاوم للتغیرات المناخیة؛ كما تّم دمج خطط العمل الناتجة عن ھذه االستراتیجیات في إطار خّطة التنمیة  

 . 202057-2016االجتماعیة واالقتصادیة 
 

ة الدولیة حول المناخ "قّمة كوكب واحد" والتي نتج عنھا إطالق "شبكة في القمّ   2017  في عام وشاركت تونس  

ً ،  Network for Greening the Financial System)(تخضیر النظام المالي"     40أكثر من    والتي تضّم حالیا

ً ومراقب  اً عضو   في عاموانضّمت تونس    .للبنوك المركزیة وسلطات الرقابة األخرى من أجل تخضیر النظام المالي  ا

 لعضویة ھذه الشبكة.  2019
 

ستئناس بتجارب بعض الدول األخرى  نجاز، تسعى ھیئة السوق المالیة في تونس باإلوفیما یخص المشاریع بصدد اإل

ً إ كنیجیریا وجنوب إفریقیا وكینیا، إلى إرساء دلیل إلصدار للسندات الخضراء والمسؤولة   والمستدامة في    جتماعیا

 زیز دور السوق المالیة في تمویل التحول االجتماعي والبیئي المستدام. إطار تع
 

 ً والمستدامة من تمویل المشاریع ذات األبعاد   وسیمّكن إنشاء وتطویر سوق السندات الخضراء والمسؤولة اجتماعیا

ارسات والتي تتماشى مع والتي تلبي متطلبات التنمیة المستدامة للبالد كما أن اتباع أفضل المم  ،البیئیة واالجتماعیة

سیضمن    ،) International Capital Market Associationتوصیات الجمعیة الدولیة ألسواق رأس المال (

 حصول السندات المصدرة على عالمة خضراء أو اجتماعیة أو مستدامة.
 

دلیالً  المالیة  لألوراق  تونس  بورصة  أعدت  الشركات   كما  واالجتماعیة وحوكمة  البیئیة  العوامل  حول  لإلفصاح 

)ESG(، وذلك بناًء على توصیات مبادرة    ،باإلضافة إلى اإلفصاح المالي. ویتماشى ھذا الدلیل مع السیاق التونسي

المستدامة (SSE( البورصات  والتنمیة  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  تنظیمھا  في  شارك  التي   (UNCTAD (  ،

)، والمبادرة المالیة لبرنامج األمم  PRIیثاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة لالستثمار مسؤول (والم

). وتھدف ھذه المبادرة إلى دعم البورصات في تعاونھا مع المستثمرین والمنظمین  UNDP-FIالمتحدة للبیئة (

یئیة واالجتماعیة وحوكمة الشركات. كما أنھ یشجع على والشركات لتحسین الشفافیة واألداء فیما یتعلق بالعوامل الب

 ستثمار.تباع نھج مسؤول وطویل األجل لإلإ
 

  على الرغم من أنھ لم یتم إدراج مخاطر تغیر المناخ في إطار متابعة االستقرار   السعودیة:المملكة العربیة تجربة

بالموضوع المعني  الدولي  المجتمع  من  باعتباره جزء  السعودي  المركزي  البنك  أن  إال  یقوم    ،المالي حتى اآلن، 

ق عمل لجنة بازل للرقابة  بالمشاركة في مناقشات إقلیمیة ودولیة فیما یتعلق بتغیر المناخ. كما أنھ عضو نشط في فری

ضمن جھود البنك المركزي للتوسع في تحلیل مخاطر تغیر  و المصرفیة المعني بالمخاطر المالیة المتعلقة بالمناخ.  

المعاییر   في  التغیرات  أبرز  على  للوقوف  داخلي  فریق  بتشكیل  المركزي  البنك  قام  المالي،  القطاع  على  المناخ 

ال بدأ  الدولیة. وحیث  المتعلقة  والممارسات  للمخاطر  المالیة  الشركات  إدارة  كیفیة  وتحلیل  فھم  في  المركزي  بنك 

 بالمناخ من خالل الدراسات االستقصائیة.  

 
٪ من إنتاج الطاقة بحلول  30وزیادة معدّل الطاقات المتجددة لتصل إلى    énergies fossilesقة األحفوریة ٪ في استخدام الطا 30التخفیض بنسبة   57

رمي إلى تكییف موارد المیاه مع تغیّر المناخ من خالل إنشاء برنامج متكامل لتعبئة موارد المیاه غیر التقلیدیة وحمایة الساحل ی، برنامج  2030عام  
 االرتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر بسبب تغیر المناخ. من مخاطر 
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ً وتجدر اإلشارة أیض ، حیث وبھدف تحسین نوعیة الحیاة في 2030إلى أن حمایة البیئة لھا صالت مباشرة برؤیة    ا

كبیر في المشاریع البیئیة وساھمت في تعزیز تقنیات المباني    المملكة العربیة السعودیة، استثمرت المملكة بشكل

الخضراء وحمایة واستدامة الحیاة البحریة والساحلیة، إضافة إلى زیادة حجم وعدد المحمیات الطبیعیة. عالوة على 

لمجموعة المملكة  رئاسة  تمیزت  مفھوم   العشرین ذلك،  وتضمنت  الرئیسیة،  أھدافھا  كأحد  الكوكب"  "حمایة  بـ 

ستراتیجیة للمساعدة في إعادة التوازن إلى دورة الكربون العالمیة. وأصدر  إ) كCCEاالقتصاد الدائري للكربون (

ً وزراء الطاقة بیان في نھایة اجتماع استمر لمدة یومین، أقروا فیھ نھج االقتصاد الدائري للكربون كوسیلة إلدارة    ا

عتراف بأھمیة الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري،  االنبعاثات وتعزیز الوصول إلى الطاقة من خالل اال

 مع مراعاة كفاءة النظام والظروف الوطنیة. 
 

   لمواجھة فلسطین:  دولة  تجربة الدولیة،  الممارسات  أفضل  وفق  عمل  استمراریة  خطة  النقد  سلطة  لدى  یوجد 

، وبما یشمل مواقع 2009والمخاطر التشغیلیة منذ العام حداث المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واالحداث المخاطر واأل

)، ویتم اختبار وتحدیث ھذه الخطط والمواقع بشكل DRS)، وموقع إنعاش ما بعد الكوارث (ASبدیلة لإلدارة ( 

باعتماد خطط استمراریة عمل   2009دوري. كما ألزمت سلطة النقد كافة المصارف العامة في فلسطین منذ العام  

)  ASمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واالحداث التشغیلیة، كما الزمتھا بإنشاء مواقع بدیلة لإلدارة (لمواجھة ال

 ) ویتم اختبار مدى فعالیتھا ونجاعتھا وتحدیثھا بشكل دوري. DRSنعاش ما بعد الكوارث (إومواقع 
 

   قطر:  دولة  تجربة ً ستقرار المالي.  متابعة مخاطر تغیر المناخ في إطار تقییم المخاطر المؤثرة على اإل  ال یتم حالیا

غیر أنھ یمكن إدراج ھذا النوع من المخاطر تحت مظلة االستقرار المالي من الممكن أن یتم في المستقبل، مع ازدیاد  

 أھمیة المناخ وتأثیره في االقتصادات العالمیة والمحلیة. 
 

   المركزي والقطاع المالي بتداعیات تغیر المناخ والكوارث الطبیعیة   بنك تتم توعیة موظفي ال :  كویتدولة التجربة

عبر المشاركة في العدید من ورش العمل والمؤتمرات العالمیة حول ھذا الموضوع. وأما    ،ستقرار الماليعلى اإل

شأنھا من  والتي  األزمات  إلدارة  فریق  تشكیل  تم  فقد  المؤسساتي،  المستوى  المتخذة    على  لإلجراءات  التحضیر 

 لتحصین القطاع المصرفي من أي أزمة طارئة. 
 

 التمویل  ": یعمل البنك المركزي المصري علي إرساء قواعد وخارطة طریق    58العربیة  مصر  وریةھجم  تجربة

للتنمیة المستدامة، كما  2030وذلك بصورة تتماشى مع استراتیجیة مصر  ،المستدام" بالقطاع المصرفي المصري

وذلك عن طریق البحث عن قطاعات   ،مشاریع تحقق "التنمیة المستدامة"  تشجیع تمویل  التوجھ نحودعم سیاساتھ  ت

النمو بشكل مس  لتحقیق  للربحیة، ؤجدیدة  ال  ول وفعال وضامن  المالیة  للرقابة  العامة  الھیئة  مصریة،  وقد انضمت 

. وھو    (NGFS)لعضویة شبكة البنوك المركزیة وھیئات الرقابة المالیة الھادفة للتحول إلى النظام المالي لألخضر

لالستثمارات   جاذبیتھ  من  ویزید  األخضر،  االقتصاد  خریطة  على  المصري  االقتصاد  تواجد  من  سیعزز  ما 

یة األسواق الخاضعة لرقابتھا، والتأكید على أھمیة الخضراء، مع التزام الھیئة بتحمل مسؤولیة دعم وتطویر وتنم

 التمویل المستدام كأحد أھم األدوات الرئیسیة لنمو االقتصاد في المستقبل القریب.  

