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 فتتاحیة التقریر إ
 

ستقرار المالي في الدول العربیة ثمرة للتعاون والتنسیق بین صندوق النقد العربي وفریق عمل یعد تقریر اإل
العربیة، محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  المنبثق عن مجلس    ، المالي في الدول العربیة  ستقراراإل 

 یقوم  .العربیة ومؤسسات النقد  ستقرار المالي لدى المصارف المركزیة المكون من مدراء اإلدارات المعنیة باإل 
 األمانة الفنیة للمجلس.  قوم بدور الصندوق ی أن  لفریق، على اعتبار  األمانة الفنیة لدور  ب صندوق النقد العربي 

 
من المحاور، أھمھا المساھمة في تطویر السیاسات واألدوات المتعلقة بتعزیز    اً تتضمن أعمال الفریق عدد

والجھات الوطنیة المعنیة بقضایا  عزیز التعاون بین مختلف اإلدارات  توستقرار المالي في الدول العربیة،  اإل
المساھمة في تعزیز  و الدولیة ذات العالقة،  المالیة  وبینھا وبین المؤسسات    العربیةستقرار المالي في الدول  اإل

ل ستقرار المالي،  الوعي بقضایا اإل تبادل الخبرات والتجارب بین الدول العربیة في مجال السیاسات  إضافةً 
ستقرار المالي  إلإعداد ونشر أوراق ودراسات حول أوضاع اوستقرار المالي،  واإلجراءات المتعلقة بتعزیز اإل

   ستقرار المالي على مستوى الدول العربیة.إصدار تقریر سنوي عن اإل منھا، في الدول العربیة 
 

أحد أولویاتھا، ستراتیجیتھ التي تعتبر تعزیز العمل العربي المشترك  إ وبإطار رؤیة الصندوق و  بناء على ما تقدم، 
المالي  ر ستقرا الذي تناول تطورات وضعیة اإل ، 2022ستقرار المالي في الدول العربیة لعام  تم إعداد تقریر اإل
العربی  الدول  اإلقتصادیة والنقدیة والمالیة ذات الصلة  جوانب اإل الو  ة، في  المالي، والتحدیات   ر ستقرا بتحقیق 

 الدول العربیة.ستقرار المالي في غیر مباشر على اإل تؤثر بشكل مباشر أو    ي اإلقلیمیة والدولیة الت 
 

التقریر، لتحقیق    في اختیار موضوعات فصول  فِّقَ قد وُ   ن یكونأیأمل فریق العمل المكلف بإعداد التقریر  
إعداده،   من  المرجوة  اإلواألھداف  وضع  عن  واضحة  صورة  العربیةلرسم  الدول  في  المالي    ، ستقرار 

ن تكون أكما یأمل الفریق    ستقرار المالي.لتحقیق اإل  سیاق جھودھاوالمحددات والتحدیات التي تواجھھا في  
مستمر تطویر  موضع  الجھود  المالحظات    ،ھذه  المركزیة   قتراحاتواإلبفضل  المصارف  تبدیھا  التي 

حترازیة التي تسھم  تخاذ القرارات اإلإوأن یكون التقریر بمثابة عامل مساعد في    ،ومؤسسات النقد العربیة
 العربیة بوجھ عام، والقطاع المالي والمصرفي بوجھ خاص.  سالمة االقتصادات  تعزیز في 

  

 ب   
 

 مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة 

 2220صندوق النقد العربي  ©

 حقوق الطبع محفوظة

  

أو ترجمتھا أو إعادة طباعتھا بأي صورة دون ھذا التقریرال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من 
إال في حاالت االقتباس القصیر بغرض النقد والتحلیل، مع   ،موافقة خطیة من صندوق النقد العربي

 .وجوب ذكر المصدر
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 تـقدیـم 
اإل تقریر  إعداد  ترسیخ  یأتي  على  الصندوق  سیاق حرص  في  العربیة،  الدول  في  المالي  المبادئ  ستقرار 

ومؤسسا المركزیة  المصارف  محافظي  مجلس  أرساھا  التي  والتقالید  عدة  واألھداف  منذ  العربیة  النقد  ت 
التي تتمحور حول تشجیع وحث اللجان وفرق العمل المنبثقة عنھ، على إعداد تقاریر وأوراق عمل سنوات،  

ذلك، یسھم صندوق النقد العربي ضمن  تتناول الموضوعات والقضایا ذات األولویة لدولنا العربیة. إضافة إلى  
المنبثقة عنھ، في إعداد وتنسیق الجھود   ممارستھ لنشاطھ كأمانة فنیة لھذا المجلس، ولفرق العمل واللجان 

اإل الجوانب  مختلف  في  واألوراق،  التقاریر  ھذه  مثل  التي  الالزمة إلعداد  والمصرفیة  والنقدیة،  قتصادیة، 
 ومؤسسات النقد العربیة.  تتعلق بأنشطة المصارف المركزیة 

 
ال إطالق اإلصدار  السیاق، یسعدنا  ھذا  تقریر اإل  خامسفي  تم  من  الذي  العربیة،  الدول  في  المالي  ستقرار 

ستقرار المالي في الدول العربیة المنبثق عن مجلس محافظي المصارف  فریق عمل اإل  معبالتعاون  إعداده  
 .  المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 
إطار مھام الصندوق المتعلقة بمتابعة التطورات  في    العربیة،في الدول    ستقرار الماليیأتي إعداد تقریر اإل كما  

اإل المحتملة على  الدولیة، وتأثیراتھا  المعلومات  االقتصادیة والنقدیة والمصرفیة  العربیة، وتقدیم  قتصادات 
على  یة، وإتاحة أكبر فرصة لھذه التقاریر  المفیدة حول ھذه القضایا، على خلفیة أھمیتھا للمصارف المركز

 من المعلومات المتاحة حول الموضوع.  ممكن النشر والتوزیع، من أجل تزوید القارئ بأكبر قدر   صعید
 

 وهللا ولي التوفیق،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي 
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 . 2022أبريل  قاعدة بيانات "آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي،المصدر:       

  

  

 الدول العربية التطورات اإلقتصادية اإلقليمية والدولية ذات الصلة باإلستقرار المالي في 
  

  النمو االقتصادي العالمي  

  

اإل  تحقيق  في  العوامل  من  مجموعة  قتصاد  ساهمت 

عام   خالل  نسبياً  مرتفعة  نمو  معدالت  ،  2021العالمي 

  3.4نكماش بحوالي  إ في المائة، مقابل    6.1بلغت حوالي  

معدالت  ، من أهمها تحقيق  2020في المائة خالل عام  

مرتفعة   العالم،  تطعيم  مستوى  غالبية  و على  تبني 

الحكومات حزم مالية تحفيزية ضخمة سواء تم تمويلها  

باإل  أو  ذاتياً  المتراكمة،  المالية  الوفورات  من  ستفادة 

لتنموية  اعتماداً على الدعم المقدم من المؤسسات المالية وا 

الدولية واإلقليمية لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات  

  .  االقتصادية السلبية الجائحة، وتخفيف آثارها  
  

قتصادات  كان هذين العاملين كفيلين بدعم العودة القوية لإل 

تفوق  على   عالية  نمو  معدالت  لتحقيق  العالم  مستوى 

داخل   المحقق  النمو  في  التركز  أن  إال  المحقق،  المعدل 

اإل  والمناطق  الدول  من  ضيق  وكذلك  حيز  قتصادية، 

الحاصلين   نسبة  يخص  فيما  الدول  بين  الكبير  التفاوت 

تركز   في  ساهم  السكان  عدد  إجمالي  إلى  التطعيم  على 

قتصادية دون األخرى، قد  النمو في بلدان ومجموعات ا 

يكون سبباً رئيسًي في عدم استدامة هذا النمو، ويزيد من  

القادمتين   السنتين  خالل  النمو  معدل  تراجع  احتماالت 

  على أقل تقدير.  

  

  
اإل ب  حجم الناتج  العالمي لغ  دوالر    94قتصادي  وشكلت أربع دول فقط 2021في    تريليون  المتحدة    ، ،  وهي الواليات 

سمي للواليات  قصاد العالم، وكان الناتج المحلي اإلجمالي اإل إ صين، واليابان، وألمانيا، أكثر من نصف  األمريكية، وال 

. هذا التركز في تحقيق الناتج في حد  دولة   170المتحدة األمريكية وحدها أكبر من الناتج المحلي اإلجمالي المشترك لـ  

شراً غير مناسب من الناحية التنموية، حيث لم تستطع غالبية  ذاته قد يكون سبباً في عدم استدامته، فضالً عن كونه مؤ 

الفصل األول
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دول العالم تحقيق معدالت نمو تستطيع معها خلق وظائف تتناسب مع الزيادات المضطردة في أعداد الوافدين الجدد  

  ألسواق العمل.  

  

من توفير الحيز المالي المناسب لتمويل الحزم  األسواق الصاعدة والبلدان النامية    دول خاصة عدد من ال تمكن  ي ذلك، لم  ك 

جتماعي، وتفاقم التحديات التي تواجه  نهيار شبكات الضمان اإل إ المالية الالزمة لمواجهة تداعيات الجائحة، وتحول دون  

الد نتعاش بسبب  وتيرة اإل الفئات الهشة بالمجتمع، فضالً عن ضعف   عم المقدم على مستوى السياسات،  عدم مالئمة 

رتفاع مستويات المديونية،  إ عن    ة وصعوبة الحصول على التمويل من األسواق العالمية، نظراً الرتفاع تكلفته الناتج 

ضاف لنسبة الفائدة اإلسمية المرتفعة أصالً في ظل السياسات التقييدية التي فرضتها  الذي يفرض نسبة مخاطرة عالية تُ 

  قتصادات المتقدمة لدعم األنشطة االقتصادية.  النقدي التي تبنتها غالبية اإل   برامج التيسير 
  

سعار العالمية  ، االرتفاع الكبير نسبياً في األ 2021مل التي قد تهدد استدامة النمو المحقق خالل عام  ا كذلك، من بين العو 

للغاز الطبيعي والفحم، بسبب تعافي الطلب  للبترول و ، خاصة بالنسبة  2021النصف الثاني من عام الذي شهده  لطاقة ل 

الذي  السلع األساسية بعد ارتفاعها السريع    غالبية   أسعار   خالل العام المذكور   وتقييد العرض. وفي الوقت نفسه، استقرت 

    .  2020عام  في  سجلته  
  

  ، 2021في المائة في عام    5.2نمواً بحوالي  قتصادات المتقدمة  اإل ، سجلت  قتصادية على مستوى المناطق والتجمعات اإل 

قوي  ال عاش  نت )، وذلك على خلفية اإل 2020في المائة خالل عام الجائحة (   4.5بعد أن كانت قد سجلت انكماشاً بحوالي 

فقد بلغ النمو  البلدان النامية  ألسواق الصاعدة و في مرحلة ما بعد الجائحة. أما بالنسبة ل الطلب الكلي  وزيادة  ستثمار،  لإل 

المائة في عام    6.8المحقق بها حوالي   قد ال يستمر خالل عام    ، 2021في  النمو  مع تدني نسب    2022إال أن هذا 

جديدة من الفيروس بهذه البلدان وهو ما سيؤثر    متحورات الحاصلين على اللقاح إلى العدد اإلجمالي للسكان، وظهور  

عتمد  ي   ) EMDEبلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية ( ، خاصة وأن عدد كبير من  حلي الطلب الم بشكل كبير على  

  على السياحة. 
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نتشار متحور  إ من عودة    2021ستقرار المالي العالمي، ما شھده الربع الرابع من عام  اإل   یشكل تحدیاً أمام كما أنھ مما قد  

فرض  إعادة  إلى  ضطر عدد من البلدان من بینھا الصین  إ مما  ،  كورونا المستجد فیروس  أحد سالالت  "أومیكرون"  

السفر، وإغالق بعض المدن الرئیسة كإجراء احترازي لمنع انتشار الفیروس. كذلك شھد الربع المشار  قیود على  بعض ال 

عن النقص  ، والتحدیات اللوجستیة التي تواجھ التجارة الدولیة، فضالً  سالسل اإلمداد نتظام في  إلیھ حالة من عدم اإل 

قتصادات الكبرى في العالم، وما یتبع ذلك من  الكبیر في الحاویات، مما یتسبب في موجھ تضخمیة في العدید من اإل 

، التي من أھم  إجراءات التیسیر النقدي إجراءات تقییدیة على مستوى السیاسة النقدیة، والبدء في التخلي التدریجي عن  

یفاقم المشكالت المتعلقة بالمدیونیة العامة، ویضیق معھ آفاق التحسن المأمول في    انعكاساتھا ارتفاع تكلفة التمویل، بما 

 مرحلة ما بعد الجائحة.  
 

دفعت مختلف  ،  2021، فقد سجلت مستویات مرتفعة وغیر متوقعة خالل عام  بمعدالت التضخم العالمیة فیما یتعلق  

 ً رتفاعاً غیر مسبوق،  إ أسعار السلع األساسیة  . سجلت  عن سیاساتھا النقدیة التیسیریة   البنوك المركزیة إلى التراجع جزئیا

الطاقة  منتجات  أسعار  ، فضالً عن ارتفاع  2019منذ عام  السلع إلى أعلى مستویاتھا  ھذه  أسعار العدید من  حیث وصلت  

 ستویات مرتفعة نسبیاً.  ، على خلفیة عودة النشاط االقتصادي العالمي إلى م لطلب نتیجة انتعاش ا   والمعادن 

بلغت نسبتھا  بزیادة  دوالراً للبرمیل في المتوسط،    70حوالي  إلى    2021عام    خالل ارتفعت أسعار النفط  في ھذا الصدد،  

، وھو ما جاء على خلفیة تحسن  دوالرات للبرمیل   7أعلى من التوقعات بحوالي  و ،  2020عام  مقارنة ب في المائة    67

ستخدام  ما ساھم في تفضیل جزء من المستھلكین ال   ، سعار الغاز الطبیعي النسبي أل رتفاع  نتیجة اإل النفط  الطلب على  

نتعش إنتاج  إ ،  + . وعلى الرغم من الزیادة المخطط لھا في اإلنتاج من قبل الدول األعضاء في أوبك للغاز النفط كبدیل  
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إنتاج النفط  عدم استجابة حجم  نقطاع اإلمدادات وقیود اإلنتاج، إضافة إلى إ النفط العالمي بشكل أبطأ من المتوقع بسبب 

 العالمیة للنفط التقلیدي.   األسعار   الرتفاع األمریكي  الصخري  
 

بعض أسعار المواد    . وتلقت 2021في المائة، في المتوسط، في عام    23رتفعت أسعار المنتجات الزراعیة بنسبة  إ كذلك،  

الغذائیة الدعم بفضل الواردات القیاسیة من الصین، بما في ذلك الحبوب والزیوت النباتیة، في حین عززت اضطرابات  

رتفاع  إ بسبب  بشكل كبیر نسبیاً  رتفعت أسعار األسمدة  إ كما  اإلمدادات الناجمة عن الطقس أسعار القمح والكاكاو والقھوة.  

ً و   الزراعیة المنتجات  وقع أن تنخفض أسعار  أسعار الطاقة. ومن المت  ً   األغذیة، انخفاضا خالل العامین المقبلین،    متواضعا

ھا ستبقى عند مستویات مرتفعة مقارنة باألسعار قبل الجائحة، على خلفیة التوقعات بأن تكون فترة التعافي أطول  ولكن 

دول غالبیتھا من الدول النامیة التي تعتبر مصدراً  لمخطط لھا نتیجة البطء في حمالت التلقیح لدى عدد كبیر من ال ا من  

الطاقة  سمدة و األ وال سیما  ،  أسعار المدخالت الزراعیة رتفاع الكبیر نسبیاً في  أساسیاً لھذه المنتجات، إضافة إلى أن اإل 

 حتماالت تحسن أسعارھا في المستقبل القریب.  إ یخفض من  
 

  ، واسع النطاق   2021التضخم في عام معدالت في  اإلرتفاع    ، كان والناشئة األسواق الصاعدة  ودول النامیة   الدول وفي 

وخاصة في أوروبا وآسیا الوسطى وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي وأفریقیا جنوب الصحراء    غالبیتھا فقد شھد  

ً إ   الكبرى  شھد حوالي  . كذلك، اقة على وجھ الخصوص الغذاء والط  أسعار رتفاع  إ مدفوعاً ب التضخم،  معدالت في    رتفاعا

أمریكا الالتینیة ومنطقة  قتصادات  إ فریقیة، و قتصادات اإل باستثناء بعض اإل ثلث بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة  

اً  ع ا المتقدمة، ارتف قتصادات  اإل سجل التضخم في  .  رتفاعاً في أسعار السلع الزراعیة والمنتجات الغذائیة إ البحر الكاریبي  

رتفاعات في المتوسط العام  اإل تسارعت وتیرة  رتفاع بین الدول، كما  ھناك تبایناً في درجة اإل بشكل ملحوظ، وإن كان  

یوضح الجدول رقم   قتصادات المتقدمة، وخاصة في القطاعات التي تعاني من نقص مستمر في العمالة. جور في اإل لأل 

 ).  2021  - 2017قتصادیة الرئیسة في العالم خالل الفترة ( موعات اإل تضخم في المج ال ) تطور معدالت  1( 
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وتخفیف الضغوط  التضخمیة،  للحد من الضغوط  السیاسة النقدیة  في ضوء ما سبق، قد تضطر العدید من الدول إلى تقیید  

على السیاسة المالیة التي تعاني أصالً من ضیق الحیز المالي، وقد تواجھ تحدیاً في المستقبل القریب یتعلق بضرورة  

قتصادیة التي تضررت  ، ودعم األنشطة اإل جتماعي واإل توفیر حیز مالي لتمویل الزیادات المتوقعة في اإلنفاق الصحي 

عتیادیة للنمو التي كانت سائدة قبل الجائحة،  زمة لتعزیز فرص عودتھا للمسارات اإل من الجائحة، وتوفیر السیولة الال 

فضًال عن التحدیات المتعلقة بإعادة ھیكلة مدیونیاتھا التي تفاقمت بسبب الجائحة. كذلك، مما قد یولد ضغوطاً تضخمیة  

الطبیعیة للسیاسة النقدیة خالل فترات  العودة السریعة لألنماط  میزان العرض والطلب لفترة أطول، و   ختالل إ استمرار  

 أقصر من المتوقع، وھو ما یعزز التوقعات بارتفاع مستوى التضخم.  
 

قتصادات المتقدمة، قد تلقي بظاللھا على   من جھة أخرى، فإن التأثیرات المتوقعة لموجة التضخم التي تجتاح غالبیة اإل 

،  المصارف المركزیة ألسواق الناشئة، حیث من الطبیعي أن تتوجھ  قتصادیة في البلدان النامیة واقتصادات ا الجوانب اإل 

مما قد یترتب على ذلك من  أسعار الفائدة  رتفاعات متتالیة في  إ ، وإحداث  لتقیید السیاسة النقدیة في مثل ھذه الظروف  

التحدیات القائمة بالدول النامیة نتیجة  تدفقات لرؤوس األموال من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة، وھو ما سیفاقم بدوره  

رتفاع التكلفة من جھة، ومن جھة أخرى  إ ستدانة من أسواق التمویل العالمیة نتیجة  نقص التمویل وعدم القدرة على اإل 

 نتیجة المستویات القیاسیة للمدیونیة الخارجیة العالمیة على مستوى كافة التجمعات االقتصادیة.  
 

تم التركیز من خالل السیاسة النقدیة على الحد من المخاطر المالیة وتحجیم الضغوط التضخمیة،  تتطلب ھذه الحالة أن ی 

قتصادي، وھي أمور غایة في الصعوبة تحقیقھا معاً،  وفي ذات الوقت المحافظة على مستویات مناسبة من النمو اإل 

م، وعدم القدرة على تحدید موعد نھائي  خاصة في ظل عدم الیقین والغموض الذي یكتسي األوضاع االقتصادیة في العال 

نتھاء الجائحة بصورة كلیة، فضًال عن عدم القدرة على توقع عدم وجود متحورات جدیدة للفیروس قد تعید العالم إلى  إل 

 المربع صفر، خاصة في ظل ضعف نسب التلقیح في البلدان التي  شھدت أعداد كبیرة من المصابین بالفیروس.   
 

(نسبة مئویة) 

20172018201920202021
1.51.71.40.73.1الدول المتقدمة

1.92.41.81.24.7الوالیات المتحدة األمریكیة
1.11.51.20.32.6منطقة الیورو

-0.00.50.00.3-0.1الیابان
2.72.51.80.92.6المملكة المتحدة

1.62.31.90.73.4كندا
1.91.71.40.62.5الدول المتقدمة األخرى

 
4.44.95.15.25.9الدول النامیة واقتصادات السوق الناشئة األخرى

10.68.38.110.211.0إفریقیا جنوب الصحراء
5.66.46.65.39.5وسط وشرق أوروبا

2.42.73.33.12.2الدول النامیة اآلسیویة
7.011.18.211.214.6الشرق األوسط وشمال أفریقیا
6.36.67.76.49.8أمریكا الالتینیة والكاریبي

(*): مع�ل ال���� ال�قاس ���ش� ال�غ�� في أسعار ال���هل���.
ال���ر: ص��وق ال�ق� ال�ولي، قاع�ة ب�انات تق��� "آفاق االق��اد العال�ي"، أب��ل 2022.

جدول رقم (1):  معدالت التضخم في العالم(*)
(2021-2017)
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تخلي عدد كبیر من  فقد تنجم أبرز ھذه المخاطر عن  ستقرار المالي العالمي،  المتوقعة على اإل خرى  األ المخاطر  فیما  

خالل السنوات الماضیة، والتي انطوت على    بنوكھا المركزیة سیاسات التیسیر الكمي التي انتھجتھا  الدول المتقدمة عن  

السندات  القطاع  األجل  طویلة  الحكومیة    سحب  البنك المصرفیة    الودائع محلھا  لتحل  الخاص  من  لدى  واحدة    للیلة 

المركزي، وھو ما انعكس في ارتفاع أسعار الفائدة في اآلجال المختلفة، وشكل ذلك خسارة للبنوك المركزیة نتیجة  

 انخفاض أسعار الفائدة على األوراق المالیة المسحوبة عن تلك المسددة للبنوك.  
 

قد شددت العدید من بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامیة سیاستھا النقدیة الحتواء  النقدیة، ف على صعید السیاسات  

ومن المتوقع أن یستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مع استمرار االنقطاعات في سالسل اإلمداد    ، الضغوط التضخمیة 

،  تحقق المستویات المتوقعة للتضخم فتراض  . وبا 2022أسعار الطاقة في عام عدم وجود مؤشرات تفید تراجع وكذلك 

أنھ سوف   المحللون  ً یرى  ستجابة  إ و ،  2022ختالالت بین العرض والطلب في عام  حسار اإل إن مع    ینخفض تدریجیا

 .قتصادات الكبرى السیاسة النقدیة في اإل 
 

أسعار الفائدة  إلى رفع  قتصادات المتقدمة  اإل فمن المتوقع أن تسفر توجھات  أسعار الفائدة، وأسعار الصرف،    فیما یخص 

بت مخاطر  عن ظھور    الرسمیة  المالي اإل   عزیز تتعلق  األسواق    ، ستقرار  اقتصادات  إلى  المال  رأس    الناشئة وتدفقات 

قد تتحقق مخاطر  ذلك،  ك خاصة مع الزیادة الكبیرة في مستویات الدیون خالل العامین الماضیین.    واالقتصادات النامیة، 

حدوث  إضافة إلى توقعات بعض المراقبین ب   ، المناخیة   والتقلبات   یوسیاسیة استمرار التوترات الج   نتیجة عالمیة أخرى  

وضع األسواق في حالة من  ، و بقلق متزاید إزاء آفاق االقتصاد ، ما عزز شعور المستثمرین  كوارث طبیعیة كبرى 

التباین في  ، على خلفیة  فیروس كورونا المستجد من جائحة  في خضم تزاید عدم الیقین بشأن مدى قوة التعافي   ، التأھب 

و  اللقاحات  على  الحصول  لل فرص  جدیدة  متحورات  قد  فیروس ظھور  بما  تجدد  ،  في  ویتسبب  الجائحة  أمد  یطیل 

مواطن الضعف المالي التي قد تؤدي  ور  ظھ نشأت األجواء الجدیدة من عدم الیقین نتیجة  .  قتصادیة ضطرابات اإل اإل 

،  بدورھا إلى زیادة مخاطر التطورات المعاكسة، والتزاید الحاد في أسعار السلع األولیة، وعدم الیقین بشأن السیاسات 

عني  ت كلھا  و سالسل اإلمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط األجور في أماكن معینة،  في  نقطاعات  اإل إضافة إلى  

 عدم الیقین بشأن التضخم ومسارات السیاسات.  جة  در رتفاع  إ 
 

خالل النصف الثاني  سمیة العالمیة طویلة األجل بصورة ملحوظة  العائدات اإل  رتفاع إ   نعكست توقعات المستثمرین في إ 

آفاق النمو على المدى الطویل. وفي    بشأن ، نتیجة ھبوط أسعار الفائدة الحقیقیة، وھو ما یعكس المخاوف  2021من عام  

نحو االرتفاع، حیث    أسعار الفائدة اإلسمیة قلق المستثمرین بشأن الضغوط التضخمیة إلى دفع    ساھم أواخر سبتمبر،  

 ً مما أدى   ، في البدایة في بعض البلدان  أصبح ھناك اعتقاد بأن الضغوط السعریة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا

على  وتكمن المخاطر الم   أثر التراجعات السابقة.   تقلیل إلى   ستقرار المالي، في احتمال قیام المستثمرین  اإل ؤثرة سلباً 

صدمة مفاجئة  ل تتعرض األسواق المالیة  وھو ما یتوقع معھ أن  قتصاد والسیاسات بشكل مفاجئ،  إعادة تقییم آفاق اال ب 

نتیجة إعادة تسعیر المخاطر، وھو ما قد یقترن، حال استمراره، بمواطن الضعف الكامنة، مما یؤدي إلى تشدید األوضاع  

 قتصادي للخطر. وھذا بدوره قد یعرض النمو اإل ،  المالیة 

لتطورات العالمیة األخیرة واالتجاھات التضخمیة  واجھ أسواق وأسعار الصرف تحدیات على خلفیة ا من المتوقع أن ت 

سیتعین  حیث على توجھات المصارف المركزیة الدولیة لتقیید السیاسة النقدیة كما سبق اإلشارة، ھا تأثیرات و التصاعدیة  



12

  

 265من  12
 

 ً ً   على السیاسة النقدیة أن تحقق توازنا وبینما یمكن  .  والمخاطر المالیة ودعم التعافي االقتصادي بین معالجة التضخم    دقیقا

 ً قد یكون من المناسب قیام البنوك  أن تغض الطرف عن الزیادات المؤقتة في معدالت التضخم،   للسیاسة النقدیة عموما

دات واضحة لتطبیقھا، وتعمل وفقا لما أعلنتھ بشأن مركزیة بوضع  ال  لمتعلقة  ا مخاطر ال   إجراءات للطوارئ، وتعلن محدِّ

 . التضخمیة الضغوط  تصاعد  باستمرار  
 

ً   تشھد أسواق األصول المشفرة نمواً على صعید آخر،   ، وتشھد تقلبات حادة من الحین لآلخر، بما یستدعي إیالء  سریعا

خلفیة   على  بھا،  المرتبطة  والمخاطر  األصول  من  النوع  بھذا  الخاصة  الرقابیة  بالقواعد  واالھتمام  الجھد  من  مزید 

النقدیة  اإل  المستویات  نعكاسات  وتطویر  العالمیة محلیة و ال على  تعزیز  أھمیة  عن  فضًال  التشغیلیة وال ،  تنظیمیة  األطر 

أسعار الفائدة في األسواق  بشكل عام. كذلك، تشیر التوقعات إلى حدوث ارتفاعات متتالیة في   المنظومة البیئیة المشفرة و 

ق الناشئة، ویزید من  ا سو قدمة، وھو ما سیؤدي إلى خروج سریع لرؤوس األموال من الدول النامیة واقتصادات األ المت 

، ومن ثم  ھا حجم التحدیات التي تواجھ تلك الدول في ظل ما تفرضھ من ضغوطات على أسعار الصرف والفائدة فی 

 احتمال تعرض عدد منھا ألزمات اقتصادیة في المستقبل. 
 

فال یزال القائمین على رسم وتنفیذ السیاسات المالیة یتجھون نحو استمرار التشدد  االوضاع المالیة العالمیة،    على صعید 

أن السیاسة المالیة ھي    كورونا المستجد في المالیة الحكومیة، حیث أثبتت تجارب الدول في مواجھة تداعیات جائحة  

بشأن أفق انتھاء الجائحة كلیًة في ظل عدم المساواة في توزیع    الوسیلة األنجح لذلك. ومع سیادة حالة من عدم الیقین 

اللقاحات بین دول العالم ألسباب تم التطرق إلیھا سلفاً، إضافة إلى ظھور متحورات جدیدة من الفیروس وإن كانت  

ة طي صفحة  نتشار والتأثیر، إال أن مجرد ظھورھا یلقي بظالل من الشك على إمكانی أضعف من سابقتھا من حیث قوة اإل 

 الجائحة في المدى القریب.  
 

بنحو    2021مع تراجع عجوزات عام  بالنسبة لعدد كبیر من الدول المتقدمة، ال تزال السیاسة المالیة تتسم بالتیسیر،  

من مستویات    تزال أعلى كثیراً   ال غیر أن العجوزات    ، في المتوسط   ، 2021نقطتین مئویتین من إجمالي الناتج المحلي في  

قبل  یقارب    ما  العجوزات بما  انخفاض ھذه  المتوقع أن یزداد  إلى    2022نقاط مئویة في    3الجائحة. من  تعود  وأن 

الصاعدة والبلدان النامیة منخفضة الدخل، حیث موقف    األسواق وفي    . 2026مستویات ما قبل الجائحة بحلول عام  

 ً الضریبیة إلى مسار ما قبل  واإلیرادات  یتوقع عودة الناتج    ال المتقدمة،    قتصادات باإل إذا ما قورن    المالیة العامة أقل دعما

 .اإلنفاق من انخفاض العجوزات عن طریق تخفیض    األكبر وسیتحقق الجانب    األزمة 
 

ستثمارات  رتبطت بالجائحة، إال أنھا من جانب آخر أظھرت أھمیة تعزیز اإل إ على الرغم من كل الجوانب السلبیة التي  

عن أھمیة توجیھ التحویالت المالیة  التعلیم، والرعایة الصحیة م وتنمیة قطاعات  في المجاالت المرتبطة بدع  ، فضالً 

االجتماعیة. كما تشیر  شبكات  ال وتقویة    ، وإعادة توزیعھا ،  العمالة وتأھیل  إعادة تدریب  والمساعدات نحو تمویل برامج  

العامة لكي تتوافق مع دورة التعافي    سیاسة المالیة بعض الدراسات إلى أنھ من الضروري العمل على تعدیل وتطویر  

إذا  ، حیث أنھ  سیاسة المالیة العامة والسیاسة النقدیة التجانس بین    تحقیق ، أخذاً بعین االعتبار أھمیة العمل على  وسرعتھ 

وھو ما من شأنھ المساعدة في  تعافى الطلب الخاص بسرعة أكبر من المتوقع، ینبغي عندئذ تشدید سیاسة المالیة العامة،  

 . المفاجئ في أسعار الفائدة الذي قد یتسبب في إرباك التعافي العالمي رتفاع  احتماالت اإل الحد من  
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خالل عام  ، فقد  التطورات المتعلقة بالتجارة العالمیة فیما یخص   ملموساً    2021شھدت حركة التجارة الدولیة تعافیاً 

الطلب   مستوى  التي سجلھا  الكبیرة  الزیادة  من  نتیجة  العدید  في  التحفیز  وفرتھ حزم  الذي  الدعم  في ضوء  العالمي 

والتراجع  صنعة  السلع المُ على  الطلب  قتصادات المتقدمة خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة، فضًال عن زیادة  اإل 

امیة  ، وھو ما ساھم في إنعاش الطلب على صادرات الدول الن سالسل التورید التي عانت منھا  الضغوط  النسبي في  

في المائة وفق    10رتفاع حجم تدفقات التجارة الدولیة بنسبة بلغت حوالي  إ قتصادات األسواق الناشئة، بما ساعد على  إ و 

 .  1تقدیرات منظمة التجارة الدولیة 
 

، إال أن  2020في المائة، مقارنة بعام    9.5بلغ حوالي    2021في ضوء ذلك، سجلت التجارة العالمیة نمواً خالل عام  

في المائة في عام    4.7وإلى    ، في المائة   5.8إلى    2022التجارة العالمیة في عام  التوقعات تشیر إلى احتمال تباطؤ  

 السائدة قبل الجائحة.    عودة الطلب إلى المستویات االعتیادیة لھ ، مع  2023
 

باستمرار    2021شمل تعافي التجارة الدولیة خالل عام   حركة التجارة السلعیة، فیما ال تزال تجارة الخدمات متأثرةً 

تصال المباشر، بینما شھدت تجارة الخدمات الخاصة ببعض القطاعات  انتشار الجائحة، السیما تلك التي تقوم على اإل 

تصاالت وتقنیة المعلومات والتجارة اإللكترونیة وغیرھا من  اجھة الجائحة على رأسھا اإل التي أظھرت مرونة في مو 

في معدالت نموھا خالل عام     2021استمرت خالل عام  . من جانب آخر،  2021القطاعات الخدمیة األخرى زیادةً 

التحدیات التي بدأت    ف إلى مستقبالً، وتضا   إضافیة في التجارة الدولیة   تحدیات یمكن أن یؤدي إلى  بما  ضغوط العرض  

، وأسفرت عن  سالسل التورید العالمیة   واجھتھا ختناقات التي  اإل ، والناجمة عن  2020التجارة العالمیة في مواجھتھا منذ  

حیث    2021في أكتوبر  التي بلغت ذروتھا  قیاسي في أسعار الشحن،  ال رتفاع  اإل و   ، راكم الطلبات على السلع المتداولة ت 

ت المخزونات من قبل الشركات  ذ ستنف إ . وفي الوقت نفسھ،  2019ستة أضعاف مستویاتھا في عام  رتفعت لما یعادل  إ 

 .  )2(  التي تسعى إلى تلبیة االنتعاش في الطلب 
 

فعت أسعار الطاقة في النصف  على مستوى العوامل األخرى التي تؤثر في حجم التجارة العالمیة ومعدل نموھا، فقد ارت 

ً ، وھو ما  2021الثاني من عام   ، حیث  المعادن واألسمدة یتضمن  الطاقة، بما  كثیفة استخدام  على إنتاج السلع    أثر سلبا

شھدت أسعار الغاز الطبیعي زیادات حادة حیث وصلت إلى مستویات قیاسیة  ، كما  ارتفعت أسعار الغاز الطبیعي والفحم 

سوء األحوال الجویة، مما أدى في بعض  ، و النشاط العالمي عن نمو    الناتج الطلب  ، على خلفیة ارتفاع  2021في دیسمبر  

ستقرت أسعار  إ ھذا، في حین    تكلفة الكھرباء. ارتفاع  البلدان إلى زیادة استخدام الطاقة للتدفئة، وتعطیل إنتاج الفحم، و 

   عالیة نسبیاً.    ویات ، مع وصول العدید منھا إلى مست 2021السلع األساسیة غیر المتعلقة بالطاقة بشكل عام في عام  
 

عام   خالل  تباطؤاً  الدولیة  التجارة  حركة  تشھد  أن  المتوقع  النشاط    2022من  مستویات  في  المتوقع  التراجع  بفعل 

في ظل  اإل  واستمرار  إ ستمرار  إ قتصادي  العالمیة األخیرة،  التطورات  وتداعیات  فیروس كورونا،  متحورات  نتشار 

قتصادیة التي  ختالالت الھیكلیة في سالسل اإلمداد التي أظھرتھا األزمات اإل بما یعكس اإل   2023نخفاضھ في عام  إ 

النقص الحاد في أشباه  ظل    قتصادي العالمي في ، والتحدیات التي تواجھ النظام اإل 2020شھدھا العالم بدایة من عام  

 ، واستمرار النزاعات التجاریة القائمة بین القوى االقتصادیة الكبرى. الموصالت وحاویات الشحن 

 
1 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/latest_trends_e.htm. 
2 World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan. 
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العالمیة سجلت   المدیونیة  عام    مستویات  خالل  إلى حوالي    2021ارتفاعاً  بنھایة    303لتصل  العام  تریلیون دوالر 

في المائة خالل   263المحلي اإلجمالي العالمي مقابل نسبة بلغت حوالي  في المائة من الناتج   351، تمثل نحو  المذكور 

رتفاع المسجل في مستویات المدیونیة العالمیة كنتیجة الستحقاقات التوسع في حزم  . جاء نحو نصف اإل 2020عام  

الزیادة المسجلة في المدیونیة  ، فیما جاءت باقي  فیروس كورونا المستجد حتواء اآلثار السلبیة لجائحة  إ التحفیز الھادفة إلى  

رتفاع في دیون المؤسسات غیر المالیة والبنوك. وقد مثل ارتفاع مستویات الدین على مستوى العالم ھاجساً  نتیجة اإل 

أھم   كأحد  بھا  یعتد  والتي  الدول،  جانب  من  الدیون  بالتزامات  الوفاء  عن  التخلف  نطاق  اتساع  احتماالت  بشأن  مقلقاً 

 جھ االقتصاد العالمي.   المخاطر التي توا 
 

العدید من بلدان األسواق    تعرض إلى مستویات غیر مسبوقة إلى  ووصولھا    ، أدت الزیادات في الدین الخاص والعام 

تساع  إ قتصاد العالمي في المرحلة الحالیة في  . تكمن أھم المخاطر التي تواجھ اإل الصاعدة والبلدان النامیة لضغوط مالیة 

في المائة من    60خلفھا عن الوفاء بالتزاماتھا تجاه مدیونیاتھا، حیث من المتوقع أن یعاني نحو  نطاق الدول المحتمل ت 

الدول منخفضة الدخل من صعوبات في الوفاء بالتزامات الدیون، وغالبیة مدیونیتھا الخارجیة تحتاج إلى مساعدات  

الماضي، وإبداء عدد من   العقد  لدیھا خالل   ي التجار   التبادل   شروط   مؤسسیة ودولیة إلعادة ھیكلتھا، إضافة إلى تدھور 

دولیة، مماثلة لتلك التي شھدھا العالم خالل ثمانینیات  یشھد العالم أزمات مدیونیة  المؤسسات الدولیة مخاوفھا من أن  

القرن الماضي في أمریكا الالتینیة، وتلك التي شھدتھا فترة التسعینیات في دول جنوب شرق آسیا، والتي كانت تعرف  

الوقوع في براثن  تجنب  نذاك بالنمور اآلسیویة، ولم یشفع لھا النمو االقتصادي المرتفع واألداء االقتصادي القوي من  آ 

نطلقت شرارتھا األولى من تایالند وسرعان ما انتقلت لباقي الدول اآلسیویة والعالم  إ   ، أكبر أزمة مالیة في العصر الحدیث 

ختالل  اإلفصاح عن التداخل في ھیاكل الملكیة بین المؤسسات المالیة العالمیة، واإل غضون فترة وجیزة نتیجة عدم  في 

   في میزانیات كبرى المؤسسات المالیة سواء من ناحیة اآلجال أو العمالت المكونة لطرفي المیزانیة.   

 

ستوى منخفض من انبعاثات  في الوقت الذي یواصل فیھ العالم السعي إلیجاد وسائل للتعجیل بالتحول إلى اقتصاد یتسم بم 

فال  قتصادي والمالي،  ستقرار اإل حتباس الحراري لتجنب التداعیات السلبیة لتغیر المناخ على اإل إل المسببة ل غازات  ال 
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ستثمار المعنیة بقضایا  في القطاع المالي. فبالرغم من أن حجم األصول الذي تدیره صنادیق اإل  فرصة واعدةیزال ھناك  

ً   المناخ ال یزال محدوداً  ، فقد ازدادت التدفقات الوافدة، وھناك فرصة واعدة لخفض تكلفة التمویل التي تتحملھا  نسبیا

الشركات المراعیة للمناخ وزیادة قدرة ھذه الصنادیق على أنشطة اإلشراف على العمل المناخي. یتطلب التحول إلى  

  ید من الجھود على كافة األصعدة بذل مز قتصاد "أخضر"  إ إلى  الكربونیة  نبعاثات  اال اقتصاد یتسم بمستوى منخفض من  

صنادیق  و   العالمي   االستثمار یمكن أن یضطلع بھ قطاع صنادیق وھو الدور الذي   لھذا الغرض،  لتعبئة التمویل الخاص 

 . بقضایا المناخ ، ال سیما تلك المعنیة  المستدام   ستثمار اإل 
 

اإل  أنشطة  في  التوسع  جھود  تواجھ  التي  التحدیات  بین  ض من  األخضر،  وتنفیذ  ستثمار  لبناء  الالزمة  البیانات  عف 

، وھو ما یشیر إلى أھمیة توجیھ صناع السیاسات لجزء من جھودھم الستحداث منظومة  المستدام ستثمار  اإل استراتیجیات  

عالمیة تشرف علیھا وتمولھا المؤسسات الدولیة تعنى بتوفیر البیانات الخاصة باالستثمارات الموجھة لحمایة المناخ،  

ة مناسبة لتحسین جودة المناخ وفي  بما یتضمن أوجھ االستثمار والمجاالت التي یمكن أن تسھم في خلق أوعیة استثماری 

 ذات الوقت تحقق عائدات طویلة األجل مناسبة ومشجعة للمستثمرین.  
 

نتباه  في ظل الزخم الذي تشھده األنشطة المتعلقة باالستثمار األخضر واالستثمار المستدام، قد یكون من األھمیة بمكان اإل 

"الَغسل  إلى   مراع األخضر ممارسات  بشأن  التضلیل  أي  البیئة "،  الرقابیة  اة  األجھزة  دور  تعزیز  یتطلب  ما  وھو   ،

أدوات  جدیدة للتمویل المستدام، والعمل على توفیر  تصنیفات  واإلفصاحات، واستحداث  البیانات  واإلشرافیة في توفیر  

ي  ف ستثمارات  لإل  حوافز مالیة ، قد تكون في شكل  الداعمة للتحول   ستثمار اإل إضافیة لتوجیھ المدخرات نحو صنادیق  

المناخي  بالعمل  المعنیة  التوسع في فرض ضریبة  الصنادیق  أو  التي تواجھ  ن.  الكربو ،  المحتملة  المخاطر  ولتخفیف 

سیاسة مناخیة  بانتھاج  صناع السیاسات  قد یتطلب األمر قیام  ، ستثمار لھذا النوع من اإل   المالي بسبب التحول   ستقرار اإل 

على    ستثماریة اإل ناریوھات واختبارات لقیاس قدرة قطاع الصنادیق  تتسق مع ھدف التحول المنظم، وإجراء تحلیل للسی 

 .الضغوط تحمل  
 

باستقرار    اإللتزام   خالل استدامة مسار الدین العام من  المركزیة في  استمرار مساھمة البنوك    في ھذا السیاق تبرز أھمیة 

تجنب عالوات  الدین حول مستھدفاتھا، و حمایة الدین العام من خطر التضخم، وبقاء توقعات  للمساعدة في    األسعار 

الـتأكید على   التي ترتبط بتطورات معدل. كذلك من الضروري  التضخم  المخاطر  ألغراض  ضرورة التركیز على 

الكلیة السالمة اإل سیاسة   العمومیة  ، وتوجیھ سیاسة  حترازیة  المقدم من  للبنك  المیزانیة  الدعم  المركزي وتحدید حجم 

مقابل    مالئمة قد تبدو تكلفة    الحقة مرحلة    في التضخم  شارة إلى أن ارتفاع معدل  تجدر اإل   العامة.    الحكومة بإطار المالیة 

 .  محققة من أزمة دین  قتصاد بالتالي  اإل تطبیق أسعار فائدة منخفضة وحمایة  المركزي في  استمرار البنك  
 

األسعار، حیث أن  ارتفاع الدین العام واستقرار    تحمل یوجد تعارض بین استدامة القدرة على  في ضوء ما سبق، فال  

تنتقل الثروة  األسھم،  فعندما یباغت التضخم حائزي    المفاجئة.  التضخم  إال في حاالت  تتحقق  المفترضة ال  مزایا التضخم  

  قادراً   المركزي وما دام البنك     .2020عام  كیة  في الوالیات المتحدة األمری على غرار ما حدث  إلى الحكومة  من أیدیھم  

على تطبیق أسعار فائدة أساسیة منخفضة وزیادة حجم میزانیتھ العمومیة دون زعزعة مصداقیة سیاسة التضخم التي  

 حكومیة منخفضة وإیرادات الدین مرتفعة.  ل على السندات ا جالً  أ الحقیقیة األطول  أسعار الفائدة    بقى یتحمل مسؤولیتھا، ت 
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تطورات األطر التشریعیة والمؤسسیة لإلستقرار المالي ونظم البنیة التحتیة للقطاع المالي والمصرفي 
 في الدول العربیة 

 

والمصرفي والركن األساسي  یعتبر توفر البنیة التحتیة المالیة والمصرفیة من أھم التحدیات التي تواجھ تطور القطاع المالي  

  للنظام المالي، ق المالیة على وجھ الخصوص العمود الفقري  ا ستقرار المالي، كما وتعتبر البنیة التحتیة لألسو لتحقیق اإل 

كن من التدفق اآلمن لألموال واألصول المالیة في اإل   تصاد. ق حیث إنھا تمَّ

المالي    ستقرار اإل المركزیة في تحقیق    مصارف بدور ال   2008ي عام  ف ازداد االھتمام عقب األزمة المالیة العالمیة األخیرة  

الكلیة والتي أُضیفت لمھام السلطات اإلشرافیة. كذلك تنبھت المصارف المركزیة    حترازیة اإل السیاسة    ستحداث إ من خالل  

إلى أھمیة   تفعیل أدوات  و بعد األزمة  النظامیة بشكل مستمر، وذلك من خالل دراسة  المخاطر  ضرورة تقییم ومتابعة 

المالي الكلي وبما یعزز من قدرتھ    الكلیة التي تھدف إلى الحد من المخاطر التي قد یتعرض لھا النظام   حترازیة اإل السیاسة  

 . على تحمل الصدمات 

المركزیة بدور محوري في ھذا الصدد، حیث توفر خدمات الدفع والتسویة، وتشرف على    مصارف عادةً ما تضطلع ال 

لیة،  ق المالیة وأدوات الدفع، وتعمل مع الجھات المعنیة في األسواق على تحقیق تكامل األسواق الما ا البنى التحتیة لألسو 

الفضلى   والممارسات  الدولیة  والمبادئ  المعاییر  وتطبیق  الرقابیة  والنظم  والتعلیمات  التشریعات  وضع  الى  باإلضافة 

 بالخصوص. 

ھتمام بالعمل على تطویر البنیة التحتیة المالیة والمصرفیة ینبع من األھمیة الخاصة لألنظمة المالیة والمصرفیة في  ن اإل إ 

ألي دولة ولدورھا كذلك في تمویل عملیة التنمیة،  وذلك    ، النشاط االقتصادي  باعتبارھا المكَّون الرئیسي للنظام المالي 

 وتوفیر السیولة الالزمة لألنشطة االقتصادیة المختلفة، وتحقیق التنمیة المستدامة. 

نھا تقوم في سبیل  ستقرار المالي والنقدي فإ المركزیة والجھات الرقابیة واإلشرافیة لتحقیق اإل   مصارف في إطار سعي ال 

یة مالیة ومصرفیة قویة ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولیة، بما تتضمنھ  ت شراف على بنیة تح ذلك بتأسیس وتطویر واإل 

من أنظمة مصرفیة ورقابیة حدیثة وبما یحقق الرقي والتطور وزیادة الموثوقیة في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالیة  

 والمصرفیة. 

الذي یحكم أنشطة اإل یلقي   المؤسسي  الفصل الضوء على اإلطار  المالي ھذا  المستجدات    ، ستقرار  إلى أھم  كما یتطرق 

، كما یتناول  والرقابة علیھ  اإلشراف ستقراره وتعزیز إ التشریعیة التي انتھجتھا الدول العربیة لسالمة القطاع المالي ودعم 

 . البنیة التحتیة للقطاعات المالیة والمصرفیة 

آخذین بعین االعتبار مجموعة من    ، البنیة التحتیة للقطاعات المالیة والمصرفیة في الدول العربیة   ھذا الفصل،   تناول كما سی 

): األطر التشریعیة والتنظیمیة للرقابة على القطاع المالي والمصرفي،  1المحاور الرئیسة في ھذا اإلطار والمتمثلة في: ( 

الفصل الثاني
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ئتمان،  ): نظم المدفوعات والتسویة ونظم معلومات اإل 3الرقابیة والتنسیق فیما بینھا، ( ): صالحیة واستقاللیة السلطات  2( 

اإل 4(  السیاسات   :( ) والجزئیة،  الكلیة  ( 5حترازیة  واالفصاح،  والمساءلة  الشفافیة  اإل 6):  والمخاطر  ):  المالي  ستقرار 

 النظامیة. 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

الجھة المسؤولة عن اإلستقرار المالي حیث تتولى دائرة اإلستقرار المالي التحقق من قدرة  البنك المركزي األردني  یعتبر    

النظام المالي على تحمل الصدمات من خالل تحلیل وتقییم ومراقبة وضبط المخاطر على المستوى الكلي للنظام المالي،  

الخصوص    ھ لمتطلبات االستقرار المالي، ولھا على وج   مالیة وصوًال إستراتیجیات التعامل مع األزمات ال   وتنفیذ ووضع  

ممارسة المھام التالیة: التحقق من صحة ومتانة المراكز المالیة لقطاع الشركات وقطاع األفراد وقطاع المؤسسات المالیة  

غیر المصرفیة، تحلیل ودراسة مدى استقرار أسواق األصول ( العقارات واألسھم )، ومراقبة مدى انسجام أسعارھا مع  

ة أثر مستوى مدیونیة قطاع األفراد وقطاع الشركات على اإلستقرار المالي، إعداد  أساسیات ھذه األسواق، تحلیل ومتابع 

الدراسات والبحوث الالزمة في مجال اإلستقرار المالي وتقدیم التوصیات المناسبة، إعداد ومراجعة وتحدیث التعلیمات  

ا  الجھات  والتنسیق مع  بالتعاون  المالي وذلك  باإلستقرار  العالقة  لجنة  والسیاسات ذات  إلى  تقاریر دوریة  لمعنیة، رفع 

والتوصیة بما یلزم بخصوصھا، وتقوم دائرة    ھ اإلستقرار المالي توضح وضع الجھاز المالي والمخاطر التي تؤثر علی 

اإلستقرار المالي بأداء أعمالھا من خالل األقسام التالیة : ( قسم المخاطر النظامیة والتحلیل اإلحترازي الكلي، وقسم تحلیل  

  ). ستقرار المالي اإل 

، فعلى  ھ كما واصل البنك المركزي األردني تحدیث منظومة التشریعات التي تحكم عمل المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابت 

سبیل المثال أصدر البنك المركزي تعلیمات حدود التعرضات الكبیرة وضوابط منح اإلئتمان، كما قام أیضاً  بإصدار  

تعلیمات تملك البنوك لألسھم والحصص في رؤوس أموال  و ،  لیمات اسس المصلحة المؤثرة تع تعلیمات وتعامیم أخرى مثل  

اإللكتروني لألموال،  و الشركات،   الدفع والتحویل  المالي لشركات  المستھلك  التسھیالت  و تعلیمات حمایة  تعلیمات منح 

نشاطا داخل المملكة و / أو لتمویل    المباشرة بالعملة األجنبیة وضوابط منح التسھیالت االئتمانیة ألشخاص ال یمارسون 

المملكة،   الموافقة على  و أنشطة خارج  المرخصة، كما تمت  المستھلك المالي لعمالء شركات الصرافة  تعلیمات حمایة 

،  2019لسنة    ) 8(   معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم ال قانون  وال   ، 2019لسنة    ) 7( قانون المعدل لقانون البنوك رقم  ال 

  . 2021لسنة    ) 20( قانون مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب رقم  ، و 2021/ 12م أعمال التأمین رقم  قانون تنظی و 

من خالل    لمواجھة الجائحة وتحقیق االستقرار المالي   التي قام بھا البنك المركزي وفیما یخص المبادرات واالجراءات  

االجراءات ببعض  على  لل  قیامھ  األقساط    مدد  المقترضینتخفیف  بتأجیل  المتعلق  بالتعمیم  العمل  المركزي  البنك 

من   المتضررة  وفي  2021دیسمبر    31حتى     2020نوفمبر    22للقطاعات  اإل طار  إ ،  القطاعات  تصادیة  ق دعم 

حقاً  ملیون دینار ال   700رفع المبالغ المخصصة لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى  ب  البنك المركزي  قام   المتضررة 

شھراً، ویمدد العمل بھ حتى نھایة النصف األول من عام    54ألجل   في المائة   2، وبسعر فائدة ال یتجاوز 2021في عام 

2022 . 
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  في المائة،   12یقوم البنك المركزي األردني بتطبیق أدوات السیاسات اإلحترازیة الكلیة ومنھا تحدید نسبة كفایة رأس المال  

ً   4یة  وكذلك نسبة الرافعة المال  ،   )2007/   37لتعلیمات السیولة القانونیة رقم (   في المائة، ونسبة السیولة لدى البنوك وفقا

المرجحة، على أن ال    ھ مطلوبات من إجمالي    في المائة   100على كل بنك أن یحتفظ دوماً بموجودات سائلة حدھا األدنى  

حتیاطي  ومتطلبات اإل ، المرجحة بالدینار األردني   ھ مطلوبات من  في المائة  70تقل موجوداتھ السائلة بالدینار األردني عن 

بسبب تداعیات    2020في المائة في عام    5في المائة إلى   7في المائة (تم تخفیض النسبة من   5القانوني بنسبة   اإللزامي 

على أن ال تزید    ئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة مستجد)، وحدود التركزات اإل فیروس كورونا ال 

یترك للبنوك المرخصة أخذ  و  حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة و ،  في المائة من قاعدة رأسمال البنك  25عن 

الت األجنبیة الرئیسة مقابل بعضھا وبما ال یتجاوز  (طویلة أوقصیرة) بالعم  (Overnight Positions) مراكز مفتوحة 

 Base)(    یستثنى الدوالر من ھذه النسبة حیث یمكن اعتباره عملة أساس ،  من حقوق المساھمین لكل عملة   في المائة   5

currency    من إجمالي حقوق المساھمین    في المائة   15یتجاوز المركز اإلجمالي للعمالت جمیعھا ما نسبتھ  بحیث ال

حدود على التركزات  ، في حین ال توجد  كما قام البنك المركزي بتحدید سقوف التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة ،  للبنك 

یقم البنك المركزي بتحدید نسبة القرض إلى قیمة    لم كذلك  یة،  جغراف حدود على التركزات ال ، وكذلك ال توجد  القطاعیة 

  إصدار تعلیمات نسبة تغطیة السیولة  2020لكن یتم متابعة ھذه النسبة بشكل ربع سنوي. كذلك تم في عام  LTV) (   الضمان 

 ) (LCR  ، لم یتم إصدار تعلیمات بخصوص نسبة صافي التمویل المستقر   في حین ( NSFR )  .  من ناحیة أخرى، بدأت

ً  III ك العاملة بتطبیق بازل البنو  وكذلك بدأت بتطبیق    ، 2016  ام لتعلیمات صدرت في ع   بخصوص متطلبات رأس وفقا

كما یتم إحتساب نسبة مدیونیة    ، 2018صدرت في عام  وفقاً لتعلیمات   (IFRS9)  9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

  . المدیونیة إلى الدخل من قبل البنك المركزي األفراد بشكل سنوي، ولم توضع حدود على نسبة  

)، في حین  D-SIBs(  كما یتوفر لدى البنك المركزي منھجیة إلحتساب البنوك ذات األھمیة النظامیة على الصعید المحلي   

 Credit)(                 حتساب إ لكن یتم   منھجیة إلحتساب رأس المال لمواجھة تقلبات الدورة المالیة واإلقتصادیة  تتوفر 

to GDP   ن لم تكن  ولكن حتى اآل   ، وفي حال طرأت الحاجة لیتم فرض ھامش مناسب   ، بشكل دوري ومتابعة نسبة الفجوة

  ،قطاعات اقتصادیة معینة ل فرض متطلبات رأس مال مختلفة على التسھیالت  ال یتم    كذلك   ، ھناك حاجة لفرض ھذا الھامش 

إضافة إلى    ، III بخصوص متطلبات بازل   2016في عام  الصادرة    ) 13950  / 3  / 10  كما یتم تطبیق تعلیمات رقم ( 

 .  ) 9تعلیمات تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (  

األردن،   في  المالي  للنظام  التحتیة  البنیة  تعزیز  األردني    قام فیما یخص  المركزي  تطویر  البنك  التسویات  بإعادة  نظام 

تسویة أوامر الدفع كبیرة القیمة وعالیة األھمیة التي تتم داخل المملكة فیما بین  المصمم ل   RTGS)( اإلجمالیة الفوري  

، حیث یعتبر ھذا النظام الدعامة  المتعارف علیھا من الناحیتین البنكیة والتقنیة   ، وبما یتوافق مع المعاییر الدولیة البنوك 

الدفع  األساس الذي تقوم علیھ وتتصل بھ أنظمة تحتیة للمدفوعات في المملكة، والنقطة المركزیة وحجر  األساسیة للبنیة ال 

ضافة الى تطویر العدید من أنظمة مدفوعات التجزئة لتنفیذ الحواالت  إ ،  العاملة في المملكة  األخرى  والتقاص اإللكترونیة 

، وأبرز ھذه األنظمة "إي فواتیركم" الذي یعد باكورة تحصیل  والمدفوعات اإللكترونیة لمؤسسات القطاعین الخاص والعام 

المخصص لتحویل رواتب العاملین لدیھا    ACH)( المدفوعات والمستحقات الحكومیة، وأیضاً نظام غرفة التقاص اآللیة 

یتیح تحویل األموال    حیث أحدث نظام للدفع الفوري في األردن،    الذي یعد   " كلیك وإتاحة خدمات التحویالت الدائنة، ونظام " 

 الھاتف النقال. تطبیقات  العمالء باستخدام  بین  
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كما    ، ) IBAN(  المركزي خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال، وكذلك استعمال رقم الحساب الموحد   البنك   تتوفر لدى كما  

الفوریة  اإلجمالیة  اآلنیة  التسویات  نظام  التقاص  ،  RTGS)(   یتوفر  ونظام  االئتمانیة،  للمعلومات  شركات  وتتوفر 

ئتماني عام. وكذلك یتوفر دلیل للحوكمة منشور وملزم  إ إضافة إلى نظام استعالمات ،  االلكتروني، ونظام المفتاح الوطني 

جیل الضمانات  تس ، وفیما یخص  شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة لى توفر  إ ضافة  إ ،  للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

   . JLGC) (   القروض ضمان  ل مؤسسة  فانھ بصدد انجاز    الممنوحة لقاء التسھیالت في القطاع المالي 

من خالل المراسالت   یتم ذلك   ، ولة عن المكونات المختلفة للنظام المالي ئ التفاعل بین الجھات المختلفة المس ب   وفیما یتعلق 

 . المالي الداخلیة بین الدوائر المسؤولة عن النظام  

 دولة االمارات العربیة المتحدة 

ً   2009في عام    مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي أنشأ   تتمثل    أساسیة   دائرة مستقلة لإلستقرار المالي لتباشر مھاما

وتقدیمھا إلى لجنة سیاسة اإلستقرار المالي    ، ستقرار المالي تخاذ التوصیات التي من شأنھا تعزیز اإل إ في إجراء التحلیالت و 

ومجلس اإلدارة في مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، حیث تنص مسودة قانون المصرف المركزي الجدید  

.  ة من أھداف ومھام المصرف المركزي المساھمة في تعزیز وحمایة إستقرار النظام المالي في الدول   ھ على أن   2018لعام  

والذي یضم أعضاء    ، ستقرار المالي نشاء مجلس اإل إ المخطط أن یتم إنشاء مجلس لإلستقرار المالي ضمن قانون    من نھ  أ كما  

ستقرار المالي الصالحیات  نشاء مجلس اإل إ سیحدد قانون  ، و ستقرار المالي من مختلف الجھات في الدولة المسؤولة عن اإل 

 . اإلستقرار المالي والعالقات التعاونیة بین الجھات المسؤولة عن  

كما عرف المصرف المركزي مفھوم اإلستقرار المالي بالحالة المستقرة للنظام المالي، الذي یتألف من البنوك، المؤسسات  

المالیة األخرى واألسواق المالیة، وكفاءة أدائھا لمھامھا األساسیة مثل تخصیص الموارد، توزیع المخاطر وكذلك تسویة  

ادرة على اإلستمرار في القیام بتلك المھام في حالة الصدمات، حاالت الضغط وفترات من التغیرات  المدفوعات، وبقائھا ق 

    .الھیكلیة العمیقة، أما بالنسبة لتعریف المخاطر النظامیة فإنھا تتبع تعریف بازل ومجلس اإلستقرار المالي 

كان ھناك تركیز كبیر على تطویر اإلطار  التشریعیة، حیث    ھ تعزیز منظومت في    2021إستمر المصرف المركزي في عام  

ھم  أ لتعزیز االستقرار المالي، وفیما یلي  جدیدة ومعاییر  لوائح    عدة   أصدر المصرف المركزي  وفي ھذا الصدد   التنظیمي، 

  البنوك المتخصصة ذات القواعد التنظیمیة و ،  الحد األدنى لرأس المال للوائح البنوك :  2021اللوائح والمعاییر الصادرة عام  

معیار إعادة السیولة  و ،  ) Outsourcing Regulation and Standardsأنظمة ومعاییر التعھید ( و ،  منخفضة المخاطر 

،  ) National Shareholding in Banks Regulationالمساھمة الوطنیة في الئحة البنوك ( و ،  لدى البنوك اإلسالمیة 

الئحة تنظیم خدمات مدفوعات التجزئة  و ، الصغیرة والمتوسطة الئحة سلوك سوق الشركات  و  ، معاییر حمایة المستھلك و 

البطاقات  اللوائح و ،  الئحة إعادة إصدار بعض اللوائح و ،  وأنظمة  البنوك  و ،  الئحة إعادة إلغاء بعض  معاییر لتعرضات 

   . ) (Standards for Bank Real Estate Exposures  العقاریة 

قتصاد دولة اإلمارات بشكل  إ دعم  في    2021  عام   خالل   تھ خط   ضمن   المركزي مارات العربیة المتحدة  اإل إستمر مصرف  

من خالل مجموعة متكاملة من تدابیر الدعم للقطاع المصرفي ذات    فیروس كورونا المستجد عام لمواجھة تداعیات جائحة  

 الصلة بالتمویل والسیولة واالقراض ورأس المال. 



20

  

 265من  20
 

فیما یخص أھم النسب والمتطلبات الرقابیة  ، و كزي بتطبیق أدوات السیاسات اإلحترازیة الكلیة المر   مصرف یقوم ال كما  

في المائة للمقیمین (للقرض السكني    80في المائة للمواطنین و   85  واإلحترازیة، فقد بلغت نسبة القرض إلى قیمة الضمانة 

نسبة القرض الى القیمة بالنسبة لمشتري العقارات    ). بحیث تم زیادة كحد أقصى   ملیون درھم إماراتي أقل   5األول بقیمة  

  . 2020في المائة في مارس    5للمرة األولى برفعھا بنسبة  

  7في المائة للودائع محددة األجل و   1د ھذه النسبة على نوع الودائع ( تم فیما یتعلق بنسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي، فتع 

ً   ، ) للودائع تحت الطلب  لزامیة للودائع تحت الطلب والحسابات الجاریة  تم تخفیض نسبة اإلحتیاطیات النقدیة اإل   ھ أن ب   علما

بالنسبة لحدود التركزات القطاعیة، فقد تم تحدید   . 2022بریل  إ في المائة في    7لى  إ في المائة    14وحسابات التوفیر من  

العقاري من    20نسبة   للقطاع  المائة كحد  في  إ في  الودائع  المتحدة   مصرف قام  ما  ك ،  2019جمالي  العربیة    اإلمارات 

للعقارات   المركزي  البنوك  تعرض  على  لإلشراف  إطاره  وتعزیز  البنوك  و   ، بتطویر  لمخاطر  الجدیدة  المعاییر  دخلت 

 توجد حدود على التركزات الجغرافیة.  في حین ال   . 2021دیسمبر    30العقاریة حیز التنفیذ في  

  2.5لى  إ   ة إضاف   في المائة   10.5  ھو   الحد األدنى و   ، في المائة   11.5المستخدمة  النسبة  فقد بلغت    أما نسبة كفایة رأس المال   

قتصادي الشاملة  كجزء من خطة الدعم اإل   2020مح للبنوك في  نسبة رأس المال الوقائي اإلضافي، ولكن سُ   في المائة 

فیما یخص متطلبات    . 2022یونیو    30لغایة  من رأس المال الوقائي اإلضافي ساریة    في المائة   60الموجھة باستخدام  

ً   ، في المائة   10) البالغة  Liquid Asset Ratio(   السیولة، فعلى البنوك اإللتزام بنسبة األصول السائلة  خفیض  ت   وقد تم الحقا

سیولة  تغطیة ال   نھ وفیما یخص نسبة أ ، علما  2020في المائة في أبریل   7الحد األدنى لنسبة األصول السائلة المؤھلة إلى  

. وفیما یخص  وصافي التمویل المستقر، فیتم تطبیقھا فقط على المصارف ذات األھمیة النظامیة وبعض البنوك الكبرى 

من إجمالي الدخل للعاملین  في المائة    50فقد بلغت ھذه النسبة    ) Debt-to-Income Ratioنسبة المدیونیة إلى الدخل ( 

 . للمتقاعدین   في المائة   30و 

كجزء من  و ،  2021الجھود التي قام بھا المصرف المركزي لتعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي في عام  فیما یخص أھم  

عالمة بارزة في رحلة تحدیث البنیة التحتیة    2021المصرف المركزي في عام    ظھر االستراتیجیة الوطنیة ألنظمة الدفع، أ 

)، والتي من شأنھا ضمان  IPPة الوطنیة للدفع الفوري ( الھدف الرئیسي ھو تنفیذ المنص وكان  لسوق اإلمارات المالي.  

 غیر نقدي.   اً رائد   اً اقتصاد تمتلك  مدفوعات إلكترونیة آمنة ومبتكرة ومریحة، وبالتالي جعل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

إنھ یمثل بدایة    حیث   ، األساس لتحویل النظام البیئي للخدمات المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة   IPP)(   منصة   ضع ت 

لتزام  ستجابة لسوق الدفع سریع التغیر مع اإل الجیل التالي من خدمات الدفع في المنطقة، مما یمنح المرونة الالزمة لإل 

 . ISO 20022)( بأفضل الممارسات والمعاییر الدولیة، بما في ذلك  

ستضافھ المصرف المركزي  إ تحاد الشركات المختارة لقیادة التنفیذ في مؤتمر مستقبل التمویل الذي  إ تفاقیة مع  تم توقیع اإل و 

 . 2022في نھایة عام    IPP)(   منصة   ومن المتوقع أن یتم اإلصدار األول من   ، 2021في أكتوبر  

المالي   وفیما یخص  للنظام  المختلفة  المكونات  المسئولة عن  المختلفة  الجھات  بین  ذلك  التفاعل  یتم  التعاون  ،  من خالل 

  . ستقرار المالي أن یتم اعتماد قانون مجلس اإل   لى إ والتنسیق بین الجھات المعنیة  
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 مملكة البحرین 

  اتمملكة من خالل إتباع سیاس ال بمسؤولیة المحافظة على االستقرار النقدي والمالي في    مصرف البحرین المركزي یعنى  ُ 

تستند إلى أفضل الممارسات الدولیة. ویعتبر مصرف البحرین المركزي السلطة الرقابیة الوحیدة التي تشرف على القطاع  

والتأمین واالس  المصارف  أنشطة  البحریني، ویشمل نطاق اختصاصھ جمیع  المال المالي  وأسواق  إدارة  ،  تثمار  تتولى 

االستقرار المالي بمصرف البحرین المركزي ھذه المسؤولیة األساسیة من خالل مراقبة النظام المالي بانتظام ومتابعة  

المركزي   البحرین  مصرف  لدعم  تدخل  إلى  تحتاج  التي  الجوانب  على  والوقوف  المالي  باالستقرار  المتعلقة  القضایا 

ویعتبر من أھم أھداف اإلدارة تحدید التھدیدات المحتملة لسالمة النظام المالي  ،  ستقرار النقدي والمالي للمحافظة على اال 

 البحریني قبل تفاقمھا إلى أزمات مالیة نظامیة.  

الحالة التي یكون فیھا النظام المالي قادراً على توفیر الخدمات  انھ  ب   ویّعرف المصرف المركزي مفھوم االستقرار المالي 

 مالیة بشكل مستمر حتى في حال وجود صدمات. ال 

  ستقرار المؤسسات واألسواق المالیةإ ستمرار سالمة و إ أحد األھداف األساسیة لمصرف البحرین المركزي ھو ضمان  ان  

ستقرار المالي  تقدیم الخدمات المالیة بحرص حتى في مواجھة الصدمات السلبیة. ویرى المصرف أن اإل   واستمرارھا في 

ً عامالً أساسی یشكل   ستمرار مساھمة القطاع في النمو وإیجاد الفرص  إ للمحافظة على مكانة البحرین كمركز مالي وضمان    ا

مراقبة النظام المالي بانتظام للوقوف على الجوانب    ستقرار المالي على دارة اإل إ كما تحرص  والتنمیة في البحرین،    الوظیفیة 

فضًال على    بحوث والدراسات التحلیلیة حول المسائل المتعلقة باالستقرار المالي. التي تحتاج إلى تدخل، كما تتولى إجراء ال 

اإل  تقاریر  التدخل  إعداد  تستدعي  التي  الجوانب  وتحدید  للتوجھات  التقاریر على مراجعة  ھذه  المالي، وتشتمل  ستقرار 

ي للتخفیف منھا قبل أن تتطور إلى  ستقرار المال والعنایة اإلشرافیة ورصد التطورات وتحدید المخاطر المحتملة على اإل 

ً ستقرار المالي أیض تعمل إدارة اإل و مخاطر نظامیة.   على وضع مؤشرات السالمة المالیة بھدف إیجاد "لوحة تحكم"    ا

 للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المالي. 

وضع مؤشرات السالمة المالیة التي  و  ، حترازیة الكلیة للنظام المالي كما تقوم اإلدارة بالوظائف التالیة: إجراء المراقبة اإل 

،  للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المالي   " لوحة تحكم " تم تطویرھا لمراقبة القطاع المالي بشكل مستمر بھدف إیجاد  

المحتملة    قتصادیة المحلیة والدولیة من خالل إجراء البحوث والدراسات التحلیلیة بھدف تقییم المخاطر رصد التطورات اإل و 

اإلشراف  ،  تقدیم االقتراحات والسیاسات المتعلقة بالحفاظ على استقرار القطاع المالي في البحرین ،  ستقرار المالي اإل   حول 

كما تقوم    ، على ومراقبة البنیة التحتیة المالیة ونظم المدفوعات في مملكة البحرین لتقییم أي مخاطر على االستقرار المالي 

مالي بشكل نصف سنوي والذي یعتبر أحد أھم العناصر الرئیسیة إلطار مراقبة القطاع  اإلدارة بإعداد تقریر االستقرار ال 

ویتم تقدیم التقریر إلى إدارة مصرف البحرین المركزي ویستخدم كأداة رئیسیة تھدف إلى إطالع الجمھور على    ، المالي 

ویشمل التقریر تقییم سالمة النظام المالي والمراقبة االحترازیة الكلیة من خالل مؤشرات    ، ستقرار المالي تطورات اإل 

 . السالمة المالیة 

 ة قام المصرف المركزي البحریني بما یلي: التشریعی   فیما یتعلق بتعزیز المنظومة أما  
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   تطبیق معاییر بازلIII  لتعزیز اإل   2021: قام المصرف في شھر مارس طار الرقابي  وذلك ضمن أھدافھ 

ورقة   مجلد  إ بإصدار  من  السیولة  مخاطر  إدارة  فصل  جدیدة ضمن  وحدة  إضافة  مقترح  تتضمن  ستشاریة 

توجیھات المصرف تشمل المتطلبات المتعلقة بـ "نسبة القروض إلى الودائع" لمصارف قطاع التجزئة التقلیدیة  

جاري" لمصارف قطاع التجزئة اإلسالمیة.  و " نسبة التمویل إلى حسابات االستثمار غیر المقیدة والحساب ال 

 ً قدما المضي  عدم  المصرف  قرر  علیھا  وبناًء  المصرفي  القطاع  مالحظات  المصرف  إصدار    استلم  في 

 التوجیھات المقترحة. 

   فصل إدارة مخاطر االئتمان المحدّث من مجلد التوجیھات األول    2021كما أصدر المصرف في شھر مایو

ً   ، ة واإلسالمیة على التوالي والثاني للمصارف التقلیدی  لمبادئ وتوجیھات لجنة بازل للرقابة المصرفیة    وذلك وفقا

ستشاریة الصادرة في ھذا  ستالم ودراسة مالحظات القطاع المصرفي المستلمة على الورقة اإل إ ) بعد  III(بازل  

 عتبار. الخصوص وأخذھا بعین اإل 

   ؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أصدر المصرف في  الم   ستشاریة حول مقترح متطلبات تمویل الشركات إ ورقة

  ستشاریة لجمیع مصارف قطاع التجزئة حول مقترح متطلبات بشأن تمویل الشركات إ ورقة    2021شھر مارس  

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك تماشیاً مع المبادرات الحكومیة المتخذة لدعم ھذه الشركات. وتتضمن  

من أن تمویل الشركات الصغیرة    2025دیسمبر  31جزئة التأكد بحلول المسودة متطلبات كمصارف قطاع الت 

على األقل من محفظة التمویل المحلیة. ویجب أن یتم تنفیذ ذلك بطریقة مرحلیة    في المائة   20والمتوسطة یمثل  

وعلى أساس تدریجي وقد فّصل المصرف النسب التي یجب على المصارف الوصول إلیھا بنھایة كل سنة.  

لمصرف بدراسة مالحظات المصارف المستلمة حول ھذه الورقة االستشاریة. ویعتزم المصرف إصدار  ویقوم ا 

 . 2022توجیھات نھائیة بھذا الخصوص في عام  

   تعدیال بخصوص    2021التعدیالت الخاصة بتسلیم خطط التعافي والتسویة: أصدر المصرف في شھر مایو

ارف المحلیة ذات األھمیة النظامیة وفصل عملیة تقییم كفایة  موعد تسلیم خطط التعافي والتسویة في فصل المص 

رأس المال الداخلیة حیث یجب على المصارف البحرینیة تقدیم نتیجة المحاكاة السنویة وتمرین السیناریو لتقییم  

ً ما إذا كانت خطط التعافي والتسویة مجدیة وذات مصداقیة إلى المصرف سنوی   أغسطس.   31بحلول    ا

   التعدیالت النھائیة    2021جدیدة تتعلق بالخدمات المصرفیة المفتوحة: أصدر المصرف في شھر یولیو  تعدیالت

(بعد االنتھاء من االستشارة في إبریل من نفس العام) في فصل متطلبات الترخیص، وفصل المتطلبات العامة،  

قلیدیة واإلسالمیة على  وفصل تقاریر المصرف المركزي من مجلد التوجیھات األول والثاني للمصارف الت 

التوالي وذلك لمواءمة التوجیھات مع إطار الخدمات المصرفیة المفتوحة. كما أصدر المصرف تعدیالت أخرى  

في فصل متطلبات الترخیص والتفویض وفصل الخدمات المصرفیة المفتوحة وفصل المتطلبات العامة وفھرس  

الشركات المتخصصة (الشركات المساندة للقطاع  التعاریف من مجلد التوجیھات الخامس للمصرف الخاص ب 

 المالي). 
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  ) السیبراني  األمن  الوضع  Cyber-securityإدارة مخاطر  في  السیبراني  لألمن  المتزایدة  لألھمیة  نظراً   :(

السیبراني (   2021أصدر المصرف في یولیو    ، الحالي  -Cyberمتطلبات جدیدة بشأن إدارة مخاطر األمن 

security كما طلب    ، جیھات األول والثاني الخاص بالمصارف التقلیدیة واإلسالمیة على التوالي ) في مجلد التو

وتسلیم تقریر خاص بتحلیل    2021أكتوبر    1من المصارف االلتزام بھذه المتطلبات بدًء من    المركزي   المصرف 

ھ جدیدة  توجیھات مماثل   2021كما أصدر المصرف في نوفمبر    ، 2021یولیو    15الفجوات وخطة التطبیق في  

بخصوص األمن السیبراني إلى شركات التأمین، والشركات االستثماریة، والشركات المساندة للقطاع المالي،  

ویجب    ، وشركات الصرافة وذلك بعد دراسة المالحظات المستلمة على األوراق االستشاریة الصادرة بھذا الشأن 

كما طلب المصرف منھم تسلیم تقریر خاص    2022مایو    1على المرخص لھم االلتزام بھذه المتطلبات بدًء من  

 . 2021دیسمبر    31بتحلیل الفجوات وخطة التطبیق في  

   مقترح توجیھات حول عملیات المساندة إلى مزودي الخدمات السحابیة: أصدر المصرف  و ستشاریة  إ ورقة

دارة  ) من فصل إ OM-2Aتتضمن مقترح توجیھات في قسم جدید (   2021ستشاریة في شھر یولیو  إ ورقة  

األول   التوجیھات  السحابیة من مجلد  الخدمات  إلى مزودي  المساندة  عملیات  التشغیلیة بخصوص  المخاطر 

ستلم  إ وقد    ، والثاني للمصارف التقلیدیة واإلسالمیة وملحق باإلرشادات حول الضوابط الخاصة بھذه العملیات 

 المصرف مالحظات القطاع المصرفي للقیام بدراستھا. 

  التعدیالت النھائیة    2021ئیة الخاصة بفصل الجریمة المالیة: أصدر المصرف في شھر سبتمبر  التعدیالت النھا

نتھاء  وذلك بعد اإل   ، على فصل الجریمة المالیة من المجلد األول للمصارف التقلیدیة والثاني للمصارف اإلسالمیة 

ال منھج قائم على المخاطر  ستشارة واستالم المالحظات ودراستھا والتي تتضمن التعدیالت إدخ من فترة اإل 

وتعدیالت على متطلبات العنایة الواجبة للعمالء في ضوء    ، تساق في التطبیق بین المرخص لھم لضمان اإل 

ً اعرف عمیلك إلكترونی " إصدار البرنامج الوطني لـ    ، لحاق الرقمیة " والسماح للمرخص لھم بامتالك عملیة اإل ا

ً   ، قنیات الالزمة ومتطلبات الحوكمة وما یرتبط بھا من المتطلبات العملیة والت  في    كما أصدر المصرف الحقا

التعدیالت النھائیة على فصل الجریمة المالیة من مجلد التوجیھات الثالث (شركات التأمین)    2021شھر أكتوبر  

ستثماریة) والخامس (الشركات المتخصصة) والسادس (الخاص بأسواق رأس المال)  والرابع (الشركات اإل 

ستشارة واستالم المالحظات  نتھاء من فترة اإل ما أصدره المصرف للمصارف مسبقا وذلك بعد اإل   على غرار 

 ودراستھا. 

   تعمیماً لجمیع المرخص لھم بشأن المخاطر    2021المخاطر المتعلقة بالمناخ: أصدر المصرف في شھر نوفمبر

 ً المناخ العالمیة، وبالتالي یعمل المصرف على  لتزام الحكومة بتحقیق أھداف  إ مع    المتعلقة بالمناخ وذلك تماشیا

قتصاد  تشكل المخاطر المتعلقة بالمناخ تحدیات كبیرة لإل   ، إعداد المتطلبات الخاصة بالمخاطر المتعلقة بالمناخ 

كما أصدر المصرف    ، ستقرار القطاع المالي على نطاق أوسع إ العالمي وسالمة ومتانة المؤسسات المالیة و 

 ً بالتعاون مع لجنة التنمیة المستدامة بجمعیة مصارف البحرین استبیاناً للبنوك وشركات   2021في ینایر  مسبقا

التمویل والشركات االستثماریة یتضمن خمسة أجزاء مختلفة لجمع المعلومات النوعیة والكمیة لتقییم الوضع  

) والتمویل المستدام  ESGالحالي والممارسات والتعرضات المتعلقة بالمعاییر البیئیة واالجتماعیة والحوكمة ( 
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ستراتیجیات الخدمات المصرفیة والمالیة، وتمت دراسة الردود  إ تخاذ قرارات مزاولة األعمال ووضع  إ عند  

یعتزم المصرف التعامل مع مسألة المخاطر المتعلقة بالمناخ    ، المستلمة ومناقشتھا في لجنة السیاسات الرقابیة 

التعمیم من جم   ، على مراحل  ھذا  یتطلب  لدى مؤسساتھم حول  حیث  الوعي  رفع مستوى  لھم  المرخص  یع 

المخاطر المتعلقة بالمناخ وتقییم كیفیة تحدید ومعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ. كما یشجع المصرف المرخص  

السنویة، ویطلب أیض  التدریبیة  الموضوعات في خططھم  إدراج ھذه  ً لھم على  اإلدارة    ا من أعضاء مجلس 

وا  العلیا  التنمیة  واإلدارة  أكادیمیة  تقدمھا  التي  تلك  ذلك  في  بما  المختلفة  التدریبیة  البرامج  لموظفین حضور 

وسوف یصدر المصرف المتطلبات الخاصة    ، المستدامة التابعة لمعھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة 

ما یتعلق بالجھود المبذولة  بالمرحلة األولیة في المستقبل القریب، والتي ستركز على متطلبات اإلفصاح النوعي فی 

لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، تلیھا إصدار متطلبات كمّیة وأكثر شموًال في المراحل الالحقة. وسیتم تطویر  

ھذه المتطلبات بناًء على اإلرشادات الصادرة من الھیئات الرسمیة الدولیة ذات الصلة مثل لجنة بازل للرقابة  

الدول  والمنظمة  االستقرار  المصرفیة،  ومجلس  المالیة،  األوراق  لھیئة  الدولیة  والمنظمة  التأمین،  لمشرفي  یة 

 المالي. 

   التطورات في اإلطار التنظیمي والرقابي قطاع رأس المال: أصدر مصرف البحرین المركزي التعمیم رقم

EDFIS/C/030/2021    الت   2021یونیو    2بتاریخ ذاتیة  والمؤسسات  المدرجة،  الشركات  نظیم  إلى جمیع 

وأعضائھم، ومشغلي منصات األصول المشفرة، وجمیع األطراف األخرى ضمن أسواق رأس المال بشأن  

 Prohibition of Market)التعدیالت المتعلقة بالفصل الخاص بتعلیمات حظر التالعب في األسواق المالیة  

Abuse and Manipulation Module) - MAM Module ال السادس  التوجیھات  مجلد  خاص   من 

ویتضمن التحدیث على تعدیل بعض    ، بأسواق رأس المال من الدلیل اإلرشادي لمصرف البحرین المركزي 

الفقرات لتعكس الزامیة الشروط المنصوصة على المطلعین الدائمین في الشركات المدرجة.  أصدر مصرف  

الشركات المدرجة،    إلى جمیع   2021سبتمبر    27بتاریخ    EDFIS/045/2021البحرین المركزي التعمیم رقم  

والمؤسسات ذاتیة التنظیم وأعضائھم، ومشغلي منصات األصول المشفرة، وجمیع األطراف األخرى ضمن  

 ) والتنفیذ  والتحقیق  السوق  بمراقبة  الخاص  بالفصل  المتعلقة  التعدیالت  بشأن  المال  رأس   Marketأسواق 

Surveillance, Investigation & Enforcement Module – MIE Module  من مجلد التوجیھات (

حیث أن التحدیث یشمل    ، السادس الخاص بأسواق رأس المال من الدلیل االرشادي لمصرف البحرین المركزي 

إضافة فصل جدید متعلق بالعقوبات المالیة كما وتم تضمین أحدث تعدیالت قانون مصرف البحرین المركزي  

التغییرات  مواكبة  بھدف  أخرى  تعدیالت  الى  بعض    باإلضافة  تضمین  تم  كما  والتنفیذ.   التحقیق  مجال  في 

بتاریخ   ( 2021أكتوبر    28التحدیثات  المالیة   Anti-Money) في فصل مكافحة غسیل األموال والجرائم 

Laundering and Combating Financial Crime (“AML”) Module  التوجیھات مجلد  من   (

صرف البحرین المركزي، وذلك بخصوص النھج القائم  السادس الخاص بأسواق المال من الدلیل اإلرشادي لم 

 National)، والمشروع الوطني "اعرف عمیلك إلكترونیاً" ( Risk Based Approachعلى المخاطر ( 

E-KYC Solutions . ( 
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   ینایر    4التطورات في اإلطار التنظیمي والرقابي المؤسسات المالیة: أصدر مصرف البحرین المركزي في

برقم  ت   2021مارس    17و  شركات    EDBO/E9/2021و   EDBO/E1/2021عمیمین  إلى  والموجھین 

إضافة    . ) SWIFTلتزام باستخدام الرموز الدالة على الغرض للتحویالت الدولیة ( الصرافة، وذلك لفرض اإل 

للشركات     OG/296/2021التعمیم رقم   2021سبتمبر    16إلى ذلك، أصدر مصرف البحرین المركزي بتاریخ  

)،  4ستثمار (فئة  ستثماریة، وذلك بخصوص اإلعالن عن قیام المصرف باستحداث فئة جدیدة من شركات اإل اإل 

التعمیمین    2021نوفمبر    1رف في  ستحداث المتطلبات الرقابیة متعلقة بتلك الفئة.  كما أصدر المص إ وكذلك  

ستثماریة وشركات الصرافة، وذلك بشأن  ، والموجھین للشركات اإل OG/356/2021و    OG/354/2021رقم  

متثال  إ إصدار المتطلبات المتعلقة باألمن السیبراني ضمن وحدة إدارة المخاطر، وطلب تقدیم تقریر یوضح مدى  

 .   2022مایو    1قة باالمتثال بھا بحلول  الشركات لتلك المتطلبات وخطة العمل المتعل 

   التطورات في اإلطار التنظیمي والرقابي قطاع التأمین: أصدر مصرف البحرین المركزي تحسینات متعلقة

إلى المخاطر    اً ، وتھدف ھذه التحسینات الى المضي نحو نھج أكثر استناد 2021بفصل الجرائم المالیة في أكتوبر  

نتشار أسلحة الدمار  إ ) و CFT)، ومكافحة تمویل اإلرھاب ( AMLل األموال ( عند إنشاء برامج مكافحة غس 

)، باإلضافة إلى التعدیالت على متطلبات العنایة الواجبة للعمالء والخاص بالبرنامج الوطني  CPFالشامل ( 

بـ   والمعروف  إلكترونیاً"  عمیلك  والمستندات    ) (E-KYC"أعرف  الالزمة  التقنیات  من  لذلك  یتطلب  وما 

لكترونیة. كما نشر مصرف البحرین المركزي متطلبات جدیدة تتعلق بإدارة مخاطر األمن السیبراني في  اإل 

)" تحت مجلد التوجیھات الثالث الصادر عن مصرف البحرین المركزي والتي  RMفصل "إدارة المخاطر ( 

، یطلب فیھ  2021فمبر  . وبناًء علیھ، قام المصرف بإصدار توجیھاً في نو 2022مایو   1تدخل حیز التنفیذ في 

، مع  2021دیسمبر    31من جمیع المرخص لھم في قطاع التأمین لتقدیم تقریر حول مستوى االلتزام بحلول  

خطة عمل لتكون قادرة على تلبیة المتطلبات الجدیدة عند دخولھا حیز التنفیذ. وكجزء من المبادرات المستمرة  

ال  الخدمات  وتطویر  المالیة  الرقمنة  نحو  أصدر  للمصرف  للعمالء،  المقدمة  الخدمات  وتحسین  الرقمیة  مالیة 

یطلب فیھ من جمیع شركات التأمین لتوفیر قنوات رقمیة في خدمة    2021المصرف توجیًھا جدیدًا في یونیو  

 صدار وثائق تأمین المركبات دون الحاجة إلى تواجد العمیل في مقر الشركة. إ عمالئھم حاملي الوثائق من أجل  

السیاق،   إدارة اإل في نفس  المالي في عام  واصلت  القضایا المتعلقة    2021ستقرار  إجراء البحوث والتحلیالت بشأن 

 ستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المھام األساسیة التالیة: باإل 

  السنوي باإلضافة  ستقرار المالي النصف سنوي والتقریر االقتصادي  إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقریر اإل

 إلى المنشورات الدوریة األخرى التي ترصد التطورات المحلیة والدولیة كمؤشرات السالمة المالیة الفصلیة. 

   الصغیرة بالشركات  المتعلقة  البیانات  توفیر  لضمان  اإلحصائیة  البیانات  جودة  تحسین  على  اإلدارة  عملت 

 المالیة اإلسالمیة.   والمتوسطة، وشركات األعمال االستثماریة، والمؤسسات 

  :قامت اإلدارة بتطویر تقریر االستقرار المالي النصف سنوي والذي ینشر لیكون أكثر شمولیة من خالل 

o  تغطیة التطورات في القطاع المالي غیر المصرفي كقطاع التأمین وأسواق رأس المال . 
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o  بالت تتعلق  جدیدة  فصول  (   قنیات وضع  الحدیثة  الم Fintechالمالیة  والشمول   ( )  Financialالي 

Inclusion ) والمخاطر السیبرانیة (Cyber Risk .( 

   وتجرى    ، ختبارات الضغط لتعزیز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدیر المخاطر المحتملة إ طورت اإلدارة

  ، ) DSIB’sاختبارات الضغط على القطاعات المصرفیة المختلقة والمصارف المحلیة ذات األھمیة النظامیة ( 

ر اإلطار لتقییم قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الصدمات التي تلحق بالمالءة المالیة والسیولة  وقد ُطو 

 والتي تعد جزء أساسیاً من إدارة المخاطر وتشمل:  

o  التحمل متانة    Sensitivity Testing)(   اختبارات  على  المالیة  الصدمات  أثر  لقیاس  تھدف  والتي 

 ر إلى بعض المخاطر.  ظ المصارف من خالل الن 

o   الكلیة الضاغطة  األوضاع  متغیرات    Macro Stress Testing)( اختبارات  عدة  على  والمبنیة 

 قتصادیة ومالیة. إ 

  مالي على ضمان كفاءة ونزاھة البنیة  یعمل قسم مراقبة البنیة التحتیة المالیة والمدفوعات في إدارة االستقرار ال

 التحتیة المالیة والمدفوعات لتخصیص الموارد بمثالیة في االقتصاد.  

   ضمان تطبیق مبادئ البنیة التحتیة للسوق المالیة   على كما یعمل   )PFMI  على البنیة التحتیة المالیة وأنظمة (

 الرفع وإدارة المخاطر. 

وكذلك    اإلحترازیة الكلیة ومنھا نسبة كفایة رأس المال،   ة المركزي بتطبیق أدوات السیاس   مصرف البحرین   یقوم ھذا و 

وحدود التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة    ، نسبة الرافعة المالیة، ومتطلبات االحتیاطي اإللزامي (القانوني) 

كما یتم إحتساب نسبة  ،  (NSFR)   التمویل المستقر نسبة صافي  و   ، LCR) (   نسبة تغطیة السیولة ، و العمالء ذوي الصلة 

في المائة من الدخل. في حین ال یتم    50حدود على نسبة المدیونیة إلى الدخل    ویتم وضع ،  لى دخلھم إ  مدیونیة األفراد 

على  حدود  كذلك ال توجد   حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة ، وال یتم وضع  نسبة السیولة لدى البنوك تطبیق  

 . یة جغراف حدود على التركزات ال ، وكذلك ال توجد  التركزات القطاعیة 

بھا مصرف  قام  التي  الجھود  أھم  في عام    البحرین   فیما یخص  المالي  للنظام  التحتیة  البنیة  یعتمد قسم  ،  2021لتعزیز 

كلیة على مبادئ البنیة التحتیة  اإلشراف ومراقبة البنیة التحتیة المالیة والمدفوعات في تطبیق عملیة اإلشراف والمراقبة ال 

المالیة (  الدفع والتسویة ( PFMIلألسواق  أقرتھا لجنة نظم  التي   (CPSS ) الدولیة التسویات  نظراً  و   ، ) BIS) في بنك 

للتفاوت بین البنى التحتیة المالیة في مختلف الدول، فإن المبادئ األربعة والعشرون ال تنطبق جمیعھا بالضرورة على  

 التحتیة المحلیة. البنى  

كما قام مصرف البحرین المركزي وبالتعاون مع شركة المدفوعات الخلیجیة بإعداد وتجھیز البیئة التجریبیة في المصرف،  

والتي ساھمت بشكل كبیر وفّعال في دعم مصارف التجزئة لإلنضمام والمشاركة في نظام المدفوعات الخلیجي (آفاق).  

من مصارف    2021مصرف البحرین المركزي خالل عام    وقد قامت اإلدارات المعنیة في  بإدراج أحد عشر مصرفاً 

التجزئة البحرینیة وھي (بنك البحرین اإلسالمي، بنك اإلسكان، وبنك البحرین الوطني، بنك البحرین والكویت، البنك  
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المحدود    ICICIي الھندي، بنك األھلي المتحد، بنك السالم، البنك العربي، بنك اإلسكان للتجارة والتمویل، البنك المركز 

 وبنك اإلثمار) وذلك بعد التأكد من استعدادھا وجاھزیتھا من الناحیة التقنیة. 

قام مصرف   (آفاق)،  الخلیجیة  المدفوعات  نظام  في  الخلیجیة  المركزیة  والبنوك  المصارف  إدراج  بعملیة  یتعلق  وفیما 

،  2021رینیة خالل شھري یولیو وأغسطس من عام  البحرین المركزي مع مجموعة من مصارف قطاع التجزئة البح 

مصرف   لربط  التجریبیة  بالمرحلة  البدء  في  السعودي  المركزي  والبنك  الخلیجیة  المدفوعات  شركة  مع  وبالمشاركة 

 اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والمصارف العاملة تحت إشرافھ. 

الحدود، أكمل فریق تقنیة المعلومات بمصرف البحرین المركزي من  طار متابعة ومراقبة حركة المدفوعات عبر  إ وفي  

) وذلك لتسھیل مراقبة وتحلیل حركة المدفوعات ومعامالت سویفت عبر الحدود بإستخدام  SWIFT Scopeتوفیر خدمة ( 

طة بالقطاع  شبكة سویفت، والتي تتیح لمصرف البحرین المركزي إعداد التقاریر عن تدفق المدفوعات عبر الحدود والمرتب 

 المالي في مملكة البحرین.  

وقد أكملت شركة سویفت بالتعاون مع فریق إدارة تقنیة المعلومات بالمصرف، تثبیت البرنامج الخاص بالخدمة خالل  

نوفمبر   ( 2020شھر  لخدمة  المرخصة لحثھا على اإلنضمام  المالیة  المؤسسات  إلى  تعمیم  إرسال  تم   SWIFT. كما 

Scope اإلشتراك في الخدمة، وقد تم ترتیب ورش عمل لإلدارات المعنیة بمصرف  ب مؤسسة مالیة    70حو  )، حیث بادرت ن

 لشرح كیفیة استخدام منصة الخدمة واإلطالع على جمیع التقاریر المتوفرة.   2021البحرین المركزي خالل شھر مارس  

المصرفي  البحرین  مملكة  عمل  إلطار  المركزي  البحرین  مصرف  بتوجیھات  (   إلتزاماً  )،  Bahrain OBFالمفتوح 

، فقد تم اإلنتھاء من بناء نماذج أعمال المرحلة األولى للخدمات المصرفیة المفتوحة (وفقاً  2020الصادرة في شھر نوفمبر  

للمعاییر والمواصفات الفنیة بتطبیق الخدمات المصرفیة المفتوحة في مملكة البحرین) وذلك من قبل بعض مصارف قطاع  

 . 2021الخدمات بنھایة شھر مایو التجزئة ومزودي  

، تعمیماً جدیداً بشأن المرحلة الثانیة من إطار العمل  2021كما أصدر مصرف البحرین المركزي في شھر سبتمبر لعام  

الخاص بالخدمات المصرفیة المفتوحة، وذلك بتوجیھ مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالیة العاملة بمملكة البحرین  

یونیو    30المرحلة الثانیة للخدمات المصرفیة المفتوحة واإلمتثال إلطار العمل الخاص بشكٍل نھائي قبل  إلعتماد متطلبات  

وتھدف ھذه المرحلة لتوفیر نطاق أوسع من الخدمات المصرفیة بفعالیة وبتكالیف أقل، مع التركیز بشكل أكبر     ، 2022

ث في تعزیز التنافسیة وتطویر كفاءة النظام المالي،  عالوة على ذلك، سیسھم ھذا التحدی   ، على تجربة عمالء المصارف 

 مع مراعاة التوجھات المتغیرة للعمالء وتعزیز التحول السریع نحو اإلقتصاد الرقمي بشكل عام. 

یتعلق  المس ب   وفیما  المختلفة  الجھات  بین  المالي ئ التفاعل  للنظام  المختلفة  المكونات  ذلك  ولة عن  یتم  التعاون  ،  من خالل 

و خارج  أ والتنسیق من قبل بین لجنة االستقرار المالي واللجان األخرى والجھات المعنیة سواء في المصرف المركزي  

   المصرف. 
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 الجمھوریة التونسیة  

  ستقرار المالي بحیث یكون إطارستقرار المالي (لجنة وطنیة) الحفاظ على اإل ولجنة اإل   البنك المركزي التونسي یتولى  

اإل  الرقابة  ھیئة  خالل  من  بینھما  والتعاون  البنك  التنسیق  لدى  المحدثة  المالیة  األزمات  في  والتصرف  الكلیة  حترازیة 

المركزي بنص قانون البنك المركزي والمتكونة من محافظ البنك المركزي (رئیس الھیئة) وممثل عن الوزارة المكلفة  

القانون  وینص    یئة العامة للتأمین والمدیر العام لسلطة رقابة التمویل الصغیر. بالمالیة ورئیس ھیئة السوق المالیة ورئیس الھ 

على "تعزیز متانة    ھ من   ) 85( الفصل    في   والمتعلق بضبط النظام األساسي للبنك المركزي التونسي   2016لسنة    ) 35(   رقم 

تولى دائرة  وت  . قتصاد" ضطرابات المحتملة على اإل النظام المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامیة والحد من آثار اإل 

الرئیسیة عن اإل  المسؤولیة  التونسي  المركزي  بالبنك  (إدارة عامة)  یتمتع البنك المركزي  مستقلة  ستقرار المالي، حیث 

تلف  یتولى البنك المركزي التونسي رصد مخ    .األساسي   ھ التونسي باستقاللیة تم التنصیص علیھا بالقانون المتعلق بنظام 

  ھ ومتابعتھا، وخاصة منھا التي تمثل مساسا بمتانت  العوامل والتطورات التي من شأنھا التأثیر على استقرار الجھاز المالي 

 ً على كل معلومة یراھا ضروریة، كما یقوم    ولھذا الغرض یمكن للبنك المركزي الحصول   ، للمخاطر النظامیة   أو تراكما

خارطة للمخاطر كأداة لتحلیل ورصد تطور المخاطر بالقطاع، تحلیل التفاعالت    بتقییم وتحلیل المخاطر من خالل: إنشاء 

ختالالت  إ قتصاد الحقیقي والقطاع المالي من خالل تحدید المخاطر النظامیة، وتحلیل تأثیر الصعوبات القطاعیة و بین اإل 

ستثمار  اق المالیة وصنادیق اإل قتصاد الحقیقي على المؤسسات والمالیة والعكس، ورصد وتحلیل التطورات في األسو اإل 

ضطالع بدور كتابة ھیئة الرقابة االحترازیة الكلیة  المشتركة، والتنسیق بین الجھات الرقابیة للقطاع المالي من خالل اإل 

والتصرف في األزمات المالیة وإنشاء مّنصة لتبادل البیانات ( اآللي والتلقائي وتحت الطلب ) بین الھیئات الرقابیة على  

 فیما یتعلق باتخاذ التوصیات فھي من صالحیات ھیئة الرقابة اإلحترازیة الكلیة. .  طاع المالي الق 

 : یلي   ، فقد قام البنك المركزي التونسي بإصدار ما 2021عام    في  فیما یخص التعلیمات والتشریعات التي تم إصدارھا   

   ،یتعلق بتقسیم وتغطیة المخاطر ومتابعة التعھدات   ، 2021لسنة    ) 1(   رقم منشور إلى البنوك والمؤسسات المالیة   -

 . 2020و   2019تعلق بتوزیع أرباح للسنتین المالیتین  ت   ، 2021لسنة    ) 8(   رقم مذكرة للبنوك والمؤسسات المالیة   -

تّم اإلنطالق في إنجاز مشروع  ،  ستقرار المالي لإل   ھ دعم ار  ط إ وفیما یتعلق بالمبادرات التي قام بھا البنك المركزي في    

والوقایة من المخاطر على القطاع المالي في إطار    ، استراتیجي یھدف إلى إرساء نظام تشغیلي إحترازي كّلي لمتابعة 

حترازیة  الذي سیسمح بتطویر أدوات السیاسة اإل   2022- 2019ول للبنك المركزي التونسي  ستراتیجي األ المخطط اإل 

 الكلیة وبوضع إطار حوكمة شامل إلدارة األزمات المالیة محدد للمسؤولیات واألدوار. 

حدود على نسب    البنك المركزي التونسي بتطبیق   یقوم الكلیة  الجزئیة و   أما فیما یتعلق بتطبیق أدوات السیاسات االحترازیة 

في المائة على الودائع تحت الطلب، وحدود    1بنسبة    زامي حتیاطي اإلل متطلبات اإل في المائة، و   10بنسبة  كفایة رأس المال  

ة  نسب   البنك المركزي   حدد في المائة، وی   25بنسبة    ئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة التركزات اإل على  

  في المائة   10سبة  بن   حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة ، و على السیولة لدى البنوك   في المائة كحد ادنى   100

من األموال الذاتیة الصافیة كحد  أقصى بالنسبة    في المائة   20من األموال الذاتیة الصافیة كحد  أقصى بالنسبة لكل عملة و  

في المائة    80  تبلغ  ) LTV(  الضمانة   قیمة   إلى   القرض   قصوى لنسبة   حدود   بتطبیق   البنك   یقوم ، في حین  الجمالي العمالت 
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في    80و   30القيمة بين    إلى   القرض   نسبة أما بالنسبة لقروض السيارات فتتراوح  ،  بالنسبة للقروض السكنية من قيمة العقار  

  رقم المنشور  حتسابها بموجب  إ يتم  LCR) (   نسبة تغطية السيولة   ما فيما يخص أ   ، ) وذلك حسب القوة الجبائية للعربة ( المائة  

احتساب  وفيما يتعلق ب .  2022  في نهاية عام   ) NSFRنسبة صافي التمويل المستقر (   حتساب إ   مبرمج و   ، 2014لسنة    ) 14( 

نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم يتم احتساب هذه نسبة من قبل البنوك عند دراسة ملف القرض كنسبة قصوى لالقتراض  

في المائة    40لى الدخل  إ مديونية  ، كما يتم وضع حدود على نسبة ال غير أن هذه الممارسة البنكية ال تستند إلى نص صريح 

  . لى نص صريح إ ال تستند هذه الممارسة البنكية    كذلك   قتراض من دخل األفراد كنسبة قصوى لإل   ها حتساب إ يتم  

ية ذات األهمية  القانون البنكي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المال  بموجب للبنك المركزي التونسي  يحق  ي هذا اإلطار،  ف 

ضعها لرقابة  قواعد تصرف حذر، السيما على مستوى المتطلبات الدنيا من األموال الذاتية وأن يخ   D-SIBs)(   النظامية 

لما يتم    فقاً و امية  لتحديد البنوك والمؤسسات المالية ذات األهمية النظ   منهجية   إنجاز ، والبنك المركزي بصدد  خصوصية 

تم تطبيق  ي ال    في حين العمل به على المستوى العالمي وبالتحديد وفق مصفوفة المؤشرات المتبعة من قبل لجنة بازل.  

س مدى فعالية أدوات  وال يتم إجراء اختبار لقيا   ، حتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واالقتصادية منهجية إل 

رازية الجزئية من خالل  حت لكلية المعتمدة، ويتم التنسيق بين السياسة االحترازية الكلية والسياسات اإل حترازية ا السياسة اإل 

من  التونسي يقوم    زي ستقرار المالي. والجدير بالذكر أن البنك المرك التشاور عند إعداد القوانين والتعليمات الداعمة لإل 

عن طريق    IIIزل  مات بشأن متطلبات بازل بصفة عامة بما في ذلك با اإلدارة العامة للرقابة المصرفية بوضع التعلي   خالل 

المالية  للبنوك والمؤسسات  المناشير  (   . اصدار  المنشور رقم  التونسي بإصدار  المركزي  البنك  قام    2020سنة  ل )  1كما 

   . 9ة رقم  ات المسبقة العتماد المعيار الدولي للتقارير المالي ء جرا اإل   يحدد   الذي 

ل، وللقيام بهذا يتم  البنك المركزي التونسي إلى التقارب مع المعايير اإلحترازية الدولية ال سيما معايير باز هذا ويهدف  

   . عتبار بالتجارب المقارنة على الصعيد الدولي وفي البلدان العربية األخذ بعين اإل 

ي القطاع المصرفي  ف ت اإلستقرار المالي  من ناحية أخرى، تقوم السلطات التعديلية بمتابعة مؤشرات المتانة المالية ومؤشرا 

األ  التمويل  وشركات  التأمين،  وشركات  التمويلي  التأجير  وشركات  اإلجتماعي  (الضمان  مثل  المصرفي  صغر  وغير 

ن والبريد  وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وصناديق اإلستثمار وصناديق التقاعد وشر كات إستخالص الديو 

لمالية والهيئة  ا ائع واألمانات )، حيث تخضع لجهات رقابية كالبنك المركزي التونسي أوهيئة السوق  التونسي وصندوق الود 

تصاد الرقمي، حيث  العامة للتأمين وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلق 

  ا السنوية، ات حسب صنف النشاط يتم نشرها في تقاريره تعد الهيئات التعديلية مؤشرات سنوية وفصلية عن هذه المؤسس 

تي تتضمن  ويوجد مؤشرات مالية يتم جمعها عن هذه المؤسسات غير المصرفية بصورة غير منتظمة وبقدر غير كافي وال 

   . ستثمار ية وسياسة اإل بيانات عن المالءة المالية وسياسات اإلستثمار ومعايير مالءة خاصة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذ 

البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالية، فقد عمل ا  لبنك المركزي  أما على صعيد تطوير نظم 

ونظام    ، وني لكتر ونظام للتقاص اإل ،  RTGS ) (   التونسي على توفير وتطوير نظام للتسويات اآلنية اإلجمالية الفورية 

لضمانات الممنوحة  ا ومركز لتسجيل    ، ئتمانية إ الوطني، بينما ال تتوفر شركة معلومات    إئتماني عام، ونظام المفتاح  ستعالم إ 

  . مالي لقاء التسليفات في القطاع ال 
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لكترونیة، وخدمة الدفع عبر  كما یتوفر إطار قانوني شامل یتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحویالت اإل   

ملزم للبنوك والمؤسسات المالیة  و وتوفر دلیل منشور للحوكمة    ، IBAN)(   الحساب الموحد الھاتف النقال، واستعمال رقم  

 .األخرى، كما توجد شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة 

 

 الجمھوریة الجزائریة 

حسب ما ینص علیھ  ب   حیث تتولى دائرة اإلستقرار   ، الجھة المسؤولة عن اإلستقرار المالي   لجزائري البنك المركزي ا یعتبر  

المتعلق    2003  غسطس أ   26المؤرخ في    11- 03المعدل والمتمم لألمر رقم    2010  غسطس أ   26المؤرخ في    04- 10األمر 

تم    ) 35( بالنقد والقرض في مادتھ   أنھ  السھر على  إ التي تنص على  في  الجزائر والمتمثلة  لبنك  ستحداث مھمة جدیدة 

ً التي تم التأكید علیھا و   ، لمصرفي اإلستقرار ا  التي تنص على   ) 2( في مادتھا   07- 04بنك الجزائر رقم  مات في تعلی  ، أیضا

تقوم لجنة العمل الخاصة    ، 2007- 04  بنك الجزائر   ات من تعلیم   ) 3( حسب المادة  وب نشاء لجنة اإلستقرار المصرفي.  إ 

بمراقبة اإلستقرار المالي بإرسال التقاریر مباشرة إلى محافظ بنك الجزائر حول تطور مؤشرات اإلستقرار المالي للقطاع  

 البنكي. 

تعریف واضح لإلستقرار المالي وللمخاطر النظامیة، ومع ذلك، ھناك إشارة إلى المؤسسات    والجدیر بالذكر انھ ال یوجد 

 . 01- 14من النظام    ) 7بحسب المادة ( ة رأس المال  ی ھمیة النظامیة في تحدید كفا ذات األ 

ً وفق ،  لتعزیز االستقرار المالي   2021أھم القوانین والتعلیمات الصادرة خالل عام  وفیما یخص   ات  م ی من التعل   ) 1( للمادة    ا

المطبقة على    ة ی بعض األحكام االحتراز   ض ی المتعلقة بتخف   ة ی ستثنائ اإلجراءات اإل   د ی تحد لى  إ   تھدف التي    ، 2020- 05رقم  

  كورونا المستجد  روس ی القروض، جراء تبعات ف   ف ی األموال الخاصة وتصن و   ولة، ی في مجال الس   ة ی البنوك والمؤسسات المال 

.  2021وتم تمدید ھذه اإلجراءات في عام    ، على سائر القطاعات على المستوى المحلي   ره ی قتصاد العالمي وتأث على اإل 

 ستحقاق. فظ معدل الخصم وتمدید نسبة التمویل لسندات الحكومیة حسب مدة اإل ح كذلك تّم  

حدود على نسب كفایة رأس    بتطبیق   ، بنك الجزائر یقوم  الكلیة  الجزئیة و حترازیة  أما فیما یتعلق بتطبیق أدوات السیاسات اإل 

: تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة بإحترام بصفة مستمرة، على أساس    01- 14من النظام    ) 2( لمادة  ا   ، وحسب نص المال 

بین مجموع أموالھا الخاصة القانونیة، من جھة، ومجموع مخاطر    في المائة   9.5فردي أو مجّمع، معامل أدنى للمالءة قدره  

ً أ   القرض و المخاطر العملیاتیة و مخاطر السوق المرّجحة، من جھة أخرى.  من نفس النظام على أنھ    ) 3( تنص المادة    یضا

  في المائة  7  العملیاتیة و مخاطر السوق بواقع   یجب أن تغطي األموال الخاصة القاعدیة كل من مخاطر القرض والمخاطر 

ئتمانیة  التركزات اإل ، وحدود على  2021في المائة منذ بدایة عام    2بنسبة    حتیاطي اإللزامي متطلبات اإل ، و على األقل 

من األموال الخاصة كحد أقصى بالنسبة للقروض    في المائة   25بنسبة    للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة 

 ً مرات    8من األموال الخاصة ال یجب أن یتعدى مجموعھا    في المائة   10التي تفوق نسبتھا    القروض و ،  الممنوحة فردیا

التي  یتعرض لھا  بنك أو مؤسسة    على أن مجموع المخاطر   02- 14من النظام    ) 2( تنص المادة  ، حیث األموال الخاصة 

من األموال  الخاصة للبنك  أوالمؤسسة     في المائة   10عملیاتھ  التي یتعدى  مبلغھا    مالیة بخصوص نفس المستفید جراء 

مؤسسة مالیة أن  یجب على كل بنك أو    ) 4( من نفس النظام عل مایلي: المادة    ) 5و   4( أیضا تنص المادتین  ،  المالیة المعنیة 
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بین مجموع المخاطر الصافیة المرجحة التي یتعرض لھا على نفس    في المائة   25یحترم باستمرار نسبة  قصوى ال تفوق  

یمكن للجنة المصرفیة أن تفرض نسبة قصوى أدنى من ھذا الحد بالنسبة لبعض  و   ، المستفید  ومبلغ أموالھ الخاصة القانونیة 

: یجب أالّ یتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي  ) 5( المادة    مستفیدي بنك أو مؤسسة مالیة.   المستفیدین أو بالنسبة لجمیع 

، وحدود على المراكز المفتوحة بالعملة  ) أضعاف مبلغ أموالھ الخاصة القانونیة 8یتعرض لھا بنك أو مؤسسة مالیة ثمانیة ( 

على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة حیث تلزم  النسب المفروضة   95- 78من التعلیمة   ) 3( تحدد المادة جنبیة حیث األ 

 : بما یلي   البنوك والمؤسسات المالیة 

 . كحد أقصى بین المراكز المفتوحة الطویلة أو القصیرة لكل عملة أجنبیة واألموال الخاصة   في المائة   10نسبة   -

المراكز المفتوحة القصیرة    كحد أقصى بین أعلى مبالغ المراكز المفتوحة الطویلة األجل أو   في المائة   30نسبة   -

   لجمیع العمالت ومبلغ أموالھا الخاصة. 

یجب على  "   04- 11من النظام   ) 3( تنص المادة حیث    ، حدود على السیولة لدى البنوك في نفس اإلطار، یتم كذلك وضع  

لتزامات  المدى القصیر واإل   على   البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترم نسبة ببن مجموع األصول المتوفرة والممكن تحقیقھا 

اإل  مجموع  بین  أخرى،  جھة  ومن  جھة  من  البنوك  من  المستلمة  المدى  التمویل  وعلى  الطلب  تحت  ستحقاقات 

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تقدم   ، . وتسمى ھذه النسبة بالمعامل األدنى للسیولة " القصیروااللتزامات المقدمة 

نسبة القرض إلى  البنك المركزي بتطبیق یقوم  ال  في حین   . في المائة   100لى األقل في كل وقت معامل سیولة یساوي ع 

من    في المائة   80المعمول بھ على مستوى اإلجراءات الداخلیة للمصارف ھو األخذ كسقف للقرض  لكن    ، قیمة الضمانة 

المودع.  العقاري  الضمان  یوجد    قیمة  القطاعیة، وال  التركزات  على  ت   حدود  یتم  ال  المالیة  طبیق  وكذلك  الرافعة  نسبة 

 )Leverage ratio (  وفیما   ، یة جغراف حدود على التركزات ال ، وال توجد ھنالك مشروع قانون قید الدراسة واالنجاز لكن

المعمول بھ حالیا ھو معامل األموال الخاصة بالنسبة للموارد الدائمة وذلك    ) NSFRنسبة صافي التمویل المستقر ( یخص  

في المائة، وفیما یتعلق    60التي تحدد نسبة المعامل على األقل    09في مادتھ    04- 04علیھ النظام  على حسب ما ینص  

- 2009النظام    د ھذا المعیار في بنو ل تم تطبیق بعض الجوانب  ،  ) IFRS9(   9تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ب 

فصاح الخاصة ببازل، وھذا  المصرفي بتطبیق متطلبات اإل یقوم القطاع  كما   دوات المالیة. م ومحاسبة األ ی المتعلق بتقی   08

 .  2014- 01من القانون    36تنص علیھا المادة    حسب ما 

على    بنك الجزائر أما على صعید تطویر نظم البنیة التحتیة للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالیة، فقد عمل  

إئتماني   ستعالم إ ونظام    ، ونظام للتقاص االلكتروني ،  RTGS )(   ة توفیر وتطویر نظام للتسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوری 

  ، كما توجد شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة  ، IBAN)(   عام، ونظام المفتاح الوطني، واستعمال رقم الحساب الموحد 

  ، مالي التسلیفات في القطاع ال مركز لتسجیل الضمانات الممنوحة لقاء  ال یوجد  و   ، ئتمانیة إ بینما ال تتوفر شركة معلومات  

 .وفر دلیل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى كما ال یت   ، خدمة الدفع عبر الھاتف النقال ال تتوفر  و 

، فإن  الصادرة عن بنك التسویات الدولیة   PFMI'sتطبیق المبادئ الدولیة للبنیة التحتیة ألسواق المال في  وفیما یخص  

شراف  مانات، اإل ض طار القانوني، الحوكمة، مخاطر العملیات وال قتصر على القواعد العامة بما فیھا اإل ی لمبادئ  ا ھذه  تطبیق  

  والمراقبة وكذلك االفصاح على المعلومات، التي تتناسب مع االسواق المالیة البسیطة الموجدة حالیا في الجزائر. 
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 المملكة العربیة السعودیة 

حالة یتمیز فیھا النظام المالي بالثقة بعدم حدوث إنقطاع كبیر  ھ  مفھوم اإلستقرار المالي بأن   المركزي السعودي البنك  یعرف  ُ 

كما ینص  .  ھ، وان یكون لدى النظام المالي القدرة على تحمل الصدمات وانجاز العملیات المالیة ضطرابات في أدائ إ أو  

ة تكمن في دعم استقرار القطاع المالي وتعزیز الثقة بھ. كما تقوم  ھدافھ الرئیس أ حد  أ نظام البنك المركزي السعودي أن  

من خالل اللجنة الوطنیة    ة جھات منظومة القطاع المالي ممثلة بالبنك المركزي السعودي ووزارة المالیة وھیئة السوق المالی 

والمترابطة والمتداخلة، والمواضیع ذات العالقة  ستقرار المالي بالتنسیق والتعاون في مجال تقییم المخاطر المشتركة  لإل 

ستقرار النظام المالي في  إ جل المساھمة في المحافظة على أ ستقرار المالي مع احتفاظ كل جھة بصالحیاتھا وذلك من  باإل 

جھة  دائھ وموا أ ضطرابات في  إ لى حدوث  إ المملكة العربیة السعودیة، عبر تعزیز قدرتھ على تجنب المخاطر التي قد تؤدي  

واإل  المحلیة  و الصدمات  والعالمیة،  واإل إ قلیمیة  المالیة  العملیات  البنك  نجاز  ویقوم  وسھولة.  وسالسة  بكفاءة  ستثماریة 

عداد محاضر  إ مانة اللجنة حیث یقوم بمتابعة تنفیذ التوصیات المتفق علیھا والتنسیق بین الجھات االخرى و أ المركزي بمھام  

 جتماعات وغیرھا من المھام.  اإل 

تطویر ومتابعة اإلطار     :قوم اإلدارة المسؤولة عن اإلستقرار المالي في البنك المركزي بالعدید من المھام لعل أبرزھا ت 

مراقبة وتزوید لجنة اإلستقرار  و المخاطر ومؤشر اإلستقرار المالي،    تقاریر ة، إعداد  ی حترازیة الكل اإلشرافي للسیاسات اإل 

األوضاع   بانعكاسات  الكل المالي  اإلحترازیة  السیاسات  أطر  على  والعالمیة  المحلیة  لجنة  و ة،  ی اإلقتصادیة  دور  تعزیز 

متابعة مؤشرات السالمة المالیة، إعداد تقریر اإلستقرار المالي  و اإلستقرار المالي وتزویدھا بالمؤشرات المالیة المطلوبة،  

قتصادیة المحلیة والعالمیة،  مراقبة األوضاع اإل و منھجیتھا،  تنفیذ اختبارات التحمل (األزمات المالیة) وتطویر  و في المملكة،  

التواصل والتعاون مع الجھات الخارجیة  و تتبع مؤشرات المستوى الكلي لإلستقرار المالي ومؤشرات السالمة المالیة،  و 

اإل  بالسیاسات  العالقة  المالي،  ذات  واإلستقرار  الكلیة  وال و حترازیة  بالتوصیات  العلیا  اإلدارة  المتعلقة  تزوید  مستجدات 

الدراسة  و ،  أو التغیر المناخي   بتكارات المالیة اإل مثل تلك الناجمة من  ة  شئ تحلیل المخاطر االقتصادیة النا و باإلستقرار المالي،  

    .والمشاركة بالمواضیع ذات العالقة في مجلس اإلستقرار المالي 

قام البنك المركزي السعودي بتمدید    ، ستقرار المالي اإل لتعزیز    2021فیما یخص أھم القوانین والتعلیمات الصادرة في عام  

حد برامج البنك المركزي لدعم تمویل القطاع الخاص) عدة مرات خالل العام وذلك دعماً  أ جیل الدفعات ( أ فترة برنامج ت 

المتخدة لمواجھة جائحة  حترازیة  جراءات اإل للمنشأت المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، التي مازالت متأثرة من اإل 

  2022مارس    14فیروس كورونا وفقاً لتقییم جھات التمویل، كما قام بتمدید برنامج التمویل المضمون مدة عام تنتھي في  

ت  شآ بھدف تعزیز مساھمة البنك المركزي في دعم المن   2023مارس    14ثم قام بتمدیده مرة اخرى مدة عام تنتھي في  

 والمتوسطة وتمكینھا من تجاوز التحدیات التي صاحبت جائحة كورونا. المتناھیة الصغر والصغیرة  

وفیما یتعلق بالمبادرات التي قام بھا البنك المركزي في اطار دعمھ لالستقرار المالي، قامت ادارة االستقرار المالي في  

حوكمة اللجنة وتحدیث الئحة    بالعمل على التالي: تطویر الیة عمل اللجنة الوطنیة لالستقرار المالي من خالل   2021عام  

عملھا باالضافة الى تطویر الجانب الفني فیھا عن طریق استحداث وتطویر مؤشر وطني لالستقرار المالي یضم مؤشرات  

عداد  إ فرعیة للقطاعات المالیة مثل القطاع المصرفي والتأمین والشركات المدرجة، كما یتضمن توقعات االرباع القادمة ،  
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و اللجنة الوطنیة لالستقرار  أ ستفرار المالي و /  و لجنة اال أ دارة العلیا و /  حول مواضیع محددة ترفع لإل مذكرات ودراسات  

 .   2021ر المالي  ا المالي، نشر تقریر االستقر 

من جانب آخر، ھنالك العدید من النسب والمتطلبات الرقابیة واإلحترازیة الملزمة للقطاع المصرفي في المملكة، بھدف  

بحیث یخضع راس  حدود على نسب كفایة رأس المال    بتطبیق   یقوم البنك المركزي   المثال   انة القطاع، على سبیل تعزیز مت 

في المائة على االقل    4.5المال للحد االدنى من المتطلبات التالیة: "یجب ان تشكل االسھم العادیة من الفئة االولى ما نسبتھ  

في المائة على االقل من االصول المرجحة    6س المال من الفئة االولى  من االصول المرجحة بالمخاطر، یجب ان یشكل را 

بالمخاطر، یجب ان یشكل راس المال من الفئة االولى + راس المال من الفئة الثانیة (اي اجمالي راس المال التنظیمي)  

متطلبات  " ، و   IIIلبازل   في المائة من االصول المرجحة بالمخاطر،  باستثناء احتیاطیات راس المال وفقا  8على االقل 

یجب أال    في المائة على الودائع تحت الطلب،   7في المائة على الودائع الزمنیة واالدخاریة و    4بنسبة    االحتیاطي اإللزامي 

ضعف مقارنة باالحتیاطیات ورأس المال المدفوع، أما نسبة القرض إلى   15تشكل مطلوبات الودائع لدى البنك أكثر من  

في المائة للمسكن    70في المائة للمسكن األول للمواطنین، في حین تنخفض النسبة إلى    90مرھون، فقد بلغت  قیمة العقار ال 

في المائة لشركات التمویل. من جانب آخر، ال توجد نسبة محددة لسقوف التسھیالت بالعمالت    85الثاني للبنوك، وإلى  

لموافقة مسبقة من البنك المركزي في حالة القروض المشتركة    األجنبیة، لكن تخضع التسھیالت المقدمة بالعملة األجنبیة 

  ن. والقروض لغیر المقیمی 

فجمیع البنوك التجاریة تخضع لھذه المتطلبات، حیث ّطبق البنك المركزي قواعد بازل    ، III   فیما یتعلق بمتطلبات بازل 

والسیولة واإلقراض. من جانب   المال  تتناول نسب رأس  البنك  بالكامل، والتي  احتیاطي سیولة  أن ال یقل  آخر، یجب 

في    90في المائة من إلتزامات الودائع، كما یجب أن ال تزید نسبة القروض إلى الودائع الموزونة عن    20التجاري عن  

ة،  في المائ   100في المائة، و نسبة تغطیة السیولة ال تقل عن    100المائة، وأن ال تقل نسبة صافي التمویل المستقر عن  

كإطار إحتساب األصول المرجحة بأوزان المخاطر  ا تجدر اإلشارة إلى  كم  أنھ تم تبني متطلبات بازل الصادرة مؤخراً 

التشغیلیة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق، إضافةً إلى تحدیث إطار الرافعة المالیة وتطویر النماذج والتقاریر الخاصة  

  . 2023ینایر    1  بھا، حیث أن التطبیق الفعلي سیكون إعتباراً من 

عمل البنك المركزي  تعزیز البنیة التحتیة للنظام المالي،  ل   الجھود المبذولة من قبل البنك المركزي السعودي   فیما یخص   

نظام المدفوعات وخدماتھا في المملكة والتي تؤكد على تولي صالحیات البنك المركزي في التنظیم واالشراف    إصدار على  

والرقابة على نظم المدفوعات ومشغلیھا، وخدمات المدفوعات ومقدمیھا وفقاً الحكام النظام وما تحدده اللوائح. كما یجري  

 . طار واضح یتمتع بالشفافیة إ ضمان وجود  جل  أ العمل على اصدار الالئحة التنفیذیة للنظام من  

صدر البنك  أ   ) الصادرة عن بنك التسویات الدولیة، PFMIsسواق المال ( وفیما یتعلق بالمبادئ الدولیة للبنیة التحتیة أل 

شرافھ ورقابتھ، یؤكد فیھا اھمیة تطبیق ھذه المبادئ، بما في ذلك  المركزي التعامیم الالزمة لجمیع الجھات الخاضعة إل 

الدارات ذات العالقة داخل البنك المركزي وفد حصل البنك المركزي في المرحلة االولى لتطبیق المبادئ والمسئولیات  ا 

 ) في تقریر بنك التسویات الدولیة.  4على تصنیف (درجة  أ على  
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    نظام للتسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوریة یتوفر لدى البنك المركزي    ، على صعید تطور نظم البنیة التحتیة للقطاع المالي و 

 )(RTGS  ، تتوفر شركة معلومات  كذلك  إئتماني عام، ونظام المفتاح الوطني،   ونظام استعالم   ، لكتروني ونظام للتقاص اإل

 . مالي ومركز لتسجیل الضمانات الممنوحة لقاء التسلیفات في القطاع ال   ، ئتمانیة إ 

لكترونیة، وخدمة الدفع عبر  كما یتوفر إطار قانوني شامل یتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحویالت اإل   

نوك والمؤسسات المالیة  توفر دلیل منشور للحوكمة ملزم للب ی و  ، IBAN)(  الھاتف النقال، واستعمال رقم الحساب الموحد 

 .األخرى، كما توجد شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة 

 جمھوریة السودان 

تعدیل القوانین وتحدید  العمل على  لتعزیز االستقرار المالي في السودان، یجري    بنك السودان المركزي في إطار سعي    

للسیاسات االحترازیة الكلیة وتعریف اإلستقرار المالي والمخاطر  الجھة المسؤولة عن اإلستقرار المالي، وإعداد إطار  

 النظامیة. 

ختبارات الضغط الكلیة، كما یجري  إ ستقرار المالي بصورة دوریة، وإجراء  یقوم بنك السودان المركزي بإعداد تقریر اإل و 

ستقرار المالي،  إل ل اء قاعدة بیانات  كذلك قام بنك السودان المركزي بالتمھید لبن .  III   العمل على التطبیق الجزئي لبازل 

ستقرار المالي بدول  والمساھمة مع اللجنة الفرعیة لإل   وإعداد الدراسات بالتعاون مع المؤسسات اإلقلیمیة مثل الكومیسا، 

باألنظمة   المخاطر  تحدید  أدوات  من  وغیرھا  الضغط،  باختبارات  الخاصة  واإلرشادات  الموجھات  إلعداد  الكومیسا 

جانب آخر، تم إعداد مسودة منشور ضوابط البنوك ذات األھمیة النظامیة تتضمن منھجیة لتحدید البنوك    من  . المصرفیة 

 ً  . ذات األھمیة النظامیة محلیا

فیما یخص التنسیق بین السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات االقتصادیة، فیتم ذلك بالتنسیق بین اإلدارة العامة لتنظیم  و 

وتنمیة الجھاز المصرفي واإلدارة العامة للرقابة المصرفیة، وھنالك مقترح بتشكیل لجنة من كافة مكونات القطاع المالي  

 لتعزیز التنسیق.  

تعزیز   بخصوص  الوكالة  أما  لتشمل  القانونیة  البیئة  تھیئة  المركزي بصدد  السودان  فبنك  المالي،  للنظام  التحتیة  البنیة 

   .الضمانات المصرفیة وأنظمة الدفع ووكالة تسجیل  

للقطاع المالي و  التحتیة  البنیة  السوداني    ، على صعید تطور  المركزي  البنك  نظام للتسویات اآلنیة اإلجمالیة  یتوفر لدى 

تتوفر شركة  فیما ال  إئتماني عام، ونظام المفتاح الوطني،   ستعالم إ ونظام    ، ونظام للتقاص االلكتروني ،  RTGS)(   الفوریة 

 . مالي مركز لتسجیل الضمانات الممنوحة لقاء التسلیفات في القطاع ال ال یوجد  و   ، ئتمانیة إ معلومات  

كما یتوفر إطار قانوني شامل یتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحویالت االلكترونیة، وخدمة الدفع عبر    

دلیل منشور للحوكمة ملزم  كما یتوفر    ،  IBAN)(   رقم الحساب الموحد   والبنك المركزي بصدد انجاز   الھاتف النقال، 

 .وطنیة لمقاصة األوراق المالیة   توجد شركة   كذلك للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى،  
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 جمھوریة العراق  

كب التطورات الحاصلة  ا لیو  ، 2004لسنة    ) 56( ، فقد جاء قانون البنك المركزي رقم البنك المركزي العراقي فیما یخص  

في التشریعات المصرفیة الدولیة ویتماشى مع التغیرات التي حصلت في النظام االقتصادي في العراق، إذ یھدف ھذا  

: تحقیق اإلستقرار في األسعار، والحفاظ على نظام مالي ثابت یقوم على أساس التنافس في السوق، وتعزیز  إلى القانون  

ستقرار  وقد ّعرف البنك المركزي العراقي مفھوم اإل    .رص العمل وتحقیق الرخاء في العراق التنمیة المستدامة وإتاحة ف 

األساسیة المتمثلة في    ھ قادر على اإلستمرار في أداء وظائف   ھ الحالة التي یكون فیھا النظام المالي بكافة مؤسسات  ھ المالي بأن 

لیة السیما في أوقات األزمات المالیة الناتجة من النظام  تعبئة المدخرات ومنح القروض المختلفة وتسویة المدفوعات بفاع 

  .أو من القطاع الحقیقي ھ  المالي نفس 

بحیث    ، الحفاظ على االستقرار المالي مھمة   وزارة المالیة وسوق العراق لألوراق المالیة و   عراقي یتولى البنك المركزي ال 

مین  أ من خالل تزوید البنك المركزي بالتقاریر والبیانات الخاصة بمؤشرات قطاع الت یكون إطار التنسیق والتعاون بینھم  

 والسوق المالي في العراق لغرض تحلیلھا وقیاس مؤشر العمق المالي وتحلیل اتجاھات حركة األسھم المتداولة. 

وذلك من خالل دلیل سیاسات وإجراءات  الرئیسیة عن االستقرار المالي  المسؤولیة  ویتولى قسم مستقل بالبنك المركزي  

،  وھیكل تنظیمي خاص بقسم االستقرار النقدي والمالي وتمت المصادقة علیھ من قبل مجلس إدارة البنك المركزي العراقي 

شعبة اإلستقرار المالي    فیما یخص و نذار المبكر)،  ستقرار المالي وشعبة اإل یتكون القسم من ثالث شعب أھمھا (شعبة اإل و 

فتتولى إعداد التقریر السنوي لإلستقرار المالي، من خالل جمع وتحلیل البیانات الخاصة بالمؤشرات التي یتضمنھا التقریر  

إضافة إلى متابعة التطورات التي تحصل في التقاریر الدولیة    ، وفق الطرق العلمیة والمصادر الخاصة بتحلیل البیانات 

راج تلك التطورات في التقریر الصادر عن القسم مع مراعاة خصوصیة االقتصاد العراقي، وإعداد البحوث  واإلقلیمیة وإد 

أما شعبة االنذار المبكر، فتتولى إعداد التقریر الفصلي    ، والدراسات الخاصة بعمل القسم بشكل خاص والبنك بشكل عام 

رات التي یتضمنھا التقریر وفق الطرق العلمیة الخاصة  لإلنذار المبكر من خالل جمع وتحلیل البیانات الخاصة بالمؤش 

وتقوم كذلك بمتابعة التطورات التي تطرأ في التقاریر الدولیة واالقلیمیة وإدراج تلك التطورات في التقریر    ، بتحلیل البیانات 

اصة بعمل القسم   إعداد البحوث والدراسات الخ  ة الى ضاف الصادر عن القسم مع مراعاة خصوصیة االقتصاد العراقي باال 

  .بشكل عام   المركزي   بشكل خاص والبنك 

عن طریق    ، 2021العراقي خالل العام والتي قام بھا البنك المركزي    ستقرار المالي المبادرات الداعمة لإل   أما فیما یخص 

وھي    2023  -   2021مبادرات ضمن الخطة االستراتیجیة    ثالث ساھم في إعداد  قسم االستقرار النقدي والمالي والذي  

فراد لدى الجھاز  تعزیز مراقبة المخاطر العابرة للحدود، مراقبة مدیونیة األ ،  كاالتي: تطویر مؤشرات السالمة المالیة 

 المصرفي. 

في المائة، وھذا    III    12.5 دنى لكفایة رأس المال وفق متطلبات بازل تبلغ نسبة الحد األ   ،  III فیما یخص متطلبات بازل 

اإلجراء مطبق على المصارف التجاریة، أما بالنسبة للمصارف االسالمیة الیزال المشروع قید العمل. كذلك یطبق البنك  

ما فیما یتعلق بنسبة الرافعة  أ ،  المركزي العراقي معاییر بازل للسیولة (نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر) 

) من المخطط تطبیقھا خالل عام  Loan To Value) ونسبة القرض الى قیمة الضمانة ( Leverage Ratioالمالیة ( 
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كما يتوفر إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت االلكترونية، وخدمة الدفع  ،  2022

ور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات المالية  توفر دليل منش كما ي   ، IBAN)(   رقم الحساب الموحد و   عبر الهاتف النقال، 

     . إئتماني عام  ستعالم إ ونظام  ،  األخرى 

بادىء البنية التحتية ألسواق  لم وفقاً   ) RTGS(  أخيرا فيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي تم تقييم نظام التسوية االجمالية 

لية. هذا وكما ذكرنا   ألفضل الممارسات الدو ً وفقا   المخاطر،   المال وتطبيق المبادىء األربعة والعشرين على النظام لتقليل 

لنقال، وكذلك  لكتروني عن طريق الهاتف ا صدار ضوابط تنظيم عمل مزودي خدمات الدفع اإل إ قام البنك المركزي ب   سابقاً 

  . جنبية الحواالت األ ن لمزودي خدمات  ي إصدار الضوابط المحدثة الخاصة بتنطيم عمل الوكالء الرئيسين والثانوي 

     مان سلطنة عُ 

حيث   ، رار المالي ستق الحفاظ على اإل عن  لية  و ستقرار المالي (لجنة وطنية) مسؤ ولجنة اإل  ماني عُ البنك المركزي ال يتولى   

تهدف هذه  و ستقرار المالي تحت مظلة البنك المركزي وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة.  تم إنشاء لجنة مشتركة لإل 

) من  1( رقم  دة  تنص الما و   ستقرار المالي في السلطنة، اللجنة إلى تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات لرفد مستوى اإل 

فل المحافظة  ما يلي: تشجيع تنمية القطاع المصرفي بما يك   البنك المركزي أن يكون أحد أهداف    لى القانون المصرفي ع 

لسلطنة في  ا تعزز مكانة  و   ، قتصادي والصناعي والمالي تحقيق النمو اإل المساهمة في  و   ، على اإلستقرار النقدي والمالي 

مركزي على صياغة  ستقرار المالي، ويعمل البنك ال يوجد تعريف محدد لإل   والجذير بالذكر انه ال   .  المجال المالي الدولي 

ستقرار  ولة عن اإل الوحدة المسئ تقوم  و   ستقرار المالي يتوافق مع تعريفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. تعريف لإل 

ي والقطاعات  قتصاد الكل دراسة المتغيرات التي تطرأ على اإل على    ، وحدة ال   هذه   مل وظائف ت تش المالي بعدة وظائف، حيث  

لمناسبة وتطوير  ا الروابط    ة إلى جانب متابعة مؤشرات السالمة المالية والتطورات الخارجية إلقام   ، اإلقتصادية المختلفة 

      .مناسب لمسار النظام المالي نموذج  

  ماني عدداً كزي العُ أصدر البنك المر   ، ستقرار المالي لتعزيز اإل   2021فيما يخص أهم القوانين والتعليمات الصادرة في عام  

من  االحترازية  من التوجيهات لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من اإلجراءات التحفيزية و 

ا فيها قطاعات  بم بفعل جائحة كورونا  أن توفر السيولة الالزمة، والتي شملت تسهيل اإلقراض للقطاعات التي تأثرت    أجل 

والسياحة.   والسفر  الصحية،  إ إ الرعاية  وفوائد  ضافة  الشهرية  االقساط  سداد  تأجيل  لطلبات  االستجابة  لمقترضين  ا لى 

هم. وتضمنت  المتأثرين بتداعيات الجائحة وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للقوى العاملة المخفضة أجور 

  في المائة،   5دار  يف بمق ، وكذلك رفع نسبة التسل في المائة   50االجراءات ايضاً تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة  

  ات التحفيزية. ء وغيرها من االجرا 

والتي تمتلت    ، 2021ام  ماني خالل الع العُ والتي قام بها البنك المركزي    المبادرات الداعمة لالستقرار المالي   أما فيما يخص 

وإعداد    ، اطر النظامية بالمخ   االتصاالت الداخلية والخارجية بما يتعلق   ، ختبارات إجهاد المالءة والسيولة إ في القيام باجراء  

طار لتحديد البنوك  إ   وضع   وكذلك   ، ماني لالستقرار المالي (تقرير االستقرار المالي) فيما يتعلق بتقييم البنك المركزي العُ 

    . D-SIBs)( النظامية والتعامل معها    ذات االهمية المحلية  
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حدود على نسب    يق ماني بتطب البنك المركزي العُ يقوم    فيما يخص أدوات السياسة اإلحترازية الكلية والمتطلبات الرقابية، 

لرافعة  ل   لمائة ا في    4.5، كذلك يطبق نسبة  (CCB)  تشمل نسبة رأس المال الوقائي في المائة    13.5بنسبة  كفاية رأس المال  

في جميع  ،  لصلة ئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي ا لتركزات اإل ا ، وحدود على  ) Leverage ratioالمالية ( 

     أسمال البنك. من إجمالي ر   في المائة   15، يجب أال يتجاوز حدود التركز االئتماني لألطراف ذات العالقة عن  حوال األ 

من إجمالي    ة في المائ   10األوقات عن  كما يجب أال يتجاوز إجمالي التعرض االئتماني لذوي الصلة (القرابة) في جميع  

  ع ذوي الصلة، من إجمالي رأس مال البنك لجمي   في المائة   35ئتماني عن  رأس المال، وأن ال يتجاوز إجمالي التعرض اإل 

ف لباقي  كحد أقصى للقروض الشخصية وال يوجد سق   في المائة   50بنسبة    حدود على التركزات القطاعية كما يتم وضع  

اس المال، كما  ر في المائة من    40بنسبة    حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية البنك المركزي  ، ويضع  القطاعات 

ت، وال توجد  في المائة لقروض العقارات (اإلسكانية) وقروض المركبا   80تبلغ نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون  

شراء أسهم  ل الممنوحة    أما بالنسبة للتسهيالت  عميل،  قيود على الضمانات للقروض التجارية، حيث تعتمد على مخاطر ال 

ئة من القيمة  في الما   60يجب أن ال تتجاوز التسهيالت الممنوحة  ف   ، والتسهيالت الممنوحة لغايات أخرى بضمانات أسهم 

لألسهم ألغراض  ة  في المائة من القيمة السوقي   50في المائة) و    40السوقية لألسهم ألغراض استراتيجية (مع هامش بمعدل  

أس المال،  ر ، وأما بشأن تمويل بعض التسهيالت األخرى مثل (تمويل  في المائة)   50غير استراتيجية (مع هامش بمعدل  

على   المتداولة    السحب  األسهم  بضمان  المرتبطة  ل ب المكشوف وغيرها)  متروك  األمر  هذا  فإن  مسقط،  تقدير  بورصة 

للد المصارف  المديونية  بنسبة  يتعلق  فيما  النسبة  .  هذه  فتبلغ  بخصوص    60خل،  أما  أقصى.  كحد  المائة  تطلبات  م في 

لسماح لهذه البنوك  ا اإلحتياطي النقدي اإللزامي، فمن أجل تعزيز وضع السيولة وتشجيع اإلستثمار لدى البنوك التجارية، تم  

نقدي اإللزامي،  اإلحتياطي ال ستثماراتها في سندات التنمية الحكومية وأذون الخزينة والصكوك السيادية ضمن  إ باحتساب 

يبلغ   أقصى  اعتبارا من    2وبحد  الودائع  إجمالي  المائة من  فيما يخص أ ،  2016أبريل    1في  ا   ما  تغطية    لسيولة نسب 

 ) (LCR   و ) صافي التمويل المستقرNSFR (    في المائة لكل منهما   100محددة بنسبة .  

ى سبيل المثال،  يتعين على المصارف أن تمتثل لقوانين السلطنة األخرى حيثما انطبقت عليها. عل   ه تجدر اإلشارة إلى أن 

ضعتها الهيئة العامة  ماني، يجب تطبيق مدونة قواعد الحوكمة، التي و إلى القواعد التي وضعها البنك المركزي العُ   باإلضافة 

رفية  شتركة. كذلك يجب أن تلتزم المؤسسات المص لسوق المال، على المصارف المرخصة المسجلة كشركات مساهمة م 

شرافي قائم  إ اإلسالمية بتطبيق اإلطار التنظيمي والرقابي لألعمال المصرفية اإلسالمية، الذي يركز على وجود إطار  

،  صارف التقليدية وفي حين. يجب أال يكون هناك إختالط في األموال مع الم   وواقعاً   على أسس رقابية شرعية سليمة حقيقًة 

لشرعي، فإن  ا تخضع المؤسسات المصرفية اإلسالمية لرقابة وإشراف هيئاتها الرقابية الشرعية فيما يتعلق بإلتزامها  و 

التوجي  بتقديم  تقوم  المركزي  البنك  أنشأها  التي  الشرعية  للرقابة  العليا  مواءمة    ه الهيئة  السوق  م والرأي حول  مارسات 

   . والمسائل التي يحيلها إليها البنك المركزي 

المال في سلطنة عُ  التحتية ألسواق  للبنية  الدولية  المبادئ  بنك  ع الصادرة  " PFMI's" مان على صعيد مدى تطبيق  ن 

اق المال ويتم العمل  سو لمبادئ البنية التحتية أل   اً وفق  ) SSS ( و )  RTGS (   التسويات الدولية، فقد تم العمل على تقييم نظام 

  على تطوير األنظمة بشكل دوري.  

 :  بما يلي   قام البنك المركزي   ، 2021لعام    وفيما يخص الجهود المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للنظام المالي 
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  ماني إلى إلحاق شركات الصغیرة والمتوسطة في السلطنة بخدمات الدفع اإللكتروني عمد البنك المركزي الُع . 

  لتمویل، عن حزمة من الحوافز التي تھدف  ماني توجیھاتھ لجمیع البنوك وشركات ا أصدر البنك المركزي الُع

 على حیاة األفراد والمقترضین.   فیروس كورونا المستجد إلى احتواء أثار وباء  

 دولة فلسطین  

برسم وتنفیذ السیاسات النقدیة والمصرفیة بھدف المحافظة على االستقرار المالي والنقدي    سلطة النقد الفلسطینیة تقوم  

دام وذلك من خالل عدة وظائف أھمھا التنظیم واإلشراف على المؤسسات الخاضعة لرقابتھا،  ودعم النمو االقتصادي المست 

وتشمل المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والصرافین وشركات خدمات الدفع، باإلضافة إلى اإلشراف على  

 . تنفیذ وتشغیل نظم المدفوعات 

واجبات سلطة النقد الفلسطینیة، ویوجد في مسودة قانون البنك المركزي  إن تحقیق االستقرار المالي في فلسطین من ضمن   

 2الفلسطیني (قید االعتماد) نص قانوني بمسؤولیتھا عن المساھمة في تحقیق االستقرار المالي، كما تنص المادة رقم ( 

الفلسطینیة بالشخصیة االعتباریة  على أن تتمتع سلطة النقد    ھ وتعدیالت   1997لسنة    ) 2( من قانون سلطة النقد الفلسطینیة رقم  )

 .المستقلة واألھلیة القانونیة الكاملة 

ستقرار المالي، وتقوم بالرقابة الفاعلة على الجھات الخاضعة لرقابتھا وضبط  حیث تشرف سلطة النقد الفلسطینیة على اإل 

اإل  المعلومات  مكتب  بوظائف  القیام  عبر  المالي  والشمول  اإل السوق  والتصنیف  ونظام  ئت ئتمانیة  المالیة  والتوعیة  ماني 

ویتم التنسیق مع األطراف ذات العالقة (ھیئة سوق رأس المال،    . الشیكات المعادة، باإلضافة إلى تطویر البنیة التحتیة 

ستقرار المالي وذلك إلى حین تشكیل اللجنة الوطنیة  قتصاد الوطني) في الجوانب المتعلقة باإل وزارة المالیة، وزارة اإل 

 .المالي   ستقرار لإل 

القدرة على تحقیق التوازن بین عناصر القطاع المالي الذي تشرف علیھ   بانھ  ستقرار المالي اإل وتعرف سلطة النقد مفھوم 

سلطة النقد والذي یتكون من (المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصص والصرافین ونظم الدفع) بما یكفل التكامل مع  

  اوًال   على المستوى الوطني والتي تتكون من ثالثة عناصر أساسیة تتمثل في   عناصر االستقرار المالي والشمول المالي 

ً "المؤسسات المالیة" ومكوناتھا من المصارف وشركات التأمین والمؤسسات المالیة األخرى، وثانی  "األسواق المالیة"    ا

ً والتي تتمثل في أسواق رأس المال وأسواق النقد، وثالث  ة"، والتي تعتبر أھم مكونات االستقرار  والمتمثلة في "البنیة التحتی   ا

المالي، وتتمثل في األطر التنظیمیة والقانونیة ونظم الدفع والمحاسبة، حیث تعمل جمیع ھذه العناصر لخلق البیئة المالیة  

 .المالئمة بھدف تخفیض والحد من المخاطر النظامیة 

المخاطر الناجمة عن خلل في الخدمات المالیة ناتج عن فشل أحد أطراف أو مكونات    نھا أ ب   المخاطر النظامیة كما عرفت 

  .النظام المالي والذي یمكن أن یكون لھ تأثیر وتداعیات سلبیة مھمة على االقتصاد 

وأسالیبھا   أدواتھا  على  تحسینات  وإجراء  مستمر  بشكل  والرقابیة  التنظیمیة  األطر  تطویر  على  النقد  سلطة  تحرص 

البیئة  ب رتقاء  جیاتھا واإل ومنھ  یتوافق مع  الدولیة بما  المعاییر والممارسات  المالي من خالل مواكبة  للنظام  التحتیة  البنیة 

 .المحلیة المحیطة لضمان تحقیق أھدافھا بكفاءة وفعالیة 
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الفلسطینیة باصدار    قامت سلطة النقد   ، ستقرار المالي لتعزیز اإل   2021فیما یخص أھم القوانین والتعلیمات الصادرة في عام  

 التعلیمات التالیة:  

 المصارف:   : وًال أ 

  التعلیمات  ھذه   اصدار   تم :  االقتصادیة   للقطاعات   التمویل   لتوفیر   استدامة   صندوق   بشأن )  2021/ 8(   رقم   تعلیمات  

  خاصة   االقتصادیة   والمشاریع   األنشطة   على   كورونا   فایروس   ألزمة   االقتصادیة   االثار   من   التخفیف   بھدف 

  مع   یتوافق   بشكل   التعافي من    المختلفة   االقتصادیة   القطاعات   تمكین   وبھدف   والمتوسطة،   الصغیرة   المشاریع 

  القطاعات   في   واالستثمار   ، النساء   وتمكین   الریادین   الشباب   دعم   في   والمتمثلة   للحكومة   االقتصادیة   التوجھات 

 الرقمي.   االقتصاد   في   واالندماج   المنتجة   االقتصادیة 

  في   التعلیمات   ھذه   اصدار   تم :  2020  لسنة )  27(   رقم   بالتعلیمات   العمل   تمدید   بشأن )  2021/ 9(   رقم   تعلیمات  

  مساعدة   وبھدف   االقتصادیة   القطاعات   على   كورونا   فایروس   تداعیات   عن   الناجمة   السلبیة   ثار اآل   استمرار   ضوء 

  حیث   المالیة،   بالتزاماتھم   الوفاء   من   وتمكینھم   الصعبة   االقتصادیة   الظروف   ظل   في   المتضررین   المقترضین 

  كورونا   فایروس   وأزمة   المالیة   االزمة   آثار   من   التخفیف   بشأن   2020  لسنة   27  رقم   تمدید العمل بالتعلیمات   تقرر 

  تستحق   التي   االئتمانیة   االلتزامات   معالج   تتم   حیث   ، 2021/ 12/ 31  تاریخ   حتى   استحقاقھا   المتوقع   األقساط   على 

  الجدولة   أو   الھیكلة   إعادة   خالل   من   االقتصادیة   األوضاع   نتیجة   المتضررین )  وشركات   فراد أ (   العمالء   على 

 للتسھیالت. 

  طبیعي   شخص   كل   تمكین   بھدف   التعلیمات   ھذه   أصدرت :  المالي   الشمول   حساب   بشأن )  2021/ 13(   رقم   تعلیمات  

  أو   جامد   أو   فاعل   مصرفي   حساب   لھ   ولیس   القدس   ھویة   أو   الفلسطینیة   الھویة   ویحمل   القانونیة   باألھلیة   متمتع 

  او   األساسیة   المصرفیة   للخدمات   للوصول   فلسطین   في   للعمل   المرخصة   المصارف   من   أي   لدى   مشترك 

 المالي.   الشمول   حساب   خالل   من   استخدامھا 

  ثقة   وتعزیز   البیانات   سریة   تنظیم   الى   التعلیمات   ھذه   تھدف :  البیانات   سریة   بشأن )  2021/ 20(   رقم   تعلیمات  

  الحد   التعلیمات   ھذه   تضمنت   حیث   المصرف،   لھا   یتعرض   قد   التي   المخاطر   من   والحد   والمستثمرین   العمالء 

 .  المعلومات   أمن   لحمایة   العمل   وإجراءات   سیاسات   ضمن   توفرھا   الواجب   للمتطلبات   األدنى 

   بشأن تطبیق نسبة الرفع المالي.   2021لسنة    24تعلیمات رقم 

 ً  اإلقراض المتخصص: شركات  :  ثانیا

  منح   تنظیم   بھدف   التعلیمات   ھذه   اصدار   تم :  الصلة   لذوي   والتمویالت   القروض   منح   بشأن )  1(   رقم   تعلیمات  

  الشروط   التعلیمات   تضمنت   حیث   المتخصصة،   اإلقراض   مؤسسات   لدى   الصلة   لذوي   والتمویالت   القروض 

  تحدید   الى   باإلضافة   الصلة،   لذوي   وتمویالت   قروض   بمنح   رغبت   حال   في   بھا   االلتزام   المؤسسات   على   الواجب 

 . المالیة   التقاریر   في   منحھا   تم   التي   القروض   حول   اإلفصاح   متطلبات 
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 ً  :الصیرفي   القطاع :  ثالثا

  عملیة   تنظیم   بھدف   التعلیمات   ھذه   اصدار   تم :  االتصال   وضباط   امتثال   مراقب   تعیین   بشأن )  1(   رقم   تعلیمات  

 الصرافة.   شركات   لدى   االتصال   وضباط   االمتثال   مراقب   تعین 

قامت سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطین خالل  ستقرار المالي،  المبادرات الداعمة لإل   أما فیما یخص 

االزمة الصحیة بإطالق برنامج استدامة بھدف تمكین المشاریع المتضررة من ازمة فیروس كورونا بما یشمل المشاریع  

وا  الصغر  الطارئة  متناھیة  التشغیلیة  النفقات  لتغطیة  الالزم  التمویل  على  الحصول  من  والمتوسطة  الصغیرة  لمشاریع 

الترجیحي للقروض    وزن المخاطر وبالتالي تمكینھم من استمرار اإلنتاج وتقدیم الخدمات، حیث قامت سلطة النقد بتخفیض  

. كما قامت سلطة النقد كذلك بتخفیض نسبة السیولة النقدیة (وھي نسبة  في المائة   20الممنوحة بموجب ھذا البرنامج الى  

بدال من    في المائة   5تستخدم في فلسطین الى جانب مقاییس السیولة األخرى المتعارف علیھا) إلجمالي العمالت لتصبح 

 . في المائة   6

بحیث یكون الحد األدنى    نسبة الرافعة المالیة،   ت قر أ المتطلبات الرقابیة واإلحترازیة، فسلطة النقد الفلسطینیة  فیما یخص  و   

أما     .) الشریحة األولى لرأس المال/ مجموع التعرضات داخل المیزانیة وخارجھا في المائة،(   4أكبر من او تساوي  للنسبة  

في المائة، كذلك ھناك حدود ونسب مفروضة على التركزات المصرفیة، حیث    9نسبة اإلحتیاطي النقدي فھي مستقرة عند  

في المائة من قاعدة رأس    10یوجد حدود على التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة تبلغ  

 . قاعدة رأس المال على مستوى مجموعة العمالء ذوي الصلة   في المائة من   25المال على مستوى العمیل، و 

  االقتصادي. في المائة من إجمالي محفظة اإلئتمان على مستوى القطاع    20أما التركزات القطاعیة، فھناك نسبة    

 ً  فالجدول التالي یبین ذلك:   ،  IIIلمتطلبات بازل    بخصوص متطلبات كفایة رأس المال وفقا

 2020التعلیمات التي تم تطبیقھا من الربع األول/  بقاً لمتطلبات كفایة رأس المال التعلیمات المطبقة سا 
 : ) 2اً (وفقاً لمتطلبات بازل  سابق التعلیمات المطبقة  

 
%، وأن ال یقل رأس  12كافة المصارف: أن ال تقل عن   .1

 %. 8المال األساسي عن  
مكتب   .2 شكل  على  خارجي  تواجد  لھ  محلي  مصرف 

 .% 12تمثیلي: أن ال تقل عن  
فروع   .3 شكل  على  خارجي  تواجد  لھ  محلي  مصرف 

 %. 15ومكاتب مصرفیة:  
مصرف محلي لھ تواجد خارجي على شكل مؤسسة   .4

 %. 18مصرفیة تابعة:  
التأجیر التمویلي عن طریق تأسیس   .5 مصرف یمارس 

 . % 14شركة تابعة:  

البدء بتطبیقھا اعتبارا من نھایة الربع األول    تم   3تعلیمات بازل  
2020:  

 %،  13كافة المصارف: أن ال تقل عن   .1
 . %8الشریحة األولى: ال تقل عن   .2
 . %6.5 تقل عن  ال    : (CET1)نسبة األسھم العادیة     .3
 . % 1.5ال تزید عن    رأس المال اإلضافي:  .4
 . % 2.5الشریحة الثانیة: ال تزید عن   .5
التحوطي:     .6 اإلضافي  المال  رأس    ضمن   %2.5مصد 

(CET1) .   
للتقلبات  .7 المضاد  المال  رأس    )%2.5- 0(  الدوریة:   مصد 

   . (CET1)  ضمن 
رأس   .8 نظامیاً: اإل مال  ال مصد  المھمة  للبنوك               ضافي 

   (CET1).   ضمن    )3.5%- 1(
ستمارس   .9 التي  المحلیة  المصارف  خارج  أ كافة  عمال 

 %. 15فلسطین: أن ال تقل عن  
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 : ي أما بالنسبة لمتطلبات السیولة، فقد بلغت الحدود الدنیا لھذه المتطلبات كما یل  

في المائة    2للمصارف، و   في المائة إلجمالي العمالت بالنسبة   5في المائة لكل عملة و  3نسبة السیولة النقدیة:   -

  . في المائة إلجمالي العمالت على مستوى الفروع   3لكل عملة و 

 . في المائة من االلتزامات قصیرة األجل   25السیولة القانونیة: أن ال تقل الموجودات السائلة عن   -

  . في المائة   100  ن التقل عن أ   : ) LCR(   نسبة تغطیة السیولة  -

  .في المائة   100أن ال تقل عن   ): NSFR(  نسبة صافي التمویل المستقر  -

اإلحترازیة الكلیة والسیاسات االقتصادیة األخرى، حیث یتم تطبیق أسلوب الرقابة  في ھذا السیاق، یتم التنسیق بین السیاسة  

ھتمام فقط بسالمة  ولیس اإل   ، المبني على المخاطر، بحیث تّقیم المخاطر على نطاق شامل واالھتمام بالقطاع المالي ككل 

كأسلوب رقابة على البنوك، نظرا لكون  ومتانة المؤسسات بشكل فردي. ویتم إستخدام مؤشرات السالمة االحترازیة الكلیة  

 .البنوك بشكل فردي   ھ البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتھا عن المخاطر التي تواج   ھ المخاطر التي تواج 

من جانب آخر، ینظم قانون سلطة النقد العالقة مع الحكومة، كما تم تنظیم العالقة مع ھیئة سوق رأس المال من خالل   

العالقة وتبادل المعلومات والتقاریر على المؤسسات المالیة الخاضعة للرقابة، وكذلك مذكرات تفاھم  مذكرة تفاھم لتنظیم  

  .مع باقي المؤسسات ذات العالقة 

یتم تقییم أنظمة الدفع  ،  الصادرة عن بنك التسویات الدولیة   تطبیق المبادئ الدولیة للبنیة التحتیة ألسواق المال فیما یتعلق ب 

 . ذه المبادئ لضمان امتثالھا الھامة نظامیا لھ 

الفواتیر    لنظامي دفع وھما نظام عرض وسداداً   عطاءین تم طرح  فیما یتعلق بتطویر البنیة التحتیة للنظام المالي، فقد    أخیراً 

طالق نسخة محدثة من نظام المفتاح الوطني لیصبح یشمل تقاص حركات نقاط البیع  إ تم  ،  الوطني ونظام الدفع الفوري 

 ً  .محلیا

 دولة قطر 

بأحكام المادة    أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي قراراً  بتشكیل لجنة االستقرار المالي ورقابة المخاطر عمًال 

  .2012لسنة    13من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم    ) 115( 

وتتكون من عضویة كل من نائب محافظ    ، ذه اللجنة العلیا في ھذا اإلطار، یتولى محافظ مصرف قطر المركزي رئاسة ھ 

مصرف قطر المركزي وكبار المسؤولین التنفیذیین في مصرف قطر المركزي والرئیس التنفیذي لھیئة قطر لألسواق  

المالیة والرئیس التنفیذي لھیئة تنظیم مركز قطر للمال والمختصین من مختلف المجاالت بحسب ما یتم ترشیحھم من قبل  

  ة. مجلس اإلدار 
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اإل م  الرئیسة عن  المسؤولیة  المركزي  قطر  بمصرف  دائرة خاصة  تتولى  آخر،  المالي ن جانب  تتمتع    ، ستقرار  والتي 

 ً   وتساھم الدائرة في حمایة االستقرار المالي في قطر، من خالل تحدید   ، 2012لعام    ) 13( لقانون رقم  ل   باستقاللیة تامة وفقا

تحتیة للسوق المالي وتنفیذ السیاسات لمواجھة المخاطر التي تم تحدیدھا والحد  المخاطر المنھجیة في النظام المالي والبنیة ال 

منھا ، وھناك العدید من التقاریر الیومیة والشھریة التي یتم رفعھا لإلدارة العلیا والتي تحتوي على مواضیع تخص تقییم  

 . وضع االستقرار المالي في قطر 

الحالة التي یكون فیھا النظام المالي الذي یضم الوسطاء المالیین واألسواق    ھ بأن   في ھذا الصدد، یتم تعریف االستقرار المالي  

  ھ ثقة مستخدمی   ھ األساسیة بشكل مستمر وفعال، ولدی   ھ على تحمل الصدمات وأداء جمیع وظائف   قادراً   ، والبنى التحتیة للسوق 

 .ور والجمھ 

والجزئ   الكلیة  االحترازیة  بالسیاسات  یتعلق  فیما  آخر،  التعلیمات  من جانب  بإصدار  المركزي  قطر  قام مصرف   ، یة 

ومنھجیة احتساب    ،  III إصدار التعلیمات الخاصة بتطبیق بازل   : االحــتــرازیــة لجمیع البنوك العاملة في دولة قطر شملت 

الدولي رقم    المعیار  الخاصة بتطبیق  المالیة واالقتصادیة، والتعلیمات  الدورة  المال لمواجھة تقلبات  إلعداد    ) 9( رأس 

وتطبیق متطلبات   ، ر ونسبة صافي التمویل المستق   والتعلیمات الخاصة بنسبة تغطیة السیولة   ، ) IFRS9( التقاریر المالیة 

حتیاطي اإللزامي، وتعلیمات التركزات االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة، ونسبة الرافعة المالیة،  اإل 

ونسب السیولة لدى البنوك، بینما لم یتم تطبیق سقوف على    ، ونسب كفایة رأس المال   ، الضمانة ونسبة القرض إلى قیمة  

التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة، والتركزات الجغرافیة ومتطلبات رأس المال القطاعیة وال یتم احتساب نسبة مدیونیة  

  .األفراد إلى دخلھم 

وإجراء اإلختبارات   ) D-SIBs(   لتحدید المصارف ذات األھمیة النظامیة   في ھذا السیاق، یتم تطبیق منھجیة مالئمة و 

إدارة اإلشراف وإدارة االستقرار   بالتنسیق بین  الكلیة والجزئیة  السیاسة االحترازیة  أدوات  فعالیة  لقیاس مدى  الالزمة 

ین  منظمین،  ثالثة  قبل  من  قطر  في  المالي  للقطاع  المختلفة  المكونات  تنظیم  ویتم  المركزي  المالي،  قطر  مصرف  ظم 

المؤسسات المالیة العاملة في اإلقتصاد المحلي وتشمل ھذه المصارف التجاریة المحلیة واألجنبیة، وشركات التأمین، ودور  

الصرافة، وشركات التمویل، وشركات االستثمار، وبنك التنمیة، وتنظم ھیئة سوق قطر للمال سوق رأس المال في قطر،  

یمیة لمركز قطر للمال بتنظیم المؤسسات المالیة العاملة في مركز قطر للمال . وتتعامل ھیئة التنسیق  كما تقوم الھیئة التنظ 

المشتركة بین الھیئات التنظیمیة المسماة لجنة مراقبة مخاطر االستقرار المالي في تنسیق القضایا المشتركة بین مختلف  

تنظیمیة واحدة، ورؤساء وكبار المسؤولین التنفیذیین في    مكونات النظام المالي التي تقع ضمن اختصاص أكثر من جھة 

  .الھیئات التنظیمیة الثالثة ھم أعضاء في اللجنة التي یرأسھا محافظ مصرف قطر المركزي 

أما على صعید تطویر نظم البنیة التحتیة للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالیة ، فقد عمل مصرف قطر  

وشركات لنظام المعلومات االئتمانیة   ) RTGS(   تطویر نظام للتسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوریة المركزي على توفیر و 

ونظام للتقاص االلكتروني، في حین ال یتوفر نظام استعالم ائتماني عام، وكذلك ال یوجد مركز لتسجیل الضمانات الممنوحة  

  وطني فھو نظام الدفع بالتجزئة الرئیسي المستخدم فيمقابل التسلیفات في القطاع المالي، أما بخصوص نظام المفتاح ال 

  ي. ودول مجلس التعاون الخلیج لتسویة معامالت بطاقات الخصم محلیاً وبین قطر  قطر    دولة 
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فقد قام مصرف قطر المركزي بتطبیق خدمة الدفع بواسطة    ، 2020فیما یخص تطویر البنیة التحتیة للنظام المالي في عام  

 دار الساعة، وذلك لدعم معامالت التجزئة في دولة قطر الھاتف النقال على م 

 دولة الكویت  

الكویت   بنك  قانون  إال أن  المركزي،  الكویت  بنك  المالي لدى  باإلستقرار  أو قرار خاص  قانون  یوجد  الكویت، ال  في 

لبنك إصدار التعلیمات والضوابط الرقابیة لممارسة الصالحیات من أجل  ل المركزي یتضمن األحكام القانونیة التي تخول  

اإلحترازیة الكلیة، وذلك بتطبیق ما ھو مناسب من األدوات باستھداف  المحافظة على اإلستقرار المالي ومراقبة السیاسة 

الحد من المخاطر النظامیة في إطار سیاسات إحترازیة كلیة (سیاسات التحوط الكلي). في ھذا الصدد، أصدر بنك الكویت  

ً مع تحدیثھا، وإصدار التعلیمات األخرى    تعلیمات رقابیة ھ  ألعمال   ھ مباشرت   المركزي ومنذ بدایة  لمعاییر الرقابة الدولیة    وفقا

وتطورات العمل المصرفي، ومنھا التعلیمات والضوابط الرقابیة الصادرة بشأن معیار كفایة رأس المال، ومعیار الرفع  

وتعلیمات السیولة، باإلضافة إلى أدوات التحوط ذات العالقة بالنشاط الرئیسي للبنوك وھو اإلئتمان المصرفي،    المالي، 

 .األخرى بط الرقابیة في مجال السیاسات اإلستثماریة، والصرف األجنبي، وغیرھا من األدوات  وكذلك الضوا 

من مصدّات في إطار    ھ بما تضمنت   ) 3( حزمة معاییر بازل    2015و   2014كذلك أصدر بنك الكویت المركزي عامي   

 ً اإلعداد إلصدار تشریعات جدیدة تتضمن أجزاء خاصة باالستقرار    السیاسة التحوطیة الكلیة. ومن جانب آخر یجري حالیا

المالي، بما في ذلك ما یتعلق بتأسیس مجلس ولجنة لالستقرار المالي، والتي سیكون لبنك الكویت المركزي دور رئیسي  

  ا. فیھم 

ھا صلة في اإلستقرار المالي مثل وزارة المالیة والھیئة العامة لإلستثمار، ولكن البنك المركزي ھو  ھناك جھات أخرى ل 

 ً حالیا یجري  كذلك  الدولة  في  المالي  النظام  في  األھم  المحور  وھو  المصرفي  القطاع  عن  لصدور،  اال   المسؤول  عداد 

ما یتعلق بتأسیس مجلس ولجنة لإلستقرار المالي،  تشریعات جدیدة تتضمن أجزاء خاصة باإلستقرار المالي، بما في ذلك  

 . والتي سیكون لبنك الكویت المركزي دور رئیس فیھما 

عتبر مكتب اإلستقرار المالي الذي یتبع مباشرة لمحافظ بنك الكویت المركزي ھو الجھة المسؤولة في  ُی في ھذا اإلطار،  

ات األساسیة لمكتب اإلستقرار المالي في ضمان وجود نظام  البنك عن تعزیز اإلستقرار المالي، تتمثل المھام والمسؤولی 

مالي قوي وقادر على مواجھة الصدمات المالیة واإلقتصادیة، وبما ُیعزز اإلستقرار المالي، ُویخفف من حدة أي أزمات  

استناداً  وذلك  المبكر،  لإلنذار  نظام  تطبیق  إطار  في  النظ   مالیة  لھا  یتعرض  التي  للمخاطر  المالي،  لتقییم موضوعي  ام 

وباستخدام إختبارات الضغط المالي ونماذج أداء االقتصاد الكلي. ویشمل ذلك التأكد من متانة مؤشرات السالمة المالیة  

لوحدات القطاع المصرفي والمالي بشكل فردي، وفي إطار رقابة جزئیة حصیفة تأخذ باإلعتبار أھم تلك المؤشرات، وذلك  

ة إلى التحقق من تطبیق نظم رقابة داخلیة ّفعالة، ونظم قویة إلدارة المخاطر ومعاییر  في إطار رقابة كلیة حصیفة، إضاف 

  .حوكمة سلیمة من قبل مؤسسات القطاع المالي 

ستقرار  بھدف تعزیز اإل   2020من جانب آخر، وفیما یخص أھم التعلیمات الصادرة عن بنك الكویت المركزي في عام  

  الكویت المركزي المستمرة لتعلیماتھ الرقابیة، وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكویتیة في إطار مراجعة بنك  و المالي،  

جیة عن  ی بعد تخطیھا بنجاح للسنة األولى من أزمة جائحة كورونا، قرر بنك الكویت المركزي الشروع في العودة التدر 
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تعلیماتھ الرقابیة وأدوات سیاسة    ل بعض عبر تعدی   2020تدابیر تخفیف المتطلبات الرقابیة التي طبقھا البنك في أبریل  

 ) وذلك ضمن حزمة التدابیر االستباقیة لمواجھة تداعیات الجائحة. Macroprudential toolsالتحوط الكلي ( 

ستقرار المالي في دولة الكویت من أجل  ستقرار النقدي واإل ي إطار جھود بنك الكویت المركزي الرامیة إلى تعزیز اإل ف 

قتصادي، وفي سبیل دعم التنسیق والتعاون الفعال فیما بین إدارات البنك المركزي المختلفة، فقد تم إنشاء  تعزیز النمو اإل 

لجنتي االستقرار المالي واالستقرار النقدي. بحیث تُعنى لجنة االستقرار المالي بالمحافظة على نظام مالي ذي مخاطر  

فعیل أدوات التحوط الكلي وإجراء التدخالت الالزمة بالوقت  نظامیة منخفضة یدعم النمو االقتصادي، وذلك من خالل ت 

ستقرار النقدي بالحد من آثار التضخم والحفاظ على استقرار العملة والقوة الشرائیة للدینار  المناسب. بالمقابل تُعنى لجنة اإل 

  ستھالك. ستثمار واإل بما یدعم اإل 

 الجمھوریة اللبنانیة 

من قانون النقد والتسلیف.    70إلى المادة    الجھة المسؤولة عن المحافظة على االستقرار المالي استناداً   مصرف لبنان یعتبر    

 ً حیث تنص المادة العاشرة  بلجنة الرقابة على المصارف كما أن مسؤولیة المحافظة على االستقرار المالي مناطة أیضا  

على المصارف حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف    على وجوب أن تطلع لجنة الرقابة   ، 67/   28من القانون رقم  

ً إجمالی  ً   ا حیث إن مھمة مصرف لبنان العامة ھي المحافظة على النقد لتأمین أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم   . وافرادیا

ظة  وتتّضمن مھمة المصرف المركزي بشكل خاص المحافظة على سالمة النقد اللبناني واالستقرار االقتصادي والمحاف 

 . على سالمة أوضاع النظام المصرفي وتطویر السوق النقدیة والمالیة 

على مستوى مصرف لبنان    2017نیسان    21تاریخ    12524تّم إنشاء لجنة االستقرار المالي بموجب القرار األساسي رقم  

ف الھیئات الرقابیة بھدف  وتتولى مناقشة األمور المتعلقة باالستقرار المالي تندرج ضمن مھامھا تفعیل التعاون بین مختل 

تأمین االستقرار المالي والمصرفي، تحدید واستشعار المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا القطاع المالي والمصرفي،  

إصدار توصیات للحد من ھذه المخاطر بما فیھا المخاطر النظامیة، وذلك بھدف حمایة القطاع المالي والمصرفي، إصدار  

وعدم  مواءمة  لجھة  المالي    توصیات  القطاع  على  الرقابیة  الھیئات  تصدرھا  التي  التنظیمات  بین  أو  في  التعارض 

القطاع   أوضاع  حول  باستمرار  لبنان  ومصرف  المصارف  على  الرقابة  لجنة  بین  المعلومات  تبادل  ویتّم  والمصرفي، 

 . المصرفي 

قطاع المصرفي والمالي والعمل على  إن مھمة وحدة االستقرار المالي في مصرف لبنان تتّضمن مراقبة سالمة أوضاع ال 

تأمین استقراره واقتراح التدابیر الالزمة للتحوط من المخاطر التي قد یتعرض لھا/ إنشاء نظام لإلنذار المبكر وتطویره  

إبالغ الحاكم فورا بأي مخاطر یتبین لھا أنھا قد تطال القطاع المصرفي وھیئة األسواق المالیة وجمیع   / ھ  وإدارت   ھ وتشغیل 

لوزارات واإلدارات الرسمیة والمؤسسات والھیئات المعنیة سواء كانت عامة أو خاصة ومحلیة أو دولیة بغیة اإلستحصال  ا 

على المعلومات الكافیة للقیام بمھامھا لدى المصرف المركزي وحدة ملحقة مباشرة بالحاكم والمسؤولة عن االستقرار  

 . میل المالي، ودائرة التعامیم والدراسات وحمایة الع 
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تشارك كل من دائرة التعامیم والدراسات وحمایة العمیل ودائرة تقییم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف بالتعاون  

مع صندوق النقد الدولي في تشغیل نظام ممكنن إلجراء اختبارات ضغط لتحدید درجة تأثر القطاع المصرفي والمالي  

 . األسواق المالیة وتلك المرتبطة بسالمة القطاع المصرفي بتغیر المؤشرات الماكرو اقتصادیة ومؤشرات  

بسلسلة من األنظمة تمحورت حول تعزیز امتثال القطاعین المصرفي والمالي بأھم المعاییر الدولیة،    2019إنطلق عام  

ث التي  وتحفیز االقتصاد من خالل دعم مصرف لبنان للقروض السكنیة وقروض المشاریع الصدیقة للبیئة. إال أن األحدا 

أدّت إلى تركز مواضیع األنظمة الصادرة بعد ذلك على اإلجراءات الضروریة    2019حصلت في الربع األخیر من عام  

 - : لمواجھة األزمة المستجدة وتحصین القطاعین المصرفي والمالي ، وتشمل أھم التنظیمات الصادرة ما یلي 

 . تبییض األموال وتمویل اإلرھاب نظام مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمكافحة   .1
 . مكافحة التّھرب الضریبي  .2
 . القروض المدعومة من قبل مصرف لبنان  .3
 أصول إجراءات العملیات لمصرفیة والمالیة مع العمالء  .4

 
إلى التحدیات االقتصادیة والمالیة في لبنان،    ونظراً   ،   9من جانب آخر، فیما یخص المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

ا باإلعتبار نموذج عمل المصارف اللبنانیة، تم تحدید سقف لنسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمّطبقة على محافظ  وأخذ 

التوظیفات لدى مصرف لبنان (بما فیھا شھادات اإلیداع) وعلى سندات الخزینة، وذلك بما ال یزید عن نسب الخسائر  

 ً   في المائة على التوظیفات باللیرة   0والبالغة  )  Loss Credit Expected Regulatory (   االئتمانیة المحتسبة نظامیا

في المائة    1.89و مع مصرف لبنان (بما فیھا شھادات اإلیداع) والتوظیفات في سندات الخزینة باللیرة اللبنانیة،    اللبنانیة 

ندات الخزینة بالعمالت  في المائة على التوظیفات في س   9.45على التوظیفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة، و  

  . 2020و    2019األجنبیة، وذلك لعامي  

كما تّم السماح للمصارف المّرخص لھا بطرح أسھمھا لالكتتاب العام أو للتداول في األسواق المالیة المّنظمة والمطلوب  

 ً في نشرة البورصة وفي صحیفتین محلّیتین واسعتي االنتشار وفق مھلة ال تتعدى    أن تنشر البیانات المالیة العائدة لھا فصلیا

 ً  ھ.وما یلی   2019بنشر البیانات المالیة اعتبارا من الفصل الثالث من العام    نھایة الشھر الالحق لّكل منھما، أن تقوم استثنائیا

یة ولجوء جمیع وكاالت التصنیف العالمیة إلى  الستمرار تراجع األوضاع المالیة واالقتصاد   ، و نظراً ھ في السیاق نفس 

تخفیض التصنیف السیادي للبنان، وبھدف أن تكون طریقة احتساب نسب المالءة متوافقة مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة  

وزن المخاطر المّطبق على توظیفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة، وّلما كانت نسب   فیما یخص 

فوق الحدود الدنیا المطلوبة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وبالتالي لدى المصارف ھوامش إضافیة من  المالءة ت 

األموال الخاصة یمكن استخدامھا في الحاالت الضاغطة، وذلك نتیجة اإلجراءات العدیدة التي فرضھا مصرف لبنان بما  

تعدیل اإلطار التنظیمي لكفایة رسامیل  تم  عملیات الھندسة المالیة.  تم فیھا و جوب عدم توزیع األرباح الفوریة المسجلة على  

 :  المصارف العاملة في لبنان لجھة ما یلي 

 : 2019اعتماد نسب المالءة التالیة اعتبارا من الوضعیة المالیة الموقوفة في نھایة كانون األّول   -
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  ى دن اال الحد   ة ء ال الم   نسبة 
 لنسب المالءة 

الحفاظ    احتیاطي 
على األموال  

 الخاصة 

  +   المالءة لنسب    ى دن اال الحد  
الحفاظ على األموال    احتیاطي 

 %) 2.5الخاصة ( 
الموجودات   العادیة/مجموع  األسھم  َحَملة  حقوق  نسبة 

 Common Equity Tier 1)  بالمخاطر   المرّجحة 
Ratio) 

4.5 % 

2.5 % 

4.5  +  %2.5 ) الحفاظ    احتیاطي % 
 % 7على األموال الخاصة) =  

الموجودات   /مجموع  األساسیة  الخاصة  األموال  نسبة 
الحفاظ على    احتیاطي % ( 6 % 6  + %2.5 (Tier 1 Ratio)  المرّجحة 

 % 8.5األموال الخاصة) =  
الموجودات   /مجموع  اإلجمالیة  الخاصة  األموال  نسبة 

+    8 % 8 (Total Capital Ratio)  المرّجحة   %2.5 ) الحفاظ    احتیاطي % 
 % 10.5على األموال الخاصة) =  

 *المصدر: لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان     

االئتمان  - مخاطر  أوزان  المصرفیة   ) Risk-Weights ( تعدیل  للرقابة  بازل  لجنة  متطلبات  مع  یتالءم  بما 

التوظیفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبیة (بما  والتصنیف السیادي للبنان. وأصبح وزن المخاطر على  

في المائة. كما   50من    في المائة بدًال  150فیھا شھادات اإلیداع)، باستثناء الودائع ذات استحقاق أقل من سنة، 

في المائة على العدید من المحافظ منھا محفظة    150في المائة إلى    100تّمت زیادة أوزان مخاطر االئتمان من  

  ت الخزینة اللبنانیة بالعمالت األجنبیة، التوظیفات بالعمالت األجنبیة لدى المصارف المحلیة غیر المّصنفة، سندا 

التعامل معھا مثل التوظیفات    محفظة القروض بالعمالت األجنبیة الممنوحة إلى مؤسسات القطاع العام التي یتم 

  إلى مؤسسات القطاع العام   عمالت األجنبیةالممنوحة السیادیة، محفظة القروض والتسلیفات باللیرة اللبنانیة وال 

اللبنانیة والعمالت    التعامل معھا   التي یتّم  مثل قروض القطاع الخاص ومحفظة القروض والتسلیفات باللیرة 

 ة. األجنبیة إلى الشركات المقیمة غیر المصنف 

-  ً ً الخسارة اإل . وتّمت زیادة نسب  تعدیل النسب المطبقة الحتساب الخسائر المتوقعة نظامیا   ئتمانیة المتوقعة نظامیا

أضعاف    5التوظیفات في سندات الخزینة اللبنانیة بالعمالت األجنبیة ومحفظة القروض والتسلیفات المقیمة بـ  

 : النسب المطبقة سابقا وفقاً  لما ھو مّبین أدناه 

ً النسب ال  المحفظة  ً النسب   مطبقة سابقا  المطّبقة حالیا
 % 1.89 % 0.1 (بما فیھا شھادات اإلیداع)   لبنان بالعمالت األجنبیة التوظیفات لدى مصرف  

 % 9.45 % 1.89 التوظیفات في سندات الخزینة اللبنانیة بالعمالت األجنبیة 
(التي تعامل مثل  المقیمة    محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام 

 % 9.45 % 1.89 التوظیفات السیادیة) 

(التي تعامل مثل  المقیمة  محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام  
 % 9.45 % 1.89 محفظة قروض الشركات) 

 % 9.45 % 1.89 ، بما فیھا سندات الدین المصدرة  المقیمة   محفظة قروض الشركات 
، بما فیھا سندات الدین  المقیمة   محفظة القروض الصغیرة والمتوسطة الحجم 

 % 3 % 0.6 المصدرة  

 % 3.6 % 0.72 محفظة القروض المقیمة المضمونة بعقارات مستعملة لغایات تجاریة 
 % 1.75 % 0.35 المقیمة بما فیھا القروض السكنیة    محفظة قروض التجزئة 

 *المصدر: لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان 

، إعادة تكوین  في المائة   2.5احتیاطي الحفاظ على األموال الخاصة عن نسبة    ي تدن الطلب من المصارف، في حال   -

النقص في األموال الخاصة من بین العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق األسھم العادیة وذلك لبلوغ النسبة أعاله  

 . ة على المصارف سنوات وفقاً لخطة عمل یقدّمھا المصرف المعني إلى لجنة الرقاب   3خالل مھلة حدھا األقصى  
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عبر مقدمات نقدیة بالعمالت األجنبیة بما یوازي   (Tier 1) الطلب من المصارف زیادة أموالھا الخاصة األساسیة  -

،  2018/ 12/ 31كما في   CET1 حقوق حملة األسھم العادیة   فئة - األساسیة من حجم األموال الخاصة    في المائة   20

 . 2020والثانیة قبل نھایة النصف األول من عام    2019وذلك على مرحلتین األولى قبل نھایة عام  

 . 2019حظر توزیع أنصبة األرباح عن عام   -

 : في حال تدنت نسب المالءة عن   2020  عام   حظر توزیع أنصبة األرباح عن األعوام ما بعد  -

 7   على مستوى نسبة حقوق حملة األسھم العادیة   في المائة . 

 10   األساسیة على مستوى نسبة األموال الخاصة    في المائة . 

 12   على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجمالیة   في المائة . 

یتوفر إطار  الدولیة حیث    بالمعاییر   التقّید   على   لبنان ترتكز   مصرف   أما فیما یتعلق بالبنیة التحتیة للنظام المالي، فإن سیاسة 

على أنظمة الدفع والتحویالت االلكترونیة، ویتوفر لدى مصرف لبنان أنظمة ووسائل    واإلشراف قانوني شامل للرقابة  

الدفع التالیة (نظام التسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوریة، نظام التقاص االلكتروني، خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال، رقم  

دلیل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات    ئتماني عام، ویوجد إ ستعالم  إ )، كما یتوفر نظام  IBAN( الحساب الُموحد  

  لقاء   الممنوحة   الضمانات   لتسجیل   المالیة، بینما ال یتوفر مركز   األوراق   لمقاصة   وطنیة   كما یتوفر شركة   المالیة األخرى 

 المالي، وكذلك شركة معلومات ائتمانیة.    القطاع   في   التسلیفات 

  االحتیاطي متطلبات  و نسبة القرض إلى قیمة الضمان،    : یة الكلیة التالیة یتم تطبیق أدوات السیاسة االحتراز من جانب آخر،   

التركزات  و اإللزامي،   على  الصلة،    االئتمانیة حدود  ذوي  العمالء  مجموعة  أو  الواحد  التركزات  و للعمیل  على  حدود 

نسبة  و   المفتوحة بالعملة األجنبیة، حدود على المراكز  و ونسبة السیولة لدى البنوك،  ،  نسب كفایة رأس المال و الجغرافیة،  

  رقم   األساسي   لبنان   مصرف   تعمیم   ، بینما ال یتم تطبیق حدود على التركزات القطاعیة حیث طلب LCR)تغطیة السیولة ( 

  صعید   على   السیما   متوازن   بشكل   المخاطر   ھذه   توزیع   تضمن   التي   والضوابط   السقوف   وضع   2001/ 2/ 21  تاریخ   81

حیث تم    ) NSFR(   المستقر   التمویل  صافي  الجغرافیة، كما ال تتوفر تعلیمات بشأن نسبة  ناطق والم   االقتصادیة  القطاعات 

  النظامیة وكذلك منھجیة   األھمیة   ذات   المصارف   لتحدید   إعداد مسودة تعلیمات بشأنھا ولم تصدر بعد، كما ال یتوفر منھجیة 

  أما فیما یتعلق بنسبة الرافعة المالیة فإن النسبة تخضع   واالقتصادیة.   المالیة   الدورة   تقلبات   لمواجھة   المال   رأس   الحتساب 

ً   الرافعة   نسبة   لتطبیق   تعمیم   مشروع   على   كمیة، كما یتم العمل   الختبارات    إصدار   بعد   یتمّ   لم   حیث   3  بازل   لمتطلبات   وفقا

  تعمیم   بتطبیق   تقوم   المصارف   أن   إال   ببازل،   الخاصة   اإلفصاح   بمتطلبات   متعلقة   تعامیم   بعد   إصدار   یتمّ   التعمیم، كما لم 

  المنشورة،  المالیة   البیانات   لجھة   199و   195  رقم   المصارف   على   الرقابة   لجنة   وتعمیمي   33  رقم   األساسي   لبنان   مصرف 

 المالیة.   البیانات   حول   باإلفصاحات   المتعّلق   IFRS 7  المالیة   للتقاریر   الدولي   المعیار   بتطبیق   ملتزمة   وھي 

  وبالتالي   ، 2018/ 1/ 1  من   ابتداءً   IFRS 9  المالیة   للتقاریر   الدولي   المعیار   بتطبیق   المالیة   والمؤسسات   المصارف   بدأت 

  الخسارة   على   مبنیة   لبنان   في   العاملة   المالیة   والمؤسسات   المصارف   (المخصصات) لدى   المؤونات   تكوین   آلیة   أصبحت 

  مصرف  تعمیم (   2017  عام   نھایة   في   الصادرة   التعلیمات   شدّدت   وقد ).  Expected Credit Loss(   المتوّقعة   االئتمانیة 

  المصارف  قیام  ضرورة  على )  2017/ 12/ 28 تاریخ   293  رقم   الرقابة   لجنة  وتعمیم  2017/ 11/ 7  تاریخ  143 رقم  لبنان 

  مؤونات   وتكوین   المالیة   األصول   لتصنیف   اإلدارة   مجلس   قبل   من   علیھا   الموافق   الالزمة   واإلجراءات   السیاسات   بوضع 

  على   المذكور   المعیار   تطبیق   لتأثیر   ونظراً   . التطبیق   لحسن   الدوائر   مختلف   بین   والتعاون   المتوقعة،   االئتمانیة   الخسائر 
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  أو  الربح   بیان   ، ) 2010  نموذج (   المالیة   الوضعیة   تعدیل   تمّ   المالیة،   والمؤسسات   للمصارف   المالیة   والتقاریر   البیانات 

 . المعیار   ھذا   مع   یتوافق   بما   الرقابة   لجنة   عن   الصادرة   والنماذج   الخسارة، 

على مختلف أنواع التقاریر التي    ، ھذا وتعتمد دائرة التعامیم والدراسات وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على المصارف 

بشكل عام وأوضاع    االقتصادیة یتم إصدارھا من قبل المنظمات الدولیة ودوائر األبحاث في المصارف حول األوضاع  

ات االقتصادیة بشكل خاص، ویقوم مصرف لبنان بنشر مؤشرات حول القطاع المصرفي باإلضافة إلى مؤشرات  القطاع 

 عدیدة على موقعھ اإللكتروني.   إقتصادیة 

، ویتم  ) دوریة  غیر (  مخصصة   دراسات  المعتمدة من خالل إعداد  الكلّیة  اإلحترازیة  السیاسة  أدوات   فعالیة  مدى   إختبار  یتم 

  ودراسات   التعامیم   دائرة   بین   وثیقین   وتنسیق   الكلیــة والجزئیة من خالل توفر تعاون   االحترازیة   یاســــة الس   بین   ما   التنسیق 

  عن  المسؤولة   المصارف) والدوائر   على   الرقابة   لجنة   في   الكلي   االحترازي   التقییم   عن   مسؤولة (   العمیل   وحمایة   القطاع 

  المصارف   على   الرقابة   لجنة   بین   تنسیق   ھناك   أّنھ   كما .  المصارف   على   الرقابة   لجنة   في   الجزئیة   االحترازیة   الرقابة 

 لبنان.   مصرف   مستوى   على   المنشأة   المالي   االستقرار   لجنة   خالل   من   المركزي   والمصرف 

  لمصرف  المركزي   المالي من خالل المجلس   للنظام   المختلفة   المكونات   عن   المسؤولة   المختلفة   الجھات   بین   التفاعل   یتم 

  لجنة  خالل   االقتصاد، ومن   وزارة   عام   ومدیر   المالیة   وزارة   عام   مدیر   إلى   باإلضافة   ونوابھ   الحاكم   یضمّ   والذي   لبنان، 

  ولجنة   لبنان   مصرف   عن   ممثلین   وتضمّ   الثالث   الحاكم   نائب   یترأسھا   والتي   لبنان   مصرف   مستوى   على   اإلستقرار المالي 

ً   باالجتماع   اللجنة   ھذه   تقوم .  المصارف   على   الرقابة  ً (   دوریا   السیاســــــــــــة   بین   ما   التنسیق   . كما یتم ) األقل   على   شھریا

  ونوابھ   الحاكم   یضمّ   والذي   لبنان،   لمصرف   المركزي   األخرى من خالل المجلس   االقتصادیة   والسیاسات   الكلیــة   االحترازیة 

 قتصاد. اإل   وزارة   عام   ومدیر   المالیة   وزارة   عام   مدیر   إلى   باإلضافة 

المالي لدى مصرف لبنان بإعداد تقریر االستقرار المالي شھریاً، یتناول ھذا التقریر تقییم المخاطر    االستقرار تقوم وحدة   

السیاسة النقدیة، االقتصاد، األوضاع السیاسیة   المالیة،  السیاسة  المرتبطة بكل من القطاع المصرفي، األسواق المالیة، 

اد العالمي، كما وتقوم دائرة التعامیم والدراسات وحمایة العمیل في لجنة الرقابة على  قتص واألمنیة، البالد المجاورة واإل 

التقریر أھم   یتناول ھذا  المصارف بإعداد تقریر نصف سنوي عن التطورات والمخاطر في القطاع المصرفي، حیث 

میة النظامیة للمصارف، نمو  الموضوعات التالیة (ھیكلیة القطاع المصرفي، التركیز في القطاع المصرفي وتطور األھ 

القطاع المصرفي، ودائع الزبائن، التسلیف إلى القطاع الخاص، نوعیة القروض والتسلیفات، الربحیة، مخاطر السیولة  

 ). ، الرسملة والمالءة والمخاطر السیادیة 

   دولة لیبیا 

ستقرار المالي في إدارة  قسم اإل   الجھة المسؤولة عن االستقرار المالي، حیث تم استحداث   مصرف لیبیا المركزي یعتبر  

البحوث واإلحصاء ویتمتع باالستقاللیة، كما یقوم مصرف لیبیا المركزي باحتساب مؤشرات المتانة المالیة بشكل ربع  

 . سنوي، كذلك یتم اعداد تقریر سنوي عن مؤشرات السالمة المالیة یصدر عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد 
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د االجتماع األول  ق عُ   التطورات التشریعیة والمؤسساتیة لتعزیز االستقرار المالي في القطاع المصرفي، أما على صعید  

وذلك في إطار توحید مؤسسات الدولة،    ، 2020دیسمبر    16لمجلس ادارة مصرف لیبیا المركزي بتاریخ    2020لعام  

مقابل    1555.0حقوق سحب خاصة الى  مقابل وحدة    5175.0حیث صدر قرار بتعدیل سعر صرف الدینار اللیبي من  

 .  2021ن یبدأ العمل بالسعر الجدید بدایة من عام  أ نفس الوحدة، ونص القرار  

اإلحتیاطي   متطلبات  منھا  والجزئیة،  الكلیة  اإلحترازیة  السیاسات  أدوات  بعض  بتطبیق  المركزي  لیبیا  مصرف  یقوم 

بنسبة   الئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ، حدود على التركزات ا في المائة  20والذي یبلغ   اإللزامي 

المائة   20 القطاعیة في  التركزات  المباشرة    ، وكذلك وضع حدود على  االئتمانیة  المحفظة  یتجاوز صافي  ال  ان  یجب 

التتجاوز    في المائة من اجمالي خصومھ االیداعیة ویتحدد ھیكل المحفظة االئتمانیة المباشرة للمصرف بحیث   70للمصرف  

على  في المائة    25، وتحدید نسبة  في المائة   30التسھیالت الممنوحة في كل فئة من الفئات المكونة لھذه المحفظة ما نسبتھ  

وجاري العمل على إصدار تعلیمات نسبة تغطیة السیولة    ،  III السیولة لدى البنوك، إضافة إلى وضع تعلیمات لتطبیق بازل 

یقوم باحتساب نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم بشكل سنوي، كذلك یتم وضع حدود    ھ  ا ان وصافي التمویل المستقر، كم 

على نسبة المدیونیة إلى الدخل بما یعادل إجمالي مرتب سنتین. في حین التتوفر منھجیة لتحدید المصارف ذات األھمیة  

  دة. المعتم   النظامیة، وال یقوم باختبار مدى فعالیة أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة 

لیبیا   لدى مصرف  تتوفر  اإلئتمانیة،  المعلومات  المدفوعات ونظم  التحتیة وتطورات نظم  البنیة  وفیما یخص تطورات 

كما یتوفر نظام التسویات    ، IBAN ) (   المركزي خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال، وكذلك استعمال رقم الحساب الموحد 

وتتوفر شركات للمعلومات االئتمانیة، ونظام التقاص االلكتروني، ونظام المفتاح  ،  RTGS) (   اآلنیة اإلجمالیة الفوریة 

الوطني باإلضافة إلى نظام استعالمات ائتماني عام. وكذلك یتوفر دلیل إرشادي للحوكمة منشور وملزم للبنوك والمؤسسات  

ال یتوفر    ھ قابل التسلیفات في القطاع المالي، كما أن لتسجیل الضمانات الممنوحة م   المالیة األخرى. في حین ال یتوفر مركزاً 

 . شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة 

 جمھوریة مصر العربیة 

دائرة مستقلة لالستقرار المالي، وفقا لقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم    البنك المركزي المصري یتوفر لدى  

المصري إلى سالمة النظام النقدي والمصرفي واستقرار األسعار في إطار  یھدف البنك المركزي  و   ، 2020لسنة     194

ومنھا وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة، وسیاسة    ھ السیاسة االقتصادیة العامة للدولة، ویباشر جمیع االختصاصات لتحقیق أھداف 

ة الي إدارة األزمات المصرفیة  سعر الصرف األجنبي، وكذلك سیاسة مراقبة المخاطر الكلیة في النظام المصرفي، باإلضاف 

من قانون البنك المركزي  )  49( وتسویة أوضاع البنوك المتعثرة، وتحقیق سالمة نظم وخدمات الدفع. كما تنص المادة  

شكل لجنة لالستقرار المالي، برئاسة رئیس مجلس الوزراء،  : تُ على ما یلي   2020  ة لسن   194والجھاز المصرفي رقم  

   :وعضویة كل من 

ً   المحافظ  -   . للرئیس   نائبا

  .وزیر المالیة  -

 . رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة  -
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أزمة مالیة    ي وتھدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة من خالل تنسیق الجھود لتجنب حدوث أ 

. وللجنة أن تستعین بمن تراه،  دون اإلخالل باالختصاصات المخولة قانوناً  لكل جھة   ھ وذلك كل   ، وإدارتھا فى حالة حدوثھا 

سنویا عن   وتنعقد اللجنة مرة على األقل كل ثالثة أشھر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع تقریراً   ، فى مباشرة أعمالھا 

  .أعمالھا لرئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ومجلس الوزراء 

استمرار النظام المالي في تیسیر التوزیع    ھ المالي بأن   من جانب آخر، فقد ّعرف البنك المركزي المصري مفھوم اإلستقرار 

الكفء للموارد االقتصادیة من خالل تقدیم خدمات الوساطة المالیة، حتى مع التعرض للصدمات الخارجیة أو الداخلیة،  

،  ھ وفي سالمت  ھ والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامیة تتسبب في إخالل النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فی 

القطاع   على  واإلشراف  بالرقابة  المصري  المركزي  البنك  ویقوم  الحقیقي.  االقتصاد  على  سلبیة  آثار  إلى  یؤدي  مما 

المصرفي، بینما تختص الھیئة العامة للرقابة المالیة بالرقابة واإلشراف على القطاع المالي غیرالمصرفي. ویتم التنسیق  

صري، حیث یتم انعقاد اجتماعات دوریة بین الجھتین لمناقشة وتقییم التوصیات والسیاسات  بین الھیئة والبنك المركزي الم 

الالزمة من أجل الحفاظ على قطاع مالي مستقر. كما أن رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة عضو بمجلس إدارة البنك  

من قانون  )  2( ابة المالیة. وتنص المادة  المركزي ونائب محافظ البنك المركزي عضو بمجلس إدارة الھیئة العامة للرق 

شخصیة   ھ على أن " البنك المركزي جھاز رقابي مستقل، ل   2020لسنة   ) 194( البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم 

في مشروعات القوانین   ھ اعتباریة عامة، یتبع رئیس الجمھوریة، ویتمتع باإلستقالل الفني والمالي واالداري، ویؤخذ رأی 

  ." ھ المتعلقة بمجال عمل واللوائح  

یقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلیة في البنك المركزي المصري بتحلیل األداء المالي للقطاع على المستوى الكلي، ودراسة  

تأثیر التطورات االقتصادیة المالیة العالمیة والمحلیة على القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة،  

راقبة المخاطر الكلیة بإجراء اختبارات الضغوط على المستوى الكلي للقطاع المصرفي، ویقوم قطاع  كما یقوم قطاع م 

مراقبة المخاطر الكلیة بتقدیم التوصیات والمقترحات لإلدارة العلیا بالبنك المركزي المصري في ضوء الدراسات والتقاریر  

 . الدوریة المعدة التخاذ االجراءات الالزمة 

قام البنك المركزي المصري    ستقرار المالي لتعزیز اإل   2021أھم القوانین والتعلیمات الصادرة خالل عام  یتعلق ب فیما  

 بتطبیق عدة إجراءات أھمھا: 

سعار العالمیة وبالتالي الحفاظ  رتفاع األ إ تمویل الزیادة في رأس المال العامل للشركات الصغیرة والمتوسطة لمواجھة    • 

 .  نتاج على معدالت اإل 

من صافي محفظة   في المائة   25إلى  في المائة  20رفع النسبة المخصصة لتمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة من   • 

  10، وتخصیص 2020دیسمبر  31القروض والتسھیالت االئتمانیة (المباشرة وغیر المباشرة) للبنك وفقا للمركز في 

 . 2022رة وذلك بنھایة عام  من تلك المحفظة للشركات الصغی   - بحد أدني    -   في المائة 

ملیون جنیھ دون الحصول على قوائم    20عمال حتى  أ كما سمح بتمویل الشركات الصغیرة ومتناھیة الصغر ذات حجم    • 

مالیة، واستبدالھا بتحلیل بیانات بدیلة عن متطلبات منح االئتمان التقلیدیة باستخدام نماذج تقییم رقمي تعتمد على سلوكیات  

 العمالء وبیاناتھم االجتماعیة ومعاملتھم المالیة وغیر المالیة.  
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ستثمار المستھدفة لالستثمار  تحفیز البنوك للمساھمة في رؤوس أموال صنادیق اإل   بھدف   ھ تعلیمات البنك المركزي  أصدر    • 

 في الشركات الصغیرة والمتوسطة بما فیھا الناشئة.  

للبنوك بعد انتھاء فترة تأجیل االستحقاقات االئتمانیة للشركات بالتعامل مع العمالء وفقا للتدفقات    ھ كما أصدر تعلیمات   • 

لى ان تتماشي مع قدرتھم على السداد واجراء إعادة ھیكلة ان لزم االمر الستقرار عملیات انتاج  النقدیة المستقبلیة ع 

 للشركات. 

تعدیل بعض ضوابط تمویل شركات التنمیة العقاریة العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنیة بغرض بیعھا، حیث سمح    • 

 لحاصلة بالفعل على تسھیالت ائتمانیة قائمة من البنوك.  بتمویل أقساط االراضي المخصصة لشركات التنمیة العقاریة ا 

 م البنوك بإتباع ذلك التعریف. ا لز إ تحدید تعریف معین للحسابات الراكدة وتنشیطھا والرقابة علیھا و   • 

بالقطاع    •  تطبیقھ  متطلبات  بشأن  المصري  المركزي  البنك  وتوجھات  المستدام  بالتمویل  للتعریف  عام  إطار  وضع 

 المصرفي.  

البنك    عمًال   •  الزم  فقد  المنتظمة،  الدیون غیر  إدارة وإعدام  الممارسات المتبعة طرف البنوك فیما یخص  على توحید 

 ً وفقا المنتظمة  غیر  الدیون  بإعدام  خاصة  وإجراءات  قواعد  الداخلیة  سیاساتھا  تضمین  من  بالتأكد  البنوك    المركزي 

 ).  IFRS9لتعلیمات تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ( 

لحمایة حقوق العمالء فقد أكد البنك المركزي المصري علي ضرورة تضمین سیاسات داخلیة في البنوك    واستمراراً   • 

تتضمن تعزیز المساواة بین الجنسین في كافة المعامالت المصرفیة بما فیھا القروض والتسھیالت االئتمانیة، وتوفیر  

 آلیة سریعة ومجانیة للتعامل مع شكاوى العمالء دون تمییز.  

 ا أصدر تعلیمات خاصة بتیسیر حصول ذوي اإلعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفیة. كم   • 

كما أكد على ضرورة االستمرار في إعفاء العمالء من كافة المصروفات والعموالت الخاصة بخدمات التحویالت    • 

 البنكیة بالجنیھ المصري. 

الستمرار تداعیات جائحة كورونا على بعض    نظراً و   ، التي قام بھا البنك المركزي فیما یخص المبادرات واالجراءات  

 خر كما یلي: القطاعات االقتصادیة، فقد تم مد بعض المبادرات وإصدار البعض اآل 

بكل من مبادرة األشخاص االعتباریة سواء    -   2021یونیو    30أشھر إضافیة تنتھي في    6لمدة    - تم مد فترة العمل    • 

ت قضائیة من العمالء غیر المنتظمین ذوي المدیونیات المشكوك في تحصیلھا  المتخذ أو غیر المتخذ بشأنھا إجراءا 

وكذلك بمبادرة االشخاص االعتباریة العاملة في قطاع السیاحة من العمالء غیر المنتظمین طرف البنك الواحد    ، والردیئة 

 سواء متخذ أو غیر متخذ بشأنھا إجراءات قضائیة.  

بإجراء تع   •  المركزي  البنك  قام  النقل  كما  العائمة وأساطیل  االقامة والفنادق  فنادق  دیالت على مبادرة إحالل وتجدید 

  90على أن یقوم البنك بتمویل    في المائة   8عام بفائدة    15ملیار جنیھ من خالل البنوك وبحد أقصى    50السیاحي، بمبلغ  

نیھ من قیمة المبادرة بضمان وزارة  ملیارات ج   3بحد أقصى من إجمالي تكلفة االحالل، كما تم تخصیص مبلغ    في المائة 
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من قیمة القروض الممنوحة من البنوك في    في المائة   100المالیة الكامل لصالح شركة ضمان مخاطر االئتمان لتغطیة  

 إطار تلك الشریحة.  

عام    كما تم مد فترة سریان مبادرة دعم قطاع السیاحة وكذلك مبادرة قروض التجزئة للعاملین بقطاع السیاحة لمدة   • 

 .  2021بدال من دیسمبر    2022إضافي لتنتھي بنھایة شھر دیسمبر  

بھدف النھوض بالقطاع العقاري وتوفیر سكن مالئم للفئات محدودة الدخل، فقد أصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ    • 

 سنھ.    30لفئات العمالء من محدودي ومتوسطي الدخل وبحد اقصى    في المائة   3ملیار جنیة بعائد    100

ملیار جنیھ مصري من قیمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع    2.1كما قرر البنك المركزي تخصیص شریحة بمبلغ    • 

لتمویل الشركات العاملة    -   في المائة   8ملیار جنیة بسعر عائد    100بمبلغ    - الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت  

 في مجال السیرامیك والبورسلین.  

كما تم إطالق مبادرة تحویل وإحالل المركبات للعمل بالوقود المزدوج بھدف االرتقاء بنمط حیاة المواطن ووسائل نقل    • 

األفراد، وذلك بتیسیر فرص للحصول على مركبات جدیدة بتسھیالت ائتمانیة محفزة وكذلك تعمیق صناعة السیارات  

 والصناعات المغذیة.  

ع في استخدام الغاز الطبیعي كوقود بدیال عن السوالر، فقد تم السماح للمخابز البلدیة  في ضوء سعي الدولة نحو التوس  • 

التي تھدف إلى إجراء عملیة التحول الستخدام الغاز الطبیعي، وذلك باالستفادة من مبادرة الشركات الصغیرة السابق  

لتزام بحد أدنى  یط متناقص) دون اإل (عائد بس   في المائة   5بسعر عائد    2016إصدارھا عن البنك المركزي في ینایر  

 لحجم االعمال، بھدف تطویر نشاطھا ورفع كفاءتھا. 

یقوم البنك المركزي المصري بتطبیق العدید منھا مثل نسبة الرافعة المالیة    ، على صعید تطبیق أدوات السیاسة االحترازیة 

،  ) 2018سنوي كنسبة ملزمة اعتبارا من عام  في المائة على أساس ربع    3تلتزم البنوك بالحد االدنى المقرر للنسبة  ( 

في    14ومتطلبات االحتیاطي اإللزامي ( حیث تلتزم البنوك باالحتفاظ لدى البنك المركزي بأرصدة دائنة ال تقل عن نسبة  

ئة  في الما   10المصري بدون عائد، كما تحتفظ البنوك لدى البنك المركزي بأرصدة دائنة بنسبة    ھ المائة من ودائعھا بالجنی 

  ھ من ودائعھا بالعمالت األجنبیة التي تستحق لھا عائد )، وحدود على التركزات اإلئتمانیة للعمیل الواحد أو العمیل وأطراف 

المرتبطة)، وحدود    ھ في المائة للعمیل وأطراف  20في المائة من القاعدة الرأسمالیة للبنك للعمیل الواحد و   15المرتبطة (  

یتم وضع حدود لتركز  كما  في المائة من محفظة القروض بالنسبة للتمویل العقاري )،    10على التركزات القطاعیة (  

(كنسبة من القاعدة الرأسمالیة لكل لبنك) وفقاً لدرجة تقییم المخاطر لكل دولة وحجم  األخرى توظیفات البنوك لدى الدول  

في المائة بحد أدنى    12.5لمال التي تبلغ  الناتج القومي الخاص بھا، و نسب السیولة لدى البنوك، ونسبة كفایة رأس ا 

، رأس المال  في المائة  2.5، الدعامة التحوطیة  في المائة  4.5رأس المال االساسي المستمر  (  التحوطیة   متضمن الدعامة 

  وبالتالي یصل اجمالي المعیار + الدعامة التحوطیة الي   في المائة   4، الشریحة الثانیھ    في المائة   1.5األساسي اإلضافي  

وتطبیق منھجیة لتحدید البنوك ذات   )، متطلبات لجنة بازل   ى عل   في المائة   2بزیادة قدرھا    2019منذ ینایر    في المائة   12.5

 ً ومنھجیة الحتساب رأس المال لمواجھة تقلبات الدورة المالیة واالقتصادیة، وكذلك    ، ) D- SIBs(   األھمیة النظامیة محلیا

حیث یلتزم القطاع المصرفي المصري،    ،  III ، ومتطلبات بازل  ) IFRS9(   للتقاریر المالیة   ) 9( تطبیق المعیار الدولي رقم  
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المركزي   البنك  من  الصادرة  الرقابیة  التعلیمات  تقررھا  التي  اإلفصاح  المحاسبة  بمعاییر  بمعاییر  وكذلك  المصري، 

المصر  السیولة ف والمراجعة  تغطیة  ونسبة  الدولیة،  المعاییر  مع  المتطابقة  التمویل  ) LCR(    یة  صافي  نسبة  و   ،

في المائة، للعملة المحلیة،    20لھاتین النسبتین یتعین على البنوك اإلحتفاظ بنسبة سیولة بحد أدنى    ة وإضاف  ) NSFR( المستقر 

تقوم البنوك بتحدید دوریة احتساب    حیث   ة للعمالت األجنبیة. كما یتم احتساب نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم في المائ   25و  

النسبة وذلك وفقاً لدلیل اجراءات عمل معتمد من مجالس إدارتھا، وتحسب من خالل إجمالي أقساط القروض ألغراض  

جموع  م ض بغرض شراء سیارات لالستخدام الشخصي) من  استھالكیة (القروض الشخصیة والبطاقات االئتمانیة والقرو 

من    في المائة   50ال یتجاوز اجمالي اقساط القروض ألغراض استھالكیة نسبة  ان  تلتزم البنوك ب كما  الدخل الشھري،  

نسبة   عند  الشخصي  لإلسكان  العقاریة  القروض  (متضمنة  الشھري  الدخل  المائة    40مجموع  الدخل  في  مجموع  من 

ما یخص المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة، یجب أال تجاوز قیمة الفائض في مركز أي عملة أجنبیة نسبة  الشھري). وفی 

یجب أال تجاوز قیمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت (أجنبیة أو  و المائة من القاعدة الرأسمالیة.    في    10

في المائة. كذلك    10العجز في مراكز العملة المحلیة للحد المذكور نسبة في المائة، ویخضع الفائض أو  20محلیة) نسبة  

یلتزم القطاع المصرفي  ، حیث  یتم تطبیق منھجیة بازل لتحدید مدى تكون مخاطر نظامیة ناتجة عن النمو المفرط لالئتمان 

وكذا بمعاییر المحاسبة    ي مصر المصرى بمعاییر اإلفصاح التي تقررھا التعلیمات الرقابیة الصادرة من البنك المركزى ال 

 . والمراجعة المصریة المتطابقة مع المعاییر الدولیة 

صندوق النقد العربي) وكذلك جھات    ، صندوق النقد الدولي   ، یتم اإلعتماد على دراسات وتقاریر خارجیة (مثل البنك الدولي 

ات مثل وزارة التخطیط والمالیة واالستثمار  داخلیة (البنك المركزي المصري، الھیئة العامة للرقابة المالیة، بعض الوزار 

من جانب آخر، یتم تطبیق اختبارات الضغوط بصورة ربع سنویة لبیان مدي     .والصناعة) لدى تنفیذ السیاسات االحترازیة 

لك  تأثیر المخاطر المختلفة على اإلستقرار المالي وكذلك مدى فاعلیة أدوات السیاسات االحترازیة المعتمدة لمنع تراكم ت 

   .المخاطر 

في ضوء قیام قطاع مراقبة المخاطر الكلیة  ذلك  التنسیق ما بین السیاســة االحترازیة الكلیــة والجزئیة، یتم  ب   ما یتعلق فی و 

على المستوى    تقوم اإلدارة بتقدیم تحلیل للمخاطر و القطاع المصرفي،    ھ بمتابعة وتقییم المخاطر النظامیة التي قد تواجھ 

التي قد تؤدي الى اتخاذ   ) Prudential -Micro(   لالقتصاد والنظام المالي إلى إدارة السیاسة االحترازیة الجزئیة الكلي  

اإلجراءات المناسبة لدرء أي مخاطر متوقعة. بالنسبة للتنسیق مع الجھات الرسمیة األخرى المعنیة في القطاع المالي. في  

االحترازیة الكلیــة والسیاسات االقتصادیة األخرى من خالل انعقاد اجتماعات  ھذا الصدد، یتم التنسیق ما بین السیاســــة 

دوریة بین ممثلي السیاســـــة االحترازیة الكلیــة والسیاسات االقتصادیة األخرى، لمناقشة توجھات ھذه السیاسات ومدى  

  . ي تأثیر ھذه السیاسات على االستقرار المال 

یتوفر إطار قانوني شامل للرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحویالت    ھ للقطاع المالي، فإن فیما یخص البنیة التحتیة  

 ) RTGS(   االلكترونیة، ویتم تقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول، عالوة على تطبیق نظام التسویات اآلنیة 

  ري العمل على إنجاز إستعمال رقم الحساب الموحدونظام التقاص االلكتروني ونظام االستعالم االئتماني العام، كذلك جا 

 )IBAN (    كما یتوفر شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة، ومركز لتسجیل الضمانات الممنوحة لقاء التسلیفات في القطاع
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اإلعتماد    ، یتم حالیا إعداد إجراءات ھ في السیاق نفس   .المالي ودلیل حوكمة منشور وملزم للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

   . تقییمات باقي البني التحتیة   وتتوالى للتقییم لنظام التسویة اللحظیة بالجنیھ المصري، بالدوالر األمریكي  

 : 2021موجز عن أھم الجھود التي قام بھا المصرف المركزي لتعزیز البینیة التحتیة للنظام المالي في عام  وفیما یلي  

وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري باعداد قواعد وتعلیمات نظم وخدمات الدفع  : قام فریق العمل المختص بنظم  أوًال 

حیث تم تخصیص باب مستقل لنظم    2020لسنة    194وفقاً لقانون البنك المركزي والجھاز المصرفي الصادر بقانون رقم  

الدولیة أساس قانوني متین    المحلیة أو وخدمات الدفع والتكنولوجیا المالیة بما یحقق للبنیة التحتیة لألسواق المالیة سواء  

 وواضح وقابل للتطبیق لكل الجوانب الھامة الخاصة بأنشطتھا.  

 : ثانیاً: غرفة مقاصة الشیكات 

یورو)، في إطار تعزیز استراتیجیة المجلس   - (دوالر  • إطالق نظام المقاصة اإللكترونیة للشیكات بالعمالت األجنبیة   

التحول الرقمي، ومیكنة نظم الدفع المختلفة مما یمثل نقلة نوعیة في آلیات البنك المركزي  القومي للمدفوعات بدعم  

والزیادة من قدرة وتنافسیة الجھاز المصرفي المصري مع البنوك الدولیة وھو ما یتوافق مع فلسفة قانون البنوك الجدید  

 . 2020لسنة    194رقم  

كات االلكترونیة، یھدف النظام إلى استبدال النظام اإللكتروني الحالي  • بدء تنفیذ نظام مقاصة الشیكات بالصورة والشی 

المعتمد على تداول الشیكات الورقیة بنظام مقاصة یعتمد على صورة وبیانات الشیك وتوقف ورقة الشیك عند مرحلة  

ة نظام أرشفة  إیداعھا للتحصیل في البنوك، واالعتماد على صور إلكترونیة مؤمنة مع سرعة تحصیل الشیكات وإتاح 

 دقیق وسریع.  

 ً السویفت بمتابعھ تسویھ أوامر الدفع الواردة الي البنك المركزي المصري سواء بالعملة    بوحدة یقوم فریق العمل    : ثالثا

ً GPIالمحلیة أو األجنبیة وعمل إحصائیة یومیھ (  لھذه االحصائیات یتم مراقبھ النسبة المتوافق علیھا مع معاییر    ) وطبقا

 یفت. ھیئھ السو 

 ً ) یستھدف المشروع فتح حساب  AVL: مشروع إتاحة التحویل من بطاقات میزة إلى محافظ الھاتف المحمول ( رابعا

محفظة ھاتف محمول لكافة موظفي البنك المركزي المصري وربطھ ببطاقة الدفع الوطنیة "میزة" الخاصة بالمرتبات،  

وقد تم االنتھاء من تحدیث بیانات خطوط الھاتف المحمولة التابعة لموظفي البنك المركزي لدى شركات الھاتف المحمول،  

ي برنامج تعریفي لموظفي البنك المركزي بخدمة الدفع باستخدام محفظة الھاتف المحمول والبدء في  وذلك تمھیداً للبدء ف 

 إجراءات فتح الحساب لكل الموظفین وتفعیل الخدمة.  

 ً : اإلصدار الثالث من قواعد الدفع باستخدام الھاتف المحمول: في ضوء تطور الخدمات المالیة الرقمیة والحاجة  خامسا

تطویر خدمة الدفع باستخدام الھاتف المحمول باعتبارھا من أھم أدوات تحقیق الشمول المالي، فقد تم اعتماد    المستمرة إلى 

، لتشمل  2021بریل  أ اإلصدار الثالث من القواعد المنظمة لخدمات لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول في  

لمستمرة والمتطورة وتطلعات مستخدمیھا، وقد وصل عدد حسابات  العدید من اإلضافات التي من شأنھا تلبیة االحتیاجات ا 



55

  

 265من  55
 

  260بإجمالي عدد عملیات سنویة یقدر بنحو    2021ملیون حساب بنھایة دیسمبر    25محافظ الھاتف المحمول إلى نحو  

 ملیار جنیة مصري.    270ملیون عملیة بقیمة  

 ً ھاتف المحمول: تم إصدار القواعد المنظمة لتقدیم  : إصدار قواعد االدخار اإلقراض الرقمي من خالل محفظة ال سادسا

 . 2021خدمتي اإلقراض واالدخار الرقمي من خالل محفظة الھاتف المحمول في ابریل  

 ً : مشروع صرف المعاشات على محافظ الھاتف المحمول "میزة دیجیتال": یعد مشروع صرف المعاشات على  سابعا

روعات ذات السمات القومیة، حیث أنھا تدعم قاعدة الشمول المالي لما  محافظ الھاتف المحمول وبطاقات میزة من المش 

ھیئة   من  كًال  بین  تعاون  بروتوكول  توقیع  تم بالفعل  وقد  الرقمیة،  المنظومة  في  فئة أصحاب المعاشات  إدراج  من  لھا 

 الفعلي للمشروع. التأمینات االجتماعیة والجھاز القومي لتنظیم االتصاالت والبنك المركزي المصري وتم االطالق  

   ً : إصدار القواعد المنظمة للتشغیل البیني لخدمات اإلیداع والسحب النقدي من خالل مقدمي الخدمات. تاسعا: مبادرة  ثامنا

للسداد   المركزي  "البنك  مبادرة  بإطالق  المصري  المركزي  البنك  قام  اإللكتروني:  للسداد  المصري  المركزي  البنك 

من  یقرب  ما  “لنشر  إلكترونیة جدیدة وعدد    300  اإللكتروني  بیع  نقطة  بمختلف    200ألف  استجابة سریع  ألف رمز 

 . محافظات الجمھوریة 

ملیون بطاقة دفع وطنیة ذات    22.6: منظومة الدفع الوطنیة ذات العالمة التجاریة "میزة": تم إصدار ما یقرب من  عاشراً 

البرامج الحكومیة، مثل بطاقة تكافل وكرامة (تم إصدار    لعدد من   2021العالمة التجاریة "میزة" حتى نھایة شھر دیسمبر  

ملیون بطاقة)،    2,3ملیون بطاقة)، بطاقات ذوي الھمم (تم إصدار    1,5ملیون بطاقة)، بطاقة الفالح (تم إصدار    1,8

 ملیون بطاقة).    3.9ملیون بطاقة)، والمرتبات الحكومیة (تم إصدار    4,6بطاقات المعاشات (تم إصدار  

: مبادرة السداد اإللكتروني لزیادة نشر وتنشیط قنوات القبول اإللكتروني: أطلق البنك المركزي المصري في  حادي عشر 

 . مبادرة للسداد اإللكتروني لزیادة نشر وتنشیط قنوات القبول اإللكتروني   2020مایو    10

ھات البنك المركزي المصري  في إطار توج اآللي:  مبادرة البنك المركزي المصري لنشر ماكینات الصراف   : ثاني عشر 

بإطالق    2020لرفع مستوى فاعلیة وكفاءة البنیة التحیة لنظم وخدمات الدفع، قام البنك المركزي المصري في یونیو  

ماكینة صراف آلي، على أن یتم نشر تلك الماكینات في المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات    6500مبادرة لنشر  

بمشاركة   بحوالي  بن   26المصرفیة  تَُقدَّر  وبتكلفة  العربیة،  مصر  جمھوریة  داخل  القطاع    2,5ك  یتحملھا  جنیھ  ملیار 

 المصرفي. 

والصغیرة   الصغر  متناھیة  الشركات  أعداد  لزیادة  اإللكترونیة  للتجارة  المصري  المركزي  البنك  مبادرة  عشر:  ثالث 

) من تجار القطاع  E-Commerceاإللكتروني عبر اإلنترنت ( ) التي تستخدم خدمات التحصیل  MSMEsوالمتوسطة ( 

لة لخدمات التجارة اإللكترونیة، قام البنك المركزي المصري بإلغاء كافة الرسوم   الخاص: بھدف زیادة عدد الشركات الُمَفّعِ

في تفعیل    ) الراغبة MSMEsالتي یتحملھا تجار القطاع الخاص من الشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ( 

) ألول مرة، مع ضرورة االلتزام بتفعیل رمز االستجابة  E-Commerceخدمات التحصیل اإللكتروني عبر اإلنترنت ( 

 السریع، وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنیة "میزة" من خالل تلك التطبیقات والمواقع اإللكترونیة. 
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:  2021) سبتمبر  Tap on Phoneلھواتف المحمولة ( خامس عشر: الموافقة على إطالق المدفوعات الالتالمسیة عبر ا 

الخدمة الجدیدة تمثل طفرة في تیسیر المعامالت المالیة اإللكترونیة، حیث یعد قبول المدفوعات الالتالمسیة على الھاتف  

مدفوعات  المحمول واألجھزة الذكیة من أحدث وسائل القبول األقل تكلفة وھي تقنیة تكنولوجیة جدیدة تسمح للتجار بقبول  

 البطاقات مباشرة على ھواتفھم أو أجھزتھم دون الحاجة إلى أي أجھزة ملحقة إضافیة. 

سادس عشر: أھم القواعد الُمَصدرة: تم إصدار عدد من القواعد بھدف تھیئة البیئة التشریعیة المناسبة للتحول إلى مجتمع    

 لي:  أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتمثل أھم تلك القواعد فیما ی 

   2021القواعد المنظمة للتسویة اللