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 تـقديـم

يصدر صندور اصنقو رصنقبي فص فصار  صمال اصنقان وص  ياصنقبلاصنقلوقة عصا صص
مناسصمح  ظفصنقلصدد  اصنقلييةيعص مساددادد دصنقو رصنقبي اعصم  ناصالاص
تتو  اصمونضدا ص ضاد ي صتو ضاده ص الصنقان وص نق،يااص ندصم قويعصقالصد  اصص
نقلييةيعصنقبي اع.صاضد  عصاق ص ق،اصيبرصندور اصنقو رصنقبي فصضدل صمل  ادت صص
ي م  نقت د  يي  نأل  نا  ف م تا   ألناددددكتد  يدفمد ندع  وادع قهدان نقلناسا ادران
نقنوننبصنقو ريعص نقلصددي اعصتتبابص بلاصنقلصدد  اصنقلييةيعص مساددادد دصص

  صنق ين ندصنقو درصنقبي ادع.صتبدرص دالصنقت د  ييص نأل  ناصم صمهداصتاددددهاداصنت د
 نقتونا دصنقتفصيصر   صنقلناس.ص  فصضوءصم صتالوت صنأل  ناص نقت   ييصص
م صمباوم دصم،ارةصا صموضدوا دص ندصنداعص فال اصنقلصد  اصنقلييةيعاص
  رص مىصنقلناسصنقلوضيصمن صم صنقلو ادبصموصتت  صقه صميقيص يندعصم صنقواديص

نقتفصتتادل صنأل  ناص  نقتوزي .صقاق،اص  رص  شديصنقصدور اص واديص الصنقادااداع
نقتفصي رمه صنقاد اةصنقلح  ظا صاق صه نبصنقت   ييص نأل  ناصنقتفصتبر  صنقان وص
 نقصدور اصوواصنق اد ي صنقو ريعص نقلصدي اعص ندصنأل لاع.صيتلةاصنق ينصم ص
نقواددددياص فصتو ايصنقلباوم دص زي اةصنقوافص هالصنق ادددد ي .ص  قهراصنقي اسص

ر صم صنقلباومد دصنقلتد ودعصوواصنقلوضددددو .صصموهد ص وصتة يدرصنق د  أص دفيقيصضد
نفماصموصتادد ارص الصنقادداادداعصاا صتبلابصنقة   عصنقل قاعص نقو ريعص نقلصددي اعصص

 نقبي اع.

 

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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 1مقدمة 
 

منقحتصنقكون ثصنقكقاباعص تحري دصنقت ايص فصنقلو خصم صواثصمثي  صاا ص
نقيض  اعص فصص نقااك دص تحظ ص   تل مص نقتفص نقلونضا ص مورص نقل قفاص نإلات ين ص
ي قاق،   اا ا اان ة نقل  ري نقلسثية اا  نإلات ين   م تا  ا ا نقب قم. اا ني 

 نقلسثيةليتقكعص  قلو خصصنقل  ريصنق  نقر قفص تصوا نقل قفاصض مصنور اصنقو رصص
نقلصي فص اا صص نقل قفصصنق ك  ص "نإلات ين ص نواا :ص   عصم ايم  ريصصاق ص

(Physical Risk)  " "ا تحوُّ تالاصص" (Transition Risk)م  ري  .ص
 حر ثصيون ثصرقاباعاصتسايصاق صخا  يص فصتا،صنقليتقكعصص  نقل ايعنقل  ريصص

ي  ااق  يوبكس  نقتحتاعا  ل   نقب معصنقللتاك د  نألنوا  نققو   نقل قاعص اا ص ص
نقل قاع يتفثيصص   نق ك ا دص نقلة ااص اقااص  نقتفما ص نأل يناص نقايي د.ص با ص
ي  قتةنم دصصاا صنإل  مثيصنقكون ثصنقكقاباع  اقبصزي اةصتك قا ضك   نقتفما  ااق 

)زي اةص فصتبويا دصنقللتاك دص نقاح ي (ص نألنواص)خا  يصنإلاتةل  ص فصص
مم ص ال صصنقب   ند م  ماكاع نقايي د نقتف تتفثي  فورنث ميتقكع  ت اُّي نقلو خ(.  

  ترنفصضالعصنقل قاعصنقلحتلاعصنقو هلعصا صص   ا  ينق   تتلةا  ام  ري نقتحّوا  ي صص
ت اُّي قلك  حع  يوتانع  نقلاتهاكا     نإلاتةل  ند  م قوي د  تحّوا  م   نقلو خ 

اق صموتن دص ت اضتص اص   وا دص نقلاتةليي ص ميةيصي، ءةاص نإلنت  اصم ص مخيىص
 . يةا صنقكي ووصاق صاضتص اصمو ،ضصنقكي وو

 
اق صص  2020قب مصص  مناسصنالات ين صنقل قف فصن،سصنقااد ااصتاايصاوص  ا دصص

  قلو خصنقكون ثصنقكقاباعص نقت ايص ص ألضين صنقو تنعصا صصنق ا  يصنقليتقكعص صموصص
يل صتاايصا نا دصاريرةصا صص.  (1)شكاصص  تا ا،تصم   صميندصمواصنقةل ناوا دص

اق  نقلو خص نقااقاعصص  نقت ايندص فص نقحين ةص نقترناا دص ا ه دص ا ت،  ص موص
 

The Implications of” ، تقرير  2020: مجلس االستقرار المالي نوفمبر  مصدر بيانات هذا الجزء 1
“Climate Change for Financial Stability .)ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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يُتوض  مو  نقلتيتقعصص تق رسصنقولوصنإلضتص ايصنقب قلفص اوه ا  نقتفثايصصيسايصاق ص
اا  ي  نقل قاع.نألمانءصص  ااق  نقلصي اع  اوناص نقل قاعصغايص نقق قغص  ياق،صنألنواص
نقل قفا  143ضالته صص نإلات ين   قلناس  ي  ا ال       ي    تييااوو  ااق  تتفثي  ضر 

نقحين ي.صص من  ظ  يةصنإلوتق سص اق ص قوروصقإلضتصدد اص قكااعص  فصص  تاايصا ناعص
ا ه دص  و ا مئويعصنقحين ةصص  ن ت،  ص نق يوص  ا هتا ص نص ص نه يعص    حاواص
اتكووصمهراة.ص  نقل قاع  تييااووصا ال صم صنألنوا  5.2  اص إوصوونقفقح قفن

نقر ناعص نوا ن،سص اق صص   توضبتص قا كيص نقلبيضعص نقل قاعص نألنواص ناقعص
ت، ؤالي  ف    ،يضا دصم صاهل قفصنألنواصنقل قاعص حابصميةيصنق    فصنقل  ع0.5

ي  حابص  فصنقل  عص 17 اق ص انقر ناع  . نق،يضاع نأليةي تا ؤم 
 

نقكقاباعصص نقكون ثص ا ص نقو هلعص نقل  ريص تفثايص مرىص ق ا سص نإلر  اص  فص انص
نقر ا ماردص بضص نقل قفاص نالات ين ص اا ص نقلو خص نختق  ندصص   ت ايندص

نقل  ريص  تفثايندص  عصنقل قاعص فصمونههعلت نمرىصنق  نأل ض  صنقا غكعصق ا س
عصور ثصنرم   نرصو الدص  نأل ض  صنقا غكعنختق  ندصص  اتهرات.  نقلو خاع

اصيحر ثصنن ، نصم، هئص فصنقولوصصترناا دصت ايصنقلو خ اقبصصم قاعصش ماعصص
 نالضتص ايصم ص قورصيقايص فصماب  صنقب   ند.ص

 
نقا غكعصص نختق  ندصنأل ض  ص ت اسص آخياص نقلساا دصم صه نبص ضر ةص مرىص

نقل قاعاصي ققووكص شيي دصنقتفما اصاا صمونناعصت ريمصنق رم دصنقل قاعصوت صص
اض  عصنقبونماصنقلو خاعصاق صنقلوهناعصنقح قاعصص   ااو ي  ،يضا د. فصظاصماومصنق

نأل ض  صنقا غكعاص يضا دصقتفثايندصمحتلاعاصتا  مص فص او ةصص  ندصختق  إل
اوتينزيعصتال مصظي  ه اصص قترن ايص نقحكوماعص نق  نعص نقر اص نلا صضك ا ته ص

وصتوافصا صنقصرم دصنقل قاعصنقلحتلاعصنقتفصيلك صمص  قلونههعنالاتبرناصص    قت قف
  نقلو خ.صت ايندصمخك  ص
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نقو هلعصا صنألضين صنقتفصتصابصنق  ايل صشلاتصنإلختق  ندص ل  ريصنقل ايعص
 ل صيسثيصص   وا دصنت  قاعصنقو هلعصا صت ايصنقاا ا دص نقتنقللتاك داص نقل  ريصنإل

نقكي وو مو ،ضص نضتص اص اق ص نقب قلفص نالنت  اص الااعص اا صصاا ص اص مثيص ق،ص
يون ثصرقاباعصصياق،صتالوتصنإلختق  ندصا تيننصور ثصص.  نإلات ين صنقل قف

تتح بصص نقللتاك دص يايص  قاا وع(.ص خا  يص فص ياقبص ااص  ص )يحر ثص
م صنن ، نصصنق ا  يصنقلق شيةصم صخالاصام  صنألنواص نقللتاك دصنقا موعصص

ضالته اصمل صيسثيصاا صضالعصننكا   دصنقلساا دصنقل قاعصتن لصنقايي دص نألاي.ص
م صنقو تجصص   فصنقل  ع  200ضتص ايعصصاصتن  زصمنلو صنق ا  يصنإلر ا فص بضصنق

ضيبص  "م  ي "ااص  صص   فورثصص   منإلهل قفاص مة اص ق،صص  نقلحاف نقايص
 .  2017 فصا مص هلهو يعصنقر ماواك و

 

نقبرص اختق  ندصض متص انناتين(ص إهينءص )مةاص و،ص نقلييةيعص نقلص  اص م ص يرص
م ض  صض غكعصتتال ص يضا دصمتبراةصت اسصمثيصت ايصنقلو خصاا صم وم دصص

   .نإلات ين صنقل قف
 

 فصضوءصم صت رماصتقيزصم لاعصا تل مصن نبفصنقاا ا دصنإلضتص ايعص فصا قو صص
نقبي اعا  وض  نآلقا د  نقلوهنا د نقلو اقع نقتف تُلكوه  م   نر نقل  ري  
نقلتصاعص  قكون ثصنقكقاباعص ت ايندصنقلو خصاا صنالات ين صنقل قفاصم صخالاص

اا صنق ك  ص  نقلو خاعصنقتهريرندصصتصلامصاختق  ندصم ض  صض غكعصت اسصمثيصص
 نقل قف.ص

 

نقو ضعصااتمص فصص نقلو خص نقكون ثصص   الص ت ايص ترناا دص اا ص نقاوءص تاااطص
نقكقاباعصاا صنإلات ين صنقل قفاص م صثمصنقتكياصاق صتن  بصنقر اصنقبي اعص

   ق صوص.
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مو  نقلتيتقعصص يُتوض   تق رسصنقولوصنإلضتص ايصنقب قلفص اوه ا  نقتفثايصصيسايصاق ص
اا  ي  نقل قاع.نألمانءصص  ااق  نقلصي اع  اوناص نقل قاعصغايص نقق قغص  ياق،صنألنواص
نقل قفا  143ضالته صص نإلات ين   قلناس  ي  ا ال       ي    تييااوو  ااق  تتفثي  ضر 

نقحين ي.صص من  ظ  يةصنإلوتق سص اق ص قوروصقإلضتصدد اص قكااعص  فصص  تاايصا ناعص
ا ه دص  و ا مئويعصنقحين ةصص  ن ت،  ص نق يوص  ا هتا ص نص ص نه يعص    حاواص
اتكووصمهراة.ص  نقل قاع  تييااووصا ال صم صنألنوا  5.2  اص إوصوونقفقح قفن

نقر ناعص نوا ن،سص اق صص   توضبتص قا كيص نقلبيضعص نقل قاعص نألنواص ناقعص
ت، ؤالي  ف    ،يضا دصم صاهل قفصنألنواصنقل قاعص حابصميةيصنق    فصنقل  ع0.5

ي  حابص  فصنقل  عص 17 اق ص انقر ناع  . نق،يضاع نأليةي تا ؤم 
 

نقكقاباعصص نقكون ثص ا ص نقو هلعص نقل  ريص تفثايص مرىص ق ا سص نإلر  اص  فص انص
نقر ا ماردص بضص نقل قفاص نالات ين ص اا ص نقلو خص نختق  ندصص   ت ايندص

نقل  ريص  تفثايندص  عصنقل قاعص فصمونههعلت نمرىصنق  نأل ض  صنقا غكعصق ا س
عصور ثصنرم   نرصو الدص  نأل ض  صنقا غكعنختق  ندصص  اتهرات.  نقلو خاع

اصيحر ثصنن ، نصم، هئص فصنقولوصصترناا دصت ايصنقلو خ اقبصصم قاعصش ماعصص
 نالضتص ايصم ص قورصيقايص فصماب  صنقب   ند.ص

 
نقا غكعصص نختق  ندصنأل ض  ص ت اسص آخياص نقلساا دصم صه نبص ضر ةص مرىص

نقل قاعاصي ققووكص شيي دصنقتفما اصاا صمونناعصت ريمصنق رم دصنقل قاعصوت صص
اض  عصنقبونماصنقلو خاعصاق صنقلوهناعصنقح قاعصص   ااو ي  ،يضا د. فصظاصماومصنق

نأل ض  صنقا غكعاص يضا دصقتفثايندصمحتلاعاصتا  مص فص او ةصص  ندصختق  إل
اوتينزيعصتال مصظي  ه اصص قترن ايص نقحكوماعص نق  نعص نقر اص نلا صضك ا ته ص

وصتوافصا صنقصرم دصنقل قاعصنقلحتلاعصنقتفصيلك صمص  قلونههعنالاتبرناصص    قت قف
  نقلو خ.صت ايندصمخك  ص
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( المادية  1شكل  الخسائر   :)(Physical Risk)    المناخ تغير  عن  الناجمة 
 والكوارث الطبيعية على مستوى العالم 

 ”The Implications of Climate Change، تقرير  2020المصدر: مجلس االستقرار المالي نوفمبر  *
“for Financial Stability . 

 
زمنية طويلة، مثل  ** تشمل األحداث المناخية: األحداث الناجمة عن التغير التراكمي في الطقس في فترات  

ذوبان الجليد في القطبين، ارتفاع درجة حرارة األرض. أما أحداث الطقس فتشمل: األحداث المفاجئة أو الناجمة  
عن األحوال الجوية بفترة قصيرة من الزمن مثل حدوث: عواصف مطرية أو ثلجية، جفاف، أعاصير، حرائق. 

يارات الجليدية والفيضانات. فيما يخص األحداث الجيوفيزيائية  بالنسبة لألحداث الهيدرولوجية فنذكر منها: اإلنه
 فتشمل: الزالزل والبراكين، واإلنزالقات األرضية، والتسونامي. 

 
 تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي أوالً: 

 
م تا صمنح ءصصتحٍر هرير مم م ن نبف نقاا ا د نالضتص ايع  ف  لةاصت ايصنقلو خصصيُ 

 ت،  صا هعصوين ةصنقلحتلاعصإل  نقر نا دصنقتفثايندص  تالوتصنقبريرصم  ضرصص  نقب قما
واثصموصهلا صنقلو ربصنقحين يعصص  اضتص ايعص نقل قاعاا صنق ك ا دصنإل  نأل نص

  اصهتل اف صنقن نبصنقصحفص نإلاقاتكووصايضعصقتحوالدصها يعصاتلترصآث    صص
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قار اصص نإلضتص ايعةصصتكتينقتفصص  نقو ماعاخ نعص  قواقعص نق  مناكته ص   اصعة نااا ص
نقة ناعص ضك  ص يبتقيص ي   واثص تفثين نق ك ا د  قات ايصص  مشر  نقلتا  اعص   قترناا دص

 نقلو خف.ص
 

 : موه   امخيىقل  ريصصت ايصنقلو خصارةصضووندصننت  اصصق الص رصم صنإلش  ةصاق صمو
نقتفصيصببص  اتونتيصموه دصنأل  ئعص نقهنيةص تحواصما  ندصنقتن  ةصنقب قلاع

مي نققبارص نقلرىص اا ص خ نعص تفثاي  ص ي تنوبص نقلوك ع.    م ص نقر قعص اا ص  ي نتص مم ص
نقبي اع نقلوك عص نقحين ة  اماتوىص قر ه دص نق ا ااعص نقلبرالدص منقحتص  ا  رص

ي   ا نقظون يصنقلو خاعصي قن، اص نقااوا ي    نضب  ي   هريرن يل صص  ا فصنقب قمصنقبي ف   مفقو  
ي  ا م  مرى نق لاا   اا   ورة   موصياهرص  انق  امع  يوتظي مو تةانا  ال نقت اق د 

 .مةيرصم صنقت اق دصنقلو خاعنقلو خص  ققارنوصنقبي اعص
 

دصنقه معصقت ايصنقلو خصنبك ا نزانا اا نك نوّ   نقاا ا د قإل فص انصنإلر  اصص
تتلةاصص  يل صاقبصموص يين ا   تا هوصيسثيصم صخالاصضو تا ص  اا  ااا صنق ك  صنقل قف

 نقو تنعصا صنألضين صنقتفصتاحبص  قللتاك دص نققواع نأل ق ص فصنقل  ريصنقل ايع
  تقوفصنقتحّوا نقتف تواف ا    نقتحتاعص نأل نضف.صمم صنق و ةصنقة ناعص تتلةاص فصم  ري

 تسثيص اكاص  انقب ث دصنقحين يع صنقت ،اضص فصنإلاقهريرةصتهراصص اا ا دصمو خاع
نقصري عصص   وا دصاتل اصنقلتةنيرصقاتنإلخ نعصص  ااا ا دصنإلنت جصنق ريلع    اسصاا 

 يناصصاتهالكصقرىصنأل اا صماتوىصااوكصنإل  اقاقائعصاا صماتوىصنقكابص  ألاونا
مل  ااساّي نق  تبريا   اضتص اصمو ،ضصنقكي ووا  اصنقتكا صم صص نقر اصنقتفصتحص

يوتظيصموصص  نقب ث دصنقكي وو.اماب  صنألنواصنقليتقكعص  ق ك ا دصنقلتاققعص فصص
ارناصقه ص  قاكاصنقنارصصات ين صنقل قفصا نصقمصيتمصت ريي  ص نإلتهراص الصنقل  ريصنإل

 اوه .ص تجنقتفصيلك صموصتو قلونههعصنق ا  يصنقل ايع
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ث ناع ههعص نقل ايعص نإلصصصام ص نقل  ريص تتين طص موص نقتفصصصص)نقتحوا(صصنت  قاعيلك ص
واثصمّوصتفثايندصت ايصنقلو خصيلك صموصتسثيصصصصاات ين صنقل قفيتبينصقه صنإل

نقن ين اعصصصصااق يص نقايي دص نق ك ا دص نقلو ربص م ص متوواعص منلواعص اا ص
صنقوظ مصنقل قف.صصمل صياّ مص ض ص الصنقل  ريصاا اص كيي عصشريرةصنقتين ط

صص
تكل صنبو عصتحاااصنقل  ريصنقلو خاعص ت االه ص فصيونه صتتكابصضر ةصتوقسصصص

اونماصصصنألخاص فصنإلاتق  م صصصصاا قاعصقترناا دصنقت ايندصنقلو خاعص فصنقلات قا
خ نعصم صضب صنققا ن دصصصاضتص ايعص توظالاعصيصببصتكهوّه امخيىصم قاعص 

اتن  عصصا صيلك صموصتسايصصاقاتحوالدصنقلو خاع.صصنقلتو يةصوواصنآلث  صنالضتص ايعصص
اا ااعصم، هئعص غايصمتوضبعصقت ايصنقلو خصاق صت اااصنقل  ريصنقل ايعاص قكوه صص

ضتص اصمو ،ضصنقكي ووصنقايصضرصينارص بضصصاتسايصاق صتبرياصغايصموظمصقإل
م  ريصنقتحواصاا صنقلرىصنق صاي.صاا صنقبكسصم ص ق،اص إوصتنوبصم صتفهااصص

نإلمةاص انصص مونناعص نق ص ااسايص نقل  ريصصنقتبرياص ور ثص نقب ث دص امك ناعص
صنقل ايع.

