
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشادية  إمبادئ 

 حول 

المصارف لدى  المصرفية األزمات وإدارة المبكر  نذاراإل أنظمة تعزيز

 المركزية 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوق النقد العربي 

 2022 فبراير



 

 

 

 

2 
 

  

 تمهيد 

الرقابية   اتسلطال  تعزز قدرة  التي  القانونية  القواعد   من  مجموعةأنه  على    ات زماأل  حل  إطار  يُمكن تعريف

  ، ذلك ةكزها الماليامرغيرات جوهرية في  التي تشهد ت  المؤسسات المالية  تجاه  وإجراءات   تدابير  تخاذ إ  على

وعدم   ،المالي  ستقرارال   على  تأثير  أي  وتجنب دون إنقطاع،    المصرفية  الخدمات   استمرارية   تعزيز  أجل  من

 .1النظامية  األهمية ذات  الوظائف حماية عند للخسائر دافعي الضرائب  ض أمواليعرت

أمريُعتبر   األزمات  بحدوث  والتنبؤ  المبكر  النذار  أنظمة  التنبؤ    ا  بناء  على  يساعد  كونه  األهمية،  بالغ 

ألزمات   تعرض باحتماالت   إجراءات    ،البنوك  وضع  األزمات   حتمالإ   من  تقللإستباقية  بالتالي  حدوث 

بشكل عام آثارها  ،المصرفية  معالجة  تكاليف  تخفيض  تولي    لذلك أصبحت   .فضال  عن  الرقابية  السلطات 

إضافة   ،كوواجهها البن تاهتماما  بالغا  لموضوع بناء أنظمة النذار المبكر، بهدف تحليل التحديات التي قد  

جود إطار احترازي للتعامل مع البنوك التي تواجه توقيت وكيفية التدخل. أثبتت التجارب أهمية و إختيار  إلى  

  : مراحل مبكرة، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على البنوك في تحديات 

بالتالي فإن    .االستقرار المالي  إستمرارية تعزيزبهدف  الكلي  الجزئي ووجود إشراف فعال على المستويين  

حترازية الكلية الرقابة التطوير   ا يتطلب ممالتعامل مع األزمات المصرفية يبدأ بتوقع األزمة قبل حدوثها،  

 تحديد ومراقبة والحد من المخاطر على النظام المالي ككل.من خالل 

هتماما  بالغا  لموضوع إدارة إالسلطات الرقابية    ، أولت 2007األزمة المالية العالمية أواخر عام    في أعقاب 

توقيت وكيفية التدخل، حيث أثبتت التجارب أهمية  و   ،كوواجهها البن تاألزمات بهدف تحليل التحديات التي قد  

حترازي للتعامل مع البنوك التي تواجه تحديات بمراحل مبكرة. كذلك  إوجود إطار قانوني واضح وإطار  

 تتألف من:   ،لدارة األزمات ونظام لضمان الودائع  منظومة شاملة  بناءعلى  رقابية  السلطات المن    عدد   عمل

إجراءات  أنظمة إنذار مبكر و  توفر  ، تتمثل فيحدوث األزمات إحتمالية  تحد من  إجراءات احترازية   .1

والكلية الفرادية  ال  تكونالتي    ،الرقابة  األعمال  من    مستمرةضمن  المصرفية الرقابة  إدارتي  لكل 

 واالستقرار المالي في المصارف المركزية.

 

 
الصادرة عن مجلس   ”Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions“ورقة   المصدر:     1

 . (2014المالي ) االستقرار
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 إجراءات تصحيحية للتعامل مع البنوك التي تواجه تحديات أو تعاني من بعض نواحي الضعف. .2

تقنيات    وتوفر(  Lender of Last Resortإجراءات لدارة األزمات بما فيها مقرض المالذ األخير ) .3

 مع البنوك التي أصبحت غير قادرة على االستمرار.  للتعامل ،(Resolution Techniquesللحل )

 مثل ضمان الودائع. ،إجراءات لتخفيف آثار األزمات  .4

أهمية   ب يكتسله، إال أن التنفيذ الفعال  ا ،ضروري ا  أمر يعتبر بالرغم من أن وضع إطار جيد لدارة األزمات 

يتطلب   ،كبيرة محدد    حيث  األزمات  لدارة  شامل  حوكمة  إطار  وجود لوضع  مع  واألدوار،  لمسؤوليات 

التحديات  يعتبر تحديد  حيث  .  لتقييم مخاطر القطاع المصرفي الجزئية والكلية  والمدربة  كوادر الفنية المؤهلةال

ل   حلول لها  تقديمو   البنوك  تواجهالتي   النظام المالي ككل، كون    ستقرارإ  عزيز ، وتسالمتها  تعزيز أمر هام 

ذات األهمية النظامية( البنوك  )خصوصا   البنوك تعتبر المكون الرئيس للنظام المالي، وإن تعثر أي بنك  

 االستقرار المالي.  على   ، بالتاليقتصاد بشكل عامآثار سلبية على الله تكون 

في مجال الصالحات    األعضاء  مواكبة دولهصندوق النقد العربي على    ا  منحرصوفي ضوء ما تقدم،  

المناقشات بناء  على و، في المنطقة العربية إلى تعزيز االستقرار المالي الهادفةاالقتصادية والمالية والنقدية 

،  لمصرفية واللجنة العربية للرقابة ا  فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربيةإجتماعات  التي تمت في  

  تعزيز تم إصدار المبادئ الرشادية التالية حول  وبالتشاور مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،  

المبادئ  هذه  أن تطبيق    التنويه   مع  ،المصارف المركزيةلدى    المصرفية  األزمات  وإدارة  المبكر  نذاراإل  أنظمة

والنظام المالي القائم لدى وأهدافه الواردة في نظامه األساسي    ،لحالة كل مصرف مركزي على حدهيخضع  

    .كل دولة
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 حول رشادية إمبادئ 

 لدى المصارف المركزية المصرفية األزمات وإدارة المبكر نذاراإل أنظمة تعزيز

 

   البنك الضعيفتعريف أوالً: 

 : األولالمبدأ 

قياس مدى الضعف، بحيث إذا لكمية ونوعية  ووضع مؤشرات    للبنك الضعيف  محدد   تعريف  وضعأهمية  

إستمرار  للحيلولة دون  الجراءات التصحيحية    كافة  2المصرف المركزي   نفاذ وإست  ،حد معين  تجاوز المؤشر

، بالتالي  (Non-viable Bank)  على الستمرار  قادريُصبح غير  فإن البنك    ،تدني مؤشراته بشكل جوهري

 .األزمات المصرفية منظومة إدارة نطاق نطاق الرقابة المصرفية إلىمن البنك  ينتقل

 :الثانيالمبدأ 

، كفاءة التشغيلية: ضعف المن الُممكن الستناد عليها عند تعريفه مثل بعدة مؤشرات  البنك الضعيف يتصف

المالية،و   ،كفاية رأس المالتدني  و  مع الودائع،  موجودات عدم مواءمة إستحقاقات الو  عدم كفاية الموارد 

السيولة،و الموجودات و   تدني  نوعية  الحوكمة،  و  ،تدني  منظومة  والرقابة  وضعف  الضبط  أنظمة  ضعف 

   .من المعلومات أمن السيبراني ووضعف األ ،وخلل بالهيكل التمويلي  ،ارتفاع تكلفة األموالو، الداخلية

 

   : الثالثالمبدأ 

أو تصاعدي )مثل نسبة    ،ألهم المؤشرات )مثل مستوى كفاية رأس المال(  تنازلي  (Trend)وجود إتجاه  

على زيادة المخاطر    دللدى البنك قد ي  (الئتمانية  غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت الئتمانية  التسهيالت  

كما أن النمو المتسارع في الموجودات المرجحة بالمخاطر دون أن يقابله نمو في القاعدة الرأسمالية   .لديه

 إلى زيادة المخاطر.  شيريُ قد 

 

 
كما هو معمول    )  Resolution Authority(حل األزمات المصرفية    الجهة الُمناط بها   هي  أن المصارف المركزية  تم في هذه المبادئ إعتبار 2

أن يكون  حيث من الممكن    ، حسب األنظمة الُمطبقة  إدارة األزمات المصرفية بين الدولهيكل  الترتيبات المؤسسية و ختلف  ت  . به في العديد من الدول

في هذا   .هي المسؤولة عن حل األزمات المصرفية ، رقابية متعددة  هيئات، أو سلطة رقابية مستقلة، أو مؤسسة ضمان الودائعالمصرف المركزي، أو 

 Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial“  ورقة    :األوراق التاليةالطالع على  من الممكن  الخصوص،  
Institutions”    وورقة  (2014المالي )  االستقرارالصادرة عن مجلس ،” Institutional arrangements for bank resolution” 

 (. 2021المالي ) االستقرارهد عالصادرة عن م
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 الرابعالمبدأ 

تقبل  عوامل داخلية مثل الفراط في    وجود لالبنك الضعيف، من المناسب التنبه    تشخيص   عند تحديد مؤشرات 

البيئة االقتصاديةالمخاطر، وعوامل   ال، قد  والمخاطر النظامية  خارجية مثل  تفاقم  لدى   تحديات تساهم في 

 البنك الضعيف. 

