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 تـقدیـم

یـصدر ـصندوق النقد العربي في إطار أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن  
مجلس محافظي المصــارف المركزیة ومؤســســات النقد العربیة أوراق عمل 
تتناول مواضـیع وقضـایا تناقشـھا ھذه اللجان والفرق، ذات أولویة للمصـارف  

ربي ـضمن ممارـستھ  المركزیة العربیة. إـضافة إلى ذلك، یعد ـصندوق النقد الع
ــطـتھ ـكأـماـنة فنـیة لـھذا المجلس، ـعدداً من التـقاریر واألوراق في مختلف  ألنشــ
ــات   ــس ــارف المركزیة ومؤس ــرفیة تتعلق بعمل المص الجوانب النقدیة والمص
اذ القرارات  ــھـیل اتـخ اریر واألوراق من أـجل تســ د ـھذه التـق ة. تـع د العربـی النـق

تضمنتھ األوراق والتقاریر    والتوصیات التي یصدرھا المجلس. وفي ضوء ما
من معلومات مفیدة عن موضـوعات ذات صـلة بأعمال المصـارف المركزیة، 
فقد رأى المجلس الموقر أنھ من المناسـب أن تتاح لھا أكبر فرصـة من النشـر 
والتوزیع. لذلك، فقد باـشر الـصندوق بنـشر ھذه الـسلـسلة التي تتـضمن األوراق 

ادة المحافظین إلى جانب التقاریر واألوراق التي تعدھا اللجان  التي یقدمھا الـس
والـصندوق حول القـضایا النقدیة والمـصرفیة ذات األھمیة. یتمثل الغرض من 
النشــــر، في توفیر المعلومات وزیادة الوعي بھذه القضــــایا. فالھدف الرئیس 
ــوع.   منـھا ھو تزوـید الـقارئ ـبأكبر ـقدر من المعلوـمات المـتاـحة حول الموضــ

ذه الســلســلة على تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والمصــرفیة  نأمل أن تســاعد ھ
 العربیة.

 

 وهللا ولي التوفیق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة
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صندوق النقد العربي 2022

حقوق الطبع محفوظة 

یعد خبراء الدوائر الفنیة بصندوق النقد العربي دراسات اقتصادیة، وأوراقا بحثیة، یصدرھا  

الصندوق وینشرھا على موقعھ الرسمي بالشبكة اإللكترونیة . تتناول ھذه اإلصدارات قضایا  

تتعلق بالسیاسات النقدیة والمصرفیة والمالیة والتجاریة وأسواق المال وانعكاساتھا على  

االقتصادا ت العربیة . 

اآلراء الواردة في ھذه الدراسات أو األوراق البحثیة ال تمثل بالضرورة وجھة نظر صندوق  

النقد العربي، وتبقى معبرة عن وجھة نظر معد الدراسة . 

ال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من ھذه الدراسة أو ترجمتھا أو إعادة طبعھا بأي صورة  

دون موافقة خطیة من صندوق النقد العربي، إال في حاالت االقتباس القصیر بغرض النقد  

والتحلیل، مع وجوب ذكر المصدر . 

توجھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي:  

قسم تطویر القطاع المالي –  الدائرة االقتصادیة  

صندوق النقد العربي  

ص.ب. 2818 –  أبو ظبي –  دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

ھاتف:  97126171765 +  

 economic@amfad.org.ae; fsd@amfad.org.ae  :البرید االلكتروني

Website: https:��www.amf.org.ae/ar
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تـقدیـم

یـصدر ـصندوق النقد العربي في إطار أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن 
النقد العربیة أوراق عمل  مجلس محافظي المصــارف المركزیة ومؤســســات
أولویة للمصـارف تتناول مواضـیع وقضـایا تناقشـھا ھذه اللجان والفرق، ذات

