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أ

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
 

 تقديم
 

أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
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ىتوافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى
 

 0 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

  أهذاف انسياست االدتزاسيت انكهيتأهميت و  :أوالا 
 

رزٖضِ اّد٦بسبد االىز بد٥خ ا٦َّْخ م٤ اّد٦بسخ اّٖب٦ّخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ ٟاّد٦بسخ اّزغبر٥خ، 
ٟردز لٓ ٝ ٛ اّد٦بسبد ًّٖبّغخ اّٖطبٍِ االىز بد٥خ اّز٤ ر٠اعٜ اّلُٟ ٕضِ اّجمبّخ ٟاّزه ٔ 

غؤ ا٦ّٖؤا٦ٙخ اًّبٕخ ّْلّٟخ ٟغ٦وٝب ٕ٘ اّٖطبٍِ ا٩خو١ ٟٕطبٍِ ٦ٕؤاٗ اّٖلم٠ بد ٟ 
 . اّٖورجمخ ثب٠ًّإِ ٟاّٖزق٦واد االىز بد٥خ ا٦َّْخ ٟأٟمب  ا٩س٠اه

 
ٙ نبر ًٕلُ اّز٠ظل أٟ اٟىل رم٠رد اّٖطبٍِ اّز٤ رًب٤ٙ ٕٚٞب االىز بداد اًّٖبصوح ٕ٘ 

ك ؽل٥ضب  ثبَّدبد اّزه ٤ٖ. ررنب  اّٖدز١٠ اًّبٓ ّ٪سًبر أٟ اّزه ٔ، ا٢ّ ٕب ٥ًُوااّجمبّخ ٟ
َِّٟ س٦بسخ ٕ٘ اّد٦بسبد االىز بد٥خ اّزي٦ْل٥خ أدٟارٞب اّ بصخ ثٞب، ٟاّز٤ ردزًِٖ ثق٦خ 

سز لآ سًو اّنبئلح مٖ٘ أدٟاد اّد٦بسخ اّٚيل٥خ، ّْزؤص٦و م٤ ارؾي٦و أٝلاك ٦ًٕٚخ، ٕضِ 
أدٟاد اّد٦بسخ  ور اّٚي٠د ٟاّؾل ٕ٘ اّزه ٔ، ٍٖب رُدز لٓ اّهوائت ٟا٫ٙنبه اًّبٓ مٖ٘ 

اّٖب٦ّخ ّزؾن٦ؤ ا٠ّٖٚ االىز بد٣ ًٟٕبّغخ ٕطَْخ اّجمبّخ. ٤َّٟ رُؾيو ٝ ٛ اّد٦بسبد أٝلامٞب 
٥ٚجق٤ اّزٚد٦و اّزبٓ ث٦٘ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و ٝ ٛ اّد٦بسبد ٕضِ اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ 
ٟٟزارح اّٖب٦ّخ، ؽ٦ش ىل ر٠َٗ ٝٚبً أصبر سْج٦خ ّجًض اّد٦بسبد  ٢ْ ثًض أٝلاك 

 .٦بسبد ا٩خو١، أٟ ٕب ٥ًُوك ثزَْنخ اّد٦بسخ االىز بد٥خاّد
 

أثوزد ا٩زٕخ اّٖب٦ّخ اًّب٦ّٖخ أ٦ٖٝخ ىهب٥ب االسزيوار اّٖب٤ّ، ؽ٦ش ّٔ ٥ًل م٤ ٝ ا االأبر، 
ّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ااّؾل٥ش  ٘ اّد٦بسز٦٘ اّٖب٦ّخ ٟاّٚيل٥خ ٥غو٣ ثًٖؤُ  ٘ ىهب٥ب اّؾل ٕ٘ 

م٤ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ. ّ ٌّ أصجؼ ٝٚبً ؽبعخ  االىز بد٥خ ّْلٟراد٠ٕٟاعٞخ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 
م٤ ٝ ا  ٕبسخ ّْزٚد٦و ث٦٘ ٕ زْل اّد٦بسبد ثٞلك رؾي٦و أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ. ثوز

اّزو٦ٍؤ  ٢ْ رم٥٠و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، اّز٤ رؤخ  م٤ اال زجبر  ا٫أبر،
 أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ  ٢ْ اّ ٦ًل ا٤َّْ. 

 
٥َٖ٘ رْ ٦ص أٝلاك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ م٤ رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ، ٕ٘ خالُ ٟٝ ا 

ٕٚع أٟ ر ن٦ل اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ثٖب م٤ رٌّ ر ن٦ل آصبر اّ لٕبد اّ برع٦خ ٟؽِ 
ًٕهالد  لٓ اّز٠ازٗ اّٖب٤ّ ٕ٘ عٞخ، اّؾل ٕ٘ عٞخ أخو١ ٕ٘ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 

 ّٖب٤ّ.م٤ اّٚلبٓ ا ّْلٟراد االىز بد٥خ

ىتوافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى
 

 0 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

  أهذاف انسياست االدتزاسيت انكهيتأهميت و  :أوالا 
 

رزٖضِ اّد٦بسبد االىز بد٥خ ا٦َّْخ م٤ اّد٦بسخ اّٖب٦ّخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ ٟاّد٦بسخ اّزغبر٥خ، 
ٟردز لٓ ٝ ٛ اّد٦بسبد ًّٖبّغخ اّٖطبٍِ االىز بد٥خ اّز٤ ر٠اعٜ اّلُٟ ٕضِ اّجمبّخ ٟاّزه ٔ 

غؤ ا٦ّٖؤا٦ٙخ اًّبٕخ ّْلّٟخ ٟغ٦وٝب ٕ٘ اّٖطبٍِ ا٩خو١ ٟٕطبٍِ ٦ٕؤاٗ اّٖلم٠ بد ٟ 
 . اّٖورجمخ ثب٠ًّإِ ٟاّٖزق٦واد االىز بد٥خ ا٦َّْخ ٟأٟمب  ا٩س٠اه

 
ٙ نبر ًٕلُ اّز٠ظل أٟ اٟىل رم٠رد اّٖطبٍِ اّز٤ رًب٤ٙ ٕٚٞب االىز بداد اًّٖبصوح ٕ٘ 

ك ؽل٥ضب  ثبَّدبد اّزه ٤ٖ. ررنب  اّٖدز١٠ اًّبٓ ّ٪سًبر أٟ اّزه ٔ، ا٢ّ ٕب ٥ًُوااّجمبّخ ٟ
َِّٟ س٦بسخ ٕ٘ اّد٦بسبد االىز بد٥خ اّزي٦ْل٥خ أدٟارٞب اّ بصخ ثٞب، ٟاّز٤ ردزًِٖ ثق٦خ 

سز لآ سًو اّنبئلح مٖ٘ أدٟاد اّد٦بسخ اّٚيل٥خ، ّْزؤص٦و م٤ ارؾي٦و أٝلاك ٦ًٕٚخ، ٕضِ 
أدٟاد اّد٦بسخ  ور اّٚي٠د ٟاّؾل ٕ٘ اّزه ٔ، ٍٖب رُدز لٓ اّهوائت ٟا٫ٙنبه اًّبٓ مٖ٘ 

اّٖب٦ّخ ّزؾن٦ؤ ا٠ّٖٚ االىز بد٣ ًٟٕبّغخ ٕطَْخ اّجمبّخ. ٤َّٟ رُؾيو ٝ ٛ اّد٦بسبد أٝلامٞب 
٥ٚجق٤ اّزٚد٦و اّزبٓ ث٦٘ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و ٝ ٛ اّد٦بسبد ٕضِ اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ 
ٟٟزارح اّٖب٦ّخ، ؽ٦ش ىل ر٠َٗ ٝٚبً أصبر سْج٦خ ّجًض اّد٦بسبد  ٢ْ ثًض أٝلاك 

 .٦بسبد ا٩خو١، أٟ ٕب ٥ًُوك ثزَْنخ اّد٦بسخ االىز بد٥خاّد
 

أثوزد ا٩زٕخ اّٖب٦ّخ اًّب٦ّٖخ أ٦ٖٝخ ىهب٥ب االسزيوار اّٖب٤ّ، ؽ٦ش ّٔ ٥ًل م٤ ٝ ا االأبر، 
ّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ااّؾل٥ش  ٘ اّد٦بسز٦٘ اّٖب٦ّخ ٟاّٚيل٥خ ٥غو٣ ثًٖؤُ  ٘ ىهب٥ب اّؾل ٕ٘ 

م٤ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ. ّ ٌّ أصجؼ ٝٚبً ؽبعخ  االىز بد٥خ ّْلٟراد٠ٕٟاعٞخ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 
م٤ ٝ ا  ٕبسخ ّْزٚد٦و ث٦٘ ٕ زْل اّد٦بسبد ثٞلك رؾي٦و أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ. ثوز

اّزو٦ٍؤ  ٢ْ رم٥٠و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، اّز٤ رؤخ  م٤ اال زجبر  ا٫أبر،
 أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ  ٢ْ اّ ٦ًل ا٤َّْ. 