 
 المصدر: البنك المركزي المصري، كما تمت صیاغة ھذه التجربة باإلعتماد على مصادر المنشورات على مواقع االنترنت المختلفة.   58
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كما شھد القطاع المالي غیر المصرفي في العامین السابقین، إتمام عدة خطوات إلدخال األدوات المالیة الخضراء  

بدأت    ، وقدقرارات مؤثرة لتنظیم اإلصدار األول في سوق المال  3ك من صدور  لالقتصاد المصري، وما الزم ذل

وإنشاء سجل للمراقبین البیئیین    .بتحدید القائمة األولیة لمراقبي البیئة الدولیین للتحقق من المشروعات الخضراء

تسھیل إصدار السندات   من أجل  ،المحلیین المستوفین لمعاییر الھیئة والمؤھلین للرقابة على المشروعات الخضراء

من إجمالي مقابل خدمات    في المائة  50الخضراء في مصر، ووصوالً إلعفاء مصدري السندات الخضراء من  

قامت الھیئة العامة للرقابة المالیة المصریة بقطع شوط كبیر في صیاغة االستراتیجیة القومیة للتأمین    ، كماالھیئة 

 .من أجل تضمین مبادئ التأمین المستدام في صناعة التأمینالمستدام، تضع خارطة طریق لذلك النشاط 
 

توعیة موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي بالقدر الكافي بتداعیات تغیر المناخ  من جانب آخر، وفي إطار  

المیدانیة لعدد من م بالفعل تنفیذ عدد من البرامج التدریبیة والزیارات  ت،  ستقرار المالي والكوارث الطبیعیة على اإل

وشارك في تلك البرامج عدد من موظفي البنك المركزي وكذلك    ،الدول المتقدمة في مجال تقلیل مخاطر المناخ

موظفي البنوك بالقطاع المصري. وجدیر بالذكر ان البنك المركزي المصري بصدد وضع خطة تدریبیة متكاملة 

مجال بالتعاون مع المؤسسات الدولیة المتخصصة والمعھد  لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي في ذلك ال

ستدامة ضمن الھیكل التنظیمي لقطاع الشمول المالي بالبنك  شاء اإلدارة العامة لإلإن  كذلك تم   المصرفي المصري.

ُ و   ،المركزي المصري .  ةإدارة االستدامة بكل مھام التمویل المستدام وكذلك المھام المتعلقة بالمخاطر المناخی  ىعنت

سترشادیة للبنوك في مجال التمویل المستدام خالل  إ  دئصدار مباإ لبنك المركزي المصري بصدد  إضافةً لذلك، فإن ا

 . التوجیھات المتعلقة بالمخاطر المناخیة  ئوتشمل تلك المباد، 2021
 

   قام بنك المغرب بإنشاء مصلحة داخل مدیریة الرقابة المصرفیة لتتبع المخاطر المناخیة  المغربیّة:  المملكة  تجربة

مصرفي. ویھدف ھذا اإلجراء الى العمل في البدایة على بناء إطار اإلشراف على مخاطر  الوالبیئیة على القطاع  

وقائیة / تصحیحیة لتخفیف ھذه   المناخ قبل العمل على إعداد الدراسات والتحلیالت البیئیة المناخیة ونشر إجراءات

المخاطر. حالیا، تساھم ھذه المصلحة في عمل المنتدیات وفرق العمل اإلقلیمیة والدولیة بشأن التمویل األخضر  

 وتنسیق تنفیذ خریطة الطریق المناخ الوطنیة. 

 
 

 الخالصة
ــة بشــكل خــاص،  ــیّن الفصــل أھمیــة تبنــي الحكومــات بشــكل عــام والمصــارف المركزی إســتراتیجیات وخطــط ب

ً -للحـــد مـــن مخـــاطر تغیـــر المنـــاخ والكـــوارث الطبیعیـــة، حیـــث  الخســـائر المرتبطـــة  أن -كمـــا أشـــرنا ســـابقا

ــر بب ــاخاألضــرار الناتجــة عــن الكــوارث الطبیعیــة والتغی ــذ الثمانینیــات،  المن ــذا مــن تضــاعفت أربــع مــرات من ل

 :األھمیة بمكان القیام بما یلي
 

ــة  - ــین وضــع خطــة اســتراتیجیة لعملی ــاون ب ــة بالتنســیق والتع ــدریجي للمنتجــات الصــدیقة للبیئ التحــول الت

والجھــات الرســمیة المعنیــة بموضــوع التغیــرات المناخیــة  والقطــاع المصــرفي المصــرف المركــزي

 والبیئیة، وذلك للحد من مخاطر التحول.
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فائــدة وآجــال تبنــي المصــرف المركــزي بــرامج دعــم للمشــروعات صــدیقة البیئــة، بتمویــل بأســعار  -

مناســـبة، وتعزیـــز التمویـــل المســـتدام والمســـؤول، وتقـــدیم الحـــوافز للبنـــوك التجاریـــة وأصـــحاب 

 المشاریع الصدیقة للبیئة بشكل مدروس.
 

ــز  - ــة لتعزی ــرى ذات العالق ــات األخ ــة والجھ ــزي ووزارة المالی ــرف المرك ــین المص ــاون ب ــیق والتع التنس

 حو المشاریع منخفضة "غاز الكربون".دور السیاسة المالیة في دعم التحول البیئي ن
 

النظـــر فـــي إمكانیـــة إنشـــاء صـــندوق للتعـــافي مـــن الكـــوارث بإشـــراف المصـــرف المركـــزي، یُمـــول  -

 بمساھمات سنویة من البنوك ومن تبرعات القطاع الخاص.

ــاء  - ــة أثنـ ــة الرقمیـ ــات المالیـ ــذ العملیـ ــث إن تنفیـ ــة، حیـ ــة الحدیثـ ــات المالیـ ــن التقنیـ ــتفادة مـ ــیم اإلسـ تعظـ

ــي الوقــت نفســھ، مــن المھــم دراســة ســبل  ــال. ف ــي الحــد مــن انقطــاع األعم ــة یســاھم ف الكــوارث الطبیعی

ــي  ــدعم التقنـ ــة والـ ــة المالءمـ ــة التحتیـ ــوفیر البنیـ ــات، وتـ ــن المعلومـ ــي وأمـ ــن اإللكترونـ ــز األمـ تعزیـ

 .المناسب
 

ــر  - ــؤولیعتب ــل المس ــد التموی ــي الح ــاھم ف ــي تس ــر الت ــم العناص ــد أھ ــاخ  أح ــرات المن ــر تغی ــن أث ــى م عل

 ومثال ذلك ما یلي:االستقرار المالي،  

  تشــــجیع البنــــوك علــــى دعــــم المشــــاریع الصــــدیقة للبیئــــة ذات االنبعاثــــات "منخفضــــة غــــاز

 الكربون".

  ــك بھــدف ــل مــنح االئتمــان، ذل ــار قب ــي االعتب ــة ف ــب البیئی ــتم أخــذ الجوان ــدول، ی ــد مــن ال ــي العدی ف

 تعزیز التمویل المسؤول.

  ــة ــادة فــي عــدد وقیمــة أســفرت جھــود المصــارف المركزی فــي مجــال التمویــل المســؤول، عــن زی

 القروض التجاریة التي تقدمھا المصارف للمشاریع الصدیقة للبیئة.  

  ــرفي ــى القطــاع المص ــةتبن ــدول العربی ــن ال ــدد م ــي ع ــر  ف ــداعیات تغی ــن ت ــد م ــات تح ــدیم منتج تق

ــة  ــات المالی ــراء والمنتج ــاریع الخض ــل المش ــراء وتموی ــروض الخض ــمل الق ــاخ، تش ــة المن المختلف

 والصنادیق االستثماریة الخضراء.
 