ص

مّل صاقباصم لاعص ضي  ةصنقتبلبص فصا ناعصمافقعصتقب دصنقتحوالدصصصاحيت
ايصقلونههعص الصنقل  ريص قابلاصا  ق،صقاتحصصانقلو خاعصاا صنقل  ريصنقل قاع

نقاا ا دصص ناتل اص اقيص م ا، ته ص م ص نقحرص نإلهينءندصاا ص ناتق ضاعص نت   ص
صن ينرص فصنقنهواصنقب قلاعصقاحرصم صمخك  ص الصنقظ  ية.نقاي  يعص نإلص

 

تحاااصترناا دصنقت ايندصنقلو خاعصاا صنقلاتوىصصصيافصصل ااتمص اصصار   فص انصنإل
نقلحتلاعصصصصآث    ضتص ايص نإل نقلافقعصصتبةية هراصصنقل قاعص صانقوافص هالص
صاتينتاناعصقإلو رعص  قل  ريصنقلو خاّع.صااتل اصتوهه دصصاص اارناصنقنارصقه  نإلص
ص
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 التغيرات المناخية   المخاطر اإلقتصادية والمالية الناجمة عنثانياً: 
 

ي انقلاتوىصنقب قلفصص  اا صاناتصا ه دصنقحين ةصص ا هعص  0.8-1.2ي ر ص دصص   ت، ا 
.ص ضرصمهل صنقبال ءصموص2مئويعصم   نعص لاتوي ته صضقاص تيةصنقتحوالدصنقصو ااعص

نإلص ا ص نتجص نقت اايص نق انص يتاقبص اه ص يةناص الص نقتفص نق  زيعص بوصيصصنقب ث دص
ا  نقت اّيند نقلو خاع  ا  مضين  و اةا   و تنعتتين  صنألضين صنق  .نققايي

نقبونن  ا ص نققياص وين بصص تونمص نقحيص موه دص  نق،اا ن دص موه دص
 ت،  صصاا صنقن، اص   تجصمةاصنقتفصتو اص مخيىصمةموع غاي  نق    دص نقةالزاصص

  فصص  اننيناصنقاونواص ت اصصماتوىصنقناارص نقةاوجاماتوىصاكحصنققحيص 
ضتص ايص نقوا رصنإل اييعص م ايعصصاوه صخا  يصص  تجصم  ريصان لعصيوتظيصموصيو

ي    قت قفصاتسص  اا صمانءصنق ك  صنقل قف.  ثي وتل 
 

نقر قف نقو رص نور اص موصص3ياايص اق ص نقب رصاص مرن ص اا ص نقلق شيةص نألضين ص
قاكون ثص ي   1.3  ن  ةدص  نقكقاباع  نقل ضفص اووي  ممييكف  ا ال   )م صص  تييااوو 

  تصم صاهل قفصنقو تجصنقلحافصنقب قلف(.ص فصو اصتوننا   فصنقل  ع  0.2وونقفصص
م صص وتق سصنقحين ياواصتقاغصا هعصنإل نقب ث دصنق  زيعص فصنقوابصنقح قفصصنإل
  .ص ق صت تصيصنت  جص ق،صاا ص2100مئويعص حاواصا مصص  عا ه  5.0   3.2 ا صص
نقحين ةصصا ا ه دص ااو حابص ت،  ص ي   تجاص اص ميا  ماتوي دصص  اوه   ت اايص فص

نألمك   نقكقاباعص تفثايندص  كواص نقكون ثص  نقيرو عص زي اةص تايةص شرةص
  ت،  صمواوبصنقلا لص اقبصتوا ا مةاصتحلضصنقلحاك داصم  ا ائاعصنألخيى

 
2 Global Warming of 1.5°C (IPCC special report) (2018): Framing and Context. 
An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to eradicate poverty. 
 
3 IMF (2020), Global Financial Stability Report (2020). 
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صنقل ايع.

ص

مّل صاقباصم لاعص ضي  ةصنقتبلبص فصا ناعصمافقعصتقب دصنقتحوالدصصصاحيت
ايصقلونههعص الصنقل  ريص قابلاصا  ق،صقاتحصصانقلو خاعصاا صنقل  ريصنقل قاع

نقاا ا دصص ناتل اص اقيص م ا، ته ص م ص نقحرص نإلهينءندصاا ص ناتق ضاعص نت   ص
صن ينرص فصنقنهواصنقب قلاعصقاحرصم صمخك  ص الصنقظ  ية.نقاي  يعص نإلص

 

تحاااصترناا دصنقت ايندصنقلو خاعصاا صنقلاتوىصصصيافصصل ااتمص اصصار   فص انصنإل
نقلحتلاعصصصصآث    ضتص ايص نإل نقلافقعصصتبةية هراصصنقل قاعص صانقوافص هالص
صاتينتاناعصقإلو رعص  قل  ريصنقلو خاّع.صااتل اصتوهه دصصاص اارناصنقنارصقه  نإلص
ص
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م صنقليهحصص  الصنقت ايندصنقلو خاعص نت  نه صاا صنققائع نققح  ص     وصنقناار.
صنالضتص ايع.صصموه صقاييعاصخ نعيصموصتسثيصاا صنقبريرصم صنألناكعصنق

 

 آثار الكوارث الطبيعية على النظام المالي ثالثاً: 
 

مياص نقلتبا عص  قلو خص نقل  ريص يصتسثيص يا،اعصصصص  نقل قفصااا ص نقوظ مص اتن  عص
ا صيلك صموصتسثيص الصنقصرم دصاا صوييعصماب  صنألنواصاقيصصصصاقاصرم دص

نال تل وص نقااوقعص م  ريصصصصانق ك ا دص نقر ا م  ريص تةاناص موص يلك ص يل ص
نقل  ريصصصصندصاان نقاومصصااا صتونه صصصصانةصنقكياصنقل   اصاا صنإلي، ءص تبهرنت .

.ص ضرصصاضاب اكاصص  ققووكص نقلساا دصنقل قاعصتحري دصماتنرّةصيصببصنقتوقسص ه صص
تاب ص الصنقت اايندص فصرقابعصنقل  ريصم ص ب قاعص بضصنألا قابصنقح قاعص

ضر ةصصصيحرصم اا صمي نعصنقوظ مصنقل قفص صصضرصيسثيصصإلان ةصنقل  ري.ص انص ر  ل
ص.ال ن دصنققووكصاا صنإلضيننصنقلصي فص تو ايصنق

 

صق ص رنيعصمونههعص بضصنقايي دصغايصاتاايص بضصنقر نا دصصصصام صههعصمخيى
خ نعصموه صنقايي دصاصصنقل قاعصقل  ريصماتنرّةصن هلعصا صنقتحوالدصنقلو خاع

ا صصصصتجنقو شكعص فصمن اصنقك ضع.ص ال صي صصنقلساا دصنقل قاعاصيلك صموصيو
نقل  ريصنقلو خاعصزي اةص فصم  ريصنقتبةيص فصمح  ظصنق ي نصم صتينه صضالعصص

بصما لصنققح  ص زي اةصنألنوا.ص با صاقااصنقلة ااصيلك صموصيسايصن ت،  صمواوص
ضالعصص نن ، نص نقلو زاص اق ص قل قكفص خا  يص اق ص نقلو خاعص نقكون ثص تونتيص

صص.نقب   نداصمل صيةيرصم صونمصنقل  ريص فصمح  ظصنق ي نصنقب   يع
ص

نقاا اا اا صصصص فص انص نقكقاباعص نقكون ثص نقالزمعصيسثيص ضو ص نقااوقعص صصتو ايص
يصصصاضتص اصإلق  مناكعصناليتت بصنقتفصتهمصضك  صصصصااا صنققووكصصنقتفصتيتكةصما ا 

نقل قاعصصانقتفما  نألاوناص نقكون ثصصصصا مناكعص ت اّ ص يل ص نألنوا.ص  ضالعص
اا صنق ك  صنقل قف.صتتلةاصنقل  ريصص نقكقاباعصم  ريصتا اااعص م  ريصااوقع



13

تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي    

13 
 

نقل قف نق ك  ص مساا دص قه ص تتبينص نقتفص ما صصصاصنقتا اااعص امك ناعص سص فص
صصامم صم  ريصنقااوقعصص.نقت واعم صمون ا  صنققاييعص صفنوقه نقكون ثصنقكقاباعص 

نقتفصضرصت ا،ه صنقك  ثعصصصص ارمصنقا ا صص هفصتتبابص احبصنقوان  ص اقبصو قعصنقها 
صنقكقاباع.

ص

آخيا ه نبص نقكون ثصصصم ص توضب دص اا ص تكيمص نقتفص نقت ايندص تسثيص موص يلك ص
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صات ين صنقل قفص كيي عصغايصمق شية.صنإلصاا صصآث  صااقاعنقلو خاعص
ص

يص صصا ت،  صم  ريصنقاواصيلك صموصتسايصنقل  ريصنقل ايعصنقلتةنيرةصاق صصصصاقاق،صصتقب 
اق صخا  يصسايصصيصصاصنألميصنقايصضرص فصضالعصنألنواصنقل قاعصصان ، نصم  ريصص 

 م قكفصنألنواص نقلساا دصنقل قاعصنألخيى.صضرصتظهيصم  ريصنقاواصقاقووكصص
يصميا  اقبصنقةي اندصنقل، هئعص فص"ماب  / ونمش"صنقل  ريص اقبصارمصنقا ا صصصص 

ص. ور ثصت اق دص فصنقاواصص افوصنأل    صنقلات قااعصقألنواصنقل قاع
 

   اتق  صرقابعصنا ر صنق   مصاا صصصصامم ص  قواقعصق ك  صنقتفما ص اا اةصنقتفما 
نقتحورصم صنقل  رياص إن صيق  صم صميةيصنق ك ا دصايضعصقال  ريصنقل ايعص
نقلاتح ع.ص اق،ص نقلكتتقا ص مك ققتهمص  قتبويا دص تاي ص و اص خ نعص فص

نقتفما صنق ا  يصنقل ايعصنق ا صنقكون ثصنقكقاباعصنقتفصالصصصصو هلعيتحلاصضك  ص
 الصت تصيصخا  يلصاا صنقتبويا داصصصقتوقسصنقلبتلرة.ضل صنل  جصنصصترخاصا اةيص
اتةل  يع.صصضين صنقتفصتونمصا صتر و صمق غتصقاب  رندصنإلق صنألا اصتتبرىصص

نقكويااصص نقلرىص اا ص نقمم ص نقحوناثص نقت ايصصصصو هلع   ت،  ص تايةص شرةص ا ص
ت كاعص بضص اا ص نقتفما ص ضك  ص ضر ةص ارمص اق ص يسايص موص يلك ص نقلو خفص

نآلث  صنقااقاعصقاكون ثصنقكقاباعصاثيصت اصصصاق صت، ضمصصيسايص ر  لصصصصنقل  رياصمل 
صامك نا دصاا اةصنإلال  .ص

ص

تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي    

12 
 

م صنقليهحصص  الصنقت ايندصنقلو خاعص نت  نه صاا صنققائع نققح  ص     وصنقناار.
صنالضتص ايع.صصموه صقاييعاصخ نعيصموصتسثيصاا صنقبريرصم صنألناكعصنق

 

 آثار الكوارث الطبيعية على النظام المالي ثالثاً: 
 

مياص نقلتبا عص  قلو خص نقل  ريص يصتسثيص يا،اعصصصص  نقل قفصااا ص نقوظ مص اتن  عص
ا صيلك صموصتسثيص الصنقصرم دصاا صوييعصماب  صنألنواصاقيصصصصاقاصرم دص

نال تل وص نقااوقعص م  ريصصصصانق ك ا دص نقر ا م  ريص تةاناص موص يلك ص يل ص
نقل  ريصصصصندصاان نقاومصصااا صتونه صصصصانةصنقكياصنقل   اصاا صنإلي، ءص تبهرنت .

.ص ضرصصاضاب اكاصص  ققووكص نقلساا دصنقل قاعصتحري دصماتنرّةصيصببصنقتوقسص ه صص
تاب ص الصنقت اايندص فصرقابعصنقل  ريصم ص ب قاعص بضصنألا قابصنقح قاعص

ضر ةصصصيحرصم اا صمي نعصنقوظ مصنقل قفص صصضرصيسثيصصإلان ةصنقل  ري.ص انص ر  ل
ص.ال ن دصنققووكصاا صنإلضيننصنقلصي فص تو ايصنق

 

صق ص رنيعصمونههعص بضصنقايي دصغايصاتاايص بضصنقر نا دصصصصام صههعصمخيى
خ نعصموه صنقايي دصاصصنقل قاعصقل  ريصماتنرّةصن هلعصا صنقتحوالدصنقلو خاع

ا صصصصتجنقو شكعص فصمن اصنقك ضع.ص ال صي صصنقلساا دصنقل قاعاصيلك صموصيو
نقل  ريصنقلو خاعصزي اةص فصم  ريصنقتبةيص فصمح  ظصنق ي نصم صتينه صضالعصص

بصما لصنققح  ص زي اةصنألنوا.ص با صاقااصنقلة ااصيلك صموصيسايصن ت،  صمواوص
ضالعصص نن ، نص نقلو زاص اق ص قل قكفص خا  يص اق ص نقلو خاعص نقكون ثص تونتيص

صص.نقب   نداصمل صيةيرصم صونمصنقل  ريص فصمح  ظصنق ي نصنقب   يع
ص

نقاا اا اا صصصص فص انص نقكقاباعص نقكون ثص نقالزمعصيسثيص ضو ص نقااوقعص صصتو ايص
يصصصاضتص اصإلق  مناكعصناليتت بصنقتفصتهمصضك  صصصصااا صنققووكصصنقتفصتيتكةصما ا 

نقل قاعصصانقتفما  نألاوناص نقكون ثصصصصا مناكعص ت اّ ص يل ص نألنوا.ص  ضالعص
اا صنق ك  صنقل قف.صتتلةاصنقل  ريصص نقكقاباعصم  ريصتا اااعص م  ريصااوقع



14

تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي    

14 
 

ا ت، صونمصخا  يصصصص(ا3(ص )2وابصم ص وصمقا ص  قاكاا ص)صص فصن،سصنقاا اا
 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةصصصص214نألنواصنقو هلعصا صنألووناصنقنويعصم صص

-ص2010 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةص)صص1,618(صقاصاصاق صص1989-ص1980)
ميند.ص  قواقعصقا ا  يصصصص7(اصميصموص الصنق ا  يصتا ا،تصميةيصم صص2019

 فصنقل  عصم صصص37.1وونقفصصنقلسم صاااه صم صضقاصشيي دصنقتفما اص  رص ا تصص
(اصواثص اغصاهل قفصخا  يصنألنواصص2019-2010اهل قفصنق ا  يص فصنق،تيةص)ص

 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةصنقلايو ةاصم   اصصص601نقلسم صاااه صوونقفصص
(.صمم صص2 ااووصا ال صي ا  يصم قاعصألنواصغايصمسم صاااه ص)شكاصصصص1,017

ض  ة اوتاتص نق   نداص  رص ماتوىص ونمصصصصاا ص واثص م ص نأل ق ص نقليتقعص آاا ص
نقو هلعصا صنألووناصنقنويعصنقتفص ا تصص  ااووصا ال صصصص65.9خا  يصنألنواص

اص فصوا صه ءدصض  ةصممييك صنقال قاعص فصنقليتقعصنقة ناعصص2019ممييكفص فصا مصص
 ااووصا ال اصمم صض  ةصم     ص  رصه ءدص فصنقليتقعصنقة قةعصصصص45.3  ا  يص ا تصص
 ااووصا ال اص فصوا صه ءدصض  ةصممييك صنقالتاواعصصصص13.6وونقفصص  ا  يص ا تصص

نقين بعص  ا  يص ا تصص نقليتقعص نقك  يقفص فص ا ال صصص11.9 موك عص  ااووص
ممييكفاص ه ءدصياصم صض  ةصماتينقا ص م ضا نواا ص ض  ةصا يي ا ص فصنقليتقتا صص

اووصا ال صص اصصص4.1نق  ماعص نقا ااعاصا ص ا تصنق ا  يصنقل قاعصقريهل صوونقفصص
  ااووصا ال صممييكفصاا صنقتونقف.صصصص5.3ممييكفص ص

 

نقلسم ص غايص نقل قاعص نق ا  يص ت  سص  العص )نقتفص نقحل يعص م صواثص نوةص مم ص
نقليتقعصنأل ق صص ا يي ا ص ض  ةص نقل قاع(اص  رصاوتاتص نق ا  يص اااه صاا صاهل قفص

اصميصموصمبظمصنألنواصنقل قاعص فص2019 فصنقل  عص فصا مصصصص82 ،نوةص ا تصص
 صه ءدصض  ةصآاا ص فصض  ةصا يي ا صغايصمسموعصضرصنقكون ثصنقكقاباع.ص فصوا

 فصنقل  عاص فصوا صي نتصنق،نوةصنألضاصق   ةصصصص72نقليتقعصنقة ناعص ،نوةص ا تصص
(.ص يُلك صنإلاتوت جصمل ص3 فصنقل  عص)شكاصصصص39ماتينقا ص م ضا نواا صا ص ا تصص
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ي   اقب ونم نقل  ري نقو هلع ا  نقكون ث نقكقاباعا  هف م  ههع تسثي ااق 
نأل يناص نقايي  ضك افص خا  يص فصاا ص ور ثص خالاص م ص نقل قاعاص غايص دص

 ملتاك تهم  منوقهما  م  ههع مخيى تُكقر شيي د نقتفما  خا  ي   اوع.  
 

نأل ينا  نقايي د  ضك ا د  قتفثي  نقلق شية  غاي  نآلث    اغ، ا  يُلك   ال  ياق، 
ااوت اص قا ا  يص نق ك ا دص تكقرص الص اوص واثص نقكقاباعاص  نقتفما ص  قكون ثص

ي قا ك   ن قلصي فص مساا دصنإلضيننصنألخيىاصواثصاتسثيصنقكون ثصميا 
نقكقاباعصاا صضر ةصضك ا دصنأل يناص نقايي دص نقتفما صاا صتاريرصنقتةنم تهمصص
نقلتبا ع   قا ا  ي  نتانعي  ي و  ق،  اونء  نإلضيننا  نققووك  مساا د  تن ل 
وت صص م ص نقل قاعاص نقلينيةص م ص تفثيص نقوظ   ص م ص ، رنوص نقة  تعص   ألنواص

قال ن دصنقب   يعصتن لصنق ي ناصنألميصنقايصيبكسصم لاعصتوق صنقحكوم دص  
نقلو خصص ت ايص ا ص نقو هلعص قال  ريص نقوخالعص قابونضبص نقلييةيعص  نقلص  اص
مةاصص تاققه ص نقتفص نألخيىص نقل  ريص اق ص نقكقاباع.ص انص  إلض  عص  نقكون ثص

 م  ريصنقتا ااص م  ريصنقاواص م  ريصنقااوقعص غاي  .ص
 

تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي    

14 
 

ا ت، صونمصخا  يصصصص(ا3(ص )2وابصم ص وصمقا ص  قاكاا ص)صص فصن،سصنقاا اا
 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةصصصص214نألنواصنقو هلعصا صنألووناصنقنويعصم صص

-ص2010 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةص)صص1,618(صقاصاصاق صص1989-ص1980)
ميند.ص  قواقعصقا ا  يصصصص7(اصميصموص الصنق ا  يصتا ا،تصميةيصم صص2019

 فصنقل  عصم صصص37.1وونقفصصنقلسم صاااه صم صضقاصشيي دصنقتفما اص  رص ا تصص
(اصواثص اغصاهل قفصخا  يصنألنواصص2019-2010اهل قفصنق ا  يص فصنق،تيةص)ص

 ااووصا ال صممييكفص فصنق،تيةصنقلايو ةاصم   اصصص601نقلسم صاااه صوونقفصص
(.صمم صص2 ااووصا ال صي ا  يصم قاعصألنواصغايصمسم صاااه ص)شكاصصصص1,017

ض  ة اوتاتص نق   نداص  رص ماتوىص ونمصصصصاا ص واثص م ص نأل ق ص نقليتقعص آاا ص
نقو هلعصا صنألووناصنقنويعصنقتفص ا تصص  ااووصا ال صصصص65.9خا  يصنألنواص

اص فصوا صه ءدصض  ةصممييك صنقال قاعص فصنقليتقعصنقة ناعصص2019ممييكفص فصا مصص
 ااووصا ال اصمم صض  ةصم     ص  رصه ءدص فصنقليتقعصنقة قةعصصصص45.3  ا  يص ا تصص
 ااووصا ال اص فصوا صه ءدصض  ةصممييك صنقالتاواعصصصص13.6وونقفصص  ا  يص ا تصص

نقين بعص  ا  يص ا تصص نقليتقعص نقك  يقفص فص ا ال صصص11.9 موك عص  ااووص
ممييكفاص ه ءدصياصم صض  ةصماتينقا ص م ضا نواا ص ض  ةصا يي ا ص فصنقليتقتا صص

اووصا ال صص اصصص4.1نق  ماعص نقا ااعاصا ص ا تصنق ا  يصنقل قاعصقريهل صوونقفصص
  ااووصا ال صممييكفصاا صنقتونقف.صصصص5.3ممييكفص ص

 

نقلسم ص غايص نقل قاعص نق ا  يص ت  سص  العص )نقتفص نقحل يعص م صواثص نوةص مم ص
نقليتقعصنأل ق صص ا يي ا ص ض  ةص نقل قاع(اص  رصاوتاتص نق ا  يص اااه صاا صاهل قفص

اصميصموصمبظمصنألنواصنقل قاعص فص2019 فصنقل  عص فصا مصصصص82 ،نوةص ا تصص
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 فصنقل  عاص فصوا صي نتصنق،نوةصنألضاصق   ةصصصص72نقليتقعصنقة ناعص ،نوةص ا تصص
(.ص يُلك صنإلاتوت جصمل ص3 فصنقل  عص)شكاصصصص39ماتينقا ص م ضا نواا صا ص ا تصص
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( شركات  2شكل  قبل  من  عليها  المؤمن  وغير  عليها  المؤمن  األصول  خسائر   :)
األربعة   العقود  خالل  العالم  مستوى  على  الطقس  أحداث  عن  الناجمة  التأمين، 

 األخيرة

 The Implications of” “Climate Changeاصت يييصص2020نقلصر :صمناسصنالات ين صنقل قفصنو لقيصص •
for Financial Stability . 