 
٥َٖ٘ رْ ٦ص أٝلاك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ م٤ رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ، ٕ٘ خالُ ٟٝ ا 

ٕٚع أٟ ر ن٦ل اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ثٖب م٤ رٌّ ر ن٦ل آصبر اّ لٕبد اّ برع٦خ ٟؽِ 
ًٕهالد  لٓ اّز٠ازٗ اّٖب٤ّ ٕ٘ عٞخ، اّؾل ٕ٘ عٞخ أخو١ ٕ٘ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 

 ّٖب٤ّ.م٤ اّٚلبٓ ا ّْلٟراد االىز بد٥خ

ىتوافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى
 

 0 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

  أهذاف انسياست االدتزاسيت انكهيتأهميت و  :أوالا 
 

رزٖضِ اّد٦بسبد االىز بد٥خ ا٦َّْخ م٤ اّد٦بسخ اّٖب٦ّخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ ٟاّد٦بسخ اّزغبر٥خ، 
ٟردز لٓ ٝ ٛ اّد٦بسبد ًّٖبّغخ اّٖطبٍِ االىز بد٥خ اّز٤ ر٠اعٜ اّلُٟ ٕضِ اّجمبّخ ٟاّزه ٔ 

غؤ ا٦ّٖؤا٦ٙخ اًّبٕخ ّْلّٟخ ٟغ٦وٝب ٕ٘ اّٖطبٍِ ا٩خو١ ٟٕطبٍِ ٦ٕؤاٗ اّٖلم٠ بد ٟ 
 . اّٖورجمخ ثب٠ًّإِ ٟاّٖزق٦واد االىز بد٥خ ا٦َّْخ ٟأٟمب  ا٩س٠اه

 
ٙ نبر ًٕلُ اّز٠ظل أٟ اٟىل رم٠رد اّٖطبٍِ اّز٤ رًب٤ٙ ٕٚٞب االىز بداد اًّٖبصوح ٕ٘ 

ك ؽل٥ضب  ثبَّدبد اّزه ٤ٖ. ررنب  اّٖدز١٠ اًّبٓ ّ٪سًبر أٟ اّزه ٔ، ا٢ّ ٕب ٥ًُوااّجمبّخ ٟ
َِّٟ س٦بسخ ٕ٘ اّد٦بسبد االىز بد٥خ اّزي٦ْل٥خ أدٟارٞب اّ بصخ ثٞب، ٟاّز٤ ردزًِٖ ثق٦خ 

سز لآ سًو اّنبئلح مٖ٘ أدٟاد اّد٦بسخ اّٚيل٥خ، ّْزؤص٦و م٤ ارؾي٦و أٝلاك ٦ًٕٚخ، ٕضِ 
أدٟاد اّد٦بسخ  ور اّٚي٠د ٟاّؾل ٕ٘ اّزه ٔ، ٍٖب رُدز لٓ اّهوائت ٟا٫ٙنبه اًّبٓ مٖ٘ 

اّٖب٦ّخ ّزؾن٦ؤ ا٠ّٖٚ االىز بد٣ ًٟٕبّغخ ٕطَْخ اّجمبّخ. ٤َّٟ رُؾيو ٝ ٛ اّد٦بسبد أٝلامٞب 
٥ٚجق٤ اّزٚد٦و اّزبٓ ث٦٘ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و ٝ ٛ اّد٦بسبد ٕضِ اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ 
ٟٟزارح اّٖب٦ّخ، ؽ٦ش ىل ر٠َٗ ٝٚبً أصبر سْج٦خ ّجًض اّد٦بسبد  ٢ْ ثًض أٝلاك 

 .٦بسبد ا٩خو١، أٟ ٕب ٥ًُوك ثزَْنخ اّد٦بسخ االىز بد٥خاّد
 

أثوزد ا٩زٕخ اّٖب٦ّخ اًّب٦ّٖخ أ٦ٖٝخ ىهب٥ب االسزيوار اّٖب٤ّ، ؽ٦ش ّٔ ٥ًل م٤ ٝ ا االأبر، 
ّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ااّؾل٥ش  ٘ اّد٦بسز٦٘ اّٖب٦ّخ ٟاّٚيل٥خ ٥غو٣ ثًٖؤُ  ٘ ىهب٥ب اّؾل ٕ٘ 

م٤ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ. ّ ٌّ أصجؼ ٝٚبً ؽبعخ  االىز بد٥خ ّْلٟراد٠ٕٟاعٞخ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 
م٤ ٝ ا  ٕبسخ ّْزٚد٦و ث٦٘ ٕ زْل اّد٦بسبد ثٞلك رؾي٦و أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ. ثوز

اّزو٦ٍؤ  ٢ْ رم٥٠و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، اّز٤ رؤخ  م٤ اال زجبر  ا٫أبر،
 أٝلاك االسزيوار اّٖب٤ّ  ٢ْ اّ ٦ًل ا٤َّْ. 

 
٥َٖ٘ رْ ٦ص أٝلاك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ م٤ رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ، ٕ٘ خالُ ٟٝ ا 

ٕٚع أٟ ر ن٦ل اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ثٖب م٤ رٌّ ر ن٦ل آصبر اّ لٕبد اّ برع٦خ ٟؽِ 
ًٕهالد  لٓ اّز٠ازٗ اّٖب٤ّ ٕ٘ عٞخ، اّؾل ٕ٘ عٞخ أخو١ ٕ٘ االرغبٝبد اّٖدب٥وح 

 ّٖب٤ّ.م٤ اّٚلبٓ ا ّْلٟراد االىز بد٥خ

يشكر فريق عمل االستقرار المالي، الدكتور محمد أبو سنينة من مصرف ليبيا المركزي على اعداده مسودة الورقة.
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 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى
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٥ًزجو رغٚت ميلاٗ اّضوٟح ٟا٫ٙزبط،  ٢ْ اّٖل١ اّم٥٠ِ، اّٞلك اّٚٞبئ٤ ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ٟ
ا٦َّْخ. ٟٕ٘ ث٦٘ أٝٔ أغوار ٝ ٛ اّد٦بسخ، اّزًور ٧صبر ا٠ّم٠راد اّدْج٦خ اّ برع٦خ ٕ٘ 

ٙ نبر م٤ اّٖ بأو اّٖؾد٠ثخ م٤ اخالُ اًِّٖ ٍي٠ح ٕهبدح ٨ّصبر اّٖزورجخ  ٢ْ ٕب ٥يع ٕ٘ 
، م٤ (Measured Risks)ررنب  م٤ اّٖ بأو اّٖؾد٠ثخ اٟٕب ٥زجًٞب ٕ٘  ،أصٚبض مزوح االزدٝبر

 مزوح اّو٠ٍد.
 

ر ن٦ل اّٖ بأو اّٖورجمخ ثبّزوٍؤ م٤ اّيمب  اّٖب٤ّ ٟاّزواثط ٝ ٛ اّد٦بسخ، ٍٖب ردزٞلك 
ًل ٤َْ٦ٝ مبٗ ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ثًل ز٤ٕٚ، ٟث، ٘ ٝ ا اّٖٚمْوٕاّلاخ٤ْ ث٦٘ ٟؽلارٜ. 

  أٟ ىمب ٤. ٥َٖ٘ رْ ٦ص أٝلاك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ م٤ ا٧ر٤:
 

  رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ، ٕ٘ خالُ ٕٚؼ أٟ ر ن٦ل اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ٥ٟٚلرط ٝ ا
  ا٫أبر:

 ٕٚع اٙزيبُ اًّل١ٟ، -
 ر ن٦ل آصبر اّ لٕبد اّ برع٦خ، -
 ،(Unraveling of Financial Imbalances)ؽِ ًٕهالد  لٓ اّز٠ازٗ اّٖب٤ّ  -
 ٟٕ٘ خالُ اّؾل ٕ٘ االرغبٝبد اّٖدب٥وح ّْلٟر٥خ م٤ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ -

(Pro-cyclicality of the financial System). 
 

ا:  ىفذة نهسياست االدتزاسيت انكهيتانىطاق وانمهاو انم  ثاويا
 

 ٤ٝ ٕغ٠ٖ خ اّد٦بسبد ٟامؾخ اًّٖبّٔ ٟا٩ٝلاك، اّز٤ رٚن  ٕ٘ خالُ ٟظبئل ٕؾلدح،
ٟ ٢ْ  .دئ٦ّٟبد ًٕومخ ثطَِ ٟامؼ، ىبثْخ ّْزي٥٠ٔ ٟرؾل٥ل ردٟد ا٩مًبُ اّٖزورجخ  ٦ْٞبٟٕ

ٝ ا ا٩سبس مبٗ ص٦بغخ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ر٠اعٜ  لد ٕ٘ اّزؾل٥بد، ٟرٌّ  ٢ْ 
 اّٚؾ٠ اّزب٤ّ: 

 

ص٦بغخ اّٖٞبٓ ٟا٠ّظبئل اّٖزًْيخ ثبّد٦بسخ االؽزواز٥خ مٖ٘ رطو٥ع ٥ لر ثٞ ا  -
 اّ  ٠ص.

 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 3 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

بغخ أٝلاك ٕؾلدح ر٠َٗ ٟامؾخ اًّٖبّٔ ٟىبثْخ ّْزؾي٦و، ٍٖب ٥َٖ٘ أٗ ر٠َٗ ٝٚبً ص٦ -
 أٝلاك ٕزًلدح أخو١.

رؾل٥ل اّ الؽ٦بد اّٖ ٠ّخ ّزٚن٦  اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٕ٘ خالُ ر٦ًْٖبد أٟ  -
م٠اثط ر لر ثبّ  ٠ص، رًم٤ سْمخ اّزٚن٦  ّْغٞخ أٟ اّغٞبد ا٦ًّٖٚخ، ٟٕب ارا ٍبٙذ 

ٙب ٖخ أٟ ٕي٦لح، ٟثؾ٦ش رزهٖ٘ ٝ ٛ اّز٦ًْٖبد أٟ اّه٠اثط اّ الؽ٦بد ٝ ٛ اّدْمخ 
 ا٠ّٖٖٚؽخ ٩غوار عٖع اّج٦بٙبد ٟا٠ًّْٖٕبد ٟاّؾ ٠ُ  ٦ْٞب.

 
ا:  أدواث انسياست االدتزاسيت انكهيت ثانثا

 
 ٥َٖ٘ ر ٦ٚل أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ا٢ّ صٚن٦٘ رئ٦د٦٦٘: 

 
 ا٩دٟاد اّزب٦ّخ: زٖضِ أٖٝٞب م٥٤ :أدٟاد اّد٦بسخ راد اّجًل اّؤ٤ٕٚ.أ

  
  رأس اّٖبُ ا٫مبم٤ اّٖم٠ْة ٠ّٖاعٞخ االرغبٝبد اّلٟر٥خ، -
  غ٦و ا٩سبس٦خ ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ، االّزؤإبداّهوائت أٟ اّوس٠ٓ  ٢ْ  -
رق٦٦و أٟزاٗ ٕ بأو اّزًور اّٖهبدح ّالرغبٝبد اّلٟر٥خ اّٖورجمخ ثبّزًور م٤  -

 ىمب بد ٦ًٕٚخ، 
  ،ؼ ٕ٘ ث٦ع ا٩ٟراه اّٖب٦ّخري٦٦ٔ ٠ٝإش اّوث -
مور رس٠ٓ امبم٦خ ٕزق٦وح  ٢ْ اّٖئسدبد راد ا٦ٖٝ٩خ اّٚلب٦ٕخ ٠ّٖاعٞخ  -

 ٕ بأو اّد٠٦ّخ م٤ شَِ ٙدجــخ رُهبك ا٢ّ اؽز٦بأ٤ رأس اّٖبُ.
 

  ا٩دٟاد اّزب٦ّخ: ٥زٖضِ أٖٝٞب م٤ :أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ اّيمب ٦خ.ب
  

 ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ راد ا٦ٖٝ٩خ اّٚلب٦ٕخ،  مور رس٠ٓ ٙلب٦ٕخ  ٢ْ رأس اّٖبُ -
  ّٞ ٛ اّٖئسدبد،مور رس٠ٓ ٙلب٦ٕخ  ٢ْ اّد٠٦ّخ  -
 غ٦و ا٩سبس٦خ ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ. االّزؤإبدمور مو٥جخ  ٢ْ  -
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بغخ أٝلاك ٕؾلدح ر٠َٗ ٟامؾخ اًّٖبّٔ ٟىبثْخ ّْزؾي٦و، ٍٖب ٥َٖ٘ أٗ ر٠َٗ ٝٚبً ص٦ -
 أٝلاك ٕزًلدح أخو١.

رؾل٥ل اّ الؽ٦بد اّٖ ٠ّخ ّزٚن٦  اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٕ٘ خالُ ر٦ًْٖبد أٟ  -
م٠اثط ر لر ثبّ  ٠ص، رًم٤ سْمخ اّزٚن٦  ّْغٞخ أٟ اّغٞبد ا٦ًّٖٚخ، ٟٕب ارا ٍبٙذ 

ٙب ٖخ أٟ ٕي٦لح، ٟثؾ٦ش رزهٖ٘ ٝ ٛ اّز٦ًْٖبد أٟ اّه٠اثط اّ الؽ٦بد ٝ ٛ اّدْمخ 
 ا٠ّٖٖٚؽخ ٩غوار عٖع اّج٦بٙبد ٟا٠ًّْٖٕبد ٟاّؾ ٠ُ  ٦ْٞب.

 
ا:  أدواث انسياست االدتزاسيت انكهيت ثانثا

 
 ٥َٖ٘ ر ٦ٚل أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ا٢ّ صٚن٦٘ رئ٦د٦٦٘: 

 
 ا٩دٟاد اّزب٦ّخ: زٖضِ أٖٝٞب م٥٤ :أدٟاد اّد٦بسخ راد اّجًل اّؤ٤ٕٚ.أ

  
  رأس اّٖبُ ا٫مبم٤ اّٖم٠ْة ٠ّٖاعٞخ االرغبٝبد اّلٟر٥خ، -
  غ٦و ا٩سبس٦خ ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ، االّزؤإبداّهوائت أٟ اّوس٠ٓ  ٢ْ  -
رق٦٦و أٟزاٗ ٕ بأو اّزًور اّٖهبدح ّالرغبٝبد اّلٟر٥خ اّٖورجمخ ثبّزًور م٤  -

 ىمب بد ٦ًٕٚخ، 
  ،ؼ ٕ٘ ث٦ع ا٩ٟراه اّٖب٦ّخري٦٦ٔ ٠ٝإش اّوث -
مور رس٠ٓ امبم٦خ ٕزق٦وح  ٢ْ اّٖئسدبد راد ا٦ٖٝ٩خ اّٚلب٦ٕخ ٠ّٖاعٞخ  -

 ٕ بأو اّد٠٦ّخ م٤ شَِ ٙدجــخ رُهبك ا٢ّ اؽز٦بأ٤ رأس اّٖبُ.
 

  ا٩دٟاد اّزب٦ّخ: ٥زٖضِ أٖٝٞب م٤ :أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ اّيمب ٦خ.ب
  

 ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ راد ا٦ٖٝ٩خ اّٚلب٦ٕخ،  مور رس٠ٓ ٙلب٦ٕخ  ٢ْ رأس اّٖبُ -
  ّٞ ٛ اّٖئسدبد،مور رس٠ٓ ٙلب٦ٕخ  ٢ْ اّد٠٦ّخ  -
 غ٦و ا٩سبس٦خ ّْٖئسدبد اّٖب٦ّخ. االّزؤإبدمور مو٥جخ  ٢ْ  -
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ر٠عل ؽؤٕخ ٕ٘ ا٩دٟاد اّز٤ ٍبٙذ غ٦و ٕ ٖٖخ أصال  ٠ّٖاعٞخ  امبمخ ّٖب ريلٓ،
اّز٤ ٥َٖ٘  ٦بسبد االؽزواز٥خ ا٦َّْخ،اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، َّٟٚٞب أم٦نذ ا٢ّ أدٟاد اّد

  رطِٖ: ،ر ٦ٚنٞب ٍ ٌّ ا٢ّ صٚن٦٘: أدٟاد ٕ ٖٖخ ٕ٘ ٕٚل٠ر ز٤ٕٚ
 
( ٤ٟٝ LTVٙدجخ اّيوٟر ا٢ّ ى٦ٖزٞب  أٟ ٕب ٥ًُوك ثـ ) رطِٖٟمع أسيل ّٚدت  -

 ٕزق٦وح  جو اّؤٕ٘، 
  ،ٙدجخ ا٩رصلح اّٖل٥ٚخ ا٢ّ اّلخِ -
 ،ٙدجخ اّيوٟر ا٢ّ اّلخِ -
ت اّؤٕـ٘( ّْزنـبٟد ث٦٘ ى٦ٔ اًّٖالد اّٖ زْنخ اّز٤ ٥زٔ ٟمع سي٠ك ٕزق٦وح )ؽد -

 ، ) ٢ْ سج٦ِ اّٖضبُ م٤ ؽبّخ اًّيبراد( ٟاىوامٞب أٟ ّؾلٟد اّزًور اىزوامٞب
 مع سي٠ك ٕزق٦وح )ؽدت اّؤٕ٘( ّٚدجخ اّيوٟر ا٢ّ ا٠ّدائع، ٟ -
 ، ٟمع سي٠ك ٕزق٦وح )ؽدت اّؤٕ٘( ّالئزٖبٗ أٟ ًٕلالد ٠ٖٙ االئزٖبٗ -
 و أٟ د٥ٚب٤َ٦ٕ ّز٥٠َ٘ اّٖ   بد،ارجب  ٙلبٓ ٕزق٦ -
٠ٕاٙع ثٞلك ر٥٠َ٘  (Risk)اعواض اخزجبراد اّزؾِٖ ّٖب ٥ًُوك ثبّي٦ٖخ  ٚل اّٖ بأو  -

 ٠ّٖاعٞخ ٕ بأو اّد٠ه م٤ ؽبّخ اّوٟاط. (buffers) ٠ٝإشأٟ 
  

  ٟرطِٖ: ،إٔب اّ ٚل ا٧خو، م٤ٞ ا٩دٟاد اّٖ ٖٖخ ٕ٘ ٕٚل٠ر ىمب ٤
 
 ٕب٦ّخ ال زجبراد ٕورجمخ ثبّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ،  إزالً اّيلرح  ٢ْ رن٦ٌَ ٕئسدبد -
 رس٠ٓ رأسٖب٦ّخ  ٢ْ ٕلم٠ بد اّٖطزيبد، -
 أىدبأ رؤ٦ٕ٘ اّٖ بأو  ٢ْ ا٠ّدائع اّؾدبسخ ّْٖ بأو اّٚلب٦ٕخ،  -
) ٢ْ سج٦ِ اّٖضبُ ؽلو اّٖزبعوح م٤  ي٠٦د  ٢ْ ثًض ا٩ٙطمخ اّٖد٠ٖػ ثٞباّ -

 . اّٖٖزَْبد( ثبّٚدجخ ّْٖ برك راد ا٦ٖٝ٩خ اّٚلب٦ٕخ
 

ا:  مالمخ انسياساث االدتزاسيت في اتفالياث باسل رابعا
 

بّخ، مبٗ اّٞلك اّٚٞبئ٤ ّْوىبثخ اّٖ وم٦خ )اّد٦بسخ  ًّ ٟميب  ّٖجبدة اّوىبثخ اّٖ وم٦خ اّن
االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ( ٠ٝ رًؤ٥ؤ سالٕخ ٟٕزبٙخ اّٖ برك ٟاّٚلبٓ اّٖ وم٤. ر ٠ُ ثًض 

 االسزيوار اّٖب٤ّ.  ر٤ّ٠ ٕدئ٦ّٟخ ،َِ ٟامؼاّٖ وم٦خ ثط ّدْمبد اّوىبثخاّٚلٔ اّزطو٦ً٥خ 
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ث نخ  بٕخ، مبٗ اّد٦بسبد االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ رنؾص ٕل١ اسزغبثخ اّٖ برك اّنود٥خ 
ّْٖ بأو اّ برع٦خ )اّٖ بأو اّٖورجمخ ثبّج٦ئخ اّز٤ رًِٖ م٦ٞب اّٖ برك(. ال ٥زهٖ٘ ٝ ا 

ؽ٦٘ ٠َ٥ٗ اّٞـلك اّٚٞبئ٤  اّنؾص اّٖ بأو اّلاخ٦ْخ ٟاّوٟاثط اّج٦ٚ٦خ ٕع ثي٦خ اّٚلبٓ، م٤
ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٠ٝ اّؾل ٕ٘ روأٍ اّٖ بأو اّٖب٦ّخ  ٢ْ ٕدز١٠ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ ٍَِ 

ا٩داح اّغ٠ٝو٥خ أٟ اّٖؾ٠ر٥خ  (II)اّل بٕخ اّضب٦ٙخ ّجبزُ  ٝ ا ٟرًزجو ثٖب م٤ رٌّ اّٖ برك.
 ّْوىبثخ اّغؤئ٦خ. 

 
ٖ برك ٟاّٖواىج٠ٗ اّٖ وم٠٦ٗ اّي٦بٓ ثزي٦٦ٔ ٕل١ ٟٟميب  ّْل بٕخ اّضب٦ٙخ ٥مْت ٕ٘ ٍِ ٕ٘ اّ

ثٞلك اّزؤٍل ٕ٘ أٗ رأس اّٖبُ اّٖؾزنظ ثٜ ٍبك ٠ّٖاعٞخ  ٍنب٥خ رأس اّٖبُ ّْٖئسدخ اّنود٥خ،
اّٖ بأو اّز٤ رزًور ّٞب. ٟٝ ا اّزي٦٦ٔ ٠َ٥ٗ م٤ اًّبدح ري٦٦ٖب  ٠ٙ ٦ب  ٦ٍٖٟب  ٟال ٥ز٠ىل  ٚل 

ٟثبّوغٔ ٕ٘ رٌّ مبٗ ٝٚبً  .ميب  ّْل بٕخ ا٢ّٟ٩ؽل ريل٥و اّٖ بأو اّٖؤخ٠رح م٤ اال زجبر ٟ
صالصخ أٟعٜ ّْزلاخِ ٕع اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ، ٥َٖ٘ اّزًوك  ٦ْٞب م٤ اّل بٕخ اّضب٦ٙخ 

  ( ٟرٌّ  ٢ْ اّٚؾ٠ اّزب٤ّ:IIّجبزُ )
 
( رزهٖ٘  ٚبصو IIاّٖ بأو اّٖؤخ٠رح م٤ اال زجبر م٤ اأبر اّل بٕخ اّضب٦ٙخ ّجبزُ ) -

 (.systemic elementٙلب٦ٕخ )
 capital( ٤ٝ ا٥غبد أٟ ر٥٠َ٘ رأس ٕبُ ؽٖبئ٤ )IIا٩داح اّوئ٦د٦خ ّْل بٕخ اّضب٦ٙخ ّجبزُ ) -

buffer.) 
( ٥َٖ٘ أٗ ٥زٔ رًل٥ْٜ ٟميب  ّْٚيمخ اّٖؾلدح م٤ اّلٟرح bufferٕدز١٠ رأس اّٖبُ اّؾٖبئ٤ ) -

 اّزغبر٥خ.
 

 ،ؽزواز٥خ )اّغؤئ٦خ ٟا٦َّْخ( ٢ْ ٝ ا ا٩سبس مبٗ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و اّد٦بسبد اال
٢ ٕدز١٠ رطزوً م٤ اسز لآ ٟسبئِ ٟأدٟاد ٥زٔ رمج٦يٞب ٕ٘ ىجِ اّٖواىج٦٘ اّٖ وم٦٦٘  ْ

ٍٖب ٠ٝ اّؾبُ م٤ اسز لآ ٕزمْجبد  ،، أٟ اّٖئسدخ اّٖب٦ّخ ...(اّٖٚطآد اّنود٥خ )اّٖ وك
 امبم٦خ رزًْو ثوأس اّٖبُ أٟ اّد٠٦ّخ.
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ا:    ه انسياست االدتزاسيت انجشئيت وانسياست االدتزاسيت انكهيتوماط انتماص وانتذاخم بي خامسا
 

ا٩ٝلاك، ٟٙمبه اّٖ بأو ٥َٖ٘ رؾل٥ل أٟعٜ اّزٖبس ٟاّزلاخِ ث٦٘ اّد٦بسز٦٘  ٢ْ ص٦ًل 
 ٟؽلٟدٝب، ٟٙمبه اٟ ؽلٟد اّٚمبه اّٖئسد٤، امبمخ ا٢ّ ؽؤٕخ االدٟاد اّٖدز لٕخ. 

 
٥ل اّٖدئُٟ اّوئ٦د٤  ٘ اّز ل٣ ٥َٖ٘ أٗ ٥ٚطؤ رٚبز  ؽ٠ُ رؾلعهً صعيذ األهذاف: -أ

ّْٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ٟؽ٠ُ ا٫عواضاد اّٖم٠ْثخ ّْؾنبظ  ٢ْ اّدالٕخ اّٖب٦ّخ،  ٚلٕب 
رزهٖ٘ أٝلاك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ )اّوىبثخ اّٖ وم٦خ( ٕزبٙخ اّٖئسدبد 
اّٖ وم٦خ اّنود٥خ ٟسالٕخ اّٚلبٓ اّٖ وم٤، ٕٚل٠ر ا٦ّٜ ٠ٍؽلح ٟاؽلح،  ٢ْ أُسم 

 .ئخٕزَبم
 

 ٚلٕب ٥ز   اّٖواىج٠ٗ اّٖٚن ٟٗ ّْوىبثخ اّٖ وم٦خ عهً صعيذ وطاق انمخاطز ودذودها: -ب
ىواراد رزًْو ثجًض اّٖ برك،  ٦ْٞٔ أٗ ٥ؤخ ٟا م٤ اال زجبر اّٖ بأو اّٚبرغخ  ٘ 
اّج٦ئخ اّ برع٦خ، اّٖؾ٦مخ ثبّٖ برك، االّ أٙٚب ٙغل م٤ راد ا٠ّىذ أٗ ريل٥و اّٖ بأو 

ّٚلبٓ اّٖب٤ّ، اّ ٣ ٥زغبٟز اّٖ برك، ٥ًزجو ٕ٘ اًّٚبصو اّٚلب٦ٕخ  ٢ْ ٕدز١٠ ا
 اّوئ٦د٦خ م٤ ٟظ٦نخ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ.

 
ٍْٖب ٍبٗ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ أٍضو روٍؤا  ٍْٖب عهً صعيذ وطاق أو دذود انذور انمؤسسي:  -ج

ٍبٗ أٍضو رؤصوا  ثب٫عواضاد اّز٤ رز  ٝب اّدْمبد اّوىبث٦خ، ٍْٟٖب ٍبٗ ٝ ا اّٚلبٓ 
ؽدبسب  ّٖدز١٠ اسزيوار اّٖئسدبد أٟ اّٖ برك اّنود٥خ. من٤ ا٩ٙلٖخ اّز٤ رز ل 

( ٙغل أٗ ا٫عواض اّوىبث٤ اّ ٣ ٥دزٞلك Hight Concentrationثبّزوٍؤ اًّب٤ّ )
ٕ وك ٦ًٕ٘ أٟ  لد ٕؾلٟد ٕ٘ اّٖ برك ٥َٖ٘ أٗ ر٠َٗ ّٜ رلا ٦بد ٙلب٦ٕخ. ٟم٤ 

أو اّٚلب٦ٕخ آصبر أٟ رلا ٦بد ٕٖٞخ  ٢ْ راد ا٠ّىذ ٠َ٥ٗ ّْد٦بسبد اّز٤ ر٢ًُٚ ثبّٖ ب
 اًّلد اّي٦ِْ ٕ٘ اّٖ برك أٟ اّٖئسدبد اّنود٥خ ا٠َّٖٙخ ّْٚلبٓ .

 
ؽزواز أٟ اّزؾ٠أ ا٤َّْ ردز لٓ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثبالدشمت األدواث انمستخذمت:  -د

ٟاّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثبالؽزواز اّغؤئ٤ أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّز٤ ٥زٔ رمج٦يٞب  ٢ْ 
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( س٠اض ٍبٗ رٌّ ّوأس اّٖبُ أٟ buffersدز١٠ اّٖٚطآد اّنود٥خ، ٕضِ ا٠ّاى٦بد )ٕ
سز لآ اّدْمزبٗ ّٞ ٛ ااّد٠٦ّخ، ثب٫مبمخ ا٢ّ اّي٠٦د اّٖزًْيخ ثبّٖوٍؤ اّٖب٤ّ، غ٦و أٗ 

ا٩دٟاد ٠َ٥ٗ م٤ اّقبّت ّزؾي٦و أٝلاك ٕ زْنخ. من٤ ؽ٦٘ ٥زٔ رًل٥ِ رأس اّٖبُ ٟميب  
٥زٔ  ئ٦خ رؤس٦دب   ٢ْ اّٖ بأو اّز٤ ر٠اعٞٞب اّٖئسدبد اّنود٥خ،ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤ

رًل٥ِ اّٖدز٥٠بد ا٦َّْخ ّوأس اّٖبُ ٟميب  ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ رؤس٦دب   ٢ْ ؽبّخ 
( ٟال زجبراد ٙلب٦ٕخ، ٟرٌّ ثٞلك اّزؾ٠أ مل روأٍ financial cycleاّلٟرح اّٖب٦ّخ )

 اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ.
 

(، ٤ٝ م٤ ؽي٦يخ ا٩ٕو ًٕب٦٥و ّْدالٕخ اّز٤ Prudential standardsز٥خ )اًّٖب٦٥و االؽزوا 
ر٠مو علار ٫سٚبد ٕيبٟٕخ ٍِ ٕ٘ اّٖٚطآد اّنود٥خ ٟاّٚلبٓ ٍَِ. اٗ اسز لآ أدٟاد 
ٕزطبثٞخ ٤ًٚ٥ ا٢ّ ؽل ٍج٦و رٖبصِ اّي٠ٚاد اّز٤ رًِٖ ٕ٘ خالّٞب آصبر ٝ ٛ ا٩دٟاد، ٕٖب 

زواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسبد االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ ى٥٠ب  ٥غًِ ٕ٘ اّزنب ِ ث٦٘ اّد٦بسبد االؽ
ثبّٖيبرٙخ ثبًّالىبد اّيبئٖخ ث٦٘ اّد٦بسبد اًّبٕخ ا٩خو١. ٠٥ٟمؼ اّغلُٟ اّزب٤ّ ؽؤٕخ 

  ا٩دٟاد اّٖدز لٕخ م٤ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ:

 
 الشياسة الكلية الشياسة اجلزئية األداة

ىىى ىلحدىاألدنىىلرأسىالمالىللمؤددظىالفردوظمتطلباتىا
ى ى ىأوزانىترجوحىمخاطرىرأسىالمال

ى ى ى(2متطلباتىالدعامظىالثانوظىلبازلى)
ى ىى(3رأسىالمالىاإلضافيىلمواجكظىاالتجاهاتىالدوروظىوفقًاىلبازلى)

ىى ىواقىحفظىرأسىالمال
ى ىىضروبظىإضافوظىنظاموظىعلىىرأسىالمال

ى ى ى)ىالمتحرك(ىتكوونىالمخصصاتىالدوناموكي
ى ى Leverage ration ندبظىالرافطظىالمالوظىىىىى
ى ى ىحدودىالتطرضىالكبور

ى ى ى(LTVندبظىالقروضىإلىىالقومظىىىىى)
ى ى ى(DTIندبظىاألرصدةىالمدونظىإلىىالدخلىىىىى)

ى ى ىحدودىالنقدىاألجنبي
ى ى ىمتطلباتىالدوولظ

ىى ىمطاوورىإدارةىالمخاطر
ىى ىمطاوورىمنحىالترخوص
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ا٢ّ أٗ أٝلاك اّد٦بسزبٗ رًزجو ٕزواثمخ ٟأٗ ؽؤٕخ ا٩دٟاد اّٖدز لٕخ م٤ ٟثبّٚلو 
ب ّْزَبِٕ ث٦ٖٚٞب  ّٕ اأبر ٍِ ٕ٘ اّد٦بسز٦٘ رًزجو ٕزلاخْخ ا٢ّ ؽل ٍج٦و، ّ ٌّ ٠٥عل ٕغبُ ا

ثبد ث٦ٖٚٞب، ٥َٟٖ٘ أ٥هب  أٗ ٥ئد٣ رٌّ ا٢ّ رأٟ ّٚطئ ٠ٙ  ٕ٘ اّيْو ٟاّزٚبز  ٟاّزغب
ر بر ا٫عواضاد أٟ رؾل٥ل ا٩داح ا٥غت أٗ رجبدر م٤ ؽلٟس اررجبً ثطؤٗ اّدْمخ اّز٤ 

 اّز٤ ٥َٖ٘ اسز لإٞب.
 
ىل ال رزنو اّدْمبد  ٢ْ اّٖهب نبد اّٖؾزْٖخ ّزمج٦و س٦بسخ ٕؾلدح أٟ ّز٠ى٦ذ ٟ

اّزلخِ اّ ٣ ري٠ٓ ثٜ سْمخ ٦ًٕٚخ. مًٚل اًِّٖ  ٢ْ اّؾل ٕ٘ اسزنؾبُ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، 
االسزًلاد ٠ّٖاعٞخ اّلٟرح اّٖب٦ّخ ٟري٥٠خ ٕيبٟٕخ ردزٞلك اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ 

اّٚلبٓ اّٖب٤ّ، ٟ ٢ْ اًَّم ٕ٘ رٌّ مبٗ أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ، ٕضِ 
 (،٥pro-cyclicalَٖ٘ أٗ ر٠َٗ ٠ٕا٦ّخ ّالرغبٛ اّلٟر٣ ) ٕزمْجبد ٍنب٥خ رأس اّٖبُ،

زواز٥خ اّغؤئ٦خ، ؽ٦ش ٥وٍؤ اّٖواىج٠ٗ اّٖ وم٠٦ٗ،  ٚل رمج٦و أدٟاد اّد٦بسخ االؽ
 ٢ْ اسز لآ اّؾل ا٩د٢ٙ ّٖزمْجبد رأس اّٖبُ ّهٖبٗ ىلرح أ٣ ٕ وك  ٢ْ ٕيبٟٕخ 
اّٖ بأو  ٚل ٙيمخ ٦ًٕٚخ ٕ٘ اّؤٕ٘. ٟثبّوغٔ ٕ٘ أٗ اّٖواىج٦٘ اّٖ وم٦٦٘ ىل ٥ؤخ ٟا 
ث٦ً٘ اال زجبر آصبر اّلٟرح اّزغبر٥خ  ٢ْ اّٖ برك اّنود٥خ )ٍِ ٕ وك  ٢ْ ؽلٛ(، 

ِاسج٦ِ اّٖضبُ،  ٚل اّٖمبّجخ ثزمج٦و  ٍٖب ٠ٝ اّؾبُ  ٢ْ ّٖ االّ أٗ اّدْمخ  .خزجبراد اّزؾ
ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ رًزجو أ٢ّٟ ثبّي٦بٓ ثزي٦٦ٔ ٕل١ اسزنؾبُ ا٠ّٖٚ غ٦و 
اّ ؾ٤ ّْلٟراد اّزغبر٥خ ّالئزٖبٗ، ٟري٦٦ٔ اّزنب الد اّلاخ٦ْخ م٤ داخِ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ 

 االىز بد ث نخ أشِٖ.ٟم٦ٖب ث٦٘ اّٚلبٓ اّٖب٤ّ ٟ
 

( اّ ٣ رًزٖلٛ، م٤  Sectoral approachٍٖب ٥َٖ٘ أٗ ٥ٚطؤ خالك ث٦٘ اّٖلخِ اّيمب ٤ ) 
اًّبدح، اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بس٦خ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٟاّٖلخِ اّ ٣ ٥زٔ ث٠ٖعجٜ اّٚلو م٤ 

ّٖ وم٠٦ٗ ؽبّخ ٍِ ٕٚطؤح أٟ ٕئسدخ ٕب٦ّخ  ٢ْ ؽلٛ، اّ ٣ ٥زجٚبٛ م٤ اًّبدح اّٖواىج٠ٗ ا
ا٠٦ًّٖٚٗ ثزمج٦و اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ، ٟٕ٘ رٌّ،  ٢ْ سج٦ِ اّٖضبُ،  ٚلٕب ٥زٔ 
ر ٦ًل اّهق٠أ اّز٤ رٖبرسٞب سْمخ اّوىبثخ اّٖ وم٦خ م٤ ارغبٛ اّؾل ٕ٘ ر٥٠ِٖ 

م٤  اّيوٟر ثبالىزوار م٤ أ يبة ؽلٟس صلٕخ ىل ٥زًور ّٞب اّيمب  اّٖ وم٤.
دٟرح االئزٖبٗ، مبٗ اّيوار ثزدو٥ؼ رإٟس ا٠ٕ٩اُ اّٖيبثِ خالُ مزوح اّٞج٠أ م٤ 

ا٫مبم٦خ ا٠َّٖٙخ ٠ٍٚ  ٕ٘ اّؾٖب٥خ ٥ لر  ٘ اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بسخ االؽزواز٥خ 
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٥َٖ٘ م٤ ٝ ٛ اّؾبّخ، أٗ ٠َ٥ٗ ّٖضِ  ا٦َّْخ، ثٞلك اّؾل ٕ٘ ر٥٠ِٖ اّل٠٥ٗ ثبالىزوار.
ٖب ٥ًُيل ا٠ٕ٩ر إٔبٓ ٝ ا اّيوار ٕهب نبد سْج٦خ  ٢ْ اّٖئسدبد اّٖب٦ّخ اّه٦ًنخ، ٕ

 .اّٖواىج٦٘ اّٖ وم٦٦٘ اّ ٥٘ ٥ز٠ّ٠ٗ رمج٦و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ
 

ا:   ك مع انسياساث االلتصاديت األخزيانتذاخم وانتىسي سادسا
 

٠ّٖاعٞخ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، ٕ٘ اّهوٟر٣ رؾي٦و اّز٠امو ث٦٘ س٦بسبد االسزيوار اّٖب٤ّ 
ّد٦بسبد االىز بد٥خ ا٦َّْخ. رجوز ٝٚب أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ اّٖ ٖٖخ خ ٦ ب  ٟا

ّْز ن٦ل ٕ٘ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ، اّز٤ ٥َٖ٘ ر٦َنٞب ّز جؼ عؤض ٕ٘ ؽؤٕخ ا٩دٟاد اّٖطزوٍخ 
َِّ اّد٦بسبد اّلا ٖخ ّالسزيوار، ثطوأ ر٠مو ٕمْج٦٘ رئ٦د٦٦٘ م٤ ٝ ٛ ا٩دٟاد ٟٖٝب أٗ 

دٟاد ٕ ٖٖخ خ ٦ ب  السزٞلاك اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ثطَِ ٟامؼ ٟٕؾلد. ر٠َٗ ٝ ٛ ا٩
أٗ ٠َ٥ٗ ا٫أبر اّٖئسد٤ اّ ٣ رٚن  ٕ٘ خالّٜ ٝ ٛ ا٩دٟاد ىل رٔ ٥ٟزٖضِ اّٖمْت اّضب٤ٙ، م٤ 

ّهٖبٗ  لٓ اٙؾواك رٌْ ا٩دٟاد  ٘ ا٩ٝلاك  ،ٟمًٜ ٕل ٖب  ثزور٦جبد اّؾ٠ٍٖخ اّالزٕخ
 اّٖوس٠ٕخ ّٞب أصٚبض اّزمج٦و.

 
زجو سالٕخ اّٖٚطآد اّٖب٦ّخ اّنود٥خ شوأب  موٟر٥ب ، َّٟٜٚ غ٦و ٍبك، ّالسزيوار اّٖب٤ّ، ٟرً

( ّل ٔ ىلرح اّٚلبٓ buffersٟثبّوغٔ ٕ٘ أٗ االسزيوار اّٖب٤ّ، ٟرم٥٠و ٟٕواٍٖخ اّزًؤ٥ؤاد )
 ٢ْ اّٖيبٟٕخ، ٥ئد٣ ا٢ّ رًؤ٥ؤ سالٕخ ا٠ّؽلاد أٟ اّٖئسدبد اّٖب٦ّخ اّنود٥خ ا٠َّٖٙخ ّٜ، االّ 

اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بسبد االؽزواز٥خ ا٦َّْخ رد٢ً ا٢ّ ري ٤ ٕ بدر اّزٞل٥لاد  أٗ
اّز٤ رٚجًش ٕ٘ ٕغبالد  ِٖ س٦بسبد  بٕخ ، ٟاّٖ بأو اّز٤ ر٠اعٜ اسزيوار اّيمب  اّٖب٤ّ

أخو١ ) ٢ْ سج٦ِ اّٖضبُ: اّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ، س٦بسبد االىز بد ا٤َّْ، س٦بسبد 
ٕ٘ خالُ رٚج٦ٜ أٟ رؾ ٥و اّدْمبد راد زَٖ٘ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ را٦َّْٞخ ....اّخ (. 

ٕ٘ اّٖدب لح م٤ اؽز٠اض اّٖ بأو  اًّالىخ، أٟ اّلمع م٤ ارغبٛ ر٦ّ٠ل ردٟد أمًبُ، رزَٖ٘
ّْْذ ع٠ٞد ٝ ٛ اّد٦بسخ ثبّٚغبػ ٍُ مبٗ اّج٦ئخ اّز٤ رًِٖ م٦ٞب اّٖئسدبد اّٖب٦ّخ  ،اّٚلب٦ٕخ. ٟارا 

اسزيوارا ، ٕٖب ٥ئد٣ ا٢ّ رد٦ِٞ ٕٖٞخ اّوىبثخ اّٖ وم٦خ )اّد٦بسخ اّنود٥خ ر٠َٗ أٍضو 
٘ ٝ ا اّٖٚل٠ر رًؤز اّد٦بسزبٗ ثًهٖٞب اّجًض، ٟٕ٘ رٔ ٥َٖ٘ ٕاالؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ(. 

اّٚلو ا٦ّٖٞب ٍد٦بسز٦٘ َْٕٖز٦٘ ٫أبر  بٓ االسزيوار اّٖب٤ّ. غ٦و أٗ ٝ ا ال ٥ٖٚع أٗ ٠َ٥ٗ 
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ٗ ٟاّٖدب لح م٤ اّٖؾبملخ  ٢ْ االسزيوار اّٖب٤ّ  ٚلٕب ّْد٦بسخ اّٚيل٥خ دٟر م٤ ٕل ٥ل ا٠ًّ
 ٥ًزو٣ اّي ٠ر ثًض ا٩دٟاد االؽزواز٥خ م٤ رؾي٦و أٝلامٞب.

 
ا:    انتفاعم بيه انسياست انىمذيت و انسياست االدتزاسيت انكهيت سابعا

 
 ٥ًزجو اّزلاخِ ٕع اّد٦بسخ اّٚيل٥خ أؽل أٝٔ اّٚيبأ اّوئ٦د٦خ اّز٤ ٥غت اّزو٦ٍؤ  ٦ْٞب  ٚل

أبّٖب ٍبٙزب ردزٞلمبٗ االسزيوار اّٖب٤ّ  ،ر ٦ٖٔ ا٫أبر اًّبٓ ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ
 ٟاّزؤص٦و  ٢ْ اّٖزق٦واد االىز بد٥خ اّؾي٦ي٦خ.

 
اّزؾل٣ اّ ٣ ٥ورجٜ اّزٚد٦و ث٦٘ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ، رٌّ  ٥طبثٜ

ل٥خ ٟاّد٦بسخ اّٖب٦ّخ. من٤ ؽ٦٘ ر٠َٗ اّٚزبئظ اّزؾل٣ اّيبئٔ  ٚل اّزٚد٦و ث٦٘ اّد٦بسخ اّٚي
االىز بد٥خ اّٖزورجخ  ٢ْ اّزٚد٦و ث٦٘ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ ٙزبئظ 

مبٗ ىهب٥ب اّؾ٠ٍٖخ ٟٕب رض٦وٛ ٕ٘ علُ ؽ٠ُ اّٖدئ٦ّٟخ  ٘ رسٔ اّد٦بسبد  ،ٕز٦ٖؤح
أد١ ٍِ رٌّ، ٕ٘ اّٚبؽ٦خ  .اّٖب٦ّخاّٖ زْنخ، ثب٫مبمخ ا٢ّ رل٤ٙ ٟر٦وح ار بر ىواراد اّد٦بسخ 

ا٦ًّْٖخ، ا٢ّ أٗ أصجؾذ اّد٦بسخ اّٖب٦ّخ، ٤ٝ اّد٦بسخ اّوائلح ّْد٦بسخ االىز بد٥خ، ٟصبرد 
اّد٦بسخ اّٚيل٥خ، اّز٤ رز   ىوارارٞب ث٠ر٦وح أ ٢ْ، ٍٖب ٠ّ أٙٞب س٦بسخ ربثًخ،  ٚلٕب رئخ  

 يل٥خ.( رزٖؾ٠ر ؽ٠ّٞب اّد٦بسخ اgivenّٚاّد٦بسخ اّٖب٦ّخ ًٍٖم٦خ )
 

٥َٖ٘ اّٚلو ا٢ّ ىه٦خ اّزٚد٦و ث٦٘ اّد٦بسخ اّٚيل٥خ ٟاّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٕ٘ َٟٝ ا 
(،  ٚل givenٟعٞخ ٙلو اّد٦بسخ اّٚيل٥خ، ثؤٗ رئخ  اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ًٍٖم٦خ )

 ٢ْ سج٦ِ اّٖضبُ، ثطوأ أٗ ر٠َٗ ٟر٦وح رٌّ ريو٥و ًٕلالد اّنبئلح  ٢ْ اّٖل١ اّي ٦و، 
 أىِ ٕ٘ ٟر٦وح ار بر ىواراد اّد٦بسخ اّٚيل٥خ . ،ر ىواراد اّد٦بسبد االؽزواز٥خ ا٦َّْخر با

 
اّلراسبد اّز٤ ٙبىطذ ٦ٍن٦خ ا٠ّص٠ُ ا٢ّ اّزٚد٦و اّٖم٠ْة ث٦٘ اّدْمخ  ٕ٘ ٝٚبً اًّل٥لٟ

اّٚيل٥خ ٟسْمخ اّوىبثخ ٟا٫شواك  ٢ْ اّٖئسدبد اّٖب٦ّخ اّٖ وم٦خ، ٟٕب ارا ٍبٗ اّٖ وك 
ّٔ م ِ سْمخ اّٖوٍؤ٣ ٤ًٕٚ  اّيواراد اّٖزًْيخ  ار برثٖٖبرسخ اّدْمز٦٘ ٕ٘  لٕٜ. ر

  ّْدجج٦٘ اّزب٦٦ّ٘: ،ثبّد٦بسز٦٘، م٤ ارغبٛ ر٠ؽ٦ل رو٦ٍؤ ٝ ٛ اّدْمبد م٤ اّٖ وك اّٖوٍؤ٣
 



توافق السياسات االحترازية والسياسات االقتصادية الكلية  توافق السياسات االحترازية والسياسات االقتصادية الكلية  

17

 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 11 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

 
            
         
        

        
        

  
       

 

      
         

        
          
        

 

 
 

         
       

أٗ اّٚطبأبد اّز٤ ري٠ٓ ثٞب اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ م٤ ٕواىجخ اّزم٠راد االىز بد٥خ ا٦َّْخ  -
 ٤ّ ٕٖٞخ ٕواىجخ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ.رغًْٞب اّٖوشؼ ا٩ٍضو ؽل٠ح ّز٠

  
أٗ رو٦ٍؤ ٕدئ٦ّٟبد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ م٤ اّٖ وك اّٖوٍؤ٣ ٥ئد٣ ا٢ّ رنبد٣  -

اّٖطبٍِ اّٖورجمخ ثزٚد٦و ا٫عواضاد ٟاّٖجبدراد اّز٤ رز  ٝب اّٖئسدبد اّٖ زْنخ راد 
بدح م٤ اَّْٖٖخ اّٖزؾلح م٤ أصٚبض اًّالىخ، م٤ أصٚبض ا٩زٕخ، ٍٖب ٠ٝ اّؾبُ م٤ اّزغوثخ اّٖدزن

 رلخِ اّؾ٠َٕخ م٤ ٕئسدخ ٠ٙردرٗ رًٟ.
 

  ٥َٖ٘ رْ ٦ص ؽبالد اّزلاخِ ث٦٘ اّد٦بسبد م٤ ا٧ر٤:
 

 اّزلاخِ ث٦٘ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ االؽزواز٥خ اّغؤئ٦خ. -
 اّزلاخِ ث٦٘ اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ اّٚيل٥خ. -
 بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ٟاّد٦بسخ اّٖب٦ّخ.اّزلاخِ ث٦٘ اّد٦ -

 
 :ٟرٌّ  ٢ْ اّٚؾ٠ اّٖج٦٘ ثبّوسٔ اّز٠م٦ؾ٤ اّزب٤ّ

 
 مجاالث انسياست     األهذاف 
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ا:    آنيت اوتمال آثار انسياست االدتزاسيت انكهيت ثامىا
 

ٚلبٓ اّٖب٤ّ رز٢ّ٠ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثبالسزيوار اّٖب٤ّ اسزٞلاك اّٖ بأو اّز٤ ٥زًور ّٞب اّ
ثبسز لآ ٕ زْل ا٩دٟاد، ؽ٦ش رزؾيو آصبر ٝ ٛ ا٩دٟاد اّٖدز لٕخ م٤ اّؾل ٕ٘ اّٖ بأو 
أٟ ٠ٕاعٞزٞب ٕ٘ خالُ ٕب ٥ًَٚم  ٢ْ ى٠ائٔ اّٖوٍؤ اّٖب٤ّ ثبّٚدجخ ّْٖ برك اّز٤ رزْي٢ 
ا٠ّدائع ٟ ي٠د ا٫ىوار اّز٤ رُجوٕٞب، ٟٕ٘ خالُ اّهٖبٙبد، ٦َِٟٝ اّٖؾبمظ اّز٤ رُل٥وٝب 

 ٖئسدبد اّٖب٦ّخ، ٟرؤص٦و أسًبر اّنبئلح  ٢ْ ٝ ٛ اّٖئسدبد.اّ
 

رزًور اّٖئسدبد ّٖ بأو رورجط ثبّد٦بسبد اّز٤ رزجًٞب ٟأسب٦ّت اّز٥٠ِٖ اّز٤ ردز لٕٞب 
ثب٫مبمخ ا٢ّ ٕ بأو اّد٠٦ّخ ٟٕ بأو اّد٠ه مهال   ٘ اّٖ بأو  ،(Leverageٕضِ )

ب ٥زورت  ٢ْ ٕب رزًور ا٦ّٜ اؽل١ ٝ ٛ اّٖزورجخ  ٢ْ اّزواثط اّيبئٔ ث٦٘ ٝ ٛ اّٖئسدبد ٟٕ
 اّٖئسدبد  ٢ْ ثي٦خ اّٖئسدبد ا٩خو١.

 
سزٞلاك اّٖ بأو اّز٤ ٥زًور ّٞب اّٚلبٓ اٟرز٢ّ٠ اّدْمبد ا٦ًّٖٚخ ثبالسزيوار اّٖب٤ّ 

ٝ ٛ ا٠ّرىخ، ؽ٦ش رزؾيو آصبر ٝ ٛ ا٩دٟاد  اّٖطبراّٖب٤ّ ثبسز لآ ٕ زْل ا٩دٟاد، 
أٟ ٠ٕاعٞزٞب ٕ٘ خالُ ٕب ٥ًَٚم  ٢ْ ى٠ائٔ اّٖوٍؤ اّٖدز لٕخ م٤ اّؾل ٕ٘ اّٖ بأو 

اّٖب٤ّ ثبّٚدجخ ّْٖ برك اّز٤ رزْي٢ ا٠ّدائع ٟ ي٠د ا٫ىوار اّز٤ رُجوٕٞب، ٟٕ٘ خالُ 
اّهٖبٙبد، ٦َِٟٝ اّٖؾبمظ اّز٤ رُل٥وٝب اّٖئسدبد اّٖب٦ّخ، ٟرؤص٦و أسًبر اّنبئلح  ٢ْ ٝ ٛ 

 اّٖئسدبد. 
 

  ،اّز٤ رٚزيِ  جوٝب آصبر اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ٠٥ٟمؼ اّطَِ اّج٦ب٤ٙ اّزب٤ّ اّي٠ٚاد 
ٟا٫أبر اًّبٓ ٦ّ٧خ رلمو آصبر ا٩دٟاد اّٖمجيخ  ٢ْ اّٖدز١٠ ا٤َّْ. ٟىل ٟمًذ ٝ ٛ 
اّي٠ٚاد ٟا٠ًّإِ اّٖئصوح م٦ٞب م٤ شَِ ٠ٖٙرط دائو٣ ٠٥مؼ ٦ٍل رئد٣ اّد٦بسخ 

٦ْخ اّٖزٖضْخ م٤ اّٚبرظ اّٖؾ٤ْ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ ا٢ّ اّزؤص٦و م٤ اّٖزق٦واد االىز بد٥خ اَّ
 ًٕلالد اّزه ٔ. ٟا٫عٖب٤ّ، ٟٕدز١٠ اّز٠ظل، ٟاالسزٞالً، االسزضٖبر، 
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 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 13 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

ا:     لضايا انتىسيك وانذىكمت تاسعا
 
 :، ٟميب  ّٖب ٤ْ٥ٝٚبً ٕغ٠ٖ خ ٕ٘ اّيهب٥ب م٤ ٝ ا اّطؤٗ 
 
٦خ ٕ٘ اّزٚد٦و  جو اّؾلٟد: ٥ًزجو ٠ٕم٠  اّزٚد٦و اّل٤ّٟ ّْد٦بسبد االؽزواز٥خ اَّْ.أ

ا٠ّٖم٠ بد اّز٤ ال زاُ اّٚيبش ؽ٠ّٞب ٕدزٖو، رؾل٥لا  ٕ٘ ؽ٦ش اّزًبِٕ ثَنبضح ٕع 
اّجًل اّل٤ّٟ ّْد٦بسخ ا٦َّْخ. رَٖ٘ اّٖطَْخ اّوئ٦د٦خ اّز٤ رًزور اّدالٕخ االؽزواز٥خ 

م٤  لٓ اّز٠امو، ز٦ٕٚب ، ث٦٘ اّلٟراد اّٖب٦ّخ، ٟ ٢ْ ٟعٜ اّ  ٠ص  لٓ ا٦َّْخ، 
 ا٩عٚج٦خ، اّٖ وم٦خ اّنوٟ  خالُ ٕ٘ ا٫ىوار أٗ ٍٖب ئزٖبٗ.اّزؤإ٘ ث٦٘ دٟراد اال

 اّد٦بسخ أدٟاد مب ٦ْخ ٟاثمبُ ّزغ٦ٖل ٥ئد٣ ّْؾلٟد، اًّبثو ثب٫ىوار ٥ًُوك ٕب أٟ
 أ٦ٖٝخ  ٢ْ ا٩ٕضْخ أٝٔ ٟٕ٘(. Risk regulatory arbitrage)االؽزواز٥خ، ا٦َّْخ

 ٠ّٖاعٞخ امبم٤ ثوأسٖبُ بظاالؽزن ٕ٘ III ثبزُ ارنبى٦خ رزمْجٜ ٕب اّل٤ّٟ اّزٚد٦و
 .اّلٟر٥خ االرغبٝبد

 
، ٥زهٖ٘ ٦َْ٦ٝخ اّغٞبد ٥ًزجو ٟمع اأبر رٚل٤ٖ٦ؽ٠ٍٖخ اّد٦بسبد االؽزواز٥خ ا٦َّْخ: .ب

ا٦ًّٖٚخ ثبّزمج٦و، ٕ٘ ا٠ًّإِ اّٖدب لح  ٢ْ ري٥٠خ اّؾبمؤ ّْٖؤ٥ل ٕ٘ اّزًبٟٗ ٟاّزنبٝٔ 
ٗ رزهٖ٘ ٝ ٛ ا٦َْ٦ّٞخ أ ٥َٖٕ٘غبالد ٝ ٛ اّد٦بسخ،  ثٖ زْلث٦٘ اّغٞبد ا٦ًّٖٚخ 

اّزٖض٦ِ اّٖزجبدُ م٤  ه٥٠خ ا٩أو ا٦ًّٖٚخ ثبر بر اّيواراد اّٖزًْيخ ثبّد٦بسخ 
االؽزواز٥خ، َِّ ا٩أواك ا٦ًّٖٚخ ثٞ ٛ اّد٦بسخ، ا٢ّ عبٙت ٟع٠د ّغٚخ ّْزٚد٦و اّز٤ ىل 
خ ر٠َٗ ٕن٦لح م٤ اّؾبالد اّز٤ ال ر٠عل سْمخ ٟاؽلح ٕٚنودح ٦ًٕٚخ ثبّد٦بسخ ا٦َّْخ، امبم

 ا٢ّ ر٦َْل عٞخ ٟاؽلح ثٖٞبٓ ٍْزب اّد٦بسز٦٘ االؽزواز٥ز٦٘، )ا٦َّْخ ٟاّغؤئ٦خ(.
 

اّزدْدِ اّٞو٤ٕ ّْد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ: ٤ًٚ٥ اّزدْدِ اّٞو٤ٕ ّْد٦بسخ أٗ ٝلمب  .ج
٥زٔ ، أ٣ أٜٙ ال ٥َٖ٘ اّينؤ م٠ه ا٩ٝلاك. ٝ ا ٟآخو٦ًٕٚب  ٥ؾل٢ ثب٩سجي٦خ  ٢ْ ٝلك 

م٦ٜ اّزؾ٠أ ا٤َّْ ثي٠ح اّقبض أٟ اثمبُ أ٣ ىواراد أخو١،  ٥زٖزعاخز٦بر ٝ ا اّٚدو اّ ٣ 
 رؤس٦دب   ٢ْ أٗ اّنطِ م٤ رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ ٥ًزجو إٔوا  ثبٝظ اّضٖ٘.

 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 14 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

   وذى إطار عاو نالستمزار انماني في انذول انعزبيت عاشزاا:
 

 ٛ االىز بداد رورجط االىز بداد اًّوث٦خ ثبالىز بد اًّب٤ّٖ ٕ٘ خالُ  لح ى٠ٚاد، رغًِ ٝ
 ومخ ّزؤص٦و اّٖزق٦واد االىز بد٥خ ٟاّٖب٦ّخ اّل٦ّٟخ. ٟ ٦ْٜ، ٥َٖ٘ اّٚلو م٤ ثًض 

 اّ م٠اد ٠ّٖاعٞخ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ  ٢ْ ٕدز١٠ االىز بداد اًّوث٦خ، ٟميب  ّٖب ٤ْ٥: 
 
اًِّٖ  ٢ْ اصلار رطو٥ًبد رزهٖ٘ أٝلاك ٟامؾخ ٟ ٕؾلدح  ّزؾي٦و االسزيوار .أ

٦و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ اّٖزبؽخ ٟميب  ّْج٦ئبد اّزطو٦ً٥خ اّٖب٤ّ ٕ٘ خالُ رمج
 اّيبئٖخ م٤ ٕ زْل اّلُٟ اًّوث٦خ.

 
رؾل٥ل اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٟٕٚؼ ٝ ٛ اّدْمخ اّ الؽ٦بد اَّن٦ْخ .ب

زيبر٥و ثزمج٦و ٕ زْل أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٟسْمخ عٖع اّج٦بٙبد ٟرْي٤ اّ
ٟ ا٠ًّْٖٕبد ٟاسز لإٞب ٩غوار رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ. ثبّمجع ٥َٖ٘ أٗ رًْت 
اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ، م٤ ٝ ٛ اّٖوؽْخ، دٟرا  ٕؾ٠ر٥ب  م٤ ادارح اّد٦بسخ االؽزواز٥خ 

 ا٦َّْخ، ٕ٘ خالُ روأسٞب ّْدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثزؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ.
 
اّز٤ ٦ّم ّل٥ٞب ثًل،  ٖ برك اّٖوٍؤ٥خ اًّوث٦خ،رؤس٦م اداراد ّالسزيوار اّٖب٤ّ م٤ اّ.ج

ر٤ًٚ ثزًؤ٥ؤ  صيبمخ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ثبّيمب  اّٖ وم٤، ٟاّز٠اصِ ٕع ا٫داراد 
اّٖٚبظوح م٤ اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ ا٩خو١، ٟعٖع اّج٦بٙبد ٟا٠ًّْٖٕبد ؽ٠ُ ا٠ّٖم٠  

 ٟا لاد اّزيبر٥و ؽ٠ُ االسزيوار اّٖب٤ّ م٤ اّلُٟ اًّوث٦خ .
 

رٖضِ اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و  ،غبّم أٟ ّغبٗ ٟأ٦ٚخ ر٤ًٚ ثبالسزيوار اّٖب٤ّرط٦َِ ٕ.د
اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، رز٠َٗ ٕ٘ اّ لٕبد راد اًّالىخ ٟم٤ ٕيلٕزٞب اّٖ وك 
اّٖوٍؤ٣، ٦ٟٝئخ س٠ه اّٖبُ، ٟٟزارح اّٖب٦ّخ، ٟاّ ٚبد٥و اّد٦بد٥خ اّٖدزيْخ ، ٟزارح 

اّزؤ٦ٕ٘ ٟصٚبد٥و مٖبٗ أ٠ٕاُ ا٠ّدائع، االىز بد ٦ٟٝئخ ا٫شواك  ٢ْ شوٍبد 
ٟصٚبد٥و مٖبٗ اّيوٟر ثٖب ٥دبٝٔ م٤ مٖبٗ اّزٚد٦و ث٦٘ ٕ زْل اّد٦بسبد 

 االىز بد٥خ.
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 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 14 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

   وذى إطار عاو نالستمزار انماني في انذول انعزبيت عاشزاا:
 

 ٛ االىز بداد رورجط االىز بداد اًّوث٦خ ثبالىز بد اًّب٤ّٖ ٕ٘ خالُ  لح ى٠ٚاد، رغًِ ٝ
 ومخ ّزؤص٦و اّٖزق٦واد االىز بد٥خ ٟاّٖب٦ّخ اّل٦ّٟخ. ٟ ٦ْٜ، ٥َٖ٘ اّٚلو م٤ ثًض 

 اّ م٠اد ٠ّٖاعٞخ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ  ٢ْ ٕدز١٠ االىز بداد اًّوث٦خ، ٟميب  ّٖب ٤ْ٥: 
 
اًِّٖ  ٢ْ اصلار رطو٥ًبد رزهٖ٘ أٝلاك ٟامؾخ ٟ ٕؾلدح  ّزؾي٦و االسزيوار .أ

٦و أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ اّٖزبؽخ ٟميب  ّْج٦ئبد اّزطو٦ً٥خ اّٖب٤ّ ٕ٘ خالُ رمج
 اّيبئٖخ م٤ ٕ زْل اّلُٟ اًّوث٦خ.

 
رؾل٥ل اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثبّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٟٕٚؼ ٝ ٛ اّدْمخ اّ الؽ٦بد اَّن٦ْخ .ب

زيبر٥و ثزمج٦و ٕ زْل أدٟاد اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، ٟسْمخ عٖع اّج٦بٙبد ٟرْي٤ اّ
ٟ ا٠ًّْٖٕبد ٟاسز لإٞب ٩غوار رؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ. ثبّمجع ٥َٖ٘ أٗ رًْت 
اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ، م٤ ٝ ٛ اّٖوؽْخ، دٟرا  ٕؾ٠ر٥ب  م٤ ادارح اّد٦بسخ االؽزواز٥خ 

 ا٦َّْخ، ٕ٘ خالُ روأسٞب ّْدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثزؾي٦و االسزيوار اّٖب٤ّ.
 
اّز٤ ٦ّم ّل٥ٞب ثًل،  ٖ برك اّٖوٍؤ٥خ اًّوث٦خ،رؤس٦م اداراد ّالسزيوار اّٖب٤ّ م٤ اّ.ج

ر٤ًٚ ثزًؤ٥ؤ  صيبمخ اّٖ بأو اّٚلب٦ٕخ ثبّيمب  اّٖ وم٤، ٟاّز٠اصِ ٕع ا٫داراد 
اّٖٚبظوح م٤ اّٖ برك اّٖوٍؤ٥خ ا٩خو١، ٟعٖع اّج٦بٙبد ٟا٠ًّْٖٕبد ؽ٠ُ ا٠ّٖم٠  

 ٟا لاد اّزيبر٥و ؽ٠ُ االسزيوار اّٖب٤ّ م٤ اّلُٟ اًّوث٦خ .
 

رٖضِ اّدْمخ ا٦ًّٖٚخ ثزمج٦و  ،غبّم أٟ ّغبٗ ٟأ٦ٚخ ر٤ًٚ ثبالسزيوار اّٖب٤ّرط٦َِ ٕ.د
اّد٦بسخ االؽزواز٥خ ا٦َّْخ، رز٠َٗ ٕ٘ اّ لٕبد راد اًّالىخ ٟم٤ ٕيلٕزٞب اّٖ وك 
اّٖوٍؤ٣، ٦ٟٝئخ س٠ه اّٖبُ، ٟٟزارح اّٖب٦ّخ، ٟاّ ٚبد٥و اّد٦بد٥خ اّٖدزيْخ ، ٟزارح 

اّزؤ٦ٕ٘ ٟصٚبد٥و مٖبٗ أ٠ٕاُ ا٠ّدائع، االىز بد ٦ٟٝئخ ا٫شواك  ٢ْ شوٍبد 
ٟصٚبد٥و مٖبٗ اّيوٟر ثٖب ٥دبٝٔ م٤ مٖبٗ اّزٚد٦و ث٦٘ ٕ زْل اّد٦بسبد 

 االىز بد٥خ.
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 توافقىالدواداتىاالحترازوظىوالدواداتىاالقتصادوظىالكلوظىىىى

 15 أمانظىمجلسىمحافظيىالمصارفىالمركزوظىومؤدداتىالنقدىالطربوظ

هذا وعهً ضىء ما تمذو، وبانىظز نألهميت انمتشايذ نتذميك االستمزار انماني، مه خالل 
ىجىد لذر كبيز أدواث انسياساث االدتزاسيت انكهيت، فئن وجاح هذي انسياساث يزتبظ ب

مه االتساق وانتىافك مع إجزاءاث انزلابت انمصزفيت مه جهت، ومع انسياساث 
االلتصاديت انكهيت وتذذيذاا انسياست انىمذيت مه جهت أخزي. في هذا اإلطار، يذعى فزيك 
عمم االستمزار انماني في انذول انعزبيت، انسهطاث اإلشزافيت نتطىيز انتزتيباث 

يت انتي تعشس مه فزص انتىسيك وانتىافك بيه انسياساث واإلجزاءاث انتىظيم
 االدتزاسيت وانسياساث االلتصاديت انكهيت.
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 . 2006 –اٌذفغ اٌٙاِح ٔظاٍِاً ِٚغؤٌٍٚاخ اٌّصاسف اٌّشوضٌح اٌّثادئ األعاعٍح ٌٕظُ  .15
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