الع ربي ـضمن ممارـستھ المركزیة العربیة. إـضافة إلى ذلك، یعد ـصندوق النقد
مختلف في واألوراق التـقاریر من ـعدداً المجلس، لـھذا فنـیة ـكأـماـنة ــطـتھ ألنشــ
ــات ــس ــارف المركزیة ومؤس ــرفیة تتعلق بعمل المص النقدیة والمص الجوانب
القرارات اذ ــھـیل اتـخ اریر واألوراق من أـجل تســ ـھذه التـق د ة. تـع العربـی د النـق

التي یصدرھا المجلس. وفي ضوء ما تضمنتھ األوراق والتقاریر والتوصیات
صـلة بأعمال المصـارف المركزیة،  ذات مفیدة عن موضـوعات من معلومات
فقد رأى المجلس الموقر أنھ من المناسـب أن تتاح لھا أكبر فرصـة من النشـر 
باـشر الـصندوق بنـشر ھذه الـسلـسلة التي تتـضمن األوراق  والتوزیع. لذلك، فقد

ادة المحافظین إلى التقاریر واألوراق التي تعدھا اللجان التي یقدمھا الـس جانب
األھمیة. یتمثل الغرض من  والـصندوق حول القـضایا النقدیة والمـصرفیة ذات
النشــــر، في توفیر المعلومات وزیادة الوعي بھذه القضــــایا. فالھدف الرئیس 
ــوع.  المـتاـحة حول الموضــ الـقارئ ـبأكبر ـقدر من المعلوـمات منـھا ھو تزوـید

ھ ذه الســلســلة على تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والمصــرفیة نأمل أن تســاعد
العربیة.

وهللا ولي التوفیق،

عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة
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 1مقدمة 

 
عن نقص في األدوات الالزمة للتعامل   2008  في عامكشفت األزمة المالیة  

المالیة   المؤسسات  مع  بصعوبات بفعالیة  تمر  والتيالتي  ضروریة    ،  كانت 
كانت ستساعد على  اإلفالس المؤكد،    كما ساعدت في حاالت   .لتجنب اإلفالس

للمؤسسة   الھامة  النظامیة  الوظائف  على  الحفاظ  مع  السلبیة  تداعیاتھ  تقلیل 
 المعنیة. 

 

أھمیة كبیرة، حیث أجبرت الدول بھذه التحدیات    حظیت خالل ھذه األزمة،  
مجموعة  إعلى   دفع  مما  المؤسسات.  إلنقاذ  الضرائب  دافعي  أموال  ستخدام 

، إلى التأكید 2010  من عام  نوفمبر  فيل  ؤوالعشرین خالل القمة المنعقدة في سی
القرار نقطة    شكل ھذا  حیث على أال یتحمل دافعو الضرائب تكلفة أي تسویة.  

 بدایة في إطار وضع خطط التعافي والتسویة للمؤسسات المالیة. 
 

لى مالءمة قواعده التنظیمیة مع أفضل الممارسات  إفي إطار سیاستھ الرامیة  
عام البنكي المعدل الصادر في    القانونإطار    الدولیة، نص بنك المغرب في

 لقواعد   تستجیب   أن  یجب   ،النظامیة  األھمیة  ذات   البنوك  أن  على  2015
 .  ات األزم من للتعافي داخلیة خطة بتقدیم  وتقوم  ،صرامة أكثر حترازیةإ
 

لمطالبة البنوك    ات تعلیم  2017عام  في    المغرب   بنكأصدر    الصدد،  ھذا  في
للتعافي موثوقة  خطط  األزمات   بوضع  تنظیم   عبر  ،حدد كما    .من   ي،إطار 

الدلیل   یحتوي التعافي.    خططالتعامل مع  في إطار  اإللتزام بھا  الواجب  لقواعد  ا
إلطار القانوني والمبادئ  ا  على القواعد األساسیة التي یرتكز علیھااإلرشادي  

 
 على إعداد مسودة ھذه الورقة.   بنك المغرب تشكر أمانة فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة،   1
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 الصفحة العنوان 

 5 مقدمة  

 6 التعافي محتوى خطط أوالً:  