ــذا الســیاق،  ــي ھ ــةف ــة العربی ــات والمصــارف المركزی ــع الحكوم ــاون م ــي بالتع ــد العرب  ،سیســتمر صــندوق النق

مــن خــالل مــا  تغیــر المنــاخ والكــوارث الطبیعیــةللتخفیــف مــن تــداعیات  ،والمؤسســات اإلقلیمیــة والدولیــة

 یلي:

 خالل التسھیالت والقروض المقدمة.تشجیع التمویل المسؤول من  -

ــ - ــي ت ــالحات الت ــاذ اإلص ــى إتخ ــة عل ــدول العربی ــاعدة ال ــاریع  دعم مس ــطة والمش ــا األنش ــة بم اإلنتاجی

 .یحد من تحدیات الفقر والبطالة ویعزز التنمیة المستدامة

 تقدیم المعونات المالیة والفنیة للدول العربیة بما یساھم في تعزیز الشمول المالي. -

 .دعم التمویل المستدام إصدار الدراسات والتقاریر الخاصة بقضایا   -
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ــات  - ــد إجتماعـ ــالل عقـ ــن خـ ــة مـ ــة والدولیـ ــة واإلقلیمیـ ــات العربیـ ــع المؤسسـ ــتمر مـ ــاور المسـ التشـ

وورش عمــل یشــارك فیھــا القطــاع الخــاص (مثــل البنــوك التجاریــة وشــركات التقنیــات المالیــة 

 المالي في المنطقة العربیة.الحدیثة)، وذلك لبحث سبل تعزیز االستقرار  
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 ) 1ملحق (

تعزیز الدور اإلشرافي للمصارف المركزیة  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في الدول العربیة

 )1المبدأ (

التنسیق بین السلطات اإلشرافیة أساس لنجاح قیاس المخاطر الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي بشكل فعّال، وأن تتوفر  

 لدى الجھة اإلشرافیة القدرة والصالحیة واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر القطاع بما یعزز من االستقرار المالي. 

 )2المبدأ (

التوجھ اإلشراف المصرفي، من  في حال كان  المالي غیر  القطاع  إشرافیة مستقلة متعددة على  لوجود ھیئات  الدولة،  في  ي 

المناسب التنسیق بین المصرف المركزي وھذه الھیئات، قد یكون من خالل توقیع مذكرات تفاھم بخصوص الجوانب التي  

، وحمایة المستھلك المالي، والشمول تھم المصرف المركزي، مثل قضایا المخاطر النظامیة (بما في ذلك مخاطر العدوى)

 المالي، واإلستقرار المالي.  

 )3المبدأ (

 عن  ممثلین  في عضویتھا  تضم  أن  على  برئاستھ،و  المركزي  المصرف  داخل  مالي  استقرار  لجنة  أو  أزمات  إدارة  لجنة  تشكیل

  بین  لتنسیقوھیئة التأمین والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، ل  المالیة األوراق  وھیئة المالیة وزارة

إلى تعزیز فعالیة السیاسة اإلحترازیة الكلیة  .  الجزئیة والكلیة  اإلحترازیة  المالیة والسیاسة  النقدیة والسیاسة  السیاسة إضافةً 

 . والتطبیق األمثل ألدواتھا

 )4المبدأ (

المركزي بالتعاون مع الجھات الرسمیة المعنیة، لوضع تعریف دقیق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع قیام المصرف  

طر التشریعیة المالئمة التي وتوفیر األ التي یُفترض أن تخضع إلشرافھ أو یشترك باإلشراف علیھا،    المالي غیر المصرفي

 .ھذه المؤسسات من قدرتھ على تقییم مخاطرتعزز 

 )5المبدأ (

 Shadow)قد یكون من المناسب إلدراك حجم وواقع وتحدیات القطاع المالي غیر المصرفي (بما في ذلك صیرفة الظل  
59Banking تواجھھ التي  والتحدیات  وطبیعتھ  على حجمھ  للوقوف  الدولة،  في  القطاع  واقع  معمقة حول  بدراسة  القیام   ،

 ومخاطره.    

 

 

 
صندوق  -عن اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  2014" الصادرة في عام  الظل  یرفةص   على  الرقابةیُمكن الرجوع إلى ورقة "في ھذا الخصوص،   59

 النقد العربي: 
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/- 0_الظل.pdf   
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 )6المبدأ (

ة المصرف المركزي وبعضویة الجھات الرسمیة والھیئات اإلشرافیة المعنیة، للنظر في  تشكیل لجنة متخصصة تحت رئاس

) أعاله، والبحث في إمكانیة تذلیل أي عوائق  5توصیات المصرف المركزي بخصوص الدراسة الُمشار إلیھا في المبدأ (

 لتشمل المؤسسات المالیة غیر المصرفیة. تحول دون توسیع المظلة اإلشرافیة للمصرف المركزي،   قانونیة أو تنظیمیة 

 )7المبدأ (

اإل والنموذج  والھدف  التوجھ  في    مصرفلل  شرافيتحدید  علىالمركزي  غیر    اإلشراف  المالیة  القطاعات  من  قطاع  كل 

والتفرع، تحدید المتطلبات اإلشرافیة للقطاع وتحدیثھا بشكل مستمر، بما یشمل بحد أدنى: متطلبات الترخیص  ، و60المصرفیة 

التعافي،   اإلرھاب، وخطط  وتمویل  األموال  غسل  ومكافحة  واإلمتثال  والسیولة،  المال  رأس  كفایة  ومتطلبات  والحوكمة، 

 وخطط اإلحالل والتعاقب الوظیفي، واإلفصاح، والبیانات والتقاریر الدوریة. 

 )8المبدأ (

في   متخصصة  المركزي،  المصرف  داخل  تنظیمیة  وحدات  وجود  المناسب  غیر  من  المالیة  المؤسسات  على  اإلشراف 

 .حسب طبیعة نماذج أعمالھاالتي تخضع أو یُفترض أن تخضع إلشرافھ) المصرفیة (

  )9المبدأ (

إعداد وإعتماد خطط معتمدة، حول منھجیة تنفیذ التفتیش المیداني والرقابة المكتبیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة،  

أدائھا.    السلطات  مع  التنسیق  المركزي،  المصرف  شرافإل  تخضع  ال  التيالمالیة    للمؤسسات  بالنسبة  أماومؤشرات تقییم 

 .بھدف تعزیز االستقرار المالي  مخاطرھا لقیاس المركزي  للمصرف الالزمة المعلومات لتوفیر األخرى اإلشرافیة

  )10المبدأ (

المبدأین ( في  النظامیة 2) و(1مع مراعاة ما ورد  المخاطر  بتقییم  المركزي  المصرف  في  المالي  االستقرار  إدارة  قیام   ،(

 أدنى (وذلك حسب ما ینطبق): الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي، بما یشمل كحد 

 .تقریر االستقرار المالي  .أ

 .القیام بإختبارات األوضاع الضاغطة.ب

 .(CCyB) إحتســـاب ھامـــش رأس المـــال لمــــواجھة التقلبـــات الدوریـــة .ج

  .تطبیق أنظمة اإلنذار المبكر وإدارة األزمات المالیة .د

 ).DBRالسیاسة اإلحترازیة الكلیة مثل وضع حدود لنسبة عبء الدین (ھـ. إستخدام أدوات 

  )11المبدأ (

التشاور بین المصرف المركزي والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة حول إمكانیة إصدار منھجیة 

 النظامیة محلیاً. لتحدید والتعامل مع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ذات األھمیة 

 

 
  قطاع   كل  على  اإلشراف  من   الھدف  وكذلك  المصرفي،   غیر  المالي  القطاع  على  اإلشراف  بخصوص  المركزي  المصرف  توجھ  ھو  ما  تحدید  يأ 60

 . اإلحترازي المنھج أو  السوق إنضباط منھجیة وفق سیكون المركزي المصرف من إعتماده سیتم الذي النموذج كان إن تحدید ثم ومن منھ، 
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  )12المبدأ (

عملیات مؤسسات القطاع   النظر في وضع األطر المالئمة لتوسیع قاعدة البیانات لدى شركات المعلومات اإلئتمانیة لتشمل

 المالي غیر المصرفي. 

 ) 13المبدأ (

الالزم واإلفصاحات  الدقیقة  البیانات  لتوفیر  المركزي  المصرف  داخل  المناسبة  اآللیات  غیر إیجاد  المالي  القطاع  عن  ة 

 ، بما یمكن من تعزیز فعالیة تنفیذ السیاسات النقدیة واإلحترازیة الكلیة وتقییم المخاطر في النظام المالي.  61المصرفي 

 )14المبدأ (

تعزیز دور إدارات الشمول المالي في المصارف المركزیة لتمكین المؤسسات المالیة غیر المصرفیة من أداء الدور المأمول  

 لھا في تعزیز الشمول المالي. 

 )15المبدأ (

زام  شمولیة نطاق حمایة المستھلك المالي في المصارف المركزیة بحیث تغطي كافة عمالء القطاع المالي غیر المصرفي، وإل

 مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي بإنشاء وحدات شكاوي، وتطبیق التعلیمات في ھذا الشأن.  

