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 تـقديـم

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

ناول يصننننننن قة عة المجلسع أوراق عمل ت  جان وفرق العمل المنبث در عة الل
شها هذه اللجان والفرق. إضافة إلى ذلكع يعد  الم ض عات والقضايا ال ي تنا 
 ننندوق النقد العربي ضننمة ممارسنن ه لنشنناةه كيمالة فنية لهذا المجلسع عد اً 

ية  ية والمصننننننرف قد لب الن قارير واألوراق في مخ لف الج ا ال ي ت علق مة ال 
بيلشننننلة المصننننارف المركزية ومؤسننننسننننات النقد العربية. وتعد هذه ال قارير 
واألوراق مة أجل تسهيل اتخاذ القرارات وال   يات ال ي يصدرها المجلس. 
وفي ضنننننن ض ما تضننننننمن ه كل هذه األوراق وال قارير مة معل مات مفيدة عة 

لمجلس أله مة م ض عات ذات  لة بيعمال المصارف المركزيةع فقد رأى ا
المناسننننننب أن ت اأ لها أكبر فر ننننننة مة النشننننننر وال  ري . لذلكع فقد با ننننننر 
الصنننننندوق بنشنننننر هذه السنننننلسنننننة ال ي ت ضنننننمة األوراق ال ي يقدمها السنننننا ة 

لى جالب ال قارير واألوراق ال ي تعدها اللجان والصننننننندوق ص ل إالمحافظية 
رض مة النشرع في ت فير القضايا النقدية والمصرفية ذات األهمية. وي مثل الغ

المعل مات وريا ة ال عي بهذه القضنننننننايا. فالهدف الرهيسنننننني منها ه  تزويد 
مل أن تساعد هذه يالقارئ بيكبر  در مة المعل مات الم اصة ص ل الم ض ع. ل

 صرفية العربية. لمالسلسة على تعميق الثقافة المالية والنقدية وا

  وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد هللا الحميديعبد الرحمن بن 

 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
 صندوق النقد العربي
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  تمهيد: أولا 
 

إ راكاً ألهمية ال دخل المبكر لمعالجة ج الب الضعف في المصارفع بما يعزر 
مة سالمة وكفاضة النظام المصرفي واس قرارهع لا شت اللجنة العربية للر ابة 

تظهر ج الب ضعفع وارتيت المصرفية م للبات ال عامل م  البن ك ال ي 
 .إعدا  ور ة اس ر ا ية

كيفية ال عرف على ت ك ن ال ر ة مة جزأية رهيسييةع يبحث الجزض األول منها 
ع وكيفية ال عامل معه مة خالل اس عراض عد  مة المبا ئ البنك الضعيف

م خذة واالر ا ات الخا ة بهذا الشينع فيما ينا ش الجزض الثالي اإلجراضات ال
مة  بل السللات الر ابية تجاه البن ك الضعيفة. كما ت ضمة ال ر ة تجاري 

 عد  مة الدول العربية في هذا الشين.
 

ا   التعرف على البنوك الضعيفة: ثانيا
 

: ال ي جد تعريف محد  للبنك الضعيفع التعرف على البنك الضعيف -أ
الش اهد إال أله يمكة ال عرف على البنك الضعيف مة خالل عد  مة 

والمؤ راتع منها أن تك ن سي ل ه أو مالضته المالية م دلية أو س شهد 
 حسينات ج هرية على كل مة م ار ه الماليةع ب القيامتدلي ما ل  ي   

ألظمة الضبط  ع إ ارة المخاةرعهلعمللم ذج ةبيعة المخاةر لديهع 
 ضمة أةر رمنية محد ة. والر ابة. وج  ة الح كمة واإل ارة لديه وذلك

 

ت ضمة المبا ئ واالر ا ات مبادئ التعامل مع البنوك الضعيفة:  -ب
 لل عامل م  البن ك الضعيفة ما يلي:

 

                                                           
   .تشكر أمانة اللجنة العربية للرقابة المصرفية، البنك المركزي األردني على إعداد مسودة الورقة 
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ال عرف المبكر على المخاةر: يجب على السللة الر ابية تبني  .1
اس خدام أ وات  ا رة على بناض لظرة مس قبلية عة أعمال البنك 

ومراجعة ألظمة الح كمةع  مثل مؤ رات االلذار المبكرع
والر ابة على المس  ى الكلي واخ بارات السيناري هات 

 الضاغلة.
 
أسل ي ال دخل المبكر لمن  صدوث المشكلة: يجب على السللة  .2

ن ت دخل في مرصلة مبكرة لمن  تل ر وت س  أالر ابية 
 المشكلة ومن  تيثيرها على مس  ى النظام المالي.

 
مشكلة البنك الضعيف: على السللة  في ال عامل م الفعالية  .3

الر ابية بذل الجه   الالرمة و راسة جمي  الع ا ب لل   ل 
 عند ال عامل م  البنك الضعيف. لى إتخاذ القرار المناسبإ

 
وض   ليل  اخلي واضح ي ضمة مبا ئ الح كمة السليمة  .4

ن تق م ألل عامل م  البن ك الضعيفة: على السللة الر ابية 
يبية االجراضات الداخلية لل عامل م  البنك  ب صمي   ليل

الضعيف وآلية اتخاذ القرار المناسب ي  افق م  صج  مشكلة 
 البنك وأثره على النظام المالي.

 
ال ناسق وااللسجام: يجب أن تك ن االجراضات الُم خذة مة  بل  .5

السللة الر ابية م ناسقة وواضحة بحيث يسهل تلبيقها في 
يجب أن تك ن هذه االجراضات مبنية  صال صدوث أرمات. كما

على لظام تقيي  فعال ألعمال البنك ي ناسب م  صجمه ولشاةه 
وخل ة أعماله ومدى ترابله وتداخله م  المؤسسات األخرى 

 في النظام المالي.
 
الشفافية وال عاون:  يام البنك والجهات ذات العال ة ب حّري  .6

 ات.الد ة لدى تزويد السللة الر ابية بالمعل م
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تجنب تيثير المشكلة على المس  ى النظامي: يجب تكثيف  .7
الجه   الر ابية لدى ال عامل م  البن ك ذات األهمية النظامية 
ال ي ي جد لديها ترابط كبير م  المؤسسات المالية األخرىع 

لى ل اهج كارثية على المس  ى النظامي إاألمر الذي  د يؤ ي 
 في صال صص ل ضعف لديها.

 
ر المبكر: مة الضروري أن تق م السللة الر ابية ال حضي .8

بال حضير المبكر لل يكد مة  درتها على االس جابة بشكل 
مناسب في صال صدوث أرمةع وعليه فمة المه  إلزام البن ك 
بإعدا  خلة تعافي تبية فيها خل ات معالجة األرمات 
والمؤ رات الُمس خدمة مة  بلها ل جنب تعرضها للفشل 

 وال عثر.
 

عراض بما يلي: ضعف يمكة تلخيص األأهم أعراض البنك الضعيف:  -ج
مالع ارتفاع الرافعة الج  ة األ  لع الخفاض الربحيةع خسارة رأس 

سي لة. السمعةع مخاةر الالماليةع ارتفاع الشهيه للمخاةرع مخاةر 
ت لخص أه  أسباي تلك األعراضع في ضعف آلية اتخاذ القرارع 

 لم ذج العمل لدى البنك.ضعف الح كمةع عدم مالهمة 
 

 د تن ج الصع بات ال ي ت اجهها البن ك مة عدة ع املع ولكة بشكل 
رهيسي تنب  المشكلة في معظ  األصيان مة مشاكل اه مالية. كذلك  د 
تحدث المشاكل لدى البنك ل يجة مخاةر الس قع المخاةر ال شغيليةع 

ورغ  أن هذه مخاةر أسعار الفاهدة أو المخاةر االس راتيجيةع 
المخاةر ذات أهمية أ ل مة أهمية مخاةر االه مانع إال أله يجب أن 
ي   ال ح ة لها مة  بل البنك واالس فا ة مة ال قنيات الم ل رة 
واأل وات المس خدمة ل خفيض تلك المخاةر وخلق ال  ارن بية 

تقبل البنك لمخاةر مرتفعة مس  ى المخاةر المقب ل والعاهد الملل ي. 
وارتفاع مس  ى تعثر الدي ن ومشاكل السي لة والخفاض مس  ى رأس 

 . المالع ينب  غالباً عة ضعف في ألظمة الح كمة لديه
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صد ت المبا ئ األساسية للر ابة الفعالّة الصا رة التحضيرات المسبقة:  - 
عة لجنة بارلع الق اعد األساسية لنظام الر ابة الحصيفة على البن ك 

ً لمعالجة والمؤسسات المالي ً أساسيا ة. تلعب بعض هذه المبا ئ  ورا
مشاكل الضعف لدى البنك ومن  صدوثهاع ويجب أن تملك السللة 
الر ابية الق ة ال شريعية والقال لية الالرمة لفرض ال عليمات 
واالجراضات الملل بة لدى ال عامل م  البن ك الضعيفة وال ي ت ضمة 

 ما يلي:
 
بممارسة النشاة  له والسماأ  اعد  املة ل رخيص البنك  .1

المصرفيع االس ح اذ أو االس ثمار في البن ك وتملك 
 المصلحة المؤثرة فيها.

 
  اعد ر ابية وار ا ات للبن ك ومعايير محد ة لكفاية رأس  .2

 وصدو  ال ركزات. عالمالع السي لةع منح االه مان
 

م للبات محد ة لضمان فعالية الح كمة وال ي ت ضمة سياسة  .3
ألظمة ضبط ور ابةع ألظمة إل ارة المخاةر  للمكافآتع

 منسجمة م  اس راتيجية البنك و رجة تعقيد عملياته.
 

تقيي  مس قبلي لجالب المخاةر لدى البنك على المس  ى  .4
االفرا ي وعلى المس  ى الم صد م  األخذ بعية االع بار 

 أهمي ه على مس  ى النظام المالي.
 

  تزويدها للسللة الر ابية ال قارير الر ابية ال ي يجب أن ي  .5
بحيث ي   مراجع ها وتحليلها على المس  ى االفرا ي والم صد 

 للبنك.
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 اع ما  معايير محاسبية إلعدا  البيالات المالية مقب لة عالمياً. .6
 

للاق ومعايير الر ابة على البن ك وال ي ت للب اس خدام لظام  .7
 ال ف يش.الر ابة المبني على المخاةر لدى اعدا  خلط 

 
األةر القال لية وال شريعية بما فيها الق ة القال لية التخاذ  رار  .8

 صل البنك واأل وات المس خدمة لذلك.
 

إةار لل عاون م  الجهات األخرى ذات العال ة س اض كالت  .9
تك ن مسؤولي ها الحفاظ على االس قرار  عمحلية أو أجنبية

 لمالي.ا
 

ل حدي الذي ت اجهه السللة الر ابية ه  االتعرف على البنك الضعيف:  -ه
 درتها على ال   ف على مؤ رات البنك الضعيف  بل ان ي ل ر ذلك 

إلى لى فشل البنك. ل حقيق هذا الغرضع تلجي السللة الر ابية إويؤ ي 
 مجم عة مة اآلليات واأل واتع منها:

 
يجب ال ركيز على المقاييس ال الية  مؤشرات المتانة المالية: .1

 لى ضعف البنك: إواع بارها أصد المؤ رات ال ي  د يؤ ي تراجعها 
 

ال ي تع بر ج هر إ ارة المخاةر لسبة كفاية رأس المال  -
لدى البنكع صيث يُع بر ارتفاع هذه النسبة مزيداً مة األمان 

لى إألم ال الم  عيةع في صية أي تراج  فيها  د يؤ ي 
 ضعف البنك وريا ة اص مالية تعثره.

 
( وهي أصد مؤ رات  درة NPLلسبة الدي ن الم عثرة ) -

البنك على تقيي  المخاةر االه مالية واتخاذ القرار االه مالي 
ويُع بر ارتفاع هذه النسبة مؤ ر على وج   ضعف لدى 
البنك ويجب ان تق م السللة الر ابية ببذل المزيد مة العناية 

 أسباي هذه المشكلة ومعالج ها. لل   ف على
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مقاييس الربحية لدى البنك وت مثل في لسبة العاهد على  -
صق ق الملكية ولسبة العاهد على الم ج  ات ووج   
الحراف كبير في كلفة األم ال بالمقارلة م  الم  سط لدى 
البن ك االخرىع صيث تع بر هذه المقاييس أصد المؤ رات 

على وج   ضعف لدى البنك  المبكرة ال ي يدل تراجعها
 لدى مقارل ها م  البن ك األخرى في لفس النظام المالي.

 

ن تلقى اه ماماً كبيراً مة  بل أال ي يجب مؤ رات السي لة  -
السللات الر ابية لما لهذا مة أثر في  درة البنك على 
ام صاص أي  دمات وال عامل معها بكفاضة وفعالية وأن 

ت  د ينذر بحص ل أرمة لدى أي تراج  في هذه المؤ را
رمة على مس  ى النظام المالي البنك وت صاعد وتيرة األ

في صال عدم  درة البنك على ت فير السي لة لل فاض 
 بال زاماته.

 
 qualitativeلى المعايير الن عية )إيمكة اللج ض  المعايير النوعية: .2

(measures  ل قيي  ألظمة الح كمة لدى البنك وتقيي  مدى مالهمة
الصالصيات ومدى مراعاة البنك ل ج   فصل بية إ ارة األعمال 
وإ ارة المخاةرع ومالهمة مس  ى المعرفة لدى أعضاض مجلس 
إ ارة البنك ومقدرته  على م اجهة أي تحديات ت اجه البنك والقيام 

 ة بفعالّية.بدوره  الر ابي على اإل ارة ال نفيذي
إضافة إلى ذلكع يجب مرا بة المؤ رات على مس  ى اال  صا  
الكلي ومدى تيثيرها على النظام المالي مثل مؤ رات ال ضخ  
وتغير أسعار الفاهدة وتحليل مدى تيثيرها على األوضاع المالية 

 للبن ك.
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ي عية إطار عملية المراجعة والرقابة من قبل السلطة الرقابية:  -و
عمليات الر ابية للسللة اإل رافيةع وج   ت ا ل مس مر بية تضمية ال

السللة الر ابية والبنك لل يكد مة ال زامه بنسب كفاية رأس المال 
لى إالمقررة وال ي يجب أن تغلي جمي  المخاةر ال ي ي اجهها إضافة 

تشجي  البنك على تل ير تقنيات إ ارة المخاةر لديه وتل ير األ وات 
في عملية ال قيي  الداخلي لكفاية رأس المال لديه. وعلى ال ي يس خدمها 

 السللة الر ابية مسؤولية مراجع ها بشكل  وري.
مة المناسب أن ت ضمة عملية المراجعة والر ابة الفعالّة على أعمال 
البن كع لظام الر ابة المبني على المخاةرع وعلى السللة الر ابية 

الالرمة ل قيي  خل ة العمل لدى البنك ت فير الم ار  البشرية وال قنية 
لى ألظمة الضبط إ ارة باإلضافة واس راتيجي هع ج  ة الح كمة واإل

والر ابة الداخلية لديه بحيث ي   ال   ف على ج الب الضعف لدى 
البنك في مرصلة مبكرة. يعني ذلك ال عرف على مخاةر خل ة العمل 

م  عمالض مرتفعي  ال ي تحمل مخاةر عالية مثل اس هداف ال عامل
المخاةر. يجب أن تبذل السللة الر ابية جه   كبيرة لمعرفة 
ال عرضات ال ي ي اجهها البنك وم الة ةرق ضبلها وال خفيف مة 
مخاةرها مة خالل مهام تف يش  ورية على أعمال البنك لل عرف بشكل 

ي ف اه  يق على تلك ال عرضات م  تلبيق خلة عملية لل خفيف من
 صال الحاجة لذلك.

 
س كفل عملية لعملية المراجعة من قبل السلطة الرقابية: ركائز أساسية  -ر

الر ابة الميدالية ومدى تركيزها على عمق المشكلة لدى البنك وابعا هاع 
وج   مس  ى   يق مة تقيي  جالب المخاةر لدى البنك وكيفية ا ارته 

 و  ة مركزه المالي.
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بج الت تف يش ميدالية على أعمال البنك خالل مة المناسب القيام 
ف رات  صيرة ي ركز هدفها على ال   ف على ج الب عدم الكفاضة لدى 

همي ه على مس  ى النظام المالي أالبنك وهذا يع مد على صج  البنك و
وما ية المشكلة وأثرها على مس  ى البنك والنظام المالي ككل. هذا 

مهمات ال ف يش خالل ف رات رمنية  عدا  تقارير ال ف يش عةإويجب 
معق لة  ون تيخير بحيث يضمة ذلك اتخاذ القرار المناسب بخص ص 

أثر على تل ر  مة ج الب الضعف لدى البنك وعدم تيجيل ذلك لما له
 المشكلة و ع بة صلها.

تمكة الر ابة المك بية مة ال   ف على ج الب ضعف لدى البنك مة 
ير الر ابية الدورية ال ي ي   تزويد السللة خالل البيالات المالية وال قار

الر ابية بها. كذلك يجب على السللة الر ابية تل ير لظام الذار مبكر 
يع مد على معل مات مس خرجة مة ال قارير الدورية ال ي ي   تزويدها 

عدا  لماذج  ا رة على ال نبؤ باص مالية ‘للسللة الر ابية بحيث ي   
 فشل.تعرض البنك للضعف أو ال

فيما يخص تقيي  لم ذج األعمال لدى البنكع فإن  درة السللة الر ابية 
داة فعالّة لل   ف مبكرا على جالب الضعف لدى البنك. ـعلى فهمه يُعد 

وعليه فمة واجب السللة الر ابية تقيي  لم ذج األعمال لدى البنك 
لى و درته على االس مرارية وبال الي القدرة على الحك  بشكل مبكر ع

أي مشاكل  د ت اجه البنك في ظل لم ذج األعمال الذي ت  تبنيه مة 
  بل البنك.

 ارة لدى البنك مة أه  ركاهز مة جالب آخرع تُع بر ج  ة الح كمة واإل
البنك لضمان لجاأ عملياته وعليه فمة واجب السللة الر ابية ال يكد 

المجلس في  ارة واس قاللي ه  ومدى فعاليّة مة ج  ة أعضاض مجلس اإل
الر ابة على ا ارة مخاةر البنك وام ثاله وال يكد مة ج  ة الظمة 

 الضبط والر ابة لديه.
همية الخ بارات السيناري هات الضاغلة علاض اإلإأخيراًع يجب 

(Stress Testing كما يجب ان ت ضمة ال شريعات والق الية المعم ل .)
عافي وة ارئ بها في الدولة الم للبات الالرمة إلعدا  خلة ت

 لل حضير لل عامل م  أي أرمة بنكية مح ملة.
 

12

اإلجراءات اإلشرافية والرقابية للتعامل مع البنوك الضعيفة



 

 

 

تساعد عملية الر ابة شراف على المستوى الكلي: عملية الرقابة واإل -أ
على المس  ى الكلي على ال عرف على أية  دمات  د ي عرض لها 
النظام المالي على المس  ى المحلي أو العالمي وبال الي تقيي  تيثير ذلك 

لي و درته على ام صاص الصدمات. كما تساعد على النظام الما
الر ابة على المس  ى الكلي للنظام المالي وتحليل المعل مات على 
مس  ى القلاعات اال  صا ية والنظام المالي يساعد على اعلاض 

 مؤ رات الذار مبكرة  د تؤثر على أ اض بنك بشكل منفر .
 بل السللة المعنية  اس خدام أ وات م عد ة مةفي هذا اإلةارع يمكة 

بالر ابة على المس  ى الكلي للنظام المالي مثل رأس المال لم اجهة 
ال قلبات الدوريةع رأس المال الملل ي مة البن ك ذات األهمية 

هذه األ وات  د ت  تصميمها للحفاظ على م الة الجهار المالي  .النظامية
 ية.واس يعابه ألية  دمات  د تحدث خالل ال قلبات الدور

 
تشمل مصا ر المعل مات ال عرف على مصادر المعلومات األخرى:  -ة

البنك الضعيفع ج الب الح كمة لدى البنك واإل ارةع صيث ي عية على 
السللة الر ابية ال  ا ل بشكل مس مر م  ا ارة البنك ومجلس اال ارة 
إذ يُع بر ذلك مة وساهل الر ابة الفعالّة وال يجب ان يق صر ذلك على 
البن ك ال ي لديها مشاكل في مركزها المالي. كما يمكة إلزام لجنة 
ال د يق المنبثقة عة مجلس إ ارة البنك ب زويد السللة الر ابية  ون 
تيخير بيية ج الب ضعف تظهر مة خالل عملية ال د يق لدى البنك 

 وعة أية عمليات غير سليمة تمارسها إ ارة البنك. 
 

ا لثثا  الُمتخذّة من السلطات الرقابية تجاه البنوك الضعيفةالجراءات : ا

 االجراضات الُم خذّة مة السللات الر ابية تجاه البن ك الضعيفة: تشمل ما يلي:
 

يجب على السللة الر ابية في صال وجود خطط للتعافي والطوارئ،  .أ
ا  راي البنك مة ال عثر أن تق م بال نسيق م  السللات المعنية ل ض  
خلة ة ارئ مفصلّة و املة لل عامل م  البنك الضعيف لغاية 
االس جابة بشكل كفؤ آلثار فشل البنك على كافة المس  يات. يجب أن 

تشمل البن ك  ت ضمة خلة الل ارئ العديد مة السيناري هات بحيث
ذات األهمية النظامية والبن ك الصغيرة وبحيث ي   وض  األسس 
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الالرمة لدراسة مدى  يام السللة الر ابية وبال عاون م  الجهات 
 األخرى المعنية ل ض  خلة لحل البنك وتصفي ه إذا تللب األمر ذلك.

مة جالب آخرع يجب على السللة الر ابية ال يكد مة أن البنك لفسه 
ه خلة تعافي يمكة االع ما  عليها وخص  اً البن ك ذات األهمية لدي

النظامية. يجب أن ت ضمة الخلة اجراضات البنك لدى تعرضه لمشاكل 
(. كما يجب أن ت ضمة Viabilityمعينة تهد  اس مراري ه في العمل )

خلة ال عافي اس راتيجية البنك والمؤ رات الالرمة الم علقة بمعالجة 
لمال أو م اجهة ُ ّح السي لة إضافة الى مؤ رات الخفاض رأس ا

لإللذار المبكر ومدى  درة البنك على اس مرار  يامه باألعمال الحرجة 
(Critical Services ع كذلك ي عية تحديث خلة ال عافي بشكل  وري)

أو و ت صدوث أية تغيرات ج هرية في لم ذج األعمال لدى البنك. 
افي إلجراضات معالجة مشاكل السي لة اخيراًع ي عية تضمية خلة ال ع

 وفقدان ثقة الجمه ر. 
 

لمعالجة عدم كفاضة البنك وج الب الضعف اإلجراءات التصحيحية:  .ب
الللب منه إجراض عد  مة الخل ات لديهع ي عية على السللة الر ابية 

ال صحيحية ال ي يجب تلبيقها مة البنك تحت ر ابة السللة الر ابية أو 
رسمي إذا تللب األمر ذلك. مة هذه اإلجراضات ما مة خالل تدخل 

 يلي:
 

تحسية ج  ة الح كمةع وألظمة إ ارة المخاةر والضبط  .1
 والر ابة.

 
ت فير السي لة مة خالل ضخ السي لة مة المساهمية أو  .2

المس ثمريةع واال  راض أو ا دار السندات او تمديد ت اريخ 
 االس حقاق.

 
صق ق المساهميةع مثل تعليق اي مة صق ق المساهمية بما  .3

فيها صق ق ال ص يتع ومن  ت ري  االرباأ على المساهميةع 
وت لي ا ارة البنك مة  بل  خص او عدة ا خاص ي   تعيينه  
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و أمة  بل السللة الر ابيةع أو  مج البنك م  بنك آخر 
 االس ح اذ على م ج  اته مة  بل بنك آخر.

 
و أالبنك وال  س  فيهع مثل تغيير هيكل رأس المال عمليات  .4

هيكل السي لةع وض   ي   إضافية على الحدو  القص ى 
ل ركزات البنك وتقييد اعمالهع وبي  جزض مة م ج  ات البنك 

و أغالق عد  مة فروعه المحلية إوتخفيض عملياته مة خالل 
الدوليةع وايقاف العمل بيصد خل ة األعمال لديهع وةلب 

د مخصصات محد ة مقابل م ج  ات ذات مخاةر عالية ر 
 أو ج  ة م دلية.

 
في صال عدم  درة البنك على صل مشكل ه  الدمج واالس ح اذ .5

بنفسه فإله مة المناسب بحث صل ل م  القلاع الخاص تشمل 
  مج البنك أو االس ح اذ عليه.

 
ا رابع   الخالصة :ا

ا مما تقدم، فإن اللجنة العربية  للرقابة المصرفية وإذ تدرك عدم وجود انطالقا
طريقة أو منهج موحد لتحديد البنوك الضعيفة والتعامل معها، حيث يختلف 
ا لتعقد وتطور النظام المالي وحجم النظام  ذلك من دولة إلى أخرى وفقا
المصرفي، إل أن هناك معايير يمكن للسلطات الرقابية أن تتبناها لتفعيل دورها 

الضعيفة وكيفية التعامل معها، بما يساهم في الحد من حدوث في تحديد البنوك 
 أزمات. من أهم تلك المعايير:

 
وجود أنظمة قانونية وتشريعات كافية تكفل منح السلطة  -

الرقابية القوة والسلطة الالزمة للقيام بدورها باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتحديد نقاط الضعف لدى البنك وبحيث 

والقوانين بتوفير العديد من األدوات  تقوم هذه التشريعات
 والخيارات للسلطة الرقابية.
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وجود ترتيبات تشريعية يتم من خاللها اعداد إرشادات أو  -
دليل يتضمن تعريف محدد للبنك الضعيف سواء تم اإلفصاح 
عنها من قبل السلطة الرقابية او تم اإلبقاء عليها كتشريعات 

 تنظيمية داخلية.
 

ية متخصصة لدى السلطة الرقابية متعلقة وجود أنظمة رقاب -
بالبنوك المهمة على المستوى المحلي  تتضمن أنظمة انذار 
مبكر للوقوف على جانب الضعف لدى البنك وبحيث يتم 

 احتواء المشكلة لدى البنك قبل تطورها.
 

يمثل وضع األطر التنظيمية الجيدة إلدارة الزمات، أمر  -
ه األطر والتعامل معها ضروري ولكن التنفيذ الفعال لهذ

بمرونة وفقا لمتطلبات الحالة هو أكثر أهمية، ومن 
ا  الضروري اجراء محاكاة لحدوث أزمة لدى البنك وفقا
لسيناريوهات متعددة مع تشكيل فريق متخصص إلدارة 

 األزمات.
 

يتطلب التعامل مع األزمات المصرفية وجود رقابة حصيفة  -
وكذلك بإيجاد إطار على البنوك على المستوى الفرادي 

 للتعامل مع المخاطر النظامية على المستوى الكلي.
 

من المهم وضع أطر التعاون بين السلطات الرقابية المختلفة  -
المعنية بأعمال البنوك في الدولة بما يضمن انسيابية تبادل 
المعلومات بينها مع وضع التشريعات التنظيمية لضمان 

 كلة بشكل مشترك.تعاون هذه السلطات لمعالجة المش
 

يتعين أن يتوفر للسلطة الرقابية المعايير والخبرات الالزمة  -
لتحديد المدى الذي يمكن من خالله تقديم دعم السيولة للبنك 
لحماية البنك من الوصول الى مرحلة العُسر المالي وذلك فقط 

 في حال كان العُسر المالي يحمل الطابع المؤقت.  
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