 10 تقییم خطط التعافي في القطاع المصرفي المغربي  ثانیاً:  

 11 التدابیر الرقابیة في ظل أزمة فیروس كورونا المستجدثالثاً:  

  ً  13 : الخالصة والتوصیاترابعا

 15 قائمة المصادر والمراجع  
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األزمات لتعافي  ا  لمخططالتوجیھیة   المغربیة    ،من  البنوك  على  یجب  التي 
 . وضعھا

 

  البنوك  تشجیع   إلى  الداخلیة  األزمة  من  الخروج  خطط   ترميفي ھذا السیاق،  
 المال  رأس  مستویات   زیادة  شأنھا  من  التي  الجدیدة  المصادر  تحدید   على

 وتحدید   ،العمل  خطوط  أو  لألصول  السریع  البیع  وتسھیل  توقع  وعلى  والسیولة،
 تنفیذ   مام أ  الممكنة  العقبات   ذلك  في   بما  فشل،ال  حال  في  االنتعاش  ستراتیجیةإ

 .ستراتیجیةاإل ھذه
 

ھذه الخطط،   فعیلالبنوك النظامیة تمن  طلب بنك المغرب  في ضوء ما تقدم،  
للبنوك األخرى، 2020 منذ مایوو،  2018منذ عام   بالنظر لحجمھا   بالنسبة 

السوق. في  اإلھذا  یوفر    وحصتھا  القواعد  خطة  اإلطار  لصیاغة  رشادیة 
 خطة.التشمل القضایا الرئیسة التي یجب معالجتھا في التي ي، التعاف

 
 محتوى خطة التعافي أوالً: 

 
العمل  یھدف   تطویر خطة    لىإإطار  إلىتسھیل  ثر  لأل   العمیقالتحلیل    تستند 

اإل خیارات  من  لكل  المتصورة.المحتمل  اإلرشادي   سترداد  الدلیل  یغطي 
التالیة:  الرئیسة  التعافي  العناصر  خطة  التحلیل  ،  وكمةالح،  ملخص 

 ،سترداد خیارات اإل،  سترداد مؤشرات اإلالمحتملة،    فرضیات ، الستراتیجياإل
 . التواصلو
 ملخص خطة التعافي  .1

ً ملخصالفصل  یقدم ھذا   للعناصر الرئیسة للخطة، إضافة إلى نظرة عامة على   ا
لقدرتھ    ،بنكللتقییم الخاص  الویلخص    ،ستنتاجات الرئیسة لخطة االسترداد اإل

 .سترداد على اإل
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 وكمة الح .2
 

ھذا   التعافي    الفصلالھدف من  لمحة عامة عن عملیة وضع خطة  تقدیم  ھو 
  .تتعلق بتطویر وصیانة وتفعیل خطة التعافي  ،ووضع ترتیبات حوكمة واضحة

ومبسطة واضحة  واإلجراءات  المسؤولیات  تكون  أن  حالة    ،یجب  في  ألنھ 
من    أن یتم اتخاذ القرارات واإلجراءات بأسرع ما یمكن الطوارئ، من المھم

 .الوقت 
 

اإلطار،   ھذا  البنكیُ في  من  عن    تقدیم  طلب  التعافيمعلومات  وتأكید   ،خطة 
 في نظام إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسیة للبنك. ،جید بشكل  تطبیق الخطة

ً وصف  ھذه االجراءات تضمن  ت للترتیبات المتخذة داخل البنك لضمان تنسیق    ا
كما   لھا. سترداد على مستوى المجموعة والشركات التابعةواتساق خیارات اإل

  التي  ،تخاذ القرار في البنكإمن قبل أعلى ھیئات  عتماد الخطة إیستلزم أن یتم  
 ُ بعد اً  وتحدیث  ،مراجعة منتظمة وتحدیثات سنویةب  على القیام  شرفیجب أن ت

المركز  في  أو    ،أو في األنشطة  ،كل تغییر مھم في الھیكل القانوني أو التنظیمي
 المالي للبنك.