 )16المبدأ (

حصر الدروس الُمستفادة من األزمات المالیة واإلقتصادیة من قبل المصرف المركزي (مثل أزمة جائحة فیروس كورونا 

 ) بخصوص أثرھا على القطاع المالي غیر المصرفي.  2008المستجد واألزمة المالیة العالمیة لعام 

 )17المبدأ (

المالیة غیر المصرفیة حسب طبیعة كل مجموعة ضمن القطاع، بحیث یتم  تطویر مؤشرات أداء جزئیة وكلیة للمؤسسات  

عن   یصدر  ما  وفق  المالیة  السالمة  مؤشرات  أدنى  بحد  المؤشرات  تشمل  أن  على  دوري،  بشكل  الكلیة  المؤشرات  نشر 

 المؤسسات المالیة الدولیة المعنیة بھذا الخصوص. 

 )18المبدأ (

التحول المالي الرقمي وحلول االبتكارات في المنتجات   وتشجیع  ،غیر المصرفي   المالي  للقطاع  الرقمیة  التحتیة  البنیة  تعزیز

التنافسیة للقطاع  المالیة، لتعزیز القدرات  التقنیات  المالیة غیر المصرفیة، وإیجاد فرص تطویریة واستثماریة في مجاالت 

 الخاص. 

 )19المبدأ (

غیر المصرفي، وكذلك تطویر قدرات العاملین في إدارات الرقابة والتفتیش على االھتمام ببناء القدرات لدى القطاع المالي  

 القطاع المالي غیر المصرفي. 

 )20المبدأ (

 
 وغیرھا. المتعثرة اإلئتمانیة السیولة، حجم اإلئتمان الممنوح، أسعار الفائدة على التسھیالت، التسھیالتمثل: حجم بیانات   61
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عقد اجتماعات تشاوریة دوریة بین المصرف المركزي والجھات الرسمیة والھیئات المعنیة وجمعیات القطاع المالي غیر  

 یات التي یواجھھا القطاع.المصرفي (أو ممثلین عن القطاع)، لبحث التحد

 )21المبدأ (

المتابعة المستمرة لما یصدر عن المؤسسات الدولیة المختصة حول المواضیع المرتبطة بالقطاع المالي غیر المصرفي، مثل:  

المستھلك المالي،  الرقابة المالیة، وإدارة المخاطر، والمعاییر المحاسبیة، ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وحمایة  

السلطات  مع  (بالتنسیق  المركزي  المصرف  قیام  إلى  الحاجة  مدى  ودراسة  المسؤول.  والتمویل  المناخ،  تغیر  وتداعیات 

 اإلشرافیة ذات العالقة) بإصدار التشریعات أو التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص. 

 )22المبدأ (

الي غیر المصرفي للسیولة الطارئة، سواًء كان ذلك من خالل عملیات إیجاد أطر مناسبة لكیفیة التعامل مع حاجة القطاع الم

 السوق المفتوحة أو من اإلقتراض من البنوك. 

 )23المبدأ (

النظر في توقیع مذكرات تفاھم بین المصرف المركزي (بالتنسیق مع السلطات اإلشرافیة ذات العالقة) مع السلطات اإلشرافیة  

 ع لمؤسسات مالیة غیر مصرفیة خارج الدولة. في الدول األخرى، عند وجود فرو

 )24المبدأ (

للمصارف المركزیة تقدیر ما ینطبق من المبادئ السابقة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة المملوكة أو المساھمة بھا  

الدولة، مثل صنادیق التقاعد، ومؤسسات الضمان االجتماعي، ومؤسسات ضمان الودائع، وغیرھا. وللمصارف المركزیة 

 طر التي قد تنشأ عنھا. كیفیة تقدیر التعامل مع ھذه المؤسسات أو المخا
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 ) 2ملحق (

حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع تداعیات  التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 فیروس كورونا المستجد على االستقرار المالي. 

 )1المبدأ (

 أن تسعى سیاسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط االقتصادي مع الحفاظ على سالمة النظام المالي وضمان الشفافیة.  

 )2المبدأ (

تشكیل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاستھ، على أن تضم في عضویتھا ممثلین عن  

والسیاسة اإلحترازیة لضمان التنسیق والتعاون بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة  ة،  وزارة المالیة وھیئة األوراق المالی

 الكلیة والجزئیة. وأن تدعم السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة والسیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة بعضھا اآلخر.

  )3المبدأ (

اختیار األداة المناسبة في الوقت المناسب، وعدم المبالغة في تخفیف  اإلستخدام المتدرج ألدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة، و

 المتطلبات الرقابیة واإلحترازیة.  

 )4المبدأ (

إن تطلب األمر ذلك، لكن    (CCyB)من الممكن في المرحلة الحالیة تحریر أداة ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة   

، وھامش رأس المال للبنوك ذات األھمیة النظامیة (CCoB)فیما یخص األدوات األخرى مثل ھامش رأس المال التحفظي  

، فیُحسن عدم استخدامھا في المرحلة الحالیة نظراً لدورھا الھام في (Leverage Ratio)، والرافعة المالیة  (DSIBs)محلیاً  

 م المالي على استیعاب الخسائر.تعزیز قدرة النظا

 )5المبدأ (

دعم القطاعات اإلنتاجیة ذات األثر االقتصادي األكبر، على سبیل المثال، یُمكن للبنك المركزي السماح لفترة مؤقتة بتخفیض  

 أوزان المخاطر لھا ضمن متطلبات رأس المال التنظیمي بشكل مدروس.

 )6المبدأ (

 وبتدرج في حال امتدت األزمة لنھایة العام الحالي.  تخفیف أدوات رأس المال بعنایة  

  )7المبدأ (

%) ضمن 100عن النسبة المقررة البالغة (  (LCR)النظر في تخفیض متطلبات السیولة القانونیة أو نسبة تغطیة السیولة  

 حدود مدروسة في حال امتدت األزمة ألكثر من ثالثة شھور أخرى.
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  )8المبدأ (

األرباح   توزیع  على  قیود  والسیولة مع وضع  المال  باستخدام ھوامش رأس  السماح  یتزامن  أن  یجب  األحوال،  في جمیع 

 والمكافآت.   

  )9المبدأ (

وفق المعیار    (ECL)قیام المصارف المركزیة بوضع إرشادات حول كیفیة استخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة  أھمیة  

وبناء المخصصات وتصنیف العمالء، والتنسیق مع المدقق الخارجي بھذا الخصوص. أما    (IFRS9)الدولي للتقاریر المالیة  

 في تأجیل تطبیقھ حتى انتھاء األزمة. الدول التي لم تطبق المعیار، فمن الممكن النظر

 )10المبدأ (

على المصارف المركزیة تحقیق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار سعیھا لتعزیز االستقرار المالي. فمن   

جھة، إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة القطاع المالي، ومن جھة أخرى، إتخاذ كافة السبل لحمایة قطاع االفراد والشركات 

 ة.  ال سیما متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسط

  )11المبدأ (

 من الممكن تأجیل إستیفاء الغرامات المفروضة على البنوك في المرحلة الحالیة، على أن یتم إستیفائھا بعد انتھاء األزمة. 

 ) 12المبدأ (

  تعزیز القواعد التنظیمیة الداعمة لجھود تطویر األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد وكذلك قیام البنوك التجاریة 

الحدیثة، أھمیة   المالیة  التقنیات  الرقمیة واستخدام  المالیة  العملیات  إجراءات وتدابیر وأطر واضحة   التأكد من وجود بتنفیذ 

وأمن المعلومات، وتوفیر البنیة التحتیة المالءمة وتوفیر الدعم التقني المناسب. كذلك االھتمام بخطط  لتعزیز األمن السیبراني  

 انقطاع اإلنترنت، حیث إن انقطاعھ یؤدي إلى حدوث مخاطر تشغیلیة. بدیلة في حال 

 )13المبدأ (

المالي في ضوء   أھمیة مواصلة اھتمام المصارف المركزیة بتعزیز رقابتھا على حمایة بیانات العمالء وحمایة المستھلك 

 زیادة اإلعتماد التقنیات المالیة الحدیثة.  

 )14المبدأ (

اإلمتثال التحدیات   تعزیز منظومة  لمواجھة  منھجیاتھا  األموال وتمویل اإلرھاب وتطویر  المخاطر ومكافحة غسل  وإدارة 

المرتبطة باستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في تنفیذ العملیات المصرفیة، خصوصاً أن العملیات تنفذ دون التواصل مع العمالء 

ادئ الستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في ھذه المرحلة بشكل  ، تبرز ھنا أھمیة تطویر مب(Nonface to face)وجھاً لوجھ  

 .  62) والتوقیع اإللكترونيeKYCآمن. كذلك من األھمیة بمكان مواصلة الجھود المتعلقة باستخدام الھویة الرقمیة ونموذج (

 
في ھذا الصدد إلى المبادئ االرشادیة الصادرة عن صندوق النقد العربي في إطار أعمال مجموعة عمل التقنیات المالیة   رجوعمكن الیُ  62

  pdf-Dec-https://www.amf.org.ae/sites/default/files/Digital%20ID%20and%20eKYC.2019.: الحدیثة
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 )15المبدأ (

، وإطالق حمالت واسعة عن بعد، وذلك في  االھتمام بتعزیز الشمول المالي الرقمي، وتعزیز الوعي المالي الرقمي للجمھور

ضوء زیادة االعتماد على التقنیات المالیة الحدیثة في األزمة الحالیة. وإرساء سبل تعزیز الثقافة المالیة بالتنسیق مع المؤسسات  

 التعلیمیة. 

 )16المبدأ (

النظر في ھذه المرحلة في توجیھ التشریعات والتعلیمات للتركیز على أولویات تحدیات الوباء والحد من آثاره السلبیة على   

 القطاع المصرفي والقطاعات االقتصادیة.

 )17المبدأ (

ھدف التركیز في  من الممكن تخفیف الجوالت التفتیشیة المیدانیة على البنوك، حیث إن الوضع الراھن قد یستدعي خفضھا، ب

النتقال   منعاً  بعد  عن  حالیاً  تعمل  المركزیة  المصارف  أن  مراعاة  مع  كورونا،  فیروس  أثر  من  الحد  على  الحالیة  المرحلة 

 العدوى.

 )18المبدأ (

یة حمایة سالمة ومصداقیة أنظمة إعداد التقاریر االئتمانیة، حیث یجب تعزیز المشاركة الدقیقة الكاملة للمعلومات االئتمان  

بشكل مستمر، بما في ذلك اإلبالغ عن البیانات اإلئتمانیة السلبیة الناجمة عن األزمة، واتخاذ كافة السبل التي تحد من األثر  

السلبي على السجل االئتماني للعمالء الجیدین الذین لدیھم دفعات مستحقة تعذر تسدیدھا لظروف خارجة عن إرادتھم، نجمت 

اإلطار، من الممكن توجیھ العمالء الجیدین لمراجعة بنوكھم (ضمن طرق التواصل المسموح بھا  عن األزمة الحالیة. في ھذا  

خالل األزمة) والتفاوض معھم إلعادة جدولة التسھیالت، أو من الممكن وضع مالحظة في التقریر اإلئتماني بأسباب تعثر  

 .العمیل الجید

 )19المبدأ (

المعلومات اإلئتمانیة لتنفیذ تدابیر لرصد المعلومات اإلئتمانیة السلبیة التي تم اإلبالغ عنھا  توجیھ مقدمي اإلئتمان وشركات  

 خالل األزمة، التي قد تشمل استخدام معرفات أو رموز إبالغ إئتماني خاصة باألزمة، وذلك بما یسھل إعداد التقاریر الالزمة. 

 )20المبدأ (

مل مع الشكاوى والمنازعات خالل األزمة، ذلك في ضوء الزیادة المحتملة في تعزیز قدرة السلطات التنظیمیة على التعا 

 .الشكاوى والنزاعات. وتشجیع تطبیق التقنیة المعلوماتیة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات

 )21المبدأ (

 یتأثر أثناء األزمة. تشجیع رقمنة عملیة الوصول إلى التقاریر اإلئتمانیة، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقاریر االئتمان لن
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 )22المبدأ (

التجاریة، وكذلك   والبنوك  المركزیة  المصارف  لدى  علیھا  القائمین  والتأكد من جھوزیة  العمل  استمراریة  مراجعة خطط 

 مراجعة فعالیة إدارة المخاطر وأنظمة اإلنذار المبكر وخطط اإلنعاش المستخدمة لدى المصارف المركزیة والبنوك التجاریة. 

 )23المبدأ ( 

قی  إلى  الحاجة  الجزئیة  دراسة مدى  الضاغطة  اختبارات األوضاع  بتطویر  المالي  المصرفیة واالستقرار  الرقابة  ام دوائر 

 والكلیة بشكل یأخذ باالعتبار األزمة الحالیة.  

 )24المبدأ (

تعزیز وعي الجمھور بالدور الذي تقوم بھ كل من مؤسسات ضمان الودائع وضمان القروض في حمایة الودائع وضمان   

 القروض.

 )25( المبدأ

قد یكون من المناسب قیام المصارف المركزیة بإصدار رسائل طمأنة بشكل مستمر للمودعین والمستثمرین، على أن تتمتع  

ھذه الرسائل بمصداقیة وشفافیة، بما یعزز من ثقة الجمھور بالمصرف المركزي والقطاع المالي الرسمي في ظل األزمة  

 الحالیة.  

 )26المبدأ (

باالعتبار  یأخذ  بشكل  كورونا  فیروس  تداعیات  أثر  لمواجھة  واإلجراءات  األدوات  استخدام  المركزیة  المصارف  على 

خصوصیة البنوك اإلسالمیة، كذلك یستحسن أن تشمل اإلجراءات كافة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة الخاضعة لرقابة  

 المصرف المركزي.  

 )27المبدأ (

المركزیة   المصارف  فاعلیتھا وقدرتھا    -بشكل مستمر-أن تقوم  إتخاذھا من حیث  تم  التي  أثر األدوات واإلجراءات  بتقییم 

 التأثیریة لفترة أطول وأیة آثار سلبیة أليٍ منھا وأسلوب التعامل معھا. 

 )28المبدأ (

مھ من أدوات وإجراءات لتخفیف األثر الناشئ عن اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة من حیث توقیت وتدرج تعلیق ما تم استخدا

 ھذا التعلیق، وسرعة عودة الدورة االقتصادیة لوضعھا وتعظیم أثر التعافي. 
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 ) 3ملحق (

إستراتیجیات المصارف المركزیة لدعم  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . التعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فیروس كورونا المستجد

 )1المبدأ (

اإلستعداد المبكر للجنة إدارة األزمات أو لجنة االستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضیر المبكر لمرحلة  

 لدعم جھود التعافي لمرحلة ما بعد األزمة الحالیة.  ةما بعد األزمة، من خالل تبني إستراتیجی

 )2المبدأ (

لة اإلنتعاش، یتم تقدیرھا من قبل اللجنة الُمشار إلیھا في إستمرار إجراءات الدعم االقتصادي لفترة مناسبة خالل مرح

 )، ذلك لضمان تدفق السیولة إلى االقتصاد. 1المبدأ (

 ) 3المبدأ (

وزارة المالیة وھیئة األوراق ) أعاله، تضم في عضویتھا ممثلین عن  1في حال لم تكن اللجنة الُمشار إلیھا في البند (

، فمن المناسب أن یكون ھناك تنسیق في اإلجراءات المتخذة في مرحلة اإلنتعاش اإلقتصادي بین جمیع األطراف ةالمالی

 الرسمیة المعنیة.   

 )4المبدأ (

تخفیف أو سحب   یُعتبر التنسیق بین السیاسات االقتصادیة والسیاسة اإلحترازیة الكلیة، واإلنتباه إلى مالئمة توقیت 

ح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي. حیث إن سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد إجراءات الدعم، مفتا

یؤدي إلى تراجع حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات واألسر، في حین إن التأخر في سحبھا قد یزید من  

 المخاطر النظامیة في القطاع المالي.  

 )5المبدأ (

لھوامش رأس المتدرج  إلى    البناء  الحاجة  مدى  وتقدیر  الجائحة،  أزمة  فترة  تخفیفھا خالل  تم  التي  والسیولة  المال 

 اإلستمرار بوضع قیود على توزیع األرباح والمكافآت لدى القطاع المصرفي.   

 )6المبدأ (

لى أدوات  إستمرار تبني سیاسة نقدیة تیسیریة لترسیخ التعافي اإلقتصادي، مما یعني التریث في رفع أسعار الفائدة ع

السیاسة النقدیة لفترة زمنیة مناسبة، على أن یكون الرفع متدرج بشكٍل متناسق مع التغیرات الحاصلة على أدوات  

 السیاسة المالیة والسیاسة اإلحترازیة الكلیة. 
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 ) 7المبدأ (

التجاریة بتحقیق    في حال التوجھ نحو رفع نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي، یُنظر في مدى مناسبة السماح للبنوك

نسبة أقل من الحد األدنى المطلوب ضمن ھامش مقبول یحدده المصرف المركزي، بحیث یتم تخصیص ھذا الھامش 

 لمجاالت محددة مثل منح اإلئتمان للشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. 

 ) 8المبدأ (

ا لمركزي لدعم النشاطات االقتصادیة اإلنتاجیة مناسبة اإلستمرار في تبني برامج تمویل حكومیة یقودھا المصرف 

    بأسعار فائدة وآجال مناسبة، بما یوازن بین التحفیز المتوخى والتكلفة على الخزینة.

 ) 9المبدأ (

النظر في وضع األطر المالءمة لتعامل البنوك مع عمالئھم الجیدین، الذین تأثرت تدفقاتھم النقدیة بسبب جائحة كورونا،  

ودراسة الحلول المتعلقة بتخفیف األثر السلبي على جدارتھم اإلئتمانیة، ومدى إمكانیة أخذ ذلك باإلعتبار في تقاریرھم 

 اإلئتمانیة. 

 )10المبدأ (

السیاسة   أدوات  على  الفائدة  بأسعار  مباشر  بشكل  المصرفیة مرتبطة  المنتجات  على  الفائدة  أسعار  تكن  لم  في حال 

النقدیة، فُیستحسن قیام المصرف المركزي بحث البنوك التجاریة بالنظر في عدم رفع أسعار الفائدة على اإلئتمان في  

 ع التغیرات في أسعار الفائدة على السیاسة النقدیة. مرحلة التعافي، والتریث لفترة مناسبة بشكل یتماشى م

 ) 11المبدأ (

عقد إجتماعات تشاوریة مستمرة بین المصرف المركزي والبنوك التجاریة، لبحث إمكانیة ومناسبة اإلستمرار في  

القابلة تعلیق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العمالء أو إعادة جدولتھا، بما یخفض من حاالت اإلعسار للشركات  

 لإلستمرار.

 ) 12المبدأ (

إجراء دراسة تقییم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة فیروس كورونا المستجد، ذلك للوقوف على حجم اآلثار المترتبة 

على األزمة، خصوصاً مؤشرات المتانة المالیة. على أال یتم اإلكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل بناء توقعات لھذه  

ت مبنیة على منھجیات علمیة ونماذج قیاسیة، ووضع الخطط والحلول والتوصیات المالءمة لمعالجة أوجھ  المؤشرا

 القصور أو مواطن الضعف إن وجدت.

 )13المبدأ (

قیام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجاریة تزویده بتقریر معتمد من مجلس اإلدارة، یقیم مدى تأثرھا بجائحة  

المتوقع على مؤشرات المتانة المالیة، خصوصاً نسبة القروض غیر العاملة، ونسبة كفایة رأس المال، كورونا، واألثر  
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لمخاطر اإلئتمان والسوق والتشغیل، وخطة زمنیة لمعالجة أي  والربحیة، والسیولة، على أن یتضمن التقریر تقییماً 

 مواطن ضعف أو قصور فیھا. 

 )14المبدأ (

ي تقییم المخاطر النظامیة في القطاعین المالي وغیر المالي، وإستخدام األدوات المناسبة إستمرار المصرف المركزي ف

  . للحد منھا إن وجدت

 )15المبدأ (

ھامة   جوانب  على  مستقبالً  واالنعكاسات  المصرف المركزي،  قبل  من  الجائحة  أزمة  من  الُمستفادة  الدروس  حصر 

السیاسات النقدیة واإلحترازیة، وتطویر أنظمة اإلنذار المبكر، وإدارة مثل: االستقرار المالي، والرقابة المصرفیة، و

 األزمات، وخطط اإلنعاش اإلقتصادي، واختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة والجزئیة.  

 )16المبدأ (

القطاع المصرفي   لتقییم قدرة  تطویر وتوسیع إستخدام إختبارات األوضاع الضاغطة، وزیادة شدة ھذه االختبارات 

 .المالي على تحمل تداعیات األزمة الحالیةو

 )17المبدأ (

قیام دائرة الرقابة المصرفیة بتقییم أي مواطن ضعف جوھریة ظھرت لدى أي من البنوك التجاریة (خصوصاً البنوك  

ذات األھمیة النظامیة على المستوى المحلي) جراء الجائحة، ورفع تقریر بالخصوص إلى لجنة إدارة األزمات أو  

 لجنة االستقرار المالي، متضمناً التوصیات المناسبة. 

 )18المبدأ (

التحول الرقمي، وإیجاد فرص تطویریة واستثماریة في مجاالت   وتشجیع المالي، للقطاع الرقمیة التحتیة البنیة تعزیز

 التقنیات المالیة محلیاً، لتعزیز القدرات التنافسیة للقطاع المحلي الخاص.

 )19المبدأ (

النظر في مناسبة قیام المصرف المركزي بالتنسیق مع الجھات الرسمیة، بإیجاد آلیة لدعم أسواق األصول (األسھم 

 والعقارات) المتضررة جراء أزمة الجائحة، بما یُمكن من إتخاذ اإلجراءات الكفیلة بدعم تعافیھا.

 )20المبدأ (

لھ، والتنسیق بین المصرف المركزي والسلطات الرقابیة    القطاع المالي غیر المصرفي وتعزیز اإلطار التنظیمي  دعم

 .األخرى لوضع حلول للحد من أثر جائحة كورونا على القطاع
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 )21المبدأ (

 إتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقلیل أثر المزاحمة بین القطاعین العام والخاص على السیولة، والموازنة بینھما. 

 )22المبدأ (

ضمان القروض في دعم المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، وتوفیر الضمانات  تعزیز دور مؤسسات  

 الالزمة لتعزیز فرص وصول ھذه المشروعات إلى اإلئتمان.

 )23المبدأ (

النظر في وضع اإلجراءات المناسبة للتواصل بین المؤسسات المالیة وغیر المالیة بما یكفل تعزیز الثقة وتسریع مرحلة 

 التعافي. 

 )24المبدأ (

أن تقوم المصارف المركزیة بشكل مستمر بتقییم أثر األدوات واإلجراءات التي تم إتخاذھا من حیث فاعلیتھا وقدرتھا  

 ، وأیة آثار سلبیة إن وجدت أليٍ منھا وأسلوب التعامل معھا.  التأثیریة لفترة أطول
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 ) 4ملحق (

حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . واالستقرار المالي على النظام المصرفي  مع تداعیات الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ

 

 )1المبدأ (

إعتماد المصرف المركزي سیاسة إدارة مخاطر تشمل تداعیات تغیرات المناخ والكوارث الطبیعیة وكیفیة التعامل   
 معھا. 

 )2المبدأ (

األزمات)  تشكیل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبیعیة (أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة  
التعافي  التحوط لتحقیق  المنوطة بھا، ومنھا إعداد خطط  المھام والمسؤولیات  داخل المصرف المركزي، مع تحدید 

 للعودة للعمل بشكل طبیعي. 

 )3المبدأ (

في حال لم یكن قطاع التأمین یخضع لرقابة المصرف المركزي، فیُستحسن تمثیل الھیئة اإلشرافیة على قطاع التأمین 
 ). 2إدارة الكوارث الطبیعیة المشار إلیھا في المبدأ رقم ( في لجنة

 )4المبدأ (

وضع میثاق تعاون ینظم التنسیق وتبادل المعلومات بین المصرف المركزي والھیئات ومراكز األبحاث المعنیة بالبیئة 
ذه الھیئات والمراكز  والكوارث الطبیعیة في إطار شراكة إستراتیجیة، تمّكن المصرف المركزي من التزود بتوقعات ھ

والمسبق   األفضل  اإلعداد  بھدف  أنواعھا،  بمختلف  الطبیعیة  الكوارث  تكرار  أو  إحتماالت حصول  قبل    -عن  من 
 لبلورة السیاسات الكفیلة للتعاطي مع تداعیات تلك الكوارث على النظامین المالي واالقتصادي.   -المصرف المركزي

  )5المبدأ (

ج وتنسیق  المواءمة  األعمال مراعاة  استمراریة  بخطط  الخاصة  المركزي  المصرف  الكافیة    63ھود  التدابیر  لتشمل 
والفیضانات  الزالزل  مثل  طبیعیة،  كوارث  حدوث  حال  في  المركزي  للمصرف  البدیلة  العمل  أماكن  وتحدید 

مع مركز اإلتصال واألعاصیر، على أن تتم مراعاة التباعد الجغرافي بین مواقع العمل البدیلة، وكفایة ومتانة شبكات 
البدیلة بصفة   المعلومات الرئیس، واختبار فعالیة وسالمة تطبیق إجراءات الربط واإلنتقال للعمل مع مراكز العمل 
دوریة لتغطیة كافة فرضیات اإلخفاق المحتملة، بما یعزز من قدرة المصرف المركزي على القیام بدوره في حاالت  

 الكوارث والطوارئ. 