(: خسائر األصول المؤمن عليها وغير المؤمن عليها من قبل شركات التأمين،  3شكل )
 )حسب كل قارة(  2019الناجمة عن أحداث الطقس على مستوى العالم في عام 

 The Implications of” “Climate Changeاصت يييصص2020نقلصر :صمناسصنالات ين صنقل قفصنو لقيصص •
for Financial Stability . 
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اصتبرصنقل  ريصنقل ايعصمهلعصم صواثصت اامصنألنوااص قك صصن واعصمخيىم صص
ي  ي   )نقلكاو  د(ا  م صواثصت اامصنق صوم  ثلع م  ري تواف ميا  ألوصا واص  نظين

ي  تونتين ميةي  مك قق د  اق   تساي  ي   نقتفما   ونل  ي    ميقي  متوضب  ي و   فصص  مل  
تنألنا.صص موص م ص نقتفما ص تكا،عص تيت، ص موص ييهحص قاق،اص توض صشيي دص نتانعص

يلك صص الصنقل  ري.ص مةاصصنقتفصتونه صص  نقلو رب  نقتفما صا صت ريمصخرم ته ص ف
ميا نقل ايعص نقل  ريص تسايص ي موص ن تل ناعص اقبصص    خا  يص ور ثص تينه صصاق ص

 م  نن ، ن نقي حاّع قال تيضا .  نقتر   دصنقو ريع
 
آخي  م  تتص  اه نبص نإلص    ر ضرص نقلصي فص نقلالونصم  ريص عص تل وص  ق ك  ص

  ألنواصنقل ايعاصم صنقل  ريصنقلتبا عص  ر ةصضك  صنقتفما صاا صت كاعصم  ريصص
 اكاص   امل صيلك صموصيسايصنق صتفثايندص ندص برصنظ مفص نا   ا الصنألنوا

نق، ااا ص فصص م ص نقل يضووص غاي مص قه ص يتبينص نقتفص نقل  ريص م ص يةيرص
 نقاواصنقل قاع.ص

 

عصنتانعصقال  ريصنقل ايعاص  رصميت،بخا  يصصاق صصنققووكصصياق،ص فصو اصتبيضتصص
يسايص ق،صاق صزي اةص فصنقين بعصنقل قاعص ت ااصصنا رصنق ي نص) رن  صنقح هعصص
اق صنقح، ظصاا صضر ته صاا صنقارنا(.ص يلك صموصيسايص انصاق صتا امصنقصرمعص

  قت قفصص  اضتص اصنقح ا فصاق صنقحرصنقايصيسايص ا صاق صخا  يصميقيصقاقووكاا صنإل
ق صمةيرصم صنقتينه ص فصنإلضيننصنقلصي ف.ص ضرصيت، ضمص انصنقتفثايص اقبصميصصا

زي اةص فصتكا،عصتلوياصنققووكص ت ،اا دص فصنقي حاعاصمل صضرصيسايصاق صمةيرص
 م صنضب اصمالءةصنققووكص يسايصاق صت ،اضصنإلضينن.
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بم رابعاً:   الوعي  التغيرات  ا  وضوعأهمية  تداعيات  من  على  لحد  المناخية 
 النظام المالي

 

 فص تيندصنقكون ثصصنإلضيننصص  تينه نقايصيالاصصاوصااوكصنقلساا دصنقل قاعصص
نقتفما تينه صص ص  نقكقاباع ضقاصشيي دص م ص نقل  ريص يسايصصيُ   ات كاعص موص لك ص

ضرصيسايص ق،صص  اضتص اصنقح ا ف ر  لصاق صت ،اضص نا ص فصاا ا دصتلوياصنإل
آث  صنقل  ريصنقلتبا عص  قلو خصاا صنق ك  صغايصنقل قفاص ضرصيسايصص  ، ضماق صت

نن ، نصنقولوصنالضتص ايص ر  لصاق صزي اةصنق ا  يصنقتفصتونههه صنقلساا دص
 ارمصنقا ا ص افوصونمصنقل  ريصنقلتبا عص  قلو خ.صو قعصص  ور ثصنقل قاع.ص

 
 

اقي نقحر اص اقيص نقلتبا عص  قلو خص نقل  ريص ن اص يسايص موص نقلساا دص  يلك ص
م  تا امص اق ص نإل نقل قاعص اا ص نقل  ريص ن واعاصصت ،ا ص نقل قف.ص ل ص ات ين ص

يلك صموصيالحص  قتووي اصا صرييبصن اصنقل  ريصاق صم ص مص فصم ااص ض صص
ا قلاعصم صص تلتصصمنلواعص موص نقليهحص نقب قلف.ص ل ص نقصبارص قتحلاه صاا ص

نقلو خاعص نابعصنقوك اص اهوقعصصشيي دصنقتفما صنق ا  يصنقو هلعصا صنألورنثص
ميقي.ص  قلةااصضرصتكووصمنلواعصمتوواعصم صنقل يضا صنأله نبص فص ض صهارص

نق  نعص كاصصإل نق ا  يص يسايصصا قعاتاب بص موص يلك ص مخيىاص ن واعص م ص .ص
مياص نقحر اص اقيص ي نقتبينص نقل  ري    تا امص اقيصص   اساي  ااق ص نإلضيننص

تسثيصاا صص تاكاصم  ريص اق ص اق صص  ىاخيم  ا قع ص يتييةص فصصما قعصصنقحر اص
ا هعصالصتكووص ا صمةاص الصنقر اص نألنظلعصنقل قاعصض ا ةصاا صنقصلواصمم مص

 ات ين صنقل قف.نإل اا  مةاص الصنقل  رياص  رصيسايص ق،صاق صم  ري
 

قام صص نقاوماصمنقحتص نقلو خاعص نقل  ريص نقلبواع ت،  ص تايةص شرةص  اااك دص
م   اصص إل  نقل قفص نقل  ريصات ين ص مونههعص اا ص نقل قفص نق ك  ص ضر ةص تن لص

نقت ايندص ا ص الص نق  نوناعص نقتص نقلتفتاعص نقتحوالدص ا ص ينبصص   واعم ص نقتفص
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موه اص نقتفص نقلوتظيةص قاحرص نقلو خاعص نقت ايندص م  ريص قلونههعص ناتل ا  ص
نإل يتلةاص فص نألا افص "نإلمحو   ص نق ص مو ،ضصصنت  اص  نقب ث دصاضتص اص

 نقكي وو".ص
 

 با صاقااصنقلة ااصاك،تصشقكعصنققووكصنقلييةيعص نألههةةصنإلشين اعصنقلبواعصص
ي  ي   42    قوظ م نقل قف نألخايا   ف منلواع متو ماع تام و قا  اصاا صصااون

  .امجصنقل  ريصنقليتقكعص  قلو خص فصنظمصنإلشيناص مينضقعصنالات ين صنقل قف
ي   نق ا  يصنقا لعصنقتفصضرصتوافصواصصقاتحوالدصنقكقايةص فصماب  صنألن   نظين

نقلو خا ت ايص نإل  ا ص نقاا ا دص تكاا ص نقل  رييوق فص قلينا ةص   وتينزيعص
اا صاقااصنقلة اص إا نجص  م صخالاصاقةنمصنقلساا دصنقل قاع  انقلو خاعصنقوظ ماع

 . نقا طص)نقتحلا(ختق  ندصا ااو  يو  دصنقل  ريصنقلو خاعص ف
 

ن ، نصضالعصمنوقه صصا ضرصتونه صنألريناصنقتفصالصتبتلرص الصنقتحوالدصم  ريصص
.صتوافصنقل   اصصتاوثصنققائع البته ص وت صمزم دصم قاعص  قواقعصقاايي دصنقتفصص

نإل ي  افوص اييب  نألنوا  ماب    تت اي  اورم   نقل قف  تح بص  ات ين   نتانعص
نإل توهرصصنقل  ريص نقلتوضبع.ص غايص نقل ايعص م ص نقنت  قاعص موص  رال ا بضص اا ص

ي انألاوناصتا ص فصص اورصتحريرصنألاب  اصص  اتق     م  ري ت اي نقلو خ  قو هة ا 
ي  ونمصنقاي صنقلحتلاص مثيصنقاا ا دصص   قك  ماب   نألنوا ضر ال تبكس ياا 

 وتق سصنقحين يصاق صا هتا صمئويتا صم صمضا.نقالزمعصقت ،اضصنإل
 

ي صص نإل   ال ص تكا،عص نإلم   نعص نقحين يص تكا،عص اا اعصصنحق سص اق ص نت  اص
اتق ضاعصقص قحصنقحرصم صصااا ا دصا معص  إوصتقوفاصنقب ث دصنق  زيعن ، نصنإلا
وتق سصنقحين ياص ينبصموصتكووص الصنقب ث دصمضاصتكا،عصم صتحلاصنت  جصنإلنإل

 نقاا ا دصموا عصاا صنقلاتوىصنقب قلف.ص
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ي  وتونءصينبصا  صههواصهلا صنألريناصنحوصنإلهينءندصنقالزمعصإل  اقاق،  تقب 
نقحتلاع.صص نقل  ريص نقاي  يصص الص نقلو خصصم ص ت ايص نقوافص ل  ريص تبةيةص

اا ا دصص نقلييةيعص تقوفص نقحكوم دص نقلص  اص نقكقاباعاص ضا مص  نقكون ثص
اان ةصيون ثصم صم  ريص ب قعصتفخاص فصنإلاتق  صم  ريصت ايصنقلو خص نقكون ثصص

 .نقكقاباع
 

 والكوارث الطبيعية  المخاطر الصحية بمخاطر تغير المناخ عالقةخامساً: 
 

نقب قلاعصخالاصص نقصحاعص نألزم دص تونتيص تت  ر اوص نألخاياص م صتص ارصص  نقب رص
ي اصواثصصنقل  ريصنقلو خاع  برصيومصخكيصنقتبينصقلاقق دصنألميننص  يةانا يوم 

 تبنةص  )مةاصنق،اا ن دص تاوثصنقلا ل(.  ختالاصنقتونزن دصنقلو خاعصانققاييعصم صص
ي  نقت ااريع  و قا  نقكااع نقول  جص نقل قاعص نقتوقسص  قل  ريص يل صيصببصاا صص  ااا ص

نقكافصص نالضتص اص نقلو خ  ص،ع  بّ قعانل  جص م  ري  إل  اا نج  اتاب بصص  ق،ص
  ت   صنق صنقاالاا اقبصنإل انقتحواصنقلو خف  يصنقلات قااعصنقو هلعصانقل  ر
نقت  ي اع  نقةمواع نققا ن دص نقا ا ص ص انقالزمعصم ص نقلو خصاا صص  آث   ارمص ت ايص

 نقلرىصنقلتواطص رياصنقتكا صمب .
 

نإل تيتقطص موص ينبص ه  حعصصقاق،ص نقب قلاعص ل   معص يو  ن صاتينتاناعص    اي سص
هو صم  ئعصهريرةصظ ل   معصنقل  ريصنقلحتلاعصق  نقلاتنرص)اا صاقااصنقلة ا(ص

 موصينييصنقبلاص  ان هلعص ص،عصمق شيةصم صغايصمق شيةصا صنقتحوالدصنقلو خاع
ي  اتةل  ص نقتن  ةصنحوصصاتهالكص نإلصاا صموصتتحواصمنظلعصنإلنت جص نإل  تر ينا 

نإلش  ةصصالص رصم صص  .2050  ا مح ابصنقتحريصنقكقايصنقلتبابص حا اصنقكي ووص فصصت
نقكي ووصصاياق،صص وا اص اا ا دص نقلو خفص م رناص نقتحريص م   نعص موص  ق ص

واثصص  انقا ا ص ا صنأل رناصنقب قلاعص نقاا ا دصنقلتقبع  نق،ياتةقتصص  2050  ب مق
نقتحري دص واثص  تقيزص م ص نقبي اعص ا ندص نقاا ا دصنقلق ااتاب بصص    قلوك عص

 نقب قلاعصنقلتا  اعص فص انصنقلن ا.ص
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ي     ص  ،اي سصيو  ن صنقلاتنرااص إوصواصمزمعصنققبراصم صنقر نا دص نأل ح ثص   
واصص م ص يتمص  قتةنم ص موص ت ايينبص ي خ  انقلو خم  ريص تفخايصص  صون  موص

ألزم دصهريرةصمشرصخكو ةصم صص نقر ا يبينصضرصاتن  عصقات ايندصنقلو خاعصنإل
 .  نقح قاعنألزمعص

 

 مخاطر التغيرات المناخية  من الحد سادساً: 
 

موضو  م ص  منقحص مافقعصص  نقتب ماص نقلو خص ت ايص تقب دص  ماحعآث  ص م ص قاحرص
نإل نقصباري ص اا ص نقلو خاعص خالاصصنألزم دص قووظص ضتص ايص نقل قف.ص ضرص

ضويعص   اونمنأل ايو ماكاعص نقب قلاعصاصنألخايةص نقل قاعص قالوظل دص ي ماص ن ينرص
نقب ث دصنق  زيعص  فصتحوياصمنل رص نإلضاالاعص فصنقتحاايصقب قمصمو ،ضصنإلص

 قاقائع.ص نقصريبنإلنت جص
 

اا   ض    تيّية  نقكقاباع  قاكون ث  ايضع  نأليةي  نققارنو  منقحت 
تانبه ص  اضتص ايص نقل قفنإل  ناتينتانا دصقل   معصآث  صنقكون ثصاا صنقصبارص

 .ا  فص ق،صموظل دصا قاعصمةاصنور اصنقو رص نققو،صنقر قاص
 

نقكي ووص تابايلص اكاص ب اص توها صص ماب  ص نقتر يناعص فص نقةي اةص تبتقيص
اقيصناتةل  ندصمق شيةصص  انقلون اصنحوصنقر اصنأليةيصايضعصقاتحوالدصنقلو خاع

نقلاترص نقلا  ي ص نققائعن فص اا ص قاح، ظص نقه ا عص ي   امعص  ابص  صصت   ب الي   اوصين
  فص انص  انقوظا،عص نات رنمصنقك ضعص ك، ءة  ت وا دصاتةل  ص فصنقوون ةصميقيصقإل

 نإلر  صينبصنقبلاصاا صتح ابصنقبونماصنقت قاع:ص
 

  قلب قنعصت ايصنقلو خ عواثص و كصضي  ةصماحص تابايصنقكي ووص اكاص ب ا: -
نحوصصا صرييبصص نإلنقتحواص نقك ضعصاريلعص مرن صصنصنظ مص نقكي وناعصاا ص قب ث دص
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ي  وتونءصينبصا  صههواصهلا صنألريناصنحوصنإلهينءندصنقالزمعصإل  اقاق،  تقب 
نقحتلاع.صص نقل  ريص نقاي  يصص الص نقلو خصصم ص ت ايص نقوافص ل  ريص تبةيةص

اا ا دصص نقلييةيعص تقوفص نقحكوم دص نقلص  اص نقكقاباعاص ضا مص  نقكون ثص
اان ةصيون ثصم صم  ريص ب قعصتفخاص فصنإلاتق  صم  ريصت ايصنقلو خص نقكون ثصص

 .نقكقاباع
 

 والكوارث الطبيعية  المخاطر الصحية بمخاطر تغير المناخ عالقةخامساً: 
 

نقب قلاعصخالاصص نقصحاعص نألزم دص تونتيص تت  ر اوص نألخاياص م صتص ارصص  نقب رص
ي اصواثصصنقل  ريصنقلو خاع  برصيومصخكيصنقتبينصقلاقق دصنألميننص  يةانا يوم 

 تبنةص  )مةاصنق،اا ن دص تاوثصنقلا ل(.  ختالاصنقتونزن دصنقلو خاعصانققاييعصم صص
ي  نقت ااريع  و قا  نقكااع نقول  جص نقل قاعص نقتوقسص  قل  ريص يل صيصببصاا صص  ااا ص

نقكافصص نالضتص اص نقلو خ  ص،ع  بّ قعانل  جص م  ري  إل  اا نج  اتاب بصص  ق،ص
  ت   صنق صنقاالاا اقبصنإل انقتحواصنقلو خف  يصنقلات قااعصنقو هلعصانقل  ر
نقت  ي اع  نقةمواع نققا ن دص نقا ا ص ص انقالزمعصم ص نقلو خصاا صص  آث   ارمص ت ايص

 نقلرىصنقلتواطص رياصنقتكا صمب .
 

نإل تيتقطص موص ينبص ه  حعصصقاق،ص نقب قلاعص ل   معص يو  ن صاتينتاناعص    اي سص
هو صم  ئعصهريرةصظ ل   معصنقل  ريصنقلحتلاعصق  نقلاتنرص)اا صاقااصنقلة ا(ص

 موصينييصنقبلاص  ان هلعص ص،عصمق شيةصم صغايصمق شيةصا صنقتحوالدصنقلو خاع
ي  اتةل  ص نقتن  ةصنحوصصاتهالكص نإلصاا صموصتتحواصمنظلعصنإلنت جص نإل  تر ينا 

نإلش  ةصصالص رصم صص  .2050  ا مح ابصنقتحريصنقكقايصنقلتبابص حا اصنقكي ووص فصصت
نقكي ووصصاياق،صص وا اص اا ا دص نقلو خفص م رناص نقتحريص م   نعص موص  ق ص

واثصص  انقا ا ص ا صنأل رناصنقب قلاعص نقاا ا دصنقلتقبع  نق،ياتةقتصص  2050  ب مق
نقتحري دص واثص  تقيزص م ص نقبي اعص ا ندص نقاا ا دصنقلق ااتاب بصص    قلوك عص

 نقب قلاعصنقلتا  اعص فص انصنقلن ا.ص
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.ص م صنقل وم دصص4   يسصقالو خصنقب واصنقةالثعصنق  امعاص  وصم صتراوصاقا صنت، ضاعصص
نقاي  يعصقهانصنقتحواص فصمن اصنقك ضعص وصنقتفيرصم صموصماب    صتبقيصا صص

 .نقب ث دصنقكي ووصم صتاوثصنقهونءاتك قا،ه صنقصحاعص نققائاعاصاونءصم صواثص
 

ات رنمصنقك ضعصنقلاتلرةصم صنقوضواصنألو،و يصق صارةصاوصاانال صاامصنقك ضع:صص  -
ي   نقبريرصاصواثصاوصصمضين    الصتفخاص فصنإلاتق  صقاك ضعصص  م  نققارنو تحرا ماب  ن

.ص فص انصنقاا ااصتامصصنقو هلعصاوه   نقل  ريصنقلتبا عص  قلو خص تاوثصنقهونء
نقبو نيص تح اصنأل    فاتينتاناعصنقولوصنقلينااعصقالو خصنقل تيوعصم صضقاصنإلا

 نقت قاع:ص
 

ي  • تر ينا  متةنير  ي كفصياصنإل قاكي وو:  ابي  نقايص نقكي ووص نقب ث دص ابيص
 ييت، ص صو ةصتر يناعصم صمي  صنقوضتص وصمي،فصآقاعصتال صتبرياصااوكصص

نقب ث دصاا صنحوصيح بص ب قاعصنقتك قا .ص يتاحصصنألايص نقايي دصقت ،اضصنإل
ات رنمصمص ا صصاتهالكصنقك ضعص ياق،صإلاتابايصنقكي ووصوون ةصقت ،اضصص

نقوظا، نإلصعنقك ضعص ترن اص "نظ مص ننحص نإل.ص ضرص يكق  ص نقايص تح اصنقب ث د"ص
نقب ث د.ص قك صيوق فصتواا صنقت كاعصنقتفصصنأل    فص فصنقااكيةصاا ص الصنإل

م  تةناص ياصتصيالص قتالاص نقة ااعص نقكهي  ءص نقصو ا دص توقارص اا ص ةص
نق ك ا د.ص م صنقللك صتبةيةصامك ناعصنقتوقسص  إلش  ةصنقابييعصا صرييبص

ي  ض صص نقب ث د.صياق،ص إوصنن ، نصصقتص  يحصنإل  ور مان  متص ار تر ينا 
ي   وص ينعصهارةصإلق  ءصم صتق  صم صاامصنقوضواص  ماب   نقاا  نأل قاع و قا 

 نألو،و يص نإلا، ءندصنقاييقاعص صو ةصتر يناع.ص
 

 
  للتغير   21  المتحدة  األمم  مؤتمر  أثناء  عقدت  التي  المفاوضات   عقب  جاء   ،المناخ  بشأن   عالمي   اتفاق   أول   4

  وسيسعى   درجات  2  من  ألقل  العالمي  االحترار  احتواء  إلى  االتفاق  يهدف.  2015  عام  في   باريس   في  المناخي 
  النامية  لدولل   مناخية  كمساعدات   أمريكي دوالر  مليار   100  قيمة   -أدنى كحد-  تم وضع. درجة 1.5 في  لحده 

 .تقدير أقصى على 2025 في السعر هذا في  النظر إعادة وسيتم سنوياً، 
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م صص • نات رنمص يلك ص نقلاترنم:ص نقولوص قرامص نقكي ووص تابايص اييناندص نات رنمص
م صص نإليتفت ص ضين بص تانا ص قت ،اضص نق اينءصاييناندص اتةل  ندص

اق صص نقتحواص م ص نقلتاي ي ص مخاي.ص  اوتصانقلوتنعاص اامص ضتص اص
ضتص ايعصقاا ا دصصنقر نا دصمن صم صي، ءةصنات رنمصنقلون ااصتصقحصنقتكا،عصنإل

نإلص تصقحصصنقلو خص  ق عص نقكويااص نقلرىص نق ييب.ص اا ص نألهاص ن ، نص فص
نإل نقلتلةاعص فصصنقلو   ص نقتاوثصاضتص ايعص نقصحاعص  تحا صهواةصص  ان ، نص