 

 ستراتیجي  التحلیل اإل .3
 

  ، وخط العمل األساسي  ،ستراتیجي تحدید الكیان المھمتتضمن نماذج التحلیل اإل
یغطي التحلیل االستراتیجي   ،والخدمات المشتركة الھامة  ،والوظیفة الحاسمة

 ثالث مكونات: 
 

تحلیل ھیكل البنك، واألنشطة الرئیسة التي یقوم بھا. حیث، یتضمن ھذا  -
المھمة الكیانات  بجمیع  قائمة  األساسي  ، التحلیل  العمل  والوظیفة    ،وخط 

األعمال    ،الحرجة خطوط  تعریف  یتم  الھامة.  المشتركة  والخدمات 
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األزمات لتعافي  ا  لمخططالتوجیھیة   المغربیة    ،من  البنوك  على  یجب  التي 
 . وضعھا

 

  البنوك  تشجیع   إلى  الداخلیة  األزمة  من  الخروج  خطط   ترميفي ھذا السیاق،  
 المال  رأس  مستویات   زیادة  شأنھا  من  التي  الجدیدة  المصادر  تحدید   على

 وتحدید   ،العمل  خطوط  أو  لألصول  السریع  البیع  وتسھیل  توقع  وعلى  والسیولة،
 تنفیذ   مام أ  الممكنة  العقبات   ذلك  في   بما  فشل،ال  حال  في  االنتعاش  ستراتیجیةإ

 .ستراتیجیةاإل ھذه
 

ھذه الخطط،   فعیلالبنوك النظامیة تمن  طلب بنك المغرب  في ضوء ما تقدم،  
للبنوك األخرى، 2020 منذ مایوو،  2018منذ عام   بالنظر لحجمھا   بالنسبة 

السوق. في  اإلھذا  یوفر    وحصتھا  القواعد  خطة  اإلطار  لصیاغة  رشادیة 
 خطة.التشمل القضایا الرئیسة التي یجب معالجتھا في التي ي، التعاف

 
 محتوى خطة التعافي أوالً: 

 
العمل  یھدف   تطویر خطة    لىإإطار  إلىتسھیل  ثر  لأل   العمیقالتحلیل    تستند 

اإل خیارات  من  لكل  المتصورة.المحتمل  اإلرشادي   سترداد  الدلیل  یغطي 
التالیة:  الرئیسة  التعافي  العناصر  خطة  التحلیل  ،  وكمةالح،  ملخص 

 ،سترداد خیارات اإل،  سترداد مؤشرات اإلالمحتملة،    فرضیات ، الستراتیجياإل
 . التواصلو
 ملخص خطة التعافي  .1

ً ملخصالفصل  یقدم ھذا   للعناصر الرئیسة للخطة، إضافة إلى نظرة عامة على   ا
لقدرتھ    ،بنكللتقییم الخاص  الویلخص    ،ستنتاجات الرئیسة لخطة االسترداد اإل

 .سترداد على اإل
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بھا المرتبطة  والخدمات  األعمال  أنھا خطوط  تمثل   ،األساسیة على  التي 
ً مصدر ً مادی  ا ً   .متیاز للبنكلإلیرادات أو الربح أو قیمة اإل  ا   كما یغطي وصفا

العمل   وخطة  األعمال  ونموذج  والمخاطر  لألعمال  العامة  لإلستراتیجیة 
 للبنك.

 

-  ُ ت التي  للبنكالكیفیة  األساسیة  األعمال  خطوط  التعافي،  خطة  بھا   ،حدد 
  .والكیانات القانونیة الرئیسة  ،والخدمات الحیویة  ،والوظائف الحیویة

 

على البنك أن یمیز بین الدعم المخصص للعمل في الظروف العادیة والدعم  -
 .المخصص لفترات األزمات 

 

        فرضیاتال .4
      
  الصدمات الشدیدة   فرضیات البنك  من البنك أن یطور   اإلطار التنظیمي یطلب 

 ،على األقل  فرضیات   ثالث التي یعتقد أنھا ستواجھھ. كما یجب علیھ أن یصف  
اإلعتبار في  األقل    ةواحد   فرضیة  أخذاً  الخاصة، تعلى  األحداث  على  عتمد 

ُ  ثالثةوفرضیة  ، عتمد على األحداث على مستوى النظامت فرضیة أخرىو بنى  ت
 على أساس حدوث متزامن لكل من الصدمة الفردیة والصدمة النظامیة. 

 

  ، ذات الصلة للبنوك نفسھا  فرضیات یترك بنك المغرب تحدید الفي ھذا اإلطار،  
ال لھذه  المحتمل  التأثیر  تأخذ في االعتبار  أن  على رأس   فرضیات التي یجب 

 .مالھا وسیولتھا وأرباحھا
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 سترداد   مؤشرات اإل .5
 

یجب على البنوك تطویر مجموعة من مؤشرات اإلنذار المبكر لتسلیط الضوء  
، یجب على  حیث سترداد.  على الفترة الزمنیة التي تستلزم تنشیط خیارات اإل

على   الصدمة  لتأثیر  المؤشرات  تقییم  كیفیة  توضیح  المالیة  البنك  المالءة 
جراء الھدف من ھذا اإل  .والسیولة والربحیة وأي تأثیر مادي آخر یجب وصفھ

ھو إثبات أن خطة التعافي یتم تنفیذھا في وقت مبكر بما فیھ الكفایة، عندما ال  
 .قابلة للتدارك التحدیات تزال 

 

 ،للمؤشرات یتعین على البنك ضمان مراقبة سھلة ومتكررة  في ھذا السیاق،  
سترداد، من التي ینبغي عندھا تنشیط عملیة تصعید خطة اإل  جوانب ووصف ال

ً سترداد مناسبأجل تحدید ما إذا كان إطالق خیارات اإل یجب إجراء مراقبة   .ا
لضمان أن البنك یمكن أن یتخذ   ،مؤشرات خطة التعافي على أساس مستمر

الذي  ھ المالي بعد التدھور  وضع  معالجةل  ،التدابیر المناسبة في الوقت المناسب 
 .شھده

 

 سترداد   خیارات اإل .6
 

على البنك أن یدرج مجموعة من اإلجراءات التي یمكن أن یتخذھا السترداد  
بعد حدوث صدمة معاكسة. في ھذا الصدد، یضع كل خیار محتمل یمكن   أموالھ
ال  ،تنفیذه من  أي  تحقق  حالة  المخاطر   ویُقیم  ،فرضیات في  لتحدید  جدواه 

 .سترداد تخاذ القرار الداخلي بشأن استخدام خیارات اإلإو  عند التنفیذ المحتملة  
البنك،   تقییم أثر كل إجراء مقترح على سیولة  مالئتھ  وكما یعمل البنك على 

المختلفة  ،وربحیتھ  ،المالیة كیاناتھ  بوضوح  یحدد  أن  تتأثر    ،ویجب  قد  التي 
فیھ.   أو تشارك  التقییم في اإل  كمابالخیار  الوقت   ،بشكل صریح  ،عتباریأخذ 

 .الالزم لتنفیذ الخیار
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 التواصل  .7
ً سترداد البنك خططإتتضمن خطة   إلبقاء وذلك    ،الخارجي والداخلي  للتواصل  ا

علم على  اآلخرین  المصلحة  وأصحاب  خیار    ،المشرفین  تنشیط  تم  ما  إذا 
 .سترداد اإل

 

  تقییم خطط التعافي في القطاع المصرفي المغربي  ثانیاً: 
 

ستعداد إالوقوف على مدى  الھدف الرئیس من عملیة تقییم خطط التعافي ھو  
تتضمن    حیث حتواء األزمات.  إعلى   في أوقات التوتر الشدید وقدرتھا   البنوك

 یمكن تنفیذھا بسرعة وفعالیة.  ،الخطط تدابیر عالجیة ذات مصداقیة
  

 النصوص التنظیمیةمتثال ألحكام في البدایة، أجرى بنك المغرب مراجعة لإل
كتمال المعلومات المطلوبة. فیما بعد، قام بتقییم إطار  إللتقاریر ومدى موثوقیة و

عمل   كما  الداخلیة.  األزمة  حل  خطة  وأھداف  للتقاریر  المخصص  الحوكمة 
المعتمدة   فرضیات ستراتیجي الذي أجرتھ البنوك، والتقییم التحلیل اإلعلى  كذلك  

البنوك بین  المقارنة  خالل  من  أھمیتھا  ضوء    ،ومستوى  فتراضات إوفي 
تدابیر التعافي من حیث   تم تدارسأخیراً،    قتصاد الكلي والجزئي.اإل  ومجامیع

  ، فضالً عن قدرتھا على التعافي.الحالیةجدواھا، ال سیما في سیاق األزمة 
 

، نظم بنك المغرب اجتماعات مع البنوك لتبادل النتائج ونقاط  في ضوء ما تقدم
علىالتحسین   الممارسات    بناًء  بھاأفضل  تقییم    .المعمول  بصفة عامة، وبعد 

  إلى   2018  عام  من  خالل الفترة المتراوحة   ثالث دورات من خطط التعافي،
ً قد حققت    ،أن معظم البنوك  لوحظ،  2020  عام ً   تطورا   بلورة خططفي    ملموسا

ً رصد عدد  مع ،التعافي  خاصة في المجاالت التالیة:  تحدیات من ال ا
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: الحظ بنك المغرب أن المتطلبات المتعلقة بخیارات التعافي  خیارات التعافي  -
یكون لألزمة الصحیة   أن  المرجح  بعد. من  بھا  الوفاء  یتم  تأثیر  الم  لحالیة 

ھیكل    بنك المغرب بإعطاءوقد قام    .تعافيتساع وعمق خیارات الإكبیر على  
التعافيخ ستھدف  إسترشادي ی المال  بحیث    ،یارات  تأثیر رأس  یركز على 

 والسیولة والربحیة. 
 

التعافي - أیضالقدرة على  البنوك  من  یُطلب   : ً تقدیر قدرتھا اإلجمالیة على   ا
إضافة إلى كیفیة تطور اإلجھاد الوبائي    ،التعافي من السیولة ورأس المال
 .بالنسبة لھا على وجھ الخصوص 

 

اإل - التي نتعاشمؤشرات  التعافي،  مؤشرات  بعض  أن  المغرب  بنك  وجد   :
آثار  الة بشكل كامل ضد  تستخدمھا البنوك لمراقبة متانتھا المالیة، لم تكن فعّ 

المستجد  كورونا  فیروس  یُ جائحة  تحدید  .  للبنوك  مؤشرات  مكن  مجموعة 
ً أیض  بنك المغرب   التعافي الخاصة بھا. حدد  كیفیة معایرة مؤشرات رأس   ا

 سترداد في إطار إدارة مخاطر البنوك.المال والسیولة، ودمج إطار مؤشر اإل
 

المحاكاة - تساعد  تمارین  التي  الحیة  المحاكاة  تمارین  المغرب  بنك  یحدد   :
ختبار األجزاء الرئیسة من خطط التعافي، وتدریب الموظفین  إالبنوك على  

 .  ستجابة في األزمات، وكذلك تحدید مجاالت التحسینعلى اإل
 

 المستجد التدابیر الرقابیة في ظل أزمة فیروس كوروناثالثاً: 
 

  من عام   بریلإ  شھر  في في ظل ھذه الظروف، قامت الھیئة البنكیة األوروبیة  
اإل بنشر    2020 وضعھا  التي  التوجیھیة  ھذا المبادئ  بشأن  األوروبي  تحاد 