 الخامس المبدأ 

االهتمام بتعزيز قنوات االتصال لتوفير المعلومات والبيانات بصفة مستمرة حتى يتسنى تحديد وتشخيص  

  مع   التواصلو  الكلية،  الحترازية   الرقابة و  الميدانية،  الرقابة و  المكتبية،  الرقابة:  التي تشمل،  البنك الضعيف

 . السوق معلومات و األخرى، الرقابية الجهات و الحسابات، مدققيو التجاري، البنك إدارة

 السادس المبدأ 

مستمر مع  الالتواصل  ب   ، من المهم قيام المصرف المركزيقبل إدراج البنك تحت تصنيف "بنك ضعيف"

الجهود المبذولة من قبل البنك لتصويب ومعالجة نقاط  منها  إدارة البنك، لمناقشة ومتابعة قضايا عديدة مهمة  

دورية مع أعضاء    جتماعات إ ذلك من خالل    ، الضعف التي تم تحديدها سابقا  من خالل الرقابة الميدانية والمكتبية 

 الدارة التنفيذية العليا ومجلس إدارة البنك. 

 السابع المبدأ 

الجمع    يُمكن عن  إضافية  للبنك  مركزمعلومات  الوالسوق،    معطيات مثل:    المالي  ئتمانية  التصنيفات 

مصادر هذه الالتعامل مع  على أن يتم    .األسهم  سوقو   ،معلومات المشاركين اآلخرين في السوق، والخارجية

 .دقيقةغير تكون كون هذه المعلومات قد عناية وحذر شديد، ب

 

 (Early Warning Systems)ثانياً: تطوير أنظمة اإلنذار المبكر 

 الثامنالمبدأ 

التحتية   البنية  المبكرتوفير  البنوكأمر جوهري    ألنظمة النذار  بأداء  الللتنبؤ  ذلك:  مثال  البشرية  ،  كوادر 

الحصائية  التقاريرو  والمدربة،المؤهلة   والبرامج  الالزمة،  وقالمناسبة  والمعلومات  شاملة  واعد  ،  بيانات 

 . طويلة زمنية سلتتضمن سال ودقيقة
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 التاسع المبدأ 

ومؤشرات المتانة )السالمة المالية(،  ،   (CAMEL)على نظام التصنيف  مبنية  إستخدام مؤشرات جزئية  

)ومؤشرات   مجمعة  جزئية  ،  Aggregated Micro Prudential Indicators AMPI)إحترازية 

 . والمخاطر النظاميةقتصاد الكلي، ومؤشرات الومؤشرات السوق، 

 العاشر المبدأ 

حيث توفر هذه    بأداء البنوك،دارة المخاطر والتنبؤ  ل   كأداةإختبارات األوضاع الضاغطة    تطبيق وتطوير

السيولة والمالءة المالية وخطط تعزيز رأس المال،    وضع تصور واضح حول  األداة للمصرف المركزي  

الجراءات المناسبة المتعلقة بخطط الحلول  ب   تُمكن المصرف المركزي من التدخل المبكر من خالل القيامو

 .)Recovery & Resolution Plans( 3نعاش وال

 حادي عشرالمبدأ ال

)  إعداد وتطوير المخاطر  والقوبهدف  (  Heat Map toolخارطة  الضعف    في   ةتحديد ومراقبة مواطن 

المصرفي،   المالية  يُ القطاع  المؤشرات  ضعف  أو  جودة  مدى  على  للداللة  باأللوان  التدرج  فيها  ستخدم 

 . المستخدمة لكل بنك

 ثاني عشرالمبدأ ال

للمؤشرات   (Time series analysisمن تحليل ودراسة السالسل الزمنية )  أداة خارطة المخاطر  تُمكن

مع قيم هذا المؤشر  معينة    زمنيةلبنك معين في فترة  ما  إضافة إلى تحليل ومقارنة قيمة مؤشر  ،  المالية للبنوك

 األخذ بعين العتبار ما يلي:  مع، (Cross sectional analysisللبنوك األخرى خالل نفس الفترة )

 

 

 
  "األوضاع الضاغطة لقياس مخاطر القطاع المالي  تطوير منهجيات إختبارات"   حول  المبادئ الرشادية  لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى 3

صندوق النقد    رامي عبيد وآخرون، )  "إختبارات األوضاع الضاغطة الجزئية والكلية"الدليل السترشادي حول  (، و2021صندوق النقد العربي،  )

 www.amf.org.aeعلى الموقع اللكتروني لصندوق النقد العربي:   ين(، المنشور2021 العربي، 

http://www.amf.org.ae/
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بالتجاه التاريخي  الحتساب قيمة مؤشر كل بنك ومقارنته  (  Z-Scoreمعيارية )العالمة  الإستخدام   -

 .4بنوك مجموعته للبنك و/أو مقارنته مع 

ل - متشابهة ومتناسقة،  البنوك في مجموعات  النظامية    المقارنة، حسب دقة    تعزيزتصنيف  األهمية 

ويُمكن    .((D-SIBsالمنهجية المستخدمة في البنوك ذات األهمية النظامية المحلية    من خالل  للبنوك

نوع  ، و نوع البنك )تجاري أم إسالمي(، وحجم البنك )حجم موجوداته( تصنيف البنوك حسب    أيضا  

 ترخيص البنك )محلي أم أجنبي(. 