 )6المبدأ (

میثاق أو مذكرة تفاھم أو خطة مشتركة للتعاون في حاالت الكوارث بین المصرف المركزي والجھات الرسمیة وضع  
على   الموظفین  لتدریب  ذلك  دوري،  بشكل  واختبارات محاكاة  تمارین  بإجراء  المتعلقة  الترتیبات  تشمل  المختصة، 

 التعامل مع الكوارث الطبیعیة.

 
 . " ISO 22301أن تتوافق خطة إستمراریة األعمال مع معیار "  63
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 )7المبدأ (

لضمان خطط  وتحدیث  (  إعداد  اللحظیة  التسویة  كنظام  األساسیة،  المركزیة  األنظمة  عمل  )  RTGSإستمراریة 
) واإلحتیاطیات  SWIFTوالمدفوعات عبر شبكة سویفت  الدین،  وإصدارات  اإلستثماریة،  المحافظ  إدارة  ونظم   ،(

المعلومات، و التحتیة ألنظمة تقنیة  البنیة  المفتوحة، وتعزیز  سھولة الوصول إلى  بالعملة األجنبیة، وعملیات السوق 
أجھزة الصرافات اآللیة، وتحدید وتحلیل المخاطر التي قد تتعرض لھا أنظمة المدفوعات خالل الكوارث الطبیعیة، 
مع إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجھتھا والتعامل معھا، بما یحافظ على عملیات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع  

 والدولیة. المصرفي للوفاء بالتزاماتھ المحلیة 

 )8المبدأ (

الحد  تتضمن  المطلوبة  واإلستعدادات  التدابیر  تُنظم  المالي  للقطاع  وإرشادات  تعلیمات  المركزي  المصرف  إصدار 
 األدنى المطلوب من القطاع المالي بما یخص التعامل مع الكوارث الطبیعیة، وتحدیث التعلیمات كلما دعت الحاجة. 

  )9المبدأ (

بمتابعة وتقییم خطط إستمراریة العمل لدى البنوك/المؤسسات المالیة وسیاسات إدارة المخاطر قیام المصرف المركزي  
من مجلس إدارة البنك/المؤسسة المالیة،   وسیاسات معتمدة  من وجود خطط  ومیدانیاً  بشكل مستمر، والتحقق مكتبیاً 

تداعیات الكوارث الطبیعیة بشكل فعّال،   یضمن مواصلة تنفیذ األنشطة والعملیات  تأخذ باإلعتبار كیفیة التعامل مع 
 المصرفیة والمالیة عند حدوث الكوارث. 

  )10المبدأ (

قیام المصرف المركزي والقطاع المالي بتطویر إختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضیات متدرجة الشدة، تتضمن  
مین. من الفرضیات الممكن أخذھا األثر المحتمل للكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأ

اإلستثماریة، وحدوث   المحفظة  وفي  المالي  القطاع  أصول  في  مادیة  الحصر، حدوث خسائر  المثال ال  على سبیل 
خسائر في ممتلكات العمالء من أفراد وشركات، وحدوث كوارث طبیعیة في دولة البنك األم أو فروع البنوك خارج  

 في دول أخرى.  حدود الدولة أو البنوك المراسلة

  )11المبدأ (

المناخ على مخاطر  الطبیعیة وتغیرات  للكوارث  المتوقع  للتعامل مع األثر  المالي على تبني إجراءات  القطاع  حث 
 اإلئتمان، ومخاطر التشغیل، ومخاطر السوق. 

 )12المبدأ (

ات لقیمتھا كنتیجة لمكافحة تغیُّر  تقییم وتحلیل ما یُسمى بـ"مخاطر التحّول" المحتملة الناجمة عن خسارة اإلستثمار
إختبارات  وتضمین  للبیئة.  الصدیقة  والتقنیات  المنتجات  إلى  والمستثمرین  المستھلكین  أولویات  تحّول  أو  المناخ 

 ) بفرضیات تتعلق بمخاطر التحول إلى المنتجات صدیقة البیئة.10األوضاع الضاغطة المشار إلیھا في المبدأ (

 )13المبدأ (

"غاز   منخفضة  المنتجات/الخدمات  إلى  الكربون"  "غاز  كثیفة  المنتجات/الخدمات  من  اإلنتقال  أثر  وتحلیل  دراسة 
الكربون"، وأثر ذلك على القطاعات المعنیة، وتبني سیاسات لدراسة ومعالجة اآلثار السلبیة على القطاعات التي قد 

 تتضرر جراء ھذا التحول.  
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 )14المبدأ (

استراتیجیة لعملیة التحول التدریجي للمنتجات الصدیقة للبیئة بالتنسیق والتعاون بین المصرف المركزي  وضع خطة  
 والجھات الرسمیة المعنیة بموضوع التغیرات المناخیة والبیئیة، وذلك للحد من مخاطر التحول.

 )15المبدأ (

بتمویل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزیز التمویل  تبني المصرف المركزي برامج دعم للمشروعات صدیقة البیئة،  
 المستدام والمسؤول، وتقدیم الحوافز للبنوك التجاریة وأصحاب المشاریع الصدیقة للبیئة بشكل مدروس.

 )16المبدأ (

یة  التنسیق والتعاون بین المصرف المركزي ووزارة المالیة والجھات األخرى ذات العالقة لتعزیز دور السیاسة المال
 في دعم التحول البیئي نحو المشاریع منخفضة "غاز الكربون".

  )17المبدأ (

النظر في إمكانیة إنشاء صندوق للتعافي من الكوارث بإشراف المصرف المركزي، یُمول بمساھمات سنویة من البنوك  
 وق وحوكمتھ. ومن تبرعات القطاع الخاص، على أن تحدد لجنة إدارة الكوارث الطبیعیة كیفیة إدارة الصند

 ) 18المبدأ (

رفد القطاع المالي بكوادر مدربة ومؤھلة في مجال إدارة الكوارث الطبیعیة وتطویر قدراتھم من خالل توفیر التدریب  
 المناسب لھم بشكل مستمر.  

 )19المبدأ (

الرقمیة أثناء الكوارث الطبیعیة یساھم في  تعظیم اإلستفادة من التقنیات المالیة الحدیثة، حیث إن تنفیذ العملیات المالیة 
الحد من انقطاع األعمال. في الوقت نفسھ، من المھم دراسة سبل تعزیز األمن اإللكتروني وأمن المعلومات، وتوفیر  

 .64البنیة التحتیة المالءمة والدعم التقني المناسب 

 )20المبدأ (

، مسؤولیة متابعة وتقییم المخاطر النظامیة الناشئة عن تضمین مھام إدارة االستقرار المالي في المصرف المركزي
التغیرات المناخیة، ودراسة أثرھا على عدد من القطاعات مثل األفراد، والشركات، والعقارات، والصناعة، والتجارة،  

 وغیرھا. 

 )21المبدأ (

دات البنوك لمواجھة أي قیام إدارة الرقابة المصرفیة في المصرف المركزي، بتقییم مدى جھوزیة وخطط واستعدا
حدث مناخي محتمل، كذلك الحال بالنسبة إلدارة اإلشراف على التأمین فیما یخص شركات التأمین، إلى جانب تكلیف  

 المدقق الخارجي تقّییم ھذه الجھوزیة.

 

 

 
ة الحدیثة                   انظر المبادئ اإلرشادیة لسالمة األمن اإللكتروني للبنیة التحتیة المالیة في الدول العربیة، الصادرة عن مجموعة عمل التقنیات المالی 64

 .     2020لصندوق النقد العربي، 
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 )22المبدأ (

المخاطر المصرفیة في المصرف  إتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل الجھة المعنیة بإدارة المعلومات اإلئتمانیة، وإدارة  
المركزي للحد من األثر السلبي على التصنیف اإلئتماني للعمالء الجیدین، مع الحفاظ على سالمة ومصداقیة التقاریر  

 اإلئتمانیة. 

 )23المبدأ (

بیعیة. في التقییم المستمر لمدى قدرة قطاع التأمین على التعامل وإستیعاب الخسائر المحتملة الناشئة عن الكوارث الط
الوقت نفسھ، العمل على تعزیز حمایة مستھلكي الخدمات المالیة وضمان حقوقھم، مع توفیر وسائل آلیة للتعامل مع  

 خالل الكوارث الطبیعیة.  شكاوى العمالء

 )24المبدأ (

المركزي والقطاع  عقد ندوات وورش عمل وبرامج تدریبیة وجلسات توعویة في األوقات الطبیعیة لموظفي المصرف  
أفضل   وتستعرض  الطبیعیة،  والكوارث  المناخیة  التغیرات  عن  الناشئة  لألزمات  اإلستعداد  كیفیة  تشمل  المالي، 

 الممارسات الدولیة في ھذا الصدد.