 طار مراعاة ھذا اإل  من البنوكبنك المغرب    طلب في ھذا السیاق،    .الموضوع
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التقریر الخاص بھم وتكییفھ    ضع الجدید.مع ھذا الو  ن قدر اإلمكاعند وضع 
   عتماد ما یلي:إبنك المغرب إلى  ا، دعوھكذا
 . رصد أكثر دقة للمؤشرات  -
التحضیریة  - والتدابیر  العالجیة  التدابیر  سیاق   تحدیث  األزمة  في 

 الصحیة. 
إلزام المؤسسات بإبالغ بنك المغرب بأي مخالفة للمؤشرات المدرجة   -

من التدابیر    ،أو أكثر  ،ما  أو عدم تفعیل تدبیر  ،على مستوى الخطط
 .العالجیة

 

وإرسال التقاریر عن السنة المالیة   ةقامت البنوك بتھیئ   ،2020  من عام   في مایو
فیروس  فجائحة  یة.  مالعمع بدایة األزمة الصحیة الذلك  تزامن    ، حیث 2019

واألدوات المنصوص    المعلومات البنوك تحویل    كورونا المستجد فرضت على
ً ستخدام، وفقعلیھا إلى أطر قابلة لإل  للدروس المستفادة. ا

 

 توجیھیة بشأن مؤشرات خطة اإلنعاشالمبادئ ال
البنكیة األوروبیة بنشر2021نوفمبر    9في   الھیئة  تقریر یتضمن إرشادات حول   ، قامت 

التعافي إنشاء طریقة مشتركة لتطویر إطار عمل مؤشرات خطة   ھدفب  ،مؤشرات خطة 

 .التعافي، وتوفیر إرشادات إضافیة حول معایرة المؤشرات، والرصد، وإخطار االنتھاكات

سترداد إرشادات إضافیة حول معایرة عتبات مؤشرات اإل  ،ةالتوجیھی  ادئالمبه  فر ھذتو

الة. كما یسلط الضوء ون فعّ سترداد في وقت مبكر بما یكفي لتكلضمان تنفیذ خیارات اإل

ً أیض اإل  ا لمؤشرات  المستمرة  المراقبة  أھمیة  وإبالغ  على  الوقت  المراقبین  سترداد  في 

أخیر انتھاكاتھا.  عن  مؤشرات  اً المناسب  ثالثة  القائمة  تشتمل  مؤشرات  سترداد  إ ،  تقیس 

 .التعافي
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البنوك أن  إلى  اإلشارة  لتطبیق   تجدر  الكافي  الوقت  لدیھا  یكن  ھذه لم  جمیع 
إلرسال    األجل الزمنيبالنظر إلى   بنك المغرب (الُمشار إلیھا أعاله)  توصیات 

المخططات  فقد  ھذه  ذلك،  البنوكإ. مع  فیما    فرضیات  عتمدت ھذه  أكثر حدة 
بت والدوليالنمو    راجعیتعلق  الوطني  تدابیر عالجیة  إو  ،االقتصادي  قترحت 

 تصادیة. ق اإل الوضعیةعتبار آثار األزمة وتأخذ بعین اإل 
 

 ً  : الخالصة والتوصیاترابعا
 

تلك التي تتمثل   ،بصفة عامة، من أھم التحدیات التي تواجھ المؤسسات المالیة
  ، مثل: توقیت الواحدة  في تحدید حاالت األزمات والحدود بین مراحل األزمة

التعافي اإل  وكیفیة  ،مرحلة  خیارات  وممارسة  خصائص و  ،سترداد تنشیط 
بین األزمة  اإلنتقال  تحدید ،  مراحل  ال   وكیفیة  قدرة  المالیةمدى  على   مؤسسة 
  تعزیز یتمثل في    ،حدي رئیس للمؤسسات إضافةً لما ذُكر، ھناك ت  اإلستمرار.
آلیة إلدارة حاالت التعافي. حیث، یجب على البنوك أن تثبت وضع الحوكمة و 

نظریة،   لیست  الخطة  التطبیق  ھيأن  باستمرارو  ممكنة  ویمكن    ،تُراجع 
 .ضیقة إذا لزم األمرو ممارستھا، في غضون مواعید نھائیة 

 

أنھ  في ھذا السیاق،   التعافي، بینت الورقة  تقییم ثالث دورات من خطط  بعد 
أن معظم البنوك  وجد بنك المغرب  ،  2020و   2018خالل الفترة المتراوحة بین  

ھناك عدد من الفجوات قد حققت تطوراً ملموساً في بلورة خطط التعافي، إال أن  
   التي تحتاج لمعالجة.