 ثالث عشر المبدأ ال

علمية  ات لى منهجي إ، تستند لعملية التنبؤ بأوضاع البنوك المستقبلية قياسية نماذج  وتطوير  تصميم واستخدام

مرتفعة، على أن يتم تضمين النماذج متغيرات البنوك التي قد تواجه مخاطر ب من التنبؤ ما يُمكنبوموثوقة، 

النقدية، ومؤشرات الصناعة المصرفيةبالمؤشرات الفردية للبنك، ومؤشرات  تتعلق    ، ومؤشرات السياسة 

  .قتصاد الكلياال

 رابع عشرالمبدأ ال

اهمت في حدوث حاالت  رات التي سالمتغي  لتحديد   ،على سبيل المثال،  5نماذج النحدار اللوجيستي إستخدام  

تعزز من مصداقية تاريخيا ، مع ضرورة إجراء الختبارات التشخيصية الالزمة التي    إفالس لدى البنوك

 وموثوقية النتائج القياسية. 

 

 

 

 
في السنة   ( i: النسبة المالية لكل عنصر من عناصر التقييم الخمسة للبنك)it Xحيث:، tσ )/tμ-it(X  =i,tZ   قانون العالمة المعيارية  يُمكن إستخدام   4

(t)و ،t μ  معدل النسبة المالية لجميع البنوك الموجودين ضمن نفس المجموعة في :( العامt)و ،tσ  االنحراف المعياري للنسبة المالية لجميع البنوك :

بعد احتساب العالمة المعيارية، يتم احتساب مؤشر كلي للبنك بحيث يتم تجميع جميع مؤشراته المستخدمة .(tالموجودين ضمن نفس المجموعة في العام )

 : على النحو التاليللحصول على عالمة كلية 

Z-Score)  البنك  X  (  =Z-Score)  المال ال   (Z-Score  -  )رأس                                  +  )الربحية (Z-Score +    )الدارة (Z-Score -  )موجوداتجودة 

( Z-Scoreالسيولة(  
5 Obeid, R. (2021). “Bank Failure Prediction in the Arab Region Using Logistic Regression Model”, AMF. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=4632074204356605244&btnI=1&hl=en
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 خامس عشرالمبدأ ال

يكون ، بحيث  التي قد يتعرض لها النظام المصرفي  لتقييم المخاطر النظاميةتطوير مؤشر إستقرار مالي  

مؤشرات أسواق المال، و  ،مؤشرات مصرفية  يتضمن على األقل:موضوعية، ومبني على منهجية علمية  

 . 6الخاص إلى الناتج المحلي الجمالي  فجوة الئتمانومؤشرات إقتصادية، ومؤشر 

 سادس عشر المبدأ ال

ومقارنتها سنويا  مع معدل التضخم،   )األسهم والعقارات(،  تقييم األصول السوقيةإعداد وتطوير مؤشرات  

 .7عقارات سهم والتقييم الفقاعات السعرية لألبهدف 

 سابع عشرالمبدأ ال

لقياس مخاطر الئتمان،   أو إختيار المتغيرات   من طرق إحصائية أخرى لبناء أنظمة النذار المبكر  الستفادة

 ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق على النحو التالي: 

وفقا  لمتطلبات بازل    (Standardized Approach)الطريقة المعيارية  إستخدام  :  مخاطر اإلئتمان -

III  ، لمتوقعة  ائتمانية  ونموذج الخسارة ال(ECL)  ،  الُمستخدم في المعيار الدولي للتقارير المالية

 . 9رقم 

  الطريقة ، و(Basic Indicator Approach)  األساسي  المؤشر  طريقةتطبيق  :  مخاطر التشغيل -

  طريقة ، و(Alternative Standardized Approach)  البديلة  المعيارية  الطريقةة، والمعياري

 .IIIوفقا  لمتطلبات بازل ، (Advanced Measurement Approach)  المتقدمة القياس

وفقا    ،والطريقة المعيارية،  (VaR)  المحتملة  القيمة المعرضة للمخاطرإحتساب  :  مخاطر السوق -

 .IIIلمتطلبات بازل 

 
المالي في   االستقرارتقرير  ات واألغراض" الُمضمن في  المنهجيالمالي:    االستقرارفصل "مؤشرات  لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى   6

 ، المنشور على الموقع اللكتروني لصندوق النقد العربي.2021الدول العربية لعام 

أنظمة   ، يُرجى الرجوع لدراسة "والطرق الُمستخدمة في بناء مؤشرات العقارات واألسهم حول كيفية تطوير هذه المؤشراتلمزيد من المعلومات    7

المصرفية باألزمات  والتنبؤ  المبكر  عبيد،    "النذار  "(2019)رامي  ودراسة    األدوار:  الودائع  ضمان  ونظام  المصرفية  األزمات  حل  منظومة  ، 

ي لصندوق  على  الموقع اللكترون  ، المنشورتين(2020  المالي في الدول العربية   االستقرارفريق عمل    )عبد الرحيم الناصري ورامي عبيد،  "واألهداف

 النقد العربي. 
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التنبه  كما   مثل:  ينبغي  األخرى،  المخاطر  ولقياس  السيولة،  نفسه،    المخاطرمخاطر  بالبنك  المتعلقة 

 االقتصادية وغيرها.  والمخاطر النظامية، والمخاطر

ً لثثا  واإلجراءات التصحيحية )التعافي(  خطط اإلنعاش: ا

 ثامن عشرالمبدأ ال

ال المركزيتزويد  البنك  مصرف  إدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  النعاش  البحيث  ،  بخطة    مصرف يقوم 

 . المركزي بتقييم الخطة، والموافقة عليها حسب االقتضاء، ومراقبة تنفيذها

 تاسع عشرالمبدأ ال

 وفق إطار زمني واضح من قبل إدارة الرقابة على الجهاز المصرفي إجراءات تصحيحية مناسبة    وضع

 معالجة مواطن الضعف لدى البنك الضعيف.لللبنك التجاري، خطط النعاش و

 العشرون المبدأ

مسؤوليات  وتحديد مسؤوليات الوحدات التنظيمية في البنك  يشمل  مناسب لخطة النعاش    إطار حوكمةوضع  

أن يقوم المجلس  ومن قبل مجلس الدارة أن تكون خطة النعاش معتمدة ، والدارة التنفيذية ومجلس الدارة

عليها بإعداد  بالشراف  التنفيذية  الدارة  قيام  إلى  إضافة   وتحديثها،  وتطويرها  والخطة  خطة  ،  مراجعة 

 أو كلما إقتضت الحاجة. دوريا   النعاش

 والعشرونالحادي  المبدأ

، المركزي  مصرفوال  البنك  بين  ما  رتباطال  ضابطو   النعاش  خطة  عن  كمسؤول  لمخاطرإدارة ا  مدير  عيينت

  بمدير إدارة المخاطر وبديله، كذلك في حال تم تغيير الخاصة    تواصلالمصرف المركزي ببيانات ال  خطاروإ

 . أي منهما

 والعشرون ثانيال المبدأ

واألثر    ،إضافية  تحديات ليها في حال واجه البنك  إاللجوء    الُممكنمعلومات تفصيلية حول الخيارات    توفر

   االئتماني. هصنيفته، وت سمعو ، العمليات االعتيادية، وبنكلل المالية مؤشرات الالمتوقع لكل خيار على 
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 والعشرون  ثالثال المبدأ

أو أي   ،كل خيار ضمن خطة النعاش  ستخدامإعن    أو آثار سلبية قد تنجمتبعات    ةأيتضمين خطة النعاش  

متطلبات  تطبيق الب   مرتبطةتحديات  عوائق قانونية و/أو  التعامل مع أي  وكيفية    التطبيق،عن  قد تنتج  تحديات  

الخيارات المتاحة ضمن خطة النعاش،    وثوقيةتقييم م، و مكن أن تظهر عند تطبيق الخيارات يُ  التي  رقابيةال

 . وجود مخاطر نظاميةناتجة عن  الاألحداث الحرجة التي قد يواجهها البنك أو   تجاهمدى فعالية الخيارات و

 والعشرون رابعال المبدأ

مؤشرات المتانة    تدهور  إستمرارفي حال    أكثر شدة    بإتخاذ إجراءات تصحيحيةيقوم المصرف المركزي  

 . و جوالت التفتيش الميدانيأالرقابة المكتبية  جراء مواطن ضعف جوهريةظهور أو  ،المالية للبنك

 والعشرون خامسال المبدأ

بحيث  ،  التي يواجهها البنك  تحديات طبيعة وخطورة ال  مع المتخذة  طبيعة الجراءات التصحيحية  تتناسب  أن  

 .خطورةاألكثر نقاط الضعف لإعطاء األولوية ، والتحديات  وفقا  لحجم الرقابة   يتم تكثيف

 والعشرون سادسال المبدأ

إمتثال البنك لإلجراءات التصحيحية،  مدىرصد متابعة ول بإتخاذ إجراءات مناسبة قيام المصرف المركزي 

 بتقارير تبين التقدم المحرز في خطة العمل. ستمرالمركزي بشكل ممصرف تزويد الب  وقيام البنك التجاري

 والعشرون سابعال المبدأ

لوضع المالي العام للبنك. على ليتم من خاللها تقييم مدى التحسن التدريجي  كمية ونوعية  وضع مؤشرات  

في وقت    عينإلى مستوى م  معدل التعثر   ووصول  ئتمانمحفظة ال التدريجي في جودة  حسن  التسبيل المثال،  

المكثفة  قد ،  حدد م بالرقابة  الكتفاء  إلى  المركزي  المصرف  الداخليين    تقاريرب أو    يدفع  أو  و/المدققين 

 . الخارجيين

 والعشرون ثامنال المبدأ

، تتضمن  (Lender of Last Resort)  راألخيالمالذ  مقرض  وضع تعليمات من قبل المصرف المركزي ك

المصرف المركزي، أن البنك التجاري يُعاني من  شروط ومتطلبات تقديم السيولة الطارئة، في حال إعتبر  

 عسر مالي مؤقت. 



 

 

 

 

11 
 

 

ً رابع  تصنيف البنك الضعيف كبنك غير قابل لإلستمرار في عملياته التشغيلية : ا

 والعشرون تاسعال المبدأ

كافة في حال   التصحيحية    إستنفاذ  فاعلية  و الجراءات  النعاشعدم  المركزي ، و خطة  المصرف  وصول 

 الجراءات التصحيحية  تحقيقبسبب عدم    (Non-viable bank)لقناعة أن البنك غير قابل لإلستمرار  

من نطاق الرقابة المصرفية العتيادية إلى قل البنك  بإجراءات ن  عمليتم ال  ،لنتائج المرجوةل  وخطط النعاش

 نطاق منظومة إدارة األزمات المصرفية.  

 الثالثون المبدأ

  معيار كفاية رأس المال   على غرارلتصنيف البنك الضعيف كبنك غير قابل لإلستمرار،  وضع مؤشرات  

يُعتبر لت  الذي  البنك الضعيفمؤشر نموذجي  النسبة ل  مستمر  جوهريإنخفاض  حدوث  في حال    .قييم    هذه 

خالل من    سواء  لمستويات مقبولة،  رفع النسبة  ل  وتم إستنفاذ كافة الخيارات المتاحة،  إلى حد معينلتصل  

 .ستمرار، يُمكن حينها تصنيف البنك أنه غير قابل لإلالجراءات التصحيحية أو خطط النعاش

 الحادي والثالثون المبدأ 

في حال تبين وجود مؤشرات    ستقرار المالي على ال  الضعيف  العمليات التشغيلية للبنك  ثر إستمراريةالتنبه أل 

 . ستمرارلإل، فمن الضروري السراع بتصنيف البنك كبنك غير قابل على االستقرار الماليسلبا  قد تنعكس 

 تعزيز منظومة ضمان الودائع المصرفية  خامساً: 

 الثاني والثالثون المبدأ

ركنا  أساسيا  في منظومة  ،  إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري  كشخصية  ودائعالمؤسسة ضمان    إنشاءيُعتبر  

نماذج  منظومة ضمان ودائع تُراعي خصوصية  مع األخذ في العتبار وجود  ،  8إدارة األزمات المصرفية

   .9البنوك المتوافقة مع الشريعة أعمال 

 
  2014في عام    (IADI)  دائعالصادرة عن التحاد الدولي لمؤسسات ضمان الو األساسية ألنظمة ضمان الودائع الفعالة  مبادئ  اليُرجى الرجوع إلى     8

 ". Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems" تحت عنوان:

 Core Principles"   تحت عنوان:  2120في عام   (IADI)التحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع  عن  المبادئ الصادرة   يُرجى الرجوع إلى 9

for Effective Islamic Deposit Insurance Systems (CPIDIS)" . 
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 الثالث والثالثون  المبدأ

الطار القانوني، وأدوار وأهداف إنشاء المؤسسة،  يتضمن بحد أدنى:    لمؤسسة ضمان الودائع  قانون  صدارإ

والمؤسسات المجلس وإدارته التنفيذية،  ، ومهام وصالحيات  والدارة التنفيذية  وشروط تشكيل مجلس الدارة

و  الودائع،  لنظام ضمان  الخاضعة  المال، المالية  رأس  وحجم  للتعويض،  الخاضعة  الودائع  أنواع  تعريف 

الشتراك   ورسوم  الودائع،  ضمان  مؤسسة  تمويل  ومصادر  البنك،  تصفية  عند  الودائع  تغطية  وسقوف 

المؤسسة،   وإدارة حسابات  الستثمار،  السنوية،  المصرفيةوسياسة  السرية  وومراعاة  مع ،  التعامل  أسس 

 . نوك المتوافقة مع الشريعةالبالتقليدية وودائع البنوك 

 الرابع والثالثون المبدأ

، والمساهمة في حماية المودعين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي  :أهداف مؤسسة ضمان الودائع  تشمل

 . تعزيز الستقرار المالي

 الخامس والثالثون المبدأ

كل من المصرف المركزي ومؤسسة ضمان الودائع فيما يخص  باألدوار والمسؤوليات المنوطة    حتوضي 

 . الجوانب المرتبطة بتعويض المودعين وتصفية أي بنك

 السادس والثالثون المبدأ

للبنوك،   ؤسسة ضمان الودائع فيما يخص الطالعتحديد الصالحيات الرقابية لم على الحسابات الختامية 

 .والقيام بمهام التفتيش الميداني المشترك مع المصرف المركزي

األقل   الكلفة  تحليل  إجراء  األزمة  (Least Cost Analysis)سادساً:  حل  تقنية    إلختيار 

 المصرفية

 السابع والثالثون المبدأ

مؤسسة ضمان الودائع )أو    التي تتحملهابناء  على الكلفة    المصرفية  ةاألزم  تحليل الكلفة األقل في تقنيات حل

(، حيث يتم أخذ كافة كلف الحل  ألزمة في حال عدم وجود مؤسسة ضمان ودائعاالسلطة المسؤولة عن حل 

 : ما يلي ، مثال ذلكقبل المفاضلة بين تقنيات الحل في العتبار
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 .تقييمهاالناتجة عن عملية الخسارة من الموجودات  -

 أتعاب لجنة التقييم واألتعاب القانونية وأية تكاليف تخص عملية التقييم.  -

،  Tier 1 Capital))البنود الداخلة في احتساب الشريحة األولى من رأس المال ))  حقوق المساهمين  -

 . IIIوفقا  لمتطلبات بازل 

 .IIIوفقا  لمتطلبات بازل  ،(Tier 2 Capital)الشريحة الثانية من رأس المال  -

 هوامش رأس المال. -

 ، عمالء البنكب  المتعلقة المبلغ الذي سيقوم بدفعه البنك المشتري مقابل قيمة االمتياز    أو قيمةالعالوة   -

  .للبيع ةالمعروض

 إجمالي الودائع.   إلىالودائع المضمونة نسبة  -

 .مباشرة غير أو  مباشرة أخرى تكاليف أية -

 

 والثالثونالثامن  المبدأ

األثر  من    يُعد عنصرا  مهما  في الحد   ،في المراحل األولى من تعثر البنك  للمصرف المركزي  التدخل الفوري 

  . تكلفةإلى تخفيض ال، إضافة   الجهاز المصرفي  فيالعدوى    المالي، ويخفف من مخاطرعلى االستقرار    السلبي

 التاسع والثالثون المبدأ

لهذه  فعال    حوكمة  وجود لجنة إدارة أزمات مصرفية أو إستقرار مالي داخل المصرف المركزي، وإطار

يُمكن    ،سرعة تنفيذ تقنيات الحل دون تأخير  عززما يب  ،المركزي  مصرفللضمن الهيكل التنظيمي  اللجنة  

وزارة المالية، ومؤسسة ضمان الودائع، وهيئة األوراق المالية وأي أطراف    : أن تضم اللجنة ممثلين عن

 .10ذات عالقة أخرى رسمية 

 
 (.4، صفحة )(2رقم )مع األخذ في العتبار ما ورد في المالحظة  10
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 األربعون  المبدأ

من ذوي الخبرات   بتشكيل فريق فني مؤقت لجنة إدارة األزمات  في حال حدوث أزمة لدى بنك معين، قيام  

يلية  الواسع بما  أللقيام  انتداب  ،  التنفيذية  الخبراءحد  أو  الضعيفل  بالدارة  الل  وفقا    ،لبنك    مصرف رؤية 

 : المركزي

   إجراء تحليل الكلفة األقل ورفع التوصيات الالزمة بأسرع وقت ممكن.  -

 .المباشرة وغير المباشرة  البنكوالتزامات موجودات تقييم  -

 . لتزامات محتملةإي أ القضايا المقامة ضد البنك وااللتزامات الضريبية و تقييم  -

 قبل أو بعد إجراء التقييم. ،دراسة مدى الحاجة لتشكيل لجنة لدارة البنك -

 الحادي واألربعون  المبدأ

  يُمكن . كما  ذوي الخبرات المصرفيةخبراء من  من  ،  األربعونالُمشار إليه في المبدأ    الفني  الفريق  يتكون

 . متخصصة بتقييم وضع البنك إستشاريةتكليف جهة 

 

 (Resolution Techniques)  المصرفية تقنيات حل األزمةاً: بعسا

 

 الثاني واألربعون  المبدأ

كافة   ودراسة  ، بعد إستنفاذ كخيار أخير ضمن تقنيات حل األزمة  التجاري  البنك  لخيار تصفية  يتم اللجوء

 . ((DSIBs، خصوصا  البنوك ذات األهمية النظامية تقنيات الحل
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 الثالث واألربعون المبدأ

الشراء   تقنيات كلفة بيع البنك أقل من كلفة التصفية، يتم إستخدام  أن    "تحليل الكلفة األقل"في حال بينت نتائج  

عمليات شراء البنك غير القابل لإلستمرار  على أن تتم  ،  Purchase and Assumptions )11(والتحمل  

   :12وفقا  لألولويات التالية 

 . Whole Bank P&A))الشراء والتحمل عن طريق بيع كامل البنك  .1

 (. P&A with Put Option)الشراء والتحمل بطريقة الخيار  .2

 .((P&A with Asset Poolsالمتجانسة  موجودات الشراء والتحمل عن طريق بيع ال .3

 .الطريقة الجزئية للشراء والتحمل .4

 الرابع واألربعون  المبدأ

  أن يلجأ المصرف المركزي )كسلطة مسؤولة عن حل األزمة(   أحد الخيارات ،  "تحليل الكلفة األقل" بناء  على  

إنشاء بنك    الضعيف مع بنك عامل آخر، أو  دمج البنك، أو  (Bail-in)النقاذ الداخلي  خيار    إلى  ،وفقا  لقانونه

بحيث يتم إدارة البنك التجسيري من قبل المصرف المركزي أو    ،لفترة مؤقتة  (Bridge Bank)تجسيري  

المركزي لتقييم البنك بطريقة   مصرفالوقت الالزم للإتاحة    من إنشائه  ويكون الهدف  مؤسسة ضمان الودائع،

 . من بنوك أخرى أو من قبل مستثمرينوالحصول على عروض مناسبة  ،أفضل

 ثامناً: أحكام عامة 

 واألربعون  خامسال المبدأ

عند التعامل مع  وضع متطلبات عن الفصاحات العامة  مع العامة، و وجود إستراتيجيات مكتوبة للتواصل  

 .المصرفيةات في جميع مراحل إدارة األزموالبنك الضعيف، 

 
تتطلب    .هتحمل بعض أو كل التزاماتو ،  إلستمرارل غير قابل  بشراء بعض أو كل موجودات بنك    مرخصقيام بنك    ، والتحمليُقصد بعملية الشراء   11

 .المصرف المركزيمن قبل  غير القابل لإلستمرارسحب رخصة البنك  طريقةهذه ال

  األدوار :  الودائع  ضمان  ونظام  المصرفية  األزمات  حل  منظومة  دراسة "  الشراء والتحمل، يُرجى الرجوع إلى  اتتقني  لمزيد من التفاصيل حول   12

المنشورة على الموقع اللكتروني لصندوق    ( 2020  ، المالي في الدول العربية   االستقرارفريق عمل    " )عبد الرحيم الناصري ورامي عبيد، واألهداف

 النقد العربي. 
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 واألربعون دسالسا المبدأ

األحوال،   جميع  الكفيلةفي  الجراءات  النظامية   تعزيزب  إتخاذ  األهمية  ذات  المالية  الخدمات  استمرارية 

 . ووظائف الدفع والمقاصة والتسوية

 واألربعون  سابعال المبدأ

المركزي   المصرف  بين  تفاهم  مذكرات  عبر توقيع  البنكية  للمجموعات  المضيفة  والدول  األم  الدولة  في 

 . لحل األزمة ترتيبات واضحة    إجراء، والمجموعةتلك  ب  تتعلقأي أزمة  التعاون الفعال في حل    بهدف،  الحدود 

 واألربعون  ثامنال المبدأ

لنشاء  كافة المتطلبات الخاصة    يتضمن  ،لدارة األزمات المصرفية"  شامل  دليل"لالمصرف المركزي    إعداد 

 إدارة األزمات المصرفية.نذار المبكر و أنظمة فعالة لإل

 

 