 )25المبدأ (

الطبیعی والكوارث  المناخ  تغیرات  بتداعیات  المعنیة  الدولیة  والمؤسسات  المركزي  المصرف  بین  التعاون  ة تعزیز 
 وأثرھا على االقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي. 

 )26المبدأ (

تبني سیاسة إعالمیة للمصرف المركزي خالل فترة الكوارث الطبیعیة لطمأنة المودعین والمستثمرین، بما یعزز من 
مع   منسجمة  إعالمیة  سیاسة  بتبني  المالیة  المؤسسات  وتشجیع  المالي.  بالقطاع  للمصرف  ثقتھم  اإلعالمیة  السیاسة 

 المركزي المتعلقة بحاالت الكوارث.

 )27المبدأ (

الستراتیجیات التعامل مع الكوارث الطبیعیة بعد الخروج منھا، ومدى النجاح    قیام المصرف المركزي بتقییم شامل
اءات الالزمة لمعالجة أوجھ  و/أو اإلخفاق في إدارة تحدیات الكارثة والخسائر البشریة والمادیة الناشئة، وإتخاذ اإلجر

 القصور التي تبیّنت خالل الكارثة. 

 )28المبدأ (

حول تقییم خطتھا في التعامل مع الكوارث   على المؤسسات المالیة والمصرفیة تزوید المصرف المركزي بتقریر شامل
ئة، ومقترحات تطویر خططھا  الطبیعیة، ومدى النجاح و/أو اإلخفاق في إدارة األزمة والخسائر البشریة والمادیة الناش

   مستقبالً لمعالجة أوجھ القصور التي تبیّنت خالل الكارثة.

 )29المبدأ (

 في إطار تطبیق ما ورد في ھذه الوثیقة من مبادئ، تراعي المصارف المركزیة ما یلي:

الكوارث، بحیث یمكن تقییم ھذه ما ھو قائم لدیھا ولدى قطاعاتھا المصرفیة من خطط استمراریة األعمال ومواجھة  أ.  
 الخطط وتحدیثھا في إطار المبادئ االسترشادیة الواردة في ھذه الوثیقة. 
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التباین في الطبیعة الجغرافیة لدولھا واالختالف في نوعیة الكوارث الطبیعیة التي قد تتعرض لھا وبالتالي طبیعة ب.  
 التداعیات وآثارھا وتدابیر معالجتھا.

الج.   مع  الكوارث، والجھات  التنسیق  وإدارة  األعمال  الوطنیة الستمراریة  الخطط  الدولة عن  في  المسؤولة  جھات 
 المسؤولة عن االستقرار المالي لدى ھذه الدول. 

اإلستفادة من أي تجارب سابقة في مجال مواجھة ما قد تعرضت لھ الدولة من تداعیات لكوارث طبیعیة، وكذلك د.  
لتداعیات جائحة فیروس كورونا وما فرضتھ من تحدید مھام خاصة بالجھات المسؤولة   االستفادة من التجربة الحالیة

 .65عند مواجھة تداعیات ھذه الجائحة

مؤشرات أساسیة لمراقبة أداء المؤسسات المالیة والمصرفیة بحیث تكون متوافقة مع طبیعة الكارثة لضمان  تحدید  ھـ.  
 لطبیعیة. سالمة االستقرار المالي خالل فترة الكوارث ا

اختبارات  و.   في  المطبقة  والفرضیات  بالتجارب  البعض  بعضھا  مشاركة  عبر  المركزیة  المصارف  بین  التعاون 
التعاون  أن یكون  المناخیة. على  الكوارث والتغیرات  المترتبة على ھذه  اآلثار  الضاغطة وخطط تجاوز  األوضاع 

للتطورات التي تحدث ف ي الواقع (على سبیل المثال التحول من االقتصاد عالي  مستمر لبناء وتغذیة الفرضیات وفقاً 
الكربون إلى منخفض الكربون، أو حدوث كارثة طبیعیة تسبب خسائر في األرواح والممتلكات)، وذلك لغرض تحسین 

 النتائج بحیث تكون مقاربة للواقع وتخفیف وطأتھا على االستقرار المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ال   65 إلى  الرجوع  اإلرشادی میرجى  العربيالتي أصدرھا    ةبادئ  النقد  مایو  في شھ  صندوق  المصارف   2020ر  تعامل  كیفیة  بخصوص 

على   كورونا  فیروس  تداعیات  مع  deal-to-banks-https://www.amf.org.ae/ar/papers/central-المالي:    االستقرارالمركزیة 
arab-stability-financial-on-implications-19-covid-with   
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 االستقرار المالي في الدول العربیة نبذة عن فریق عمل 

 

 

 مقدمة

ستقرار المالي، التي باتت تمثل  ھتمام العالمي في أعقاب األزمة المالیة العالمیة، بقضایا اإللتزاید اإل  نظراً 

  ، وألغراض تعزیز فرص تبادل الخبرات بین الدول العربیة ،محوراً مھماً من أولویات المصارف المركزیة

عام   في  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  محافظي  مجلس  عمل 2014قرر  فریق  إنشاء   ،

االستقرار المالي في الدول العربیة.  تشمل عضویة الفریق، المدراء المكلفین بقضایا االستقرار المالي في  

 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة.  

 األھداف 

یحرص  سیاسات واألدوات المتعلقة بتعزیز االستقرار المالي في الدول العربیة، وتطویر ال  علىالفریق  یعمل  

تبادل الخبرات والتجارب في مجال السیاسات واالجراءات المتعلقة بتعزیز االستقرار المالي، وتعزیز  على  

بالتعاون ربیة،  التعاون بین مختلف االدارات والجھات الوطنیة المعنیة بقضایا االستقرار المالي في الدول الع

تقریر االستقرار المالي للدول العربیة،    إعداد ونشربالفریق    یقوم مع المؤسسات الدولیة ذات العالقة. كما  

أوراق عمل، ودراسات حول أوضاع االستقرار المالي في الدول العربیة، والمساھمة في رفع الوعي بقضایا  و

 االستقرار المالي. 

 األمانة الفنیة 

فریق،  الول أعمال اجتماعات  اإعداد الدعوات وجد   األمانة  تتولى  .نقد العربي أمانة الفریقیتولى صندوق ال 

 ً إضافة إلى المساھمة الفنیة    . ومحاضر اجتماعاتھ، ومتابعة تنفیذ برنامج العمل الذي یتم االتفاق علیھ سنویا

الفریق ألعمال  الالزمة  الدراسات  إعداد  والسعا  ، في  المعالي  ترفع ألصحاب  المصارف  التي  محافظي  دة 

 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في اجتماعاتھم السنویة.  

 الدولیة والتعاون مع الھیئات اإلقلیمیة  

الستقرار المالي في الدول العربیة، بشكل وثیق مع كل من صندوق النقد الدولي، ومعھد  ایتعاون فریق عمل 

خرى، حیث  قلیمیة والدولیة األإضافة إلى عدد من المؤسسات اإلاالستقرار المالي، ومجلس االستقرار المالي،  

 یحضر باستمرار ممثلین عن ھذه المؤسسات االجتماعات الدوریة للفریق.  
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 راالستقرار المالي في الدول العربیةفریق عمل إعداد تقری
 

 :  من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

 المركزي األردني البنك  محمد عمایرة  -

 مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  نور طاھر  -

 مصرف البحرین المركزي  الكریم  محمد عبد  -
 
 مصرف البحرین المركزي  محمد الصادق  - 

 البنك المركزي التونسي العذاري نبیل  -

 بنك الجزائر  حنفي سي فضیل  -

 السعودي  البنك المركزي ندى الرومي  -

 السودان المركزي بنك  سمیة عثمان  -

 البنك المركزي العراقي محمد حمید عبد الرزاق  -
 البنك المركزي العُماني  د. محمد الجھوري  - 

 ماني البنك المركزي العُ  شیماء البوسعیدیة -

 سلطة النقد الفلسطینیة مصطفى أبو صالح  -

 مصرف قطر المركزي  مریم الحمادي  -

 بنك الكویت المركزي  ولید العوضي  -

 بنك الكویت المركزي  د األستاسعاد  -

 بنك الكویت المركزي  فاطمة العلي  -

 بنك الكویت المركزي  دالیا السالم  -

 مصرف لیبیا المركزي  طارق الصلیل  -

 البنك المركزي المصري  أحمد سحلول د.  -

 بنك المغرب حلیم جادي  -

 بنك المغرب ناصري العبد الرحیم  -

 الموریتاني البنك المركزي  مریم الزین  -

 صندوق النقد العربي:  -من أمانة مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
   یسر برنیھ                       محمد  -

  د. رامي یوسف عبید -

 د. أحمد الشاذلي    -
-  
-  

 

  د. نوران یوسف  -

  غسان أبو مویس -

 