 بما یلي: الورقة  توصي
 

قیام المصارف المركزیة العربیة بمراجعة وتطویر خطط   .1 مواصلة 
فیروس   جائحة  من  المستفادة  الدروس  اإلعتبار  في  أخذاً  التعافي 

 .كورونا المستجد
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التقریر الخاص بھم وتكییفھ    ضع الجدید.مع ھذا الو  ن قدر اإلمكاعند وضع 
   عتماد ما یلي:إبنك المغرب إلى  ا، دعوھكذا
 . رصد أكثر دقة للمؤشرات  -
التحضیریة  - والتدابیر  العالجیة  التدابیر  سیاق   تحدیث  األزمة  في 

 الصحیة. 
إلزام المؤسسات بإبالغ بنك المغرب بأي مخالفة للمؤشرات المدرجة   -

من التدابیر    ،أو أكثر  ،ما  أو عدم تفعیل تدبیر  ،على مستوى الخطط
 .العالجیة

 

وإرسال التقاریر عن السنة المالیة   ةقامت البنوك بتھیئ   ،2020  من عام   في مایو
فیروس  فجائحة  یة.  مالعمع بدایة األزمة الصحیة الذلك  تزامن    ، حیث 2019

واألدوات المنصوص    المعلومات البنوك تحویل    كورونا المستجد فرضت على
ً ستخدام، وفقعلیھا إلى أطر قابلة لإل  للدروس المستفادة. ا

 

 توجیھیة بشأن مؤشرات خطة اإلنعاشالمبادئ ال
البنكیة األوروبیة بنشر2021نوفمبر    9في   الھیئة  تقریر یتضمن إرشادات حول   ، قامت 

التعافي إنشاء طریقة مشتركة لتطویر إطار عمل مؤشرات خطة   ھدفب  ،مؤشرات خطة 

 .التعافي، وتوفیر إرشادات إضافیة حول معایرة المؤشرات، والرصد، وإخطار االنتھاكات

سترداد إرشادات إضافیة حول معایرة عتبات مؤشرات اإل  ،ةالتوجیھی  ادئالمبه  فر ھذتو

الة. كما یسلط الضوء ون فعّ سترداد في وقت مبكر بما یكفي لتكلضمان تنفیذ خیارات اإل

ً أیض اإل  ا لمؤشرات  المستمرة  المراقبة  أھمیة  وإبالغ  على  الوقت  المراقبین  سترداد  في 

أخیر انتھاكاتھا.  عن  مؤشرات  اً المناسب  ثالثة  القائمة  تشتمل  مؤشرات  سترداد  إ ،  تقیس 

 .التعافي
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أھمیة تبادل الخبرات بین الدول العربیة، وعقد المؤتمرات وورش    .2
 .العمل بالخصوص

 

تھیئة البیئة التشریعیة لمنظومة إدارة األزمات لضمان تقدیم الحلول  .3
المناسبة في الوقت المناسب بسالسة، وإصدار دلیل إلدارة األزمات 

 . في المصارف المركزیة
 

ضاغطة وأنظمة اإلنذار المبكر  مواصلة تطویر إختبارات األوضاع ال  .4
 بما یعزز من فعالیة خطط التعافي. 
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 : والمراجع المصادرقائمة 
 

 .الموقع اإللكتروني لبنك المغرب 

 . یة األوروبیةمصرفلھیئة اللالموقع اإللكتروني 
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