ميةيص كةايصم صميصتك قا صضصايةصنألها.ص  ا تنوبصنألضين صنققائاع  انقهونء
م ا صصميص نإلون مص تكا،عص نقلو خصوص ت ايص م  ريص تن لص اهينءندص ميص ات   ص

 .حرصم ص الصنقل  ريتتن  زص كةايصتكا،عصنقتحيكصقا  نقكون صنقكقاباعا
 

ن • يإلصاامص الص نقلوههع:ص نقابييعص غايص نق اينءص نقاا ا دص لك صصاتةل  ندص
تابايصنقكي ووص ورلصقاياعصاخالءص بضصنق ك ا دصم صنقكي وواصصنإليت، ءص 

اع قلب قنع مبوض د  مةا نقو ا  نقلق نف.  ل  نقاي  ي نت    اا ا د مكّلِّ
نقا نقك ماعاص تون يص غايص نقتلويااص نألاوناص ضاواص ا صمحراةاص ل ص فص ق،ص

نقب مع.ص با صاقااصنقلة ااصتاتكا صنقحكوم دصتوها صنإلن، اصنقيمال قفصنحوصص
نقلييق دص  قكهي  ءصص شح ص محك دص قااقك داص ل ص فص ق،ص نقتحتاعص نققواعص

نقك ضعصص نقكهي  ءص توقارص تونااص قرامص نقكهي   اعص نقك ضعص .صصنقوظا،ع شقك دص
ي  وها دصنقو شئعاصمةاصص تك  ص فصنقتكووقصنقلا ارةص فصتانا صنإل   يلكوه  ميا 

توقارصنقهار  ها ص نألا قابصنقنريرةصقحقسصنقكي ووص ت ةيو .ص ل صنقللك ص
خالاص م ص نقلة ااص اقااص اا ص قأل يناص نقايي داص نقتلوياص ضاواص ت ،ا ص
نقتلوياصمو ،ضصنقتكا،عصقلقتكيندصنقلق نفصنقتفصتتامص ك، ءةصنات رنمصنقك ضع.ص

ي  دصغايصنقابييعصنألخيىص فصمن الدصت ومص  صنقاا ا    و ك ا   مهم ميا 
قااين بص متحيكص اامص )  وص نقياومص نقت ،اا دص مةيجص مةاص محراةاص
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نالنقب ث د(اص نقلب ياياصص ييتقطص لبرالدص نقلوتن دص اا ص  نقت ،اا دص
 . نق ونارصنقتوظالاع

 
ي   - تاي ن نأليةي  نألاي  نقبل ا  اام  يوق ف  نقب اا:  نقتحوا  هينءص  ضل و 

ات رنمصقاكي وو.ص وت صيكووصنقتحواصنألخايصصنقتحواصا صنألناكعصيةا،عصنإلص
ي  ي ن هح  مح ِّّ   يكوو  مو  ينب  نالتح اصص  ا  توا ص قابرنقعص نإلنص ا.ص م ص

نق ك ا داصص م ص ميقيص ارانص قتالاص نقكي ووص ماب  ص ت كاعص نأل    فص فص
ي  فصي  صصقرامصنقر اصنألاا ءصمو ،اعصنقرخاصنقت   اتكوو  و ك و هع ميا 

 .اااه صنألثيصنأليقيصال ت،  صماب  صنالنقب ث دص
 

نقب قلف:صص  - نقتب  وص نقكي وو"صم صخالاص م ااصصاوصم صصنقحااوقعصا وص"تايبص
ميصتحوياصنإلنت جص)نقاقاصقت ،اضصنالنقب ث دصنقب قلاعص مو ص"تايبصنقكي وو"صص
وناص وصموصتت  (ا يصنالنقب ث دصنقكةا،عصاق صنققارنوصنألضاص فصماب  صنقكي وو

ي  ت، اصوواصورصمان صقتابايصنقكي وو.صصاصقالنقب ث دصاق صص  نققارنو نأليةي انرن ن
  فصغا بصمةاص انصنالت، ااصيلك صمو صنقتايبصا صرييبصتكقابصن،سصماب  صص

 .5نقكي ووصاا صن،سصنقلوتن دص  ضصنقوظيصا صمك وصانت هه 
 

 في الحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية   القطاع المالي  دورسابعاً:  
 

م صخالاصص  اضكال ص ر  صميقيص فصمونههعصت ايصنقلو خيلك صقاوظ مصنقل قفصنإل
 نقحرص  ااتةل  ص فصنقت ،ا صم صورةصنقت ايندصنقلو خاعتبقئعصنقلون اصنقالزمعصقإل

ننقب ث دصص نقر اص نقلساا دصصنقم ص ضر ةص نقر ائعص نقتكا ص  و ءص اا صص  زندص
 مونههعصنقكون ث.

 

 
5  IMF (2020); How to Meet the European Union’s Ambitious Climate Mitigation 
Goals. 
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نإل نحوص نقتلوياص توها ص اا اةص ما  اص ضي نص  قلو خصصتبتقيص نألضاص اتةل  ندص
نقل قاعصصتوها صص  مق شيةص  قل  ريص ناعص اا ص نقلاترنماص نقولوص نحوص نقلسااعص

قاتحوالدصنقلو خاعص  ق،ص  قبلاصاا صتبرياصناقفصقاتر   دصنقل قاعصنحوصنألناكعصص
اتةل  ندصنقلتون  عصم صنققائع.صيل ص اا صاامصنإلصصانقلو خنقلتون  عصم صم رناصص
نقتحورصم صم  ريصنقتحواصا ناعصاقاصصنقبلاصاا صصصصيض  اعينر ص  قااك دصنق

 فص ضتص هاةاصألوصنقتفخيص فصتناار  صااةيرصم صخكو ةصنقل  ريصنقوظ ماعصص
ص.نقليتقكعص  ألنواصنقلتبةية

ص

ص نقتصوا ص تبتلرص ي الدص ههته ص نققائاعصصم ص نقبونماص نقي ااعص نال تل نفص
(اص ل ص فص ق،صم  ريصنقلو خاص فصتصوا، ته صصESG نالهتل ااعص نقحويلعص)ص

  رصض مص باه ص رمجصنقتبينصصصامم صنقلساا دصنقل قاعصنقكقيىصص ر ه دصمت،  تع.
نإل ضين ندص نقلو خص فص امجص الصصصصايتت بصاتةل  ص نإلضيننص نإلقل  ريص  تمص

ان ةصنقل  ريص ص،عصا مع.ص م صممةاعصنإلهينءندصنقتفصصنقل  ريص فصالاا دصا
صت اته ص بضصنقلساا دصنقل قاع:صا
نقلح  ظعصصغايصصنقتاريرص فصنقيض  عصم ص فصنق ونارصنقلوههعصنحوصنقلساا دصص •

صنقب ث دصنقحين يعصنقليت،بع.صاا صنققائعصم ص ندصنإل
قال تينص  فصص تل وصصامجصنقل  ريصنقلتبا عص  قلو خص فصت اال دصم  ريصنإلص •

صضين ندصنالاتةل  .ص
اتينتانا دص اان ةصنقل  ريصامجصاان ةصم  ريصنقلو خص فصنقحويلعص نإل •

صاا صماتوىصنقلسااع.ص
تحريرص ت اامصنآلث  صنقلحتلاعصقت ايصنقلو خصصصصنقلتبا عصصنات رنمصنقااو  يو  دص •

نقا غكع نأل ض  ص اختق  ندص نقايي دصاص إل فص ريي عص مي نعص ختق  ص
  معصنقل  ريصنقلتبا عص  قلو خ.صنقلبتلرةصقل  
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اقاصص نظ ماعص  ألا ساص   قت قفص إوص م  ريص نقلو خاعص نقل قاعص نقل  ريص تلةاص
 نقبريرصم وتينزيع نقكااّع.  توهر  نقوض يعصموه صيرخاصضل صنك اصنقاا اعصنإل

نألا ندصنقتفصيلك صتكاا،ه صم صانا ؤ  صم صضقاصنقااك دصنقتوظالاعصنقلصي اعصص
 : مةا نققووكصنقلييةيعصقل   معصم  ريصنقتحوالدصنقلو خاعص

نقلالاتبرياصرياصص - ناقعص نقتلويال  اةءوتا بص ضاواصاا ص"ناقعص دصص ،ينص
  ينصتلوياص مسصص  ا"نقلوههعصقالا  ي ص ندصاتقب ث دصنقكي ووصنقليت،بعص

 . ضتيننصاا صنققووكص اامصنقتلوياصنألخاييقيص ميةيصتكا،عصم صنإلصم اصم
  ندصانقب ث دصنقكي ووصنقليت،بع ض صور اصقا ي نصنقلق شيةصقا ك ا دصص -

 . وتا را دصاقةنماعصاا صتلوياه ا ص/م ص ينص
 . مراوم ابيص   رةاقيص اتةل  ندصنق اينءقإل ت ريمصوون ة -
نالاتةل  ندصنق اينءصنقللوقعصت ريمصضل ن دصم صضقاصنقر قعصاا ص بضصص -

 . م صنقصو ايبصنق  نع
 

نققائاعص نإل نقلب يايص نقلاترنمص مينا ةص نقتلوياص نلوص هتل ااعص مب يايصصاوص
نإل نق ين ندص نألنوانقحويلعص فص قنلا ص ئ دص نأل لاعصص  ااتةل  يعص يوضحص

  نقب ث دصنق  زيعص زي اةصا ه دصنقلتةنيرةصنقتفصيوقاه صنقلاتةلي وصقاتحكمص فصنإل
اتق  ندصغايصنقل قاعصنألخيى.ص تتين  صصاق صنإل    ق، اض  عي    ناوين ةصنأل

 31تييااون دصاق صص  3ت رييندصضالعصمنواصنقتلوياصنقلاترنمصنقب قلاعصم ص ا صص
ممييكف.   بالي  ا ال   نقلاترنمص فصنألاهمصص  رص رمصم،هومصنإل  تييااوو  اتةل  ص

ه نبصنقرامصنقكقايصم صصق صصا ق،صص  ايان صنقكابصنق ويصم صه نبصنقلاتةليي 
نإل قاتا ا ص اق،صونمص نق اينءاص نقاورندص اتةل  صصنقاا ا دصاا صانرن ص

 نألخاية.ص اونمخالاصنأل ارةصميندصنقلاترنمص
 

ي  ت ريمصتاناب دص   رمد نققووك ميا   فصتبرياصاا ا ته صنإلضينضاعصم صخالاص
نقلة ا اقااص اا ص نقلاترنمعص نقلاي ا دص ضي نص نقتلوياصص  .اا ص شفوص  م ص
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م صخالاصت ريمصوون ةصصصانقلاترنمصنقلا  لعص فصنقت ،ا صم صآث  صت ايصنقلو خ
نقكي ووص تلوياصص مو ،اعص تكووقوها دص نات رنمص اا ص قتانابه ص قاايي دص

صدصنقنريرةصاا ص ه صنق صوص.صنقتكووقوها 
ص

نقهرا تح ابص انص م صخالقه ص قالاتةليي ص يلك ص نقتفص نق ووندص  تتال صصصصاصمم ص
نقتفيارصاضكال ص ر  صنااطص فصصنقتب  وصم صاان ندصنقايي داص نإل ات ك بص

من اصص نقين رةص فص نقايي دص نقكي وواص اضيننص مو ،اعص قالاتينتانا دص
ش  ندصابييعصتسثيص اكاصمق شيص غايصص توافصا ص الصنإلهينءندصاصص.اترنمعنإل

صص.مق شيصاا صتوزي ص مسصنقل ا
ص

هينءندصنقتفصيلك صموصتت ا  صنقلساا دصنقل قاعصقت اااصنإلصص فصضوءصم صت رماصاو
تنرص بضصص اريرة.ص م ص ق،اص نقلتبا عص  قلو خص قال  ريص تبيضه ص اان ةص م ص

يي د.صضرصصم صضقاصمبظمصنقاصص  بّ اصصنقااك دصموص الصالصتكقبص اكاصموهنف
نقل قاع نقايي دص تت ا  ص نقتفص نإلهينءندص مةاص الص  اقبصصصاتتبيضاص ب قاعص

قال  ريصنإل نقبلالءص تبينص ت اامص خالقه ص م ص يلك ص نقتفص نققا ن دص اق ص  ت   ص
يص .صيل صموصنإلهينءندصنقتفصتت ا  صصنقلتبا عص  قلو خاصم صونمصنآلث  صنقلايو ةصا    

 ص فصورص نته صنقل  ريصنأل ا صنقلتبا عصصنقلساا دصنقل قاعصنق،يايعصضرصالصت ،
نإل اا ص نقل قف.  قلو خص نقل  ريص لق ا ندصصصات ين ص اان ةص اامص يلك ص  قك ص

نقلتبا عصص نقل  ريص ت اامص مت  بعص يلك ص وناكته ص نقتفص نقلباوم دص قتبةيةص
ص  قلو خ.

ص
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تغير  و ثامناً: تطبيق إختبارات األوضاع الضاغطة الخاصة بالكوارث الطبيعية  
   6المناخ 

منقحتصنقكون ثصنقكقاباعص تحري دصنقت ايص فصنقلو خصم صواثصمثي  صاا ص
نقيض  اعص فصص نقااك دص تحظ ص   تل مص نقتفص نقلونضا ص مورص نقل قفاص نالات ين ص

ونه صنق ك  صنقل قفاصتقيزصم لاعصصم تا صا اصنقب قم.صي اي  صم صنقل  ريصنقتفصت
ضا مصنقلصياصنقلييةيص نق ك  صنقل قفص تكوييصاختق  ندصم ض  صض غكعصص
نقكقاباعصص قاكون ثص نقلحتلاص نألثيص تالاص نقارةاص متر هعص تتال ص يضا دص
 ت ايندصنقلو خصاا صنق ك  صنقلصي فص ضك  صنقتفما .صم صنق،يضا دصنقللك صص

ور ثصخا  يصم ايعص فصمنواصنق ك  ص  مخا  صاا صاقااصنقلة اصالصنقحصيا
نقل قفص  فصنقلح،ظعصنإلاتةل  يعاص ور ثصخا  يص فصملتاك دصنقبلالءصم ص
م يناص شيي داص ور ثصيون ثصرقاباعص فصا قعصنققو،صنألمصم ص ي  صنققووكصص

 خ  جصور اصنقر قعصم صنققووكصنقلينااعص فصا اصمخيى.
 

نقتحواص)نإلنت  ا(اصمش  صمبهرصنالات ين ص ال صي صصنقل  ريصنقل ايعص م  ريصص
تحتصاوونوص"اختق  ندصنأل ض  صص  2021نقل قفص فص  ضت صنقص ا ةص فصا مصص

 إمك نا ص و ءص يضا دصمتر هعص ا ناعصم   نع"  -نقا غكعصق ا سصت ايصنقلو خص
 نقارةصوواصمثيصم  ريصنقتحواصتالاصم صياف:ص

 

نقلت،  اعصاق صتاقاعصم رناص  :صتهراص الصنق،يضاعنت  اص"نقلوظم"صنإل   يضاع   .1
ي   اال  نقكي ووا  ننقب ث د  نقلو خ  ت ،اض  نإلناتينتانا د  نقب ث دصصموص

 ق سصنقحين ييقاغصنقحرصنألضص صقالوت  .2030تو ،ضصوت صا مصص  ق نقاوويعصص
 تك  .صتمصصا هعصمئويعصم صخالاصاا ا دصنقلو خصنقص  معص نإل  1.5نقب قلفصص

ا مصص   فارصنقكي ووصنقص،ييعصنقب قلاعصصنقونواصاق صن  فصننقب ث دصث نفصميا

 
عبيد  6 أو  رامي  غسان  )مو،  موعش  وامحمد  الضاغطة  2021يس  األوضاع  إختبارات  تطبيق  "دليل   ،)

 الجزئية والكلية"، صندوق النقد العربي. 
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)مةاصنقوالي دصنقلتحرةص نالتح اصنأل    فصص  خ  جصور اصنقر قع.صتصاصص2050
نقر ائع. غ زندص قنلا ص ن،يص ن  فص اق ص اا ص الص   نقا   و(ص نألمةاعص م ص

 نق،يضاعصم صياف:ص
 تن لصت ايصنقلو خ. اهينءندصاا ااعصمقكيةص و الع -
 رصم صم  ريصت ايصنقلو خ.إلاتينتانا دصنقح تو،ااصتر ينف -
م  نالضتص ا   - ي  تر ينا  ي وم نقلاتهاكوو  نقايي د  لونءمع نقااويا د 

 .نقلح يرصقاكي وو
 .نقتابايصنقلوظمصقالنت  اصم صضقاصنألاوناصنقل قاع -
م صص  قك   ان ت،  صمتواطصا هعصنقحين ةصنقب قلاعصمضاصم صا هتا صمئويتا  -

 ل ايع.نقل  ريصنقص فصن ت،  ص  هواص
 

نقلواقط"صنإل   يضاع .2 "غايص م، هئعصنت  اص غايص ت ايندص ور ثص ت،تينص :ص
 غاي متوضبعا قك   ف نقوضت ن،ا   و ك تح اب ي ٍا أل رنا ناتينتانا د  

نقكي وو. غ زص ننقب ث دص تصا  نقلو خص ت ،اضص نق،يضاعاص   وابص الص
 قك صم صن ت،  صنقتك قا ص اقبصاصص2050ا مصص  م بص فصص  ن،ينقب ث دصاق صصنإل

ت ،ا صصمل صيسايصاق صص  انقلتق يوعصنقتفصتمصااخ قه صاقيصنق ك ا دصنقاا ا دصص
اا ا دصص.صصنقو،ط  اا   نإلاتل اص اق ص و هعص ن ت،  صص  ن  معص و كص م ص قاحرص

مضاصم صص تق رسصاهينءندصص  اا هعصمئويع  2ا ه دصنقحين ةصاق ص  فصضوءص
 نقل  ريصنقل ايعص م  ريصنقتحوااص  قت قفص إوصصث نفصمياارصنقكي ووص  ت ،اضص
نقتفخاي  ا ت،بتص نإلاتينتانا دص   اقبص تو،ااص اا ص الصص  . فص نألمةاعص م ص

 نق،يضا دصم صياف:ص
م رناصص - قتح ابص ي  اعص متفخيةص غايص م صاهينءندص نقحرص ااتينتانا دص

 .ص2030ننقب ث دصغ زندصنقر ائعص فصا مصص
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نتانعصص - تت ايص م  ريصنقااويا دص م ص قاحرص ن  معص اا ا دص إلتق  ص
 ت ايندصنقلو خ.ص

 .قألنواصمصحو عص صرمعصنضتص ايعصيااعاا اةصتابايصو اةص -
 .زي اةصو اةص فصماب  صنقك ضع -
 . نقب ث دصت وا دصازنقعصنقكي ووصمضاصي، ءةصم صنقلتوض صقتبويضصنإلص  -
ا هعصمئويعصم صور ثص  2 ت،  ص فصمتواطصا هعصنقحين ةصمضاصم صصا -

 . خااص فصنالضتص اص ن ت،  صنقل  ريصنقل ايع
 تبتقيص الصنق،يضاع":صصHot house world"ا قمصنققاتصنقا خ صص   يضاع .3

ااتلين صور ثصانقب ث دصغ زندصنقكي وواصم صههواص  تتوض نألاوماصواثصص
ي   ضاااع  ال  ي ص تكقاب ااتينتانا د نقلو خ قت ،اض  ال نإلنقب ث دا اال 

ُ  نق،يضاعموص انص مونناعصص تتوض ص الصنق،يضاعييةصاا صنقل  ريصنقل ايع.صت
م صصن ميقيص نأل نص ل رن ص وين ةص ا هعص متواطص مئويعصص  3 ت،  ص ا ه دص

اصم صت ايندصض ااعص فصنقلو خصتالاصموه دصويص ه، اصص2050 حاواصا مصص
ي اا  نقصحع    وين بصغ   دص ما نايصمرن يعص  اا ن داصص ل  يوبكس ااق 

  انت هاعصنقبلاص نقة ناعص نقوظمصنققائاعص ماتوي دصاكحصنققحي.
ص   يضاع .4 صنقنهواص  Too little, Too late)نقلتونضبعص نقلتفخيةص

scenario )  :نق،يضاع إلاتينتانا دصص  تتوض ص الص نقك  فص نقتكقابص ارمص
تح،اةصصتنقلو خاص  اق ص ااسايص نقل ايعص نقل  ريص ن ت،  ص موص ياق،ص ،تينص

 م  ريصنقتحوا.ص
 

 فص انصنإلر  اصم صنقللك صضا سصمثيصم  ريصنق،يضا دصمااللصاا صنق ك  صص
ي   ي مو اوتا ب نألثي اا  نق ك   نقل قف )خصون  نقل قف م  خالا م  يافا اال 
ضك افصنققووكص نقتفما (صيتكابصاات رنمص يضا دصمتر هعصنقارةص تونتيصزموفصص

نألثياا صخا  يص  اووند:ص ال صي صصنققووكاصم صنقللك صضا س  5الصي اصا صص
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 ننبك ا دص ق،صاا صي، يعصص ه نبصنألنواص)م  ريصنإل تل وص م  ريصنقاوا(
ن مم ص  قواقعصقايي دص نقل ااص نألثيصاا قتفما  مسص ضا سص ضامصصت ايصصصصاص اُلك ص

نقتوقسص حر ثص يضا دصنألنواص نقلكاو  دص نقللك ص م ص نقاا ااص .ص فص انص
صتالاصم صيافصاا صاقااصنقلة ا:ص

م .م نقكقاباعص ت ايصصنإلات، اةص نقلتبا عص  قكون ثص نقا   عص نقتن  بص  ص
نقلو خاص مبي عصضالعصنقو تجصنقلحافصنإلهل قفصخالاصتا،صنق،تيةاص م ص
ناقعصص اا ص نألثيص ق ا سص شرةص ميةيص م ص ما  هعص ثمص و ءص يضا دص
ي، يعصص ناقعص نألثيصاا ص ت رييص ثمص قاقو،اص م ص نقب ماعص نقتاهاالدصغايص

  مسصنقل ا.
مباوعصم صنق ا  يص)يُاتحا صموصتكووصمقواعصاا صتني عصصا تيننصضالعصص .بص

نقة  تعص فصص نألنواص خا  يص فص ور ثص ا تيننص يتمص ا   ع(اص حاثص
مونض صنققو،صنقتفصتاهرصور ثصيون ثصرقاباع.ص ضا سصمثيص ق،صاا صص

 ناقتفصنقتاهاالدصغايصنقب ماعص ي، يعص مسصنقل ا.
انقب ث  .ج )ميت،بعص نق ك ا دص خا  يص فص ور ثص غ زصصا تيننص دص

ا تيننص ثمص نققائعاص م ص نري عص قالا  ي ص نقتحواص نتانعص نقكي وو(ص
ور ثصن ت،  ص فصناقعصنقتاهاالدصغايصنقب ماعصقرىص الصنق ك ا داصص

  ضا سصمثيص ق،صاا صناقعصي، يعص مسصنقل ا.
ا تيننصور ثصتبةيصيقايص فصشيي دصنقتفما ص نق ك  صنقصحفصنتانعصص .صاص

 اا صناقعصي، يعص مسصنقل ا.صور ثصي  ثعصرقاباعاص ضا سصمثيص ق،
ملتاك تهمصص خا  يص فص نأل يناص اقبص ضك  ص تبةيص ن ت،  ص ا تيننص  د.ص

  تر   تهمصنقو ريعص مثيص ق،صاا صناقعصي، يعص مسصنقل ا.
نأل يناص نقايي دص .ص ص قرىص نتانعصخا  يص نققك قعص نابص ن ت،  ص ا تيننص

  مثيص ق،صاا ص بضصمسشيندصنققو،صنقل قاع.
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قرىصنققووكصنألخيىاص ضا سصم  ريصنقتين طصا تيننصور ثصخا  يصص . يص
  م  ريصنقبر ىص مثي  صاا صمسشيندصنققو،.صص

ميا  نقلتبا عص  قلو خص نقل  ريص ي تسثيص يا،اعصص    نقل قفصصااا ص نقوظ مص اتن  عص
ا صيلك صموصتسثيص الصنقصرم دصاا صوييعصماب  صنألنواصاقيصص  اقاصرم دص

نال ص  انق ك ا دص نقر ا م  ريص تةاناص موص يلك ص تل وص نقااوقعص م  ريصصيل ص
نقل  ريصص  ندصاان نقاومصصااا صتونه صص  انةصنقكياصنقل   اصاا صنإلي، ءص تبهرنت .

ي  ماق   نقتوقس  ه   يصبب  ماتنرّة  تحري د  نقل قاع  .ص ضرص  ققووك  نقلساا د 
تاب ص الصنقت اايندص فصرقابعصنقل  ريصم ص ب قاعص بضصنألا قابصنقح قاعص

يسثيص اص نقل  ري.ص ضرص نقل قفص يلسإلان ةص نقوظ مص   م ص  نص ر  لصاا صمي نعص
 .ال ن دصضر ةصنققووكصاا صنإلضيننص تو ايصنق

 

 لى النظام الماليإ(: قنوات إنتقال مخاطر الكوارث الطبيعية 5شكل )

 
Source: Bank of England (2016), Batten, S et al. Staff Working Paper 
No. 603. 
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يوصصيل صاقبصموصمشين ا موص نقلو خاعصزي اةص فصم  ريصصصصتجيلك ص نقل  ريص ا ص
يسثيص ضو صنقكون ثصيل صصص.نقتبةيص فصمح  ظصنق ي نصم صتينه صضالعصنألنوا

يصصصاضتص اصإلقصصتو ايصنقااوقعصنقالزمعنقكقاباعصاا صص صصاصاا صنققووكصصنقتفصتيتكةصما ا 
نقتفما  ضك  ص تهمص نقتفص ناليتت بص نقل قاعصصا مناكعص نألاوناص  ضالعصصصا مناكعص

اا صص نألنوا.صيل صت اّ صنقكون ثصنقكقاباعصم  ريصتا اااعص م  ريصااوقع
نق ك  صص قه صمساا دص تتبينص نقتفص نقتا اااعص نقل  ريص تتلةاص نقل قف.ص نق ك  ص

نقكقاباعص صصانقل قف نقكون ثص امك ناعصما سص نققاييعصم صصصصفنوقه  فص مون ا  ص
 ارمصصص تتبابص احبصنقوان  ص اقبصو قعصنقها صصامم صم  ريصنقااوقعصصص.نقت واع 

نقكصصنقا ا  ت ا،ه ص ضرص آخياصصنقكقاباع.صصون ثصنقتفص ه نبص تسثيصصصصم ص موص يلك ص
نقت ايندصنقتفصتكيمصاا صتوضب دصنقكون ثصنقكقاباعص فصنقلات قاصاا صضالعصص

نقلو خاصصنألنوا نقت ايندص نقلّسص  إل  هانصتاتكا ص نقل قفص كيي عصصاعص ات ين ص
يصصصغايصمق شية. ا ت،  صصيلك صموصتسايصنقل  ريصنقل ايعصنقلتةنيرةصاق صصصصاقاق،صصتقب 
اق صخا  يصصضرصتسايصص فصضالعصنألنواصنقل قاعصصصصان ، نصم  ريصص صصم  ريصنقاواص

قاقووكص م قكفصنألنواص نقلساا دصنقل قاعصنألخيى.صضرصتظهيصم  ريصنقاواص
يصميا ي اندصنقل، هئعص فص"ماب  / ونمش"صنقل  ريص اقبصارمصنقا ا صص اقبصنقةصص 

نقل قاع. نقلات قااعصقألنواص نأل    ص نقتفما مم صصصص افوص نقتفما ص اا اةص صصاصضك  ص
ا صنقكون ثصنقكقاباعصنقتفصالصصصصو هلعاتحلاصضك  صنقتفما صنق ا  يصنقل ايعصنقا

اا صص انصنق ك  صصالصت تصيصخا  يلصصصضل صنل  جصنقتوقسصنقلبتلرة.صصترخاصا اةيص
ضين صنقتفصتونمصا صتر و صمق غتصقاب  رندصصنألصصتالاصياق،صنقتبويا داص اصص

صو هلعنالاتةل  يع.صمم صاا صنقلرىصنقكويااص   ت،  ص تايةص شرةصنقحوناثصنق
ت كاعصا صنقت ايصنقلو خفصيلك صموصيسايصاق صارمصضر ةصضك  صنقتفما صاا صص

 بضصنقل  رياصمل صيسايص ر  لصاق صتا امصنآلث  صنقااقاعصقاكون ثصنقكقاباعصص
صاثيصت اصصامك نا دصاا اةصنإلال  .ص

ص
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ي  ي   )نقلكاو  د(ا  م صواثصت اامصنق صوم  ثلع م  ري تواف ميا  ألوصا واص  نظين
ي  تونتين ميةي  مك قق د  اق   تساي  ي   نقتفما   ونل  ي    ميقي  متوضب  ي و   فصص  مل  

قاق،اصييهحصموصتيت، صتكا،عصنقتفما صم صموصتتوض صشيي دصنقتفما صص  نألنا. نتانعي 
 الصنقل  ري.ص يلك صموصتسايصصمةاصصنقتفصتونه صص  نقلو ربا صت ريمصخرم ته ص فصص
ي نقل  ريصنقل ايعصميا   تينه صنقتر   دصنقو ريعص  يصن تل ناعص اقبصصاق صور ثصخا   

 تل وصصم  ريصنإلص    ر ضرصتت  اه نبصآخي  م   م  نن ، ن نقي حاّع قال تيضا .
  ق ك  صنقلصي فص نقلالونعص  ألنواصنقل ايعاصم صنقل  ريصنقلتبا عص  ر ةص

نألنوا م  ريص الص ت كاعص اا ص نقتفما ص يسايصص  اضك  ص موص يلك ص ق صصامل ص
قه صص ل صص  انظ مفص نا تفثايندص ندص برصص يتبينص نقتفص نقل  ريص م ص يةيرص

ياق،ص فصو اصتبيضتص  نقل يضووص غاي مصم صنق، ااا ص فصنقاواصنقل قاع.
عصنتانعصقال  ريصنقل ايعاص  رصيسايص ق،صاق صزي اةص فصصميت،بخا  يصصاق صصنققووكصص

نقين بعصنقل قاعص ت ااصصنا رصنق ي نص) رن  صنقح هعصاق صنقح، ظصاا صضر ته صص
اق ص  اضتص اصنقح ا فيسايصاق صتا امصنقصرمعصاا صنإل  مل صضرصا صنقارنا(.صصا

نقايصص او نقحرص قاقووك  يوتجص ميقيص نقتينه ص فصا  قت قفصص  اخا  يص م ص مةيرص ق ص
نقتفثايص اقبصميصزي اةص فصتكا،عصتلوياص يت، ضمص انص نإلضيننصنقلصي ف.ص ضرص

اق صمةيرصم  يسايص ضرص مل ص نقي حاعاص ضب اصمالءةصا  نققووكص ت ،اا دص فص
 نققووكص اق صت ،اضصنإلضينن.
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( نقتفما ص6شكاص ق ك  ص نقا غكعص نأل ض  ص اختق  ندص اات رنمه ص فص ملك ص (:ص يضا دص
 ق ا سصم  ريصنقكون ثصنقكقاباعص

(اص"اقااصتكقابصاختق  ندصنأل ض  صنقا غكعصص2021نقلصر :ص نمفصاقاراصغا وصم وصمويسص نمحلرصمواشص)
  نقكااع"اصنور اصنقو رصنقبي ف.صنقنة اعص

 
(:ص يضا دصملك صاات رنمه ص فصاختق  ندصنأل ض  صنقا غكعصقا ك  صنقلصي فصص7شكاص)

 ق ا سصنقل  ريصنقل ايعص م  ريصنإلنت  اص)ت ايندصنقلو خ(.صص

نقا غكعصص(اص"اقااصتكقابصاختق  ندصنأل ض  صص2021نقلصر :ص نمفصاقاراصغا وصم وصمويسص نمحلرصمواشص)
 نقنة اعص نقكااع"اصنور اصنقو رصنقبي ف.ص

(3)فرضية 
 ً األكثر تشاؤما

(  2)تطبيق الفرضية 
بشكل أشد

تراجع في المتغيرات 
اإلقتصادية الرئيسة
حدوث خسائر في 

أصول شركات التأمين 
بما في ذلك األصول )

(الثابتة

(2)فرضية 
متوسطة الشدة

حدوث خسائر في 
الممتلكات وإرتفاع 

نسبة الوفيات
حدوث ضغوطات 
على إلتزامات قطاع

كالتأمين تجاه البنو

إرتفاع مخاطر 
السوق

(1)فرضية 
 ً األقل تشاؤما

حدوث خسائر في 
الممتلكات المؤمن 

عليها

إرتفاع قيمة 
عةالتعويضات المدفو

إنحفاض أسعار 
األسهم والعقارات

(2)فرضية 
مخاطر اإلنتقال أو التحول

(يتم إفتراضها بشكل متدرج الشدة)
إرتفاع نسب التعثر للقطاعات 
ذات إنبعاثات الكربون المرتفعة

قطاع إرتفاع معدالت التعثر في ال
الزراعي

إرتفاع معدالت البطالة وتراجع 
المتغيرات اإلقتصادية الرئيسة

إرتفاع مخاطر السوق وحالة عدم 
اليقين

(1)فرضية 
المخاطر المادية 

(يتم إفتراضها بشكل متدرج الشدة)
حدوث خسائر في األصول الثابتة 

للبنك
ركات رتفاع نسب تعثر األفراد والشإ

وحدوث إرتفاع في سحب الودائع

إنخفاض قيمة العقارات واالسهم 
ونسبة تغطية ضمانات العقارية

إرتفاع معدالت البطالة وتراجع 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي



36

تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي    

36 
 

 
مبادئ صندوق النقد العربي حول" كيفية تعامل المصارف المركزية اً:  تاسع

المصرفي  النظام  على  المناخ  وتغيرات  الطبيعية  الكوارث  تداعيات  مع 
 واالستقرار المالي" 

 

نقب قلاع   نر م نقلوّظل د  م   نقبرير  غين   اا   نقبي فا  نقو ر  نور ا 
قالق اأ نإل ش ايع ووا يا،اّع تب ما نقلص  ا نقلييةيع م    نألخيىا اقاالي 

ات ين صصترناا د نقكون ث نقكقاباع  ت اّيند نقلو خ اا  نقوظ م نقلصي ف  نإل
ار  صص  .(1)ماحبصص  نقل قف نقرامص نقلاو ق،ص فص ت ريمص اا ص نق،واعصصوين ص  ةص

نألاا ء نإل  قر ق ص نإلنالو دص من اص  هراصضتص ايعص نقل قاعص نقو ريعصص فص
نقل قف نإلات ين ص نقبي اع  تبةيةص نقلوك عص نإل ش ايعص فص نقلق اأص تالوتص .ص

منلواعصم صنقتونا دصنقلتبا عص اا اعصنقلصياصنقلييةيص تبةيةصموظومعصص
واثصص نقلو خاص نقكقاباعص ت ايندص نقكون ثص مونناعصصاان ةص م لاعص اا ص ميردص

نقلصياصنقلييةيصقتبةيةصاا اعصاان ةصم  ريص ل صيالاصترناا دصت ايندصص
نقلو خص نقكون ثصنقكقاباعص يا،اعصنقتب ماصمبه اصاض  عصاق صنقتفيارصاا صم لاعصص
تاكااصقنوعصم تصعص إان ةصنقكون ثصنقكقاباعص)م صاض  عصاان ةصنقكون ثصاق ص

اصم صتحريرصصانخاصنقلصياصنقلييةي  زم د(نك اصاختص صصقنوعصاان ةصنأل
نقله مص نقلاس قا دصنقلوورعص ه اص موه صاارناصخكطصنقتحورصقتح ابصنقتب  فصص

 قابواةصقابلاص اكاصرقابف.ص
 

م صه نبصآخياصميردصنقلق اأصنإل ش ايعصاا صضي  ةص ض صماة اصتب  وصص
نقلييةيص نقهائ دص مين نقلصياص نقلباوم دص ا ص نقتواابص تق ااص يةصصيوظمص

نأل ح ث نقلبواع   ققائع  نقكون ث نقكقاباع  ف ار   شينيع ااتينتاناعا تلّك   
نقلصياصنقلييةيصم صنقتة اص توضب دص الصنقهائ دص نقلينيةصا صاوتل الدص
وصواصم صتكين صنقكون ثصنقكقاباعص ل تا صمنوناه اص هراصنإلارناصنأل ااص
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 دصنقك،ااعص  قتب رفصم صصققاو ةصنقاا ا  -م صضقاصنقلصياصنقلييةي  - نقلاقبصص
 ترناا دصتا،صنقكون ثصاا صنقوظ ما صنقل قفص نالضتص اي.

 

ياق،صم نتصنقلق اأص ف لاعصضا مصنقلص  اصنقلييةيعص وض ص تحريثصخكطصص
يوظ مصنقتاويعصنقاحظاعصص  نألا ااعا  عنقلييةي  اتلين يعصالاصنألنظلعاال وصصق
(RTGS(ص نقلر وا دصاقيصشقكعصاوي،تص)SWIFTاص نظمصاان ةصنقلح  ظص)

نألهوقاعاص الاا دصص نقري اص نإلوتا را دص  قبلاعص نإلاتةل  يعاص انرن ندص
منظلعصص قه ص تتبينص ضرص نقتفص نقل  ريص نقل،تووعاص تحريرص تحاااص نقاواص
نقلر وا دصخالاصنقكون ثصنقكقاباعاصم صات   صنإلهينءندصنقالزمعصقلونههته صص

دص مناكعصنقلصياصنقلييةيص نق ك  صص نقتب ماصمبه اص ل صيح  ظصاا صالاا 
 نقلصي فصقاو  ءص  قتةنم تهمصنقلحااعص نقر قاع.صص

 

نقلق اأصنإل ش ايعصاا صضي  ةصانرن صنقلصياص ن واعصمخيىاصميردص م ص
نقترن اي  نإلاتبرناند  تُوظم  نقل قف  قا ك    تباال د  ا ش اند  نقلييةي 

 قفص ل صي صصنقتب ماصصنقلكاو عاصتتال صنقحرصنألان صنقلكاوبصم صنق ك  صنقل
 م صنقكون ثصنقكقاباع.ص

 

نقلصياص ااتلين ص ضي  ةص اق ص نقاا ااص نقلق اأص فص انص تكيضتص يل ص
تتال صص ض غكعص م ض  ص اختق  ندص نقل قفص تكوييص نقلييةيص نق ك  ص
 يضا دصمتر هعصنقارةاصتتال صنألثيصنقلحتلاصقاكون ثصنقكقاباعص ت ايندص

 قتفما .صنقلو خصاا صنق ك  صنقلصي فص ضك  صن
 

م  ريصصم  ه نب آخيا ميرد نقلق اأ اا  م لاع ت اام  تحااا م  يُال   د"
قلك  حعص  "نقتحّوا يوتانعص ق الته ص نإلاتةل  ندص نقو هلعصا صخا  ةص نقلحتلاعص

نقلوتن د   اق   نقلاتهاكا   نقلاتةليي   م قوي د  تحّوا  م   نقلو خ  ت اُّي 
اختق  ندصنأل ض  صنقا غكعصصاصم صنقراوةصقتالا صصنقصري عصقاقائع   وا دص نقت
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ا ناعص تحاااصص.صيل صمش  دصنقلق اأصاق صم لاعصص يضا دصتتبابص ل  ريصنقتحوا
اق صص نقكي وو"ص "غ زص يةا،عص نقلوتن د/نق رم دص م ص نإلنت  اص مثيص
نق ك ا دص اا ص نقكي وو"اص مثيص ق،ص "غ زص مو ،اعص نقلوتن د/نق رم دص

نقااقاعصاا صنق ك ا دصنقتفصضرصصنقلبواعاص تقوفصاا ا دصقر ناعص مب قنعصنألث  صص
صتتاي صهينءص انصنقتحوا.صصص

ص

يل صتكيضتصنقلق اأصاق صنقبريرصم صنقنوننبصنقتفصتهمصضا ي صترناا دصنقكون ثص
نقل قفص فصص نالات ين ص اان ةص مه مص تالا ص مةاص نقلو خاص نقكقاباعص ت ايندص

نقو شئعصص نقوظ ماعص نقل  ريص مت  بعص ت اامص ماس قاعص نقلييةياص ا صنقلصياص
نأل ينااص مةاص نق ك ا دص م ص اراص اا ص مثي  ص نقلو خاعاص ا ناعص نقت ايندص
نقيض  عص اان ةص نقلق اأص ااتص ياق،ص نقتن  ة.ص نقصو اعاص نقب   نداص نقايي داص
نقلصي اعص فصنقلصياصنقلييةياصقت اامصمرىصههوزيعص خكطص ناتبرناندص

 ةصنإلشيناصنققووكصقلونههعصميصورثصمو خفصمحتلا.صياق،صنقح اص  قواقعصإلان
اا صنقتفما ص ال صي صصشيي دصنقتفما اصاق صه نبصتكاا صنقلرضبصنق   هفص

صت اامص الصنقنهوزيع.صص
ص

يل صتّلتصااوةصنققووكصنقلييةيعصنق صوّثصنققووكصاا صاا نجصنقل  ريصنقلتبا عصص
نقاوا.ص نقتا اااص م  ريص نال تل واص م  ريص م  ريص ت اامص ضل ص صص  قلو خص

نقلق اأصاا صتراامصنالات، اةصم صنقت وا دصنقل قاعصنقحريةعاصواثصاوصص تحثص الص
تو،ااصنقبلاا دصنقل قاعصنقيضلاعصمثو ءصنقكون ثصنقكقاباعصيا  مص فصنقحرصم صنن ك  صص
نألال ا.ص فصنقوضتصن،ا اصم صنقلهمصا ناعصاقاصتبةيةصنألم صنإلقكتي نفص مم صص

صنقرامصنقت وفصنقلو اب.نقلباوم داص تو ايصنققواعصنقتحتاعصنقلالءمعص 
ص

نقصور اصاق صنقت اامصنقلاتليصقلرىصضر ةصضك  صصص  ال صي صصضك  صنقتفما اصااص
نقكون ثصص ا ص نقو شئعص نقلحتلاعص نق ا  يص نقتب ماص ناتاب بص اا ص نقتفما ص
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نقل قاعص ضل وصص نق رم دص ماتهاكفص ول يعص تبةيةص اا ص نقبلاص م ص نقكقاباعص
 .و وضهماصخالاصنقكون ثصنقكقاباع

 

  تاّل  نقرقاا نقراوة نق  اورنث نققو، نقلييةي قصور ا اان ة نقكون ث  يل
نق  ّص.  م ن    نق ك    تقيا د  نققووك  م   م   اوويع  يُلّوا  لا  ل د 

نقوظ ماع نقل  ريص مت  بعص ت اامص ماس قاعص نقت ايندص   إا نجص ا ص نقو شئعص
نأل ينااص نق مةاص نق ك ا دص م ص اراص اا ص مثي  ص ايي داصصنقلو خاعاص ا ناعص

 نقصو اعاص نقتن  ةاص غاي  صضل صمه مصاان ةصنالات ين صنقل قفص   نقب   ندا
 .  ققووكصنقلييةيع

 
نق نقااك د  ا    مّو  نقل قاعصص  يض  اع يات اص  نقل  ريص يتبابص إان ةص  ال ص
  اصضتص ايعاتل اصم رناصهريرةصقااا اعصنإلاق صصانقلو خاعص وصا  صو امصقالي  صص

نقو شئعصا صت ايصنقلو خ نقل قاعص  اا اةصتوها صص تتقو صموهناعصنا نجصنقل  ريص
ماترنم   نلّو  تح اب  مها  م   نحو نالاتةل  ند نقلاترنمع  تر   د  مس نقل ا 
نقل قاعصص نألناكعص نقلرىص فص نقا،  اعص تكوييص ؤيعص بارةص  ش ماص تبةيةص

 . نالضتص ايع
 

تكقابصنقلق اأصنال ش ايعصنقص ا ةصا صنور اصنقو رصآقاعصصاوصص فص انصنإلر  اصص
   يُاتحا  مو تُيناف نقنوننب نقت قاع:نقبي فص

 

المعلومات .1 تالحص  قوافصصجمع  م ق ص ميواعص نقلباوم دص هل ص يبتقيص :ص
نق م صص  نلهو   قلافقعص تالحص إاالمص نقلو خاع.ص نقل  ريص وواص  تواات ص

نقلو خاعصص قال  ريص نقح قاعص نقوضباعص وواص نقتحييص يتمص موص نقاي  يص
اقيص  اات ين  نقل قف  ف نقرّ ا نقبي اّع نإل  اصضتص  تفثاي  صنقلحتلاصاا صنإل

 فصما ندصما ااعص ص ا(قلسشيندصنققائاعموه صن) مينضقعصنقلسشيندصنقلو اقعص
 نقل قاع  نقلساا دص  مانءص  قلينضقعت اامصنقاا ا دصصقينرصنقت رمصنققائفص اامصص
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ُ    نقلصي اّع. ي ت م صاتل مصنقر نا دصنق ك ااعصوواصص  لك   ال نقلسشيند ميا 
ي  ُ  ص  ا  فصنقلات قا  يا،اع نقتب ما م  ت ايند نقلو خ و قا  ارناصلك صم صنإلصت

نزانادصم لاعص الصنقلسشيندص فصنقبريرصم ص ضرصصترناا ته .صنقنارصقلونههعص
 ا ند م لاّع   ق ع الصنقليواعصنأل قاعصص   تبتقي  انققارنوص نقلوظل دصنقر قاع

ُ ا  واثص اتالحص قو ءصنأل ضاعصص   اقال  ري  فنقح قنقوض صص  ضا س  م  صصلكت
نقلو اقع شيرصص  وصص  انقلباوم تاعص نقلو خص  ما افيلةاص ت ايندص قلونههعص
نقكقاباع.صص ينبصص نقكون ثص إلارناص ن ص نقلب يايص تواابص اا ص نايصصنقبلاص

 نقلباوم دصنققائاعص نقتلوياصنألخاي.ص
 

اإل .2 الخطط  البيئية    ةستراتيجي دراسة وضبط  المخاطر  لمواجهة  المالئمة 
إنا ءصصيتلةاص ق،ص   وتوفير الموارد البشرية منها والمالية الالزمة لتنفيذها:

نقلكاو عصص نقك، ءندص م ص نقلتكونعص نقكقاباعص نقكون ثص م تصعص إان ةص قنوعص
ميلاص ه قا ا مص هالصص تكاا ص  انقلهلعصاا ص نق كطصص   تبلاصاا ص  تنهاةص

تقب دصص قلونههعص نققائفص قاتنهةص نقونض ص ضي  ي دص م ص قاتفضامص نقلبتلرةص
نقت ايندصنقلو خاع.صاض  عصاق صم لاعصنقتفضامص ت اايصمو  جصت اامصنقل  ريص

نقت اايصص نقلو خ.ص يالاص انص اا نجصم  ريص نقااقيص نقااك دص   يض  اعصا نجص
ت     صقإلو رعصصاعصنقتفصيلك صصنألا ندصنقل قاعصنقالزمعص فصنإلهينءندصنقل قا

ضتص ايعصماق عصقلونههته صم صصا تنهاةصخكطصم قاعص   ا  قل  ريصنقلو خاع
قال وصامك ناعصتكويي  صاا ص  انقح، ظصاا صمي نعص الصنق كطص نألا ندص
ا صموصنقكون ثصنقكقاباعص م  ريصص  انقوحوصنقلكاوبصوابصتكو صنقلبكا دص
 قلاق ع.صنقلو خصضرصتتن  زصنقتوضب دص نقر نا دصن

 

  ق،صم ص  وبناء القدرات:توعية األطراف المعنية عبر التواصل والتحاور   .3
توااعصياصنألريناصنقلا  لعص نقلبواعص ف لاعصنقلافقعص  و ءصنق ر ندصصخالاصص
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 ف  ان نقلن ا االّك  م  نقت كاط نقنار  نقتكقاب  اكا ن  ب خالا  
 قلك  حعصنقل  ريصنقلو خاع.صنقلينواصنقتفصتااه صاقيصتظ  يصههواصنقنلا ص

 

تشريك كل األطراف المعنية في اللجان المختصة بإدارة الكوارث الطبيعية   .4
واثصتقيزصم لاعصنقتواابصم صي  عصنقااك دصنقيالاعص ندصص  :والتعاون معها

 نقلساا دصصنقتفما صص  ضك       قيض  عصاا صماوناصنقل ا)نقتفصت صصص  نقبالضع
نقنه دصنقل تصعص فصمونههعصنقكون ثصاض  عي اق   (  نقل قاعصغايصنقلصي اع

نقكقاباعص نقكون ثص ت اامص م   معص من اص خقيةص فص نأليةيص نقكقاباع.ص هفص
 تكقابصخكطصنقكون أ.صيل صينبصتر يبصنقلوظ،ا صاا صيا،اعصنقتصياص

ي   ا غكع فصنقح الدصنق نقح، ظص   يا،اع ت،باا خكط نقكون أ.  ل  نقلهم هرن
رقاباعاتلين يعص نلواصصااا صص ي  ثعص ور ثص و قعص نقل قفص فص   اصنقوظ مص

م الي  نقتحتاع  نققو   ت ويع  اقي  ملك   نقت واعصص  ا  ق،  نقاقاص  ضل وص ب قاعص
ي    تْحاا  خكط مونههع نألزم د. انالوتا راع قألزم د ث نا 

 

تعزز سبل مواجهة   ستراتيجيةإتباع خطط  إحث المؤسسات المالية على   .5
يتلةاصصفي هذا المجال:  مراقبتهاإضافة إلى  ومخاطرهاالتغيرات المناخية 

نألن  ق،ص فصص نحو  نقتلويا  توها   اا   نقل قاع  نقلساا د  واصصوّث 
ااصصنق اينء نقحرصم ص نقلونيةص  نقب ث دصقالا  لعص فص نقكي ووص نقل  ريص

نقلتقبعص ر اصص  ااو  نقلن اص خ نعص نقل   نعص فص انص نقتن  بص  تبتقيص
ا نجصصا.صيل صمن صينبصصيض  اعيلك صموصي،ارصنقااك دصنق  تح ا نأل    ف مة الي نإل

قالساا دصص نقلييةيعص نقلص  اص من الدص ض  عص ضل ص نققائاعص نقل  ريص
 نقل قاع.

 

  نققائفص  نقوض اوصصستفادة من التجارب:  بتكار والتكيف واإلالديناميكية واإل  .6
ي   ش ايعصصخالاصتكقابصنقلق اأصنإل  نقاص   ا صنقر اامات يص الصيتا   صص  غاي  و قا 

 تك  صنقحاواصصا  اتحا  يُ   ياصا قعا  عاتق  صخصوناينبصنألخاص با صنإل
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ي  اييب  تكيم  ضر  نقتف  قات ايند  نق  نع  نقتف ب  قاوضباع    اصنقلو اقع 
قلونههته ا نقتنهص نإلمك وص ضر ص تق ااصص  اةص نقلهمص م ص  قاون  ص فص ق،ص

نقتن  بصم صياصنألريناصنقللكوعصقالات، اةصموه ص ناتل ا  صاا صماتوىصص
 نقت كاطص نقتكقاب.ص

 
 

مخاطر تغير المناخ والكوارث    مع  عاملالتجارب العربية في مجال التاً:  عاشر
 7الطبيعية 

 

إلا نجصنقل  ريصنقلتبا عصصتاب صنقر اصنقبي اعص فصار  صتكوييصنق ك  صنقل قفصص
نالضتص ايعص نقل قاع نقاا ا دص ضل ص اتئو سص  قلق ا ندص ق،ص  إل  ا  قلو خص

ا صنقلوظل دصص     ق صوصصنقلق اأص نقتونا دصنقص ا ة  انإلضاالاعص نقب قلاع
يا،اعص وواص نقبي فص نقو رص ا صنور اص نقص ا ةص تا،ص مةاص نقب قلاعص نإلضاالاعص

نقلييةيعص مساا نقلص  اص نقكون ثصتب ماص ترناا دص م ص نقبي اعص نقو رص  دص
نقكقاباعص ت ايندصنقلو خصاا صنقوظ مصنقلصي فص نالات ين صنقل قفص فصنقر اصص

 .نقبي اع
 

نقتف   نقصبو  د  م ّم  مو  نقبي اعصص   بضصتبتينصصضرصصغاي  االضعصصنقر اص قه ص
نقلو خاع    قلت  بعص ت اام نقت ايندص ا ص نقو شئعص نقوظ ماعص  ا ناعصص  انقل  ريص

 نقتفصصمثي  صاا صنأل يناص نقايي دص نقب   ندص نقصو اعص نقتن  ةص غاي  صص
     آلتف:تتلةاص

 .نق ر ندصقإلقل مص  قل  ريصنققائاعص ت اامصآث    تبةيةصاق ص نقح هع -
هواةصا قاعص تر بصماتليصصتو ّي  ا ن د  ائاع ي  اع  م،ّصاع   ند    نقح هعصاق  -

  .يتبابص فثيصنقتحوالدصنقلو خاع

 
 . 2021: صندوق النقد العربي، استبيان تقرير االستقرار المالي لعام المصدر 7
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 ر ةصاا صتكوييصموهنا دصموا عص ا صم تا صمكون دصنق ك  صنقل قفصقت اامصصنق -
 نقل  ريصنقلو خاع.صص

 

نقل  ريص نإلو رعص نقتحكمص فص وواص نقبي اعص نقتن  بص ن رمص بضص يافص  ال ص
 نقلو خاع:ص

المتحدة:  دولة  تجربة   • العربية  قر قعصصاالمارات  نقلييةيص نقلصياص منر ص
يو ييص نألخيىص فص نإلم  نتاعص نقااك دص اق صه نبص نقلتحرةص نقبي اعص نإلم  ندص

"نقلق اأصنقتوهاهاعص افوصنقتلوياصنقلاترنم".صتبلاصنقلق اأصنقتوهاهاعصص  2020
م صخالاص  انالاترنمعصقر قعصنإلم  ندصنقبي اعصنقلتحرة   ين مجاا صتح،اةصتو،ااصص

قا رييبص خ  رعص ناتينتانا دص  لساا دص ض ص قتكوييص نإلم  نتاعص نقل قاعص
نق ين ص اان ةص نقتن  يعص نو ص مناكته ص نقلاترنمعص فص نقلل  ا دص تتال ص

 نقل  ري.
 

نقبلاص م ص نأل ق ص نقليواعص روااعص تلةاص نقلق اأص موص الص م ص نقيغمص اا ص
نققووكصنإلم  نتاعصاا صامجص الصنقلق اأصنقلاتيكصقاااك داصاالصمن صيتمصتانا صص

 فصار  صاان ةصنقل  ريصنق  صص ه صقال وصنالنت  اصنقتر ينفص نقااسصنحوصص
 نالاتينتانا دصنق اينءصنقورواعص نقر قاع.ص

 

اض  عصاق ص ق،اصي كطصنقلصياصنقلييةيصإلام جصت اامصنقل  ريصنقلو خاعص
 رمصنقبلاص إهينءصماحصقاتوااعصص مينضقته ص نختق  صنإلهه اص فصخكت صنقتا اااع.صص

ا مصص نقلو خص فص م  ريص إلان ةص نققووكص مل  ا دص .  2021 نقنياص افوص
ي  منر دص ائعصنقتفما صماحص  . 2020قل  ريصنقلو خص فصا مصص  

 
ت ايصصيل صص نقل قفص ترناا دص نقلييةيص نق ك  ص نقلصياص موظ،فص توااعص تتمص

يصامجصم  ريصنقلو خصصاق  اات ين صنقل قفنقلو خص نقكون ثصنقكقاباعصاا صنإلص
 فصار  صنقل  ريصنقل قاعص ل ص فص ق،صنقحويلعصنق ويعص ت اامصنقل  ريص نقبون ر.ص
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اض  عصاق ص ق،اصيتمصت اامص مينضقعص نختق  صنإلهه اصقل  ريصنقلو خص فصنق ك  صص
 نقل قف.

 

ي  تالاصنقلق اأصنقتوهاهاعصميا نقايي دص نقكا ن دصنألخيىصنقونضبعص فصنك اصص 
تكوييصناتينتانا دصقرمجصناتق  ندصنقحويلعصنققائاعص نالهتل ااعصصنختص نه صق

نقل  ريص  فصاا اص نق ين ص مريص نقتن  يعص نو ص مناكته ص  نقلساااعص فص
 ناتكا اص يصصناتةل  يعصهريرة.

 

نقل قفصصا  نق ك  ص اا ص نقلو خاعص نقل  ريص وواص نققا ن دص هل ص ي صص ل ص
نقلصياصنقلييةيص ي كطصصنالاتكالا دصقليةص نورةصص  تمصاهينء  ا نقلصي ف

 قنل صنققا ن دصاا صما سص   صاوويص فصنقلات قا.ص
 

م يزدصم تا صنقر نا دصوواصنقل  ريصنققائاعص  :ية تونسالجمهورية التجربة   •
مو تونس ترخا ضل  ميةي نققارنو ايضع قل  ري ت اّي نقلو خ  ف وون 

اا صنر ةصنقلون اصنقكقاباعص نقل  ريصص ق،صاال ةصصاصصنققحيصنأل اضصنقلتواط
نقلتةنيرة  اقب شّح نقلا ل  نقن، ا  نقتصحي  تآيا نقاونوا   ا شع نققواع  

 .نقتحتاعا خ ّنع  ف نقلو رب نقرنخااع
 

ضتص اصاصنالاتينتاناعصنقورواعصقإل2016 و ءي اا   ق،ا  ضبت تونس موا اوع  
  فصناتينتاناعصتهراصاق ص  انألخايص ل صيتل ش صم صم رناصنقتولاعصنقلاترنمع

ا ا ءصنلو جصتولويصهريرصض  مصاا صنضتص اصمخايصش مااصمو ،ضصنقكي ووصص
نقلو خاع قات ايندص ا   ال    ا م   مص نقو تنع  نقبلا  خكط  امج  تّم  يل  

 . 2020- 2016نالاتينتانا د  ف ار   خّكع نقتولاع نالهتل ااع  نالضتص ايع  
 

تحتصشب  ص ف نق ّلع نقر قاع ووا نقلو خ    2017   فصا مصش  يتصتونسصصياق،صص
نقل قف"  نقوظ م  ت ااي  "شقكع  ارالا  اوه   نتج  نقتف  يويب  نور"    "ضّلع 
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((Network for Greening the Financial Systemي اصص    نقتف تاّم و قا 
ي ااو  40ميةيصم صص ي  مينضقص  ن قاقووكصنقلييةيعص ااك دصنقيض  عصنألخيىصم ص   

قباويعص الص  2019   فصا مصنناّلت تونس  واثصص .مهاصت اايصنقوظ مصنقل قف
 نقاقكع.

 

نإل نقلا  ي ص صراص ي صص تونسص ال ص نقل قاعص فص نقاواص تاب ص ائعص نن زاص
اتئو سص تن  بص بضصنقر اصنألخيىصيوانايي ص هووبصا يي ا ص ياوا اصاق ص  إل

ي اقاورندصنق اينءص نقلاس قعصصنقااصإلنرن صصا ا ءصاص  نقلاترنمعص فصص  هتل اا 
 ار  صتبةيةصا  صنقاواصنقل قاعص فصتلوياصنقتحواصنالهتل افص نققائفصنقلاترنم.ص

 

ي  نهتل اا  نق اينء  نقلاس قع  نقاورند  اوا  انا ء  تكويي    االّك  
نققائاعص نالهتل ااع نأل ب اص نقلا  ي ص ندص تلوياص تاقفصص  ا نقلاترنمعصم ص نقتفص

يل صموصنتق  صم ااصنقلل  ا دصنقتفصتتل ش صص  امتكاق دصنقتولاعصنقلاترنمعصقاقالاص
 International Capitalم صتونا دصنقنلباعصنقر قاعصألاوناص مسصنقل اص)

Market Association)صر ةصاا صاالمعصصااال صوصواصنقاورندصنقل  اص
 خاينءصم صنهتل ااعصم صماترنمع.

 

قإل ص  صوواصنقبونماصنققائاعصص يل  مارد  و نع تونس قأل  نا نقل قاع اقاالي 
( نقايي دص نقل قف.ص  ا(ESG نالهتل ااعص وويلعص نإل ص  ص اق ص اض  عص

نقتوناف نقاا اص م ص نقرقااص مق ا ة   ا يتل ش ص انص تونا د  اا    ق،  و ءي 
(صنقتفصش  كص فصتوظاله صمستليصنألممصنقلتحرةصصSSE) نققو ن دصنقلاترنمع

 نقلاة اصنقب قلفصقألممصنقلتحرةص مق اأصنألممصصاصص(UNCTADقاتن  ةص نقتولاعص)ص
(اص نقلق ا ةصنقل قاعصققين مجصنألممصنقلتحرةصPRI)لاس اصصنقنقلتحرةصقالاتةل  صص

(.صتهراص الصنقلق ا ةصاق صاامصنققو ن دص فصتب  نه صم صصUNDP-FIقاقائعص)ص
يتبابص نقا،  اعص نألانءص ال ص قتحاا ص نقلاتةليي ص نقلوظلا ص نقايي دص
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تق  صنهجصصا  قبونماصنققائاعص نالهتل ااعص وويلعصنقايي د.صيل صمن صيان صاا صص
 اتةل  .ص روياصنألهاصقإل  ماس ا

 

العربية  تجربة   • نقابوايص  اتق  لص  ي ومالسعودية:  المملكة  نقلييةيص نققو،ص
  قلا  يعص فصمو ضا دصاضاالاعص  اهةءصم صنقلنتل صنقر قفصنقلبوفص  قلوضو 

 ا قاعص ال صيتبابص ت ايصنقلو خ.صيل صمن صااوصناطص فص ييبصالاصقنوعص  زاص
نقلتبا عص  قلو خ.صص نقل قاعص نقلبوفص  قل  ريص نقلصي اعص ههواص صقايض  عص ضل ص

نققو،صنقلييةيصقاتوا ص فصتحاااصم  ريصت ايصنقلو خصاا صنق ك  صنقل قفاصض مصص
اكااص ييبصانخافصقاوضواصاا صم يزصنقت ايندص فصنقلب يايصنققو،صنقلييةيص ت

اان ةص يا،اعص نقلييةيص فص همص تحاااص نققو،ص نقر قاع.صواثص رمص  نقلل  ا دص
 نقايي دصنقل قاعصقال  ريصنقلتبا عص  قلو خصم صخالاصنقر نا دصنالات ص  اع.ص

 

نإلش  ةصميا ي تنر ص مق شيةص يؤيعصص    قه صنالدص نققائعص موصول يعص اصص2030اق ص
  هراصتحاا صنوااعصنقحا ةص فصنقللاكعصنقبي اعصنقابوايعاصناتةليدصنقللاكعصص
 اكاصيقايص فصنقلا  ي صنققائاعص ا  لتص فصتبةيةصت وا دصنقلق نفصنق اينءصص
ونمص اراصص زي اةص اق ص اض  عص نققحييعص نقا وااعاص نقحا ةص  ول يعص ناترنمعص

تلاةدص   اع اا ص ق،اص اال ةص نقكقاباع.ص قلنلواع  نقلحلا دص  نقللاكعص
م،هومص نقبايي  نقي اااعاص تالوتص م رن ه ص يفورص نقكويب"ص "ول يعص  دص

اتينتاناعصقالا ارةص فصاا اةصنقتونزوصإ(صيCCEنالضتص اصنقرن ييصقاكي ووص)
نقك ضعص ا نص نقب قلاع.ص منر ص ز نءص نقكي ووص ا  ةص ي اق ص ن    نه يعص هتل  صصإل فص

مضي نص ا صصنقايصص يوما اص قلرةص يواااعصصناتليص قاكي ووص نقرن ييص نالضتص اص نهجص
إلان ةصنالنقب ث دص تبةيةصنقونواصاق صنقك ضعصم صخالاصنالاتيناص ف لاعصنقحرصص
م صننقب ث دصغ زندصنالوتق سصنقحين ياصم صمينا ةصي، ءةصنقوظ مص نقظي اصص

 نقورواع.ص
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ناتلين يعصالاصصخكعصصنق،ااكاواعصصيوهرصقرىصااكعصنقو رصصفلسطين:  دولة  تجربة   •
ورنثصنقلتبا عص  قكون ثص  بصم ااصنقلل  ا دصنقر قاعاصقلونههعصنقل  ريص نأل

اص ل صيالاصمونض ص رياعصص2009ورنثص نقل  ريصنقتا اااعصمواصنقب مصصنقكقاباعص نأل
(اص يتمصنختق  ص تحريثصDRS(اص موض صانب شصم ص برصنقكون ثص)ASقإلان ةص)

ا  ي.صص نق كطص نقلونض ص اكاص نقلص  اص الص ي  عص نقو رص ااكعص مقةمتص يل ص
نقب مصص قلونههعصص  2009نقب معص فص ااكا صمواص   اتل اصخكطصناتلين يعصالاص

قةمته ص إنا ءصمورنثصنقتا اااعاصيل صصنقل  ريصنقلتبا عص  قكون ثصنقكقاباعص نأل
(ص يتمصنختق  صصDRSنب شصم ص برصنقكون ثص)ا(ص مونض صصASمونض ص رياعصقإلان ةص)

  ص نن اته ص تحريةه ص اكاصا  ي.صمرىص ب قاته
 

ي قطر:  دولة  تجربة   • و قا  يتم  ت اامصص  ال  ار  ص نقلو خص فص ت ايص م  ريص مت  بعص
اا نجص انص فصنقلات قاصصات ين صنقل قف.صغايصمن صيلك صصنقل  ريصنقلسثيةصاا صنإل

نقوو صم صنقل  ريصتحتصمظاعصنالات ين صنقل قفاصم صنزاي اصم لاعصنقلو خص تفثايلصص
 نالضتص اندصنقب قلاعص نقلحااع.ص فص

 

التجربة   • نقكويت:  دولة  موظ،فص توااعص نقل قفصص  قو،تتمص نقلييةيص نق ك  ص
اقيصنقلا  يعص  اات ين صنقل قف ترناا دصت ايصنقلو خص نقكون ثصنقكقاباعصاا صنإل

 فصنقبريرصم ص  شصنقبلاص نقلستليندصنقب قلاعصوواص انصنقلوضو .صمم صاا صص
نقتحاايصص  م صشفن   انقلاتوىصنقلساا تفاص  رصتمصتاكااص ييبصإلان ةصنألزم دص

 قإلهينءندصنقلت اةصقتحصا صنق ك  صنقلصي فصم صميصمزمعصر   ع.ص
 

نققو،صنقلييةيصنقلصييصاافصا ا ءصصيبلاصص:  العربية  مصر  جمهورية  تجربة •
  ق،ص انقتلوياصنقلاترنم"ص  ق ك  صنقلصي فصنقلصيي"ضونارص خ  رعصرييبص

مصيصص ناتينتاناعص م ص تتل ش ص يل صص  2030 صو ةص نقلاترنمعاص رامصصتقاتولاعص
  ق،ص  اصما  ي صتح بص"نقتولاعصنقلاترنمع"  تانا صتلويا  نقتوه صنحواا ا ت صص

ما نقولوص اكاص قتح ابص هريرةص ضك ا دص ا ص نققحثص رييبص  اص  ب اصصسصا ص
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 ضرصننالتصنقهائعصنقب معصقايض  عصنقل قاعصنقلصييعاصقباويعصصصص ض م صقاي حاعا
شقكعصنققووكصنقلييةيعص  ائ دصنقيض  عصنقل قاعصنقه ا عصقاتحواصاق صنقوظ مصنقل قفص

نالضصص (NGFS)ألخاين تونهرص م ص اابةزص م ص اا صص.ص  وص نقلصييص تص اص
م صص نق اينءاص قالاتةل  ندص ه   ات ص م ص نألخاياص يةيرص نالضتص اص خييكعص
نقتةنمصنقهائعص تحلاصماس قاعصاامص تكوييص تولاعصنألاوناصنق  ضبعصقيض  ته اصص
 نقتفيارصاا صم لاعصنقتلوياصنقلاترنمصيفورصم مصنألا ندصنقي اااعصقولوصنالضتص اصص

  فصنقلات قاصنق ييب.صص
ص

شه نقلصي فيل ص غايص نقل قفص نق ك  ص نقل ضاعصصرص نألاونمص ارةصصخالاص اتل مص اص
خكوندصإلاخ اصنألا ندصنقل قاعصنق اينءصقالضتص اصنقلصيياص م صالزمص ق،صص

 انا ءصصصاضين ندصمسثيةصقتوظامصنإلنرن صنأل اص فصاواصنقل اصصعثالثم صنر  صص
قلب يايصص نقلاتو ا ص نقلحااا ص نققائاا ص قالينضقا ص قايض  عصصاناص نقهائعص نقلس اا ص

نق اينءص نقلاي ا دص نق اينءص فصصصااا ص نقاورندص انرن ص تاهااص مهاص م ص
م صص نق اينءص نقاورندص مصر يص إلا، ءص نقل  عصص50مصياص نواليص م صصصص فص

نقهائعص" ورصصاهل قفصص خرم دص يل "م   اص نقل قاعصصصصاص قايض  عص نقب معص نقهائعص ض متص
تاناعصنق وماعصقاتفما صنقلاترنماصصنقلصييعص  ك صشورصيقايص فصنا غعصنالاتين

م صمهاصتالا صمق اأصنقتفما صنقلاترنمصصصصاتا صخ  رعصرييبصقاق،صنقوا رنقتفصص
ص. فصنو اعصنقتفما 

ص
توااعصموظ،فصنقلصياصنقلييةيص نق ك  صنقل قفصصم صه نبصآخياص  فصار  صص

اصنقل قفات ين صص  ق ر صنقك  فص ترناا دصت ايصنقلو خص نقكون ثصنقكقاباعصاا صنإل
مص  ق،باصتو،ااصاراصم صنققينمجصنقتر يقاعص نقةي  ندصنقلارنناعصقبراصم صنقر اصت

نقلو خ ت اااصم  ريص نققو،صصصص اه ش  كصصصصانقلت رمعص فصمن اص اراصم صموظ،فص
نقلصي نققووكص  ق ك  ص موظ،فص نققو،صمف.صهرييص  قاييصص نقلييةيص ياق،ص وص

متك ما تر يقاعص خكعص نقلصييص صراص ض ص نققو،صصنقلييةيص قلوظ،فص عص
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نقلييةيص نق ك  صنقلصي فص فص ق،صنقلن اص  قتب  وصم صنقلساا دصنقر قاعص
نقلصيي. نقلصي فص تم  نقلت صصعص نقلبهرص نقب معصان  ياق،ص نإلان ةص ا ءص

نقلييةيصقإل نقل قفص  ققو،ص نقالواص ق ك  ص نقتوظالفص نقهاكاص ضل ص اترنمعص
ُ   انقلصيي نقله    بوت نقلاترنمص ياق،ص نقتلوياص نقلتبا عص  قل  ريصصله مص  مص
ننقلو خاع قاق،ا  إو  اض  عي  نقلصييص صراصص.  نقلييةيص مق اققو،ص  اأنرن ص

تالاصنقتوهاه دصصاصص2021اتيش ايعصقاقووكص فصمن اصنقتلوياصنقلاترنمصخالاصا
 . نقلتبا عص  قل  ريصنقلو خاع

 

ض مص و،صنقل يبص إنا ءصمصاحعصانخاصمريييعصنقيض  عصصالمغربيّة:  المملكة  تجربة   •
لصي ف.صيهراص انصنقنقلصي اعصقتتق صنقل  ريصنقلو خاعص نققائاعصاا صنق ك  ص

ق صنقبلاص فصنققرنيعصاا ص و ءصار  صنإلشيناصاا صم  ريصنقلو خصصانإلهينءصص
ضقاصنقبلاصاا صاارناصنقر نا دص نقتحااالدصنققائاعصنقلو خاعص نايصاهينءندصص

  نا ر ض  اعص/صتصحاحاعصقت ،ا ص الصنقل  ري.صو قا اصتا  مص الصنقلصاحعص فصص
نقلوتري دص  ياصنقبلاصنإلضاالاعص نقر قاعص افوصنقتلوياصنألخايص تواابصتو،ااصص

 .نقورواعصوواصنقلو خخييكعصنقكييبص
 

 : الخالصة والتوصياتحادي عشر
 

نقلييةيعص اكاص  و ضعنق  تص اّو ا مص نقلص  اص نقحكوم دص اكاص تقوفص م لاعص
خ صاصااتينتانا دص خكطصقاحرصم صم  ريصت ايصنقلو خص نقكون ثصنقكقاباعاص

   ألضين صنقو تنعصا صنقكون ثصنقكقاباعص نقت ايصنق ا  يصنقليتقكعص واثصموصص
اصقانصم صنأل لاعص)يل صاقبص ييل(  تا ا،تصم   صميندصمواصنقةل ناوا دص  نقلو خف

  لك وصنق ا مص ل صياف:ص
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 ض صناتينتاناعصقبلااعصنقتحواصنقتر ينفصقالوتن دصنقصري عصقاقائعص  قتواابصص -
نقلييةي نقلصياص نقلصي ف   نقتب  وص ا ص نقيالاعص   نق ك  ص  نقنه دص

 نقلبواعص لوضو صنقت ايندصنقلو خاعص نققائاعاصقاحرصم صم  ريصنقتحوا.ص
 

نققائعاص تلوياصص - قالاي ا دصنري عص اامص نقلييةيص ينمجص نقلصياص تقوفص
نقلاترنمص نقلاس ااص ت ريمصص نقتلوياص مو اقعاص تبةيةص  فاب  ص   رةص آه اص
 نقحون ةصقاقووكصنقتن  يعص منح بصنقلا  ي صنقصري عصقاقائعص اكاصمر  س.ص

 

نألخيىصصنقتواابص نقتب  وص ا صنقلصياصنقلييةيص  زن ةصنقل قاعص نقنه دصص -
 ندصنقبالضعصقتبةيةصا  صنقاا اعصنقل قاعص فصاامصنقتحواصنققائفصنحوصنقلا  ي صص

 مو ،اعص"غ زصنقكي وو".ص
 

اشيناصنقكقاباعصتحتصصنقوظيص فصامك ناعصانا ءصنور اصقاتب  فصم صنقكون ثصص -
تقيا د   نققووك  م   م   اوويع  يُلوا  لا  ل د  نقلييةيا  نقلصيا 

 نق ك  صنق  ص.ص
 

نإلات، اةصم صنقت وا دصنقل قاعصنقحريةعاصواثصاوصتو،ااصنقبلاا دصنقل قاعصصتبظامصص -
نألال ا.ص فصص نن ك  ص م ص نقحرص يا  مص فص نقكقاباعص نقكون ثص مثو ءص نقيضلاعص
نإلقكتي نفص مم صص نألم ص تبةيةص اقاص ا ناعص نقلهمص م ص ن،ا اص نقوضتص

 .ابصنقلباوم داص تو ايصنققواعصنقتحتاعصنقلالءمعص نقرامصنقت وفصنقلو 
 

نقلاس ايبتقيصص - نقحرص  نقتلوياص تا  مص فص نقتفص نقبو نيص م مص مثيصص  مورص م ص
 مة اص ق،صم صياف:صت ايندصنقلو خصاا صنالات ين صنقل قفاص

نالنقب ث دصص • قاقائعص ندص نقصري عص نقلا  ي ص اامص اا ص نققووكص تانا ص
 "مو ،اعصغ زصنقكي وو".ص

نالاتص • نققائاعص فص نقنوننبص مخاص يتمص نقر ااص م ص نقبريرص موحصص فص ضقاص ق  ص
 نال تل واص هراصتبةيةصنقتلوياصنقلاس ا.ص
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ا صص • نقلاس ااص نقتلوياص من اص نقلييةيعص فص نقلص  اص ههواص ما،يدص
زي اةص فصاراص ضالعصنق ي نصنقتن  يعصنقتفصت رمه صنقلص  اصقالا  ي صص

 نقصري عصقاقائع.صص
ت ريمصموتن دصتحرصم صص  فصاراصم صنقر اصنقبي اعتقو صنق ك  صنقلصي فص •

نقلا  ي صصترناا نق اينءص تلوياص نق ي نص تالاص نقلو خاص ت ايص  دص
 نق اينءص نقلوتن دصنقل قاعصنقل تا،عص نقصو ايبصنالاتةل  يعصنق اينء.ص

 

نقحكوم دصص م ص نقبي فص  قتب  وص نقو رص نور اص ياتليص نقاا ااص  فص انص
 فصنقلا ارةصص نقلص  اصنقلييةيعصنقبي اعاص نقلساا دصنإلضاالاعص نقر قاعاصص

 ت ،ا صترناا دصت ايصنقلو خص نقكون ثصنقكقاباعصم صخالاصم صياف:صاا ص
 تانا صنقتلوياصنقلاس اصم صخالاصنقتاهاالدص نق ي نصنقل رمع. -
ت - نقتفص نإلنالو دص ات   ص اا ص نقبي اعص نقر اص نألناكعصص  رامما ارةص

نقتولاعص نقلا  ي صص نق، يص نققك قعص يبةزص تحري دص م ص يحرص نإلنت هاعص ل ص
 .نقلاترنمع

نقل قاعص نق،واعصقار اصنقبي اعص ل صيا  مص فصتبةيةصنقالواص  عت ريمصنقلبونص -
 نقل قف.

 انرن صنقر نا دص نقت   ييصنق  نعص  ا ي صاامصنقتلوياصنقلاترنم. -
نقتا   صنقلاتليصم صنقلساا دصنقبي اعص نإلضاالاعص نقر قاعصم صخالاصا رص -

  صص)مةاصنققووكصنقتن  يعصصاهتل ا دص   شصالاصيا  كص اه صنق ك  صنق
 شيي دصنقت وا دصنقل قاعصنقحريةع(اصققحثصاقاصتبةيةصنالات ين صنقل قفص فص

 نقلوك عصنقبي اع.ص
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 ( 1ملحق )

المبادئ اإلرشادية العامة التي أصدرها صندوق النقد العربي حول كيفية تعامل 
على النظام   المناخالمصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات  

 المصرفي واالستقرار المالي 

 (1المبدأ )

ااتل اصنقلصياصنقلييةيصاا اعصاان ةصم  ريصتالاصترناا دصت ايندصنقلو خص نقكون ثصص 
 نقكقاباعص يا،اعصنقتب ماصمبه .ص

 (2المبدأ )

نك اص اق ص نقكون ثص اان ةص اض  عص )م ص نقكقاباعص نقكون ثص م تصعص إان ةص قنوعص تاكااص
اختص صصقنوعصاان ةصنألزم د(صانخاصنقلصياصنقلييةياصم صتحريرصنقله مص نقلاس قا دصص

 نقلوورعص ه اص موه صاارناصخكطصنقتحورصقتح ابصنقتب  فصقابواةصقابلاص اكاصرقابف.ص

 (3المبدأ )

 ف و ا قم يك  ضك   نقتفما  ي ا  قيض  ع نقلصيا نقلييةيا  اُاتحا  تلةاا نقهائع 
  صنقتفما ص فصقنوعصاان ةصنقكون ثصنقكقاباعصنقلا  صاقاه ص فصنقلقرمص ضمصصنإلشين اعصاا صضك

 (.ص2)

 (4المبدأ )

نقلييةيص نقهائ دصص نقلصياص نقلباوم دص ا ص نقتواابص تق ااص يوظمص تب  وص ماة اص  ض ص
تلّك   ااتينتاناعا  شينيع  ار    نقكقاباع  ف  نقلبواع   ققائع  نقكون ث  نأل ح ث   مينية 

 صنقتة اص توضب دص الصنقهائ دص نقلينيةصا صاوتل الدصوصواصم صصنقلصياصنقلييةيصم
نأل ااص نقلاقبصص نإلارناص منوناه اص هراص نقكقاباعص ل تا ص نقكون ثص ضقاص  -تكين ص م ص

نقلييةي اا ص  -نقلصياص نقكون ثص تا،ص ترناا دص م ص قاتب رفص نقك،ااعص نقاا ا دص ققاو ةص
 نقوظ ما صنقل قفص نالضتص اي.صص
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  (5المبدأ )

 8مينا ةصنقلونءمعص تواابصههواصنقلصياصنقلييةيصنق  نعص  كطصناتلين يعصنألال اص
ور ثص و اص نقلييةيص فص قالصياص نققرياعص نقبلاص مم ي ص نقك  اعص تحريرص نقترن ايص قتالاص
نقتق ارصص مينا ةص تتمص موص اا ص نقةالزاص نق،اا ن دص نألا ناياص مةاص رقاباعاص يون ثص

نققري نقلباوم دصصاعاص ي، يعص مت نعصشقك دصنإلتص اصصنقن ين فص ا صمونض صنقبلاص م صمييةص
نقي اساص نختق  ص ب قاعص االمعصتكقابصاهينءندصنقي طص نإلنت  اصقابلاصم صمينيةصنقبلاصص
نققرياعص ص،عصا  يعصقت كاعصي  عص يضا دصنإلخ، اصنقلحتلاعاص ل صيبةزصم صضر ةصنقلصياصص

 كون أ.نقلييةيصاا صنق ا مص ر  لص فصو الدصنقكون ثص نق

 (6المبدأ )

 ض صماة اصم صماييةصت،  مصم صخكعصماتييعصقاتب  وص فصو الدصنقكون ثص ا صنقلصياصص
نقلييةيص نقنه دصنقيالاعصنقل تصعاصتالاصنقتيتاق دصنقلتبا عص إهينءصتل  ي ص نختق  ندصص

 مح ي ةص اكاصا  ياص ق،صقتر يبصنقلوظ،ا صاا صنقتب ماصم صنقكون ثصنقكقاباع.ص

 (7المبدأ )

اارناص تحريثصخكطصقال وصااتلين يعصالاصنألنظلعصنقلييةيعصنألا ااعاصيوظ مصنقتاويعص
( )RTGSنقاحظاعص اوي،تص شقكعص اقيص نقلح  ظصصSWIFT(ص نقلر وا دص اان ةص (اص نظمص

نإلاتةل  يعاص انرن ندصنقري اص نإلوتا را دص  قبلاعصنألهوقاعاص الاا دصنقاواصنقل،تووعاص
نقتحتاعصألن نققواعص نقصين  دصص تبةيةص مههةةص اق ص نقونواص نقلباوم داص اهوقعص ت واعص ظلعص

نقكون ثص نقلر وا دصخالاص منظلعص قه ص تتبينص ضرص نقتفص نقل  ريص نآلقاعاص تحريرص تحاااص
نقكقاباعاصم صات   صنإلهينءندصنقالزمعصقلونههته ص نقتب ماصمبه اص ل صيح  ظصاا صالاا دص

  ءص  قتةنم ت صنقلحااعص نقر قاع.ص مناكعصنقلصياصنقلييةيص نق ك  صنقلصي فصقاو 

 (8المبدأ )

انرن  نقلصيا نقلييةي تباال د  ا ش اند قا ك   نقل قف تُوظم نقترن اي  نإلاتبرناند  
نقلكاو عصتتال صنقحرصنألان صنقلكاوبصم صنق ك  صنقل قفص ل صي صصنقتب ماصم صنقكون ثص

 نقكقاباعاص تحريثصنقتباال دصيال صااتصنقح هع.ص

 
 . "ISO 22301أن تتوافق خطة إستمرارية األعمال مع معيار "   8
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  (9المبدأ )

نققووك/نقلساا دص قرىص نقبلاص ااتلين يعص خكطص نقلييةيص لت  بعص ت اامص نقلصياص ضا مص
ي م   هوا خكط   ي  مارننا  نقل قاع  اا ا د اان ة نقل  ري  اكا ماتليا  نقتح ب مكتقا 
 اا ا دصمبتلرةصم صمناسصاان ةصنققو،/نقلسااعصنقل قاعاصتفخاص  إلاتق  صيا،اعصنقتب ماصم صص

 د نقكون ث نقكقاباع  اكا  بّ اا يال  مونناع تو،اا نألناكع  نقبلاا د نقلصي اع  ترناا
  نقل قاعصاورصور ثصنقكون ث.

  (10المبدأ )

تتال ص ض غكعص م ض  ص اختق  ندص نقل قفص تكوييص نقلييةيص نق ك  ص نقلصياص ضا مص
 خصاا ص يضا دصمتر هعصنقارةاصتتال صنألثيصنقلحتلاصقاكون ثصنقكقاباعص ت ايندصنقلو

الص نقلة اص اقااص اا ص مخا  ص نقللك ص نق،يضا دص م ص نقتفما .ص نقلصي فص ضك  ص نق ك  ص
نقحصياصور ثصخا  يصم ايعص فصمنواصنق ك  صنقل قفص  فصنقلح،ظعصنإلاتةل  يعاص ور ثصص
خا  يص فصملتاك دصنقبلالءصم صم يناص شيي داص ور ثصيون ثصرقاباعص فصا قعصنققو،ص

 جصور اصنقر قعصم صنققووكصنقلينااعص فصا اصمخيى.صنألمصم ص ي  صنققووكصخ  

  (11المبدأ )

وثصنق ك  صنقل قفصاا صتقوفصاهينءندصقاتب ماصم صنألثيصنقلتوض صقاكون ثصنقكقاباعص ت ايندصص
 نقلو خصاا صم  ريصنإل تل واص م  ريصنقتا اااص م  ريصنقاوا.ص

 (12المبدأ )

حتلاعصنقو هلعصا صخا  ةصنإلاتةل  ندصق الته صصت اام  تحااا م  يُال   د"م  ري نقتحّوا" نقل
نقلوتن د  اق   نقلاتهاكا   نقلاتةليي   م قوي د  تحّوا  م   نقلو خ  ت اُّي  قلك  حع  يوتانع 
نقلقرمص اقاه ص فص قاقائع.ص تالا صاختق  ندصنأل ض  صنقا غكعصنقلا  ص  نقت وا دصنقصري عص

 عصنققائع.(ص ،يضا دصتتبابص ل  ريصنقتحواصاق صنقلوتن دصنري 10)

 (13المبدأ )

اق ص نقكي وو"ص "غ زص يةا،عص نقلوتن د/نق رم دص م ص نإلنت  اص مثيص ا ناعص تحاااص
نقلبواعاص تقوفصص نق ك ا دص اا ص نقكي وو"اص مثيص ق،ص "غ زص مو ،اعص نقلوتن د/نق رم دص
 اا ا دصقر ناعص مب قنعصنآلث  صنقااقاعصاا صنق ك ا دصنقتفصضرصتتاي صهينءص انصنقتحوا.صص
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 (14المبدأ )

ناتينتاناعصقبلااعصنقتحواصنقتر ينفصقالوتن دصنقصري عصقاقائعص  قتواابص نقتب  وص ض صخكعصص
نقلو خاعص نققائاعاصص نقت ايندص نقلبواعص لوضو ص  ا صنقلصياصنقلييةيص نقنه دصنقيالاعص

   ق،صقاحرصم صم  ريصنقتحوا.ص

 (15المبدأ )

 تلوياص فاب  ص   رةص آه اصتقوفصنقلصياصنقلييةيص ينمجصاامصقالاي ا دصنري عصنققائعاصص
نقتن  يعص منح بص قاقووكص نقحون ةص نقلاترنمص نقلاس ااص ت ريمص نقتلوياص مو اقعاص تبةيةص

 نقلا  ي صنقصري عصقاقائعص اكاصمر  س.

 (16المبدأ )

نقتواابص نقتب  وص ا صنقلصياصنقلييةيص  زن ةصنقل قاعص نقنه دصنألخيىص ندصنقبالضعصص
 اعص فصاامصنقتحواصنققائفصنحوصنقلا  ي صمو ،اعص"غ زصنقكي وو".صقتبةيةصا  صنقاا اعصنقل ق

  (17المبدأ )

نقوظي  ف امك ناع انا ء نور ا قاتب  ف م  نقكون ث  إشينا نقلصيا نقلييةيا يُلوا  
اان ةصص قنوعص تحراص موص اا ص نق  صاص نق ك  ص تقيا دص نققووكص م ص م ص اوويعص  لا  ل دص

  اص وويلت .نقكون ثصنقكقاباعصيا،اعصاان ةصنقصور

 ( 18المبدأ )

  رصنق ك  صنقل قفص كونا صمر  عص مس اعص فصمن اصاان ةصنقكون ثصنقكقاباعص تكوييصضر نتهمص
 م صخالاصتو ايصنقتر يبصنقلو ابصقهمص اكاصماتلي.صص

 (19المبدأ )

نقل قاعصنقيضلاعصمثو ءص نقبلاا دص نقل قاعصنقحريةعاصواثصاوصتو،ااص نقت وا دص  تبظامصنإلات، اةصم ص
نقكون ثصنقكقاباعصيا  مص فصنقحرصم صنن ك  صنألال ا.ص فصنقوضتصن،ا اصم صنقلهمصا ناعصص
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اقاصتبةيةصنألم صنإلقكتي نفص مم صنقلباوم داص تو ايصنققواعصنقتحتاعصنقلالءمعص نقرامصنقت وفص
 .9نقلو ابص

 (20المبدأ )

مت  بعص ت اامصص ماس قاعص نقلييةياص نقلصياص نقل قفص فص نالات ين ص اان ةص مه مص تالا ص
نقل  ريصنقوظ ماعصنقو شئعصا صنقت ايندصنقلو خاعاص ا ناعصمثي  صاا صاراصم صنق ك ا دصص

 مةاصنأل ينااص نقايي داص نقب   نداص نقصو اعاص نقتن  ةاص غاي  .ص

 (21المبدأ )

نقلصي ا نقيض  عص اان ةص ههوزيعص خكطصضا مص مرىص نقلييةياص ت اامص نقلصياص عص فص
 ناتبرناندصنققووكصقلونههعصميصورثصمو خفصمحتلااصياق،صنقح اص  قواقعصإلان ةصنإلشيناص
ت ّاام  ال   نق   هف  نقلرضب  تكاا   ه نب  اق   نقتفما ا  شيي د  ي ص  نقتفما   ال   اا  

 نقنهوزيع.

 (22المبدأ )

ن ضقاص م ص نقلو اقعص نإلهينءندص نإل تل ناعاص اان ةصات   ص نقلباوم دص نقلبواعص إان ةص قنهعص
نقل  ريصنقلصي اعص فصنقلصياصنقلييةيصقاحرصم صنألثيصنقااقفصاا صنقتصوا صنإل تل نفصص

 قابلالءصنقناري اصم صنقح، ظصاا صاالمعص مصرنضاعصنقت   ييصنإل تل ناع.

 (23المبدأ )

 ااتاب بصنق ا  يصنقلحتلاعصنقو شئعصص  نقت اامصنقلاتليصقلرىصضر ةصضك  صنقتفما صاا صنقتب ما
ا صنقكون ثصنقكقاباع.ص فصنقوضتصن،ا اصنقبلاصاا صتبةيةصول يعصماتهاكفصنق رم دصنقل قاعص

 خالاصنقكون ثصنقكقاباع.صص  ضل وصو وضهماصم صتو ايص ا  اصآقاعصقاتب ماصم صشك  ىصنقبلالء

 (24المبدأ )

ويعص فصنأل ض دصنقكقاباعصقلوظ،فصصا رصنر ندص   شصالاص  ينمجصتر يقاعص هاا دصتوا
نقلصياصنقلييةيص نق ك  صنقل قفاصتالاصيا،اعصنإلاتبرناصقألزم دصنقو شئعصا صنقت ايندص

 نقلو خاعص نقكون ثصنقكقاباعاص تاتبينصم ااصنقلل  ا دصنقر قاعص فص انصنقصرا.ص

 
عن   9 الصادرة  العربية،  الدول  في  المالية  التحتية  للبنية  اإللكتروني  األمن  لسالمة  اإلرشادية  المبادئ  انظر 

 .     2020الحديثة  لصندوق النقد العربي، مجموعة عمل التقنيات المالية 
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 (25المبدأ )

نقلبواعص ترناا دصت ايندصنقلو خصصتبةيةصنقتب  وص ا صنقلصياصنقلييةيص نقلساا دصنقر قاعصص
  نقكون ثصنقكقاباعص مثي  صاا صنالضتص اصنقر قفص نقوظ مصنقل قفصنقب قلف.

 

 (26المبدأ )

تقوفصاا اعصااالماعصقالصياصنقلييةيصخالاص تيةصنقكون ثصنقكقاباعصقكلفنعصنقلوااا صص
نقلساا دصنقل قاعص تقوفصاا اعص نقلاتةليي اص ل صيبةزصم صث تهمص  ق ك  صنقل قف.ص تانا صص

 ااالماعصموانلعصم صنقاا اعصنإلاالماعصقالصياصنقلييةيصنقلتبا عص ح الدصنقكون ث.ص

 (27المبدأ )

ش ما نقلييةيص ت اامص نقلصياص نقكقاباعص برص  ضا مص نقكون ثص م ص نقتب ماص الاتينتانا دص
نقك  ثعصص تحري دص اان ةص نإلخ، اص فص نقون  ص /م ص موه اص مرىص نققاييعصنق ي جص  نق ا  يص

خالا   تقاّوت  نقتف  نق صو   م ه   قلب قنع  نقالزمع  نإلهينءند  نقو شئعا  ات      نقل ايع 
 نقك  ثع.ص

 (28المبدأ )

ش ما نقلييةيص ت يييص نقلصياص تة يرص نقل قاعص نقلصي اعص نقلساا دص ت اامصص  اا ص وواص
نإلخ، اصص نقون  ص /م ص نقكقاباعاص مرىص نقكون ثص م ص نقتب ماص نألزمعصصخكته ص فص اان ةص  فص

م ه    قلب قنع  مات قالي  خككه   تكويي  نقو شئعا  م تيو د  نققاييع  نقل ايع   نق ا  ي 
  نق صو  نقتف تقاّوت خالا نقك  ثع.

 (29المبدأ )

  فصار  صتكقابصم ص  اص فص الصنقوثا عصم صمق اأاصتينافصنقلص  اصنقلييةيعصم صياف:

قريه ص قرىصصم.صص ض  مص نألال اص مونههعصصم ص وص ناتلين يعص خكطص م ص نقلصي اعص ضك ا ته ص
نقكون ثاص حاثصيلك صت اامص الصنق كطص تحريةه ص فصار  صنقلق اأصنالاتيش ايعصنقون اةص

  فص الصنقوثا ع.

نقتق ي ص فصنقكقابعصنقن ين اعصقر قه ص نالختالاص فصنوااعصنقكون ثصنقكقاباعصنقتفصضرصب.صص
 قترناا دص آث    ص ترن ايصمب قنته .تتبينصقه ص   قت قفصرقابعصن
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نقتواابصم صنقنه دصنقلاس قعص فصنقر قعصا صنق كطصنقورواعصالاتلين يعصنألال اص اان ةصج.صص
 نقكون ثاص نقنه دصنقلاس قعصا صنالات ين صنقل قفصقرىص الصنقر ا.

دصنإلات، اةصم صميصتن  بصا   عص فصمن اصمونههعصم صضرصتبيضتصق صنقر قعصم صترناا ا.صص
قكون ثصرقاباعاص ياق،صنالات، اةصم صنقتني عصنقح قاعصقترناا دصه  حعص اي سصيو  ن ص م صص

 .10 يضت صم صتحريرصمه مصخ نعص  قنه دصنقلاس قعصاورصمونههعصترناا دص الصنقن  حع

مسشيندصما ااعصقلينضقعصمانءصنقلساا دصنقل قاعص نقلصي اعص حاثصتكووصمتون  عصتحريرصص د.صص
 ثعصقال وصاالمعصنالات ين صنقل قفصخالاص تيةصنقكون ثصنقكقاباع.صم صرقابعصنقك  

نقتب  وص ا صنقلص  اصنقلييةيعصاقيصما  يعص باه صنققبضص  قتن  بص نق،يضا دصص .صص
نقلكق عص فصنختق  ندصنأل ض  صنقا غكعص خكطصتن  زصنآلث  صنقلتيتقعصاا ص الصنقكون ثصص

ي قاتكو ند   نقت ايندصنقلو خاع.صاا صموصيكووصنقتب  وصمات لي ققو ء  ت ايع نق،يضا د     
نقتفصتحرثص فصنقونض ص)اا صاقااصنقلة اصنقتحواصم صنالضتص اصا قفصنقكي ووصاق صمو ،ضصص
نقكي وواصم صور ثصي  ثعصرقاباعصتاقبصخا  يص فصنأل  ن ص نقللتاك د(اص  ق،صق ينص

 ين صنقل قف.تحاا صنقوت  جص حاثصتكووصم    عصقاونض ص ت ،ا ص رفته صاا صنالات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بخصوص    2020في شهر مايو    صندوق النقد العربي التي أصدرها    ة بادئ اإلرشاديميرجى الرجوع إلى ال   10

على   كورونا  فيروس  تداعيات  مع  المركزية  المصارف  تعامل  المالي:    االستقراركيفية 
-19-covid-with-deal-to-banks-s/centralhttps://www.amf.org.ae/ar/paper

arab-stability-financial-on-implications  
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 ( 2ملحق )

 أحدث المبادرات في مواجهة قضية تداعيات التغيرات المناخية 

 

نقا ااعص نقبايي صص -م نقلو خفص"صنقر  ةص قات ايص "  26يوبصصقلستليصنألممصنقلتحرةص
 2021قاوعص

ققو دص و ءصهريرةصقتبةيةصتو،ااصص  منتنتصنقر  ةصنقا ااعص نقبايي صقلستليصنألريناص

م صخالاصنإلهينءندصنقتفصيلك صموصتا صنقب قمص فصما  صميةيصص  2015ت، اص   يسصصاص

ي اص وتق سصنقحين يصصنقب ث دصغ زندصنإلصاصقاكي وو.صالصيةناصنقحرصم صص  اترنمع  مضا انت ه 

  ر اصاص الصيةناصنقرامصنقل رمصقاصمو ابصا صنأل رناصنقليهوةصقاح، ظصاا صمو خصص  ني  بارص

ي قا  يع.   ال  ياف م يز   ي  نقلتاي ة م  آث   ت اي نقلو خ ضبا،  م صتمصصنأليةي ضب، 

 : ت، اصااا نإل

الطوارئاإل بحالة  نقق قغصم صموصصعتراف  نق ابص نقتفيارصاا صو قعص :صما ادصنقر اص

ا هعصمئويعصص  1.1نألناكع نققاييع تاقّقت  ف ن ت،   ا هع وين ة نقكويب وونقف  

وت صنآلواص موصنآلث  صمحاواعص  ق،باص فصياصموك عاص موصماةننا دصنقكي ووصص

تو،    صصاصاصنقلتا عصم صتح ابص راصا هعصوين ةصنت، اص   يسص فصنآلوصن ايةص يتمصص

  اياع.صص

:صشرادصنقر اصاا صنقاي  ةصنقلاحعصقابلاص" فص انصنقب رصنقحيج"اصصتسريع العمل 

 فصنقل  عصقاونواصاق صص  45نقب ث دصث نفصمياارصنقكي ووص واقعصصاصواثصينبصخ،ضصص

ي ن  فصن،ييص فصموتص صنق يوصت ييقص  .صص 
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األحفوري:  اإل الوقود  عن  نقت اصصبتعاد  اق ص يراوص اا ص ورص نقر اص    ن  تص

نقتر ينفصم صر ضعصنق،حمص نقت اصصنقتر ينفصم صاامصنقوضواصنألو،و يص"غايصص

   .نق،ب ا"ص

ماا  صا ال صص  100ت ريمصصتفماصنقر اصم صهل ص صتحقيق التمويل المتعلق بالمناخ:  

ي ممييكفصاوويص  .2023ا مصصاصاا صموصيتمصتح ا  ص فصصنقو ماعص  ر اصقاص   

للتكيف:   الدعم  نقر اصصتكثيف  قرامص نقتلوياص اق صما ا،عص يراوصماة اصغالياوص

 نقو ماعص فصنقتكا صم صآث  صت ايصنقلو خص  و ءصنق ر ةصاا صنقصلوا.صص

جديدة:   وإعالنات  نقلهلعصصصفقات  نقص،  دص نإلاالن دص م ص نقبريرص ي وص و كص

  ا:صنألخيىصنقتفصيلك صموصيكووصقه صآث  صاين  اعصيقايةصا نصتمصتو،اا  ص  ق،با.ص تالص

تن   ص تر و صنأل نضفصصاصقتةنمص وض ص  رنوصنق    دص اكسصص:صنإلصنق    دص ✓

 .  2030 حاواصا مصص

اصص2030 فصنقل  عص حاواصا مصص  30نقب ث دصنقلاة وص واقعصصاصنقحرصم صصنقلاة و:صص ✓

 . 2020م   نعص لاتوي دصا مصص

نقتصلامص ✓ نقاا  ندصخ قاعصم صص  نقاا  ند:ص مقاب دص تكووصهلا ص موص اا ص

اا صماتوىصنقب قماصمل صياي صم صازنقعصص  2040 مصصنقب ث دص حاواصاصنإلص

 نقكي ووصنقو همصا صنقو اصنققيي.ص

نت  اصصاامصهووبصا يي ا ص  اتق    صميقيصموتجصقاكهي  ءص فصنقب قمصقإلصنق،حم:صص ✓

 .ضتص اصمو ،ضصنقكي ووصاصنقب ااصم صنق،حمصاق صص

اا اةصتوها صتييااون دصنقر ال ندصنحوصتح ابصن  فصص:  نقتلوياصنق  صص ✓

 نقب ث دصن،ييعصا قلاع.صصاص
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اتا  ته صصمااوتصا صاا قعصنإلم  ندصنقبي اعصنقلتحرةصصصصتنر صنإلش  ةصاق صمو

»يوبص نقلو خفص قات اايص نقلتحرةص نألممص ا مص28مستليص ا رلص فص نقلةم ص «اص

نإلصصص.2023 قاتايي ص  قت يراوص نقكلوو دص اق صزي اةص نقلو خفت، اص م صصصصا اايص

اص موصينييصص2030خالاصاامص تصبارصنأل رناصنقلةم صتح ا ه ص حاواصا مصص

ص.صص2022 وه يعصا مصص2030تقوفصخكوندص بّ قعص تص اريّعصقب مصص

اصصنقلتحرةصصم صههته اص  ا دصنقر اصنقلوتنعصقاو،طصي قابوايعص نإلم  ندصنقبي اع

مواص تيةصاق صتقوفصنقاا ا دص نقلا  ي صنقتفصت،تحصنقلن اصالقت  رصننقب ث دصث نفصص

اتةل  صمق قغصض لعصصامياارصنقكي ووص نقحصواصاا صنققتي اصنقوظا .ص ضرصتمصص

نقب ث دص فصنقر قتا .صإلنت جصنققتي اصنقوظا ص نقتوناصاق صاا ا دصتص،ايصنإلص

 الصنقلا  ي صاق صنألاوناصصصص ينييصنآلوص  ق،باصتصرييص بضصنقلوتن دصم 

ل وصاق صتقوفصما  ي صصمخيىصمةاصمصيص اُصصصن،كاعنقب قلاع.صيل ص  ا دصا اصص

ص.مل ثاع

ص 11نققين مجصنقر قفصقابلاصاا صنقلو خصقلوظلعصنقتب  وص نقتولاعصنالضتص ايع -بص

منافدصموظلعصنقتب  وص نقتولاعصنالضتص ايعص"نققين مجصنقر قفصقابلاصنقلو خف"صص

صانقب ث دصغ زندصنالوتق سصنقحين ي" اامصنقت رمصنحوص راص"نقص،يصإلصقت اامصص

ضتص اصميةيصمي نعصاقيصتو ايصنقلباوم دص نألا ندصنقالزمعصقاينرصصا تح ابصص

نقلل  ا دصص م ااص نقلوالعاص تق ااص نققارنوص اهينءندص  نقت اامص اامص ب قاعص

  ت االه .ص

 
11The OECD International Programme for Action on Climate  
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تو اا ص نققارنوص ضر ةص تبةيةص اق ص نقلق ا ةص نقلباوم دصص تهراص الص نااص

مينا ةص م ص نقتةنم ته ص مصرنضاته ص زي اةص اا ص تحةه ص  مونءمته اص  قت قفص

نق ر ندص نقظي اص م ص تيتقطص نقتفص نقر اص قل تا ص نقلاتييعص نقلاس قا دص

نق  نعص كاصا قعاص تلكاوهمصم صضا سصنقت رمصنقلحيزص فصتح ابصم رناصنقلو خص

 نق  نعص هم.ص

التعاون   منظمة  االقتصادية:مبادرة  مق ا ةصصصصوالتنمية  صصءماا صصقنلا صصعم،توو فص
 نقتفصيوتظيصصصنقلو خص نق ر ةصاا صنقصلواصص  صوصصصم ا   فصهةءصم صماي  صصصصالوظلعنق

صموصتا،يصا صنقوت  جصنقت قاع:ص
المتعلقة    قيادةلوحة  .صص1ص نقلسشيندصصبالمناخ:للمؤشرات  م ص ضاااص اراص م ص ض  اعصصصتتكووص

منلواعصم ا صم صصصتتال صنقاووعصصنققارنوصالات رنمه ص فصنقينر.قا ا سص مت،بصاااه ص ا صص
ت اامصتكو صنأل ض  صنقورواعصاا صتلك صم صصصص اامصنقت،اايصصنقتحااااصصالاتكل اصصنقلسشيند

 ما سصياصو قعصاا صورة.ص
صاا صقووعصصصص:صالمناخيللعمل    ةسنوي  ةمراقب.صص2 صصوواصصصما صصصنق ا اةاصي ومصنقلينضبص ت ريم و ءي

ي ومص انصنقلينضبص.صصه صنأل قاعت رمصنققارنوصنحوصم رناصنقلو خصنق  نعص ه ص مونءمته صم صم رن 
يفمةاعصيلك صصصصنارةصقات ،ا صم صآث  صت ايصنقلو خص نقتكا صمب نقوت  جصصنقلل  ا دص نقت ريمصص 
 .تق اه ا

  ا عصخ نعص كاص ارصوواصيا،اعصنقلافصصص الصنقلاييندصمي  عص وص  حصدولية:مذكرات .ص3
يصضرم نقلتل اكعص نقتر يناعص نقلنريعصصصص  نقت ،ا ص نقتكا ص ترن ايص تولاعص يصنضتص اي فص  قك صصصا 
يصصصعل قوقنقصصمياي  هتل ااعصنإلنققواعصص ياق،صصصصقار ااصضتص ايصصاتق  صنقهاكاصنإلفخاص فصنإلتصصنهتل اا 

 .ع نإلضاالاعص نقن ين ا
صضتين صمونضا صاصصت واص الصنقلوصعصص:البلدان  والتعلم المتبادل بين منصة تفاعلية للحوار  .صص4

.صاتتلك صنققارنوصص نقنريرةصنقلقتكيةص نقلل  ا دصنقنارةصتتبابص  قوّهجص اه اقات،كايصقلو ضاعص 
يصميا صقالو ضاعصاقيصنإلنتينتص فصما وعصم صصع.صص الصنقلوصعصات رنمام ص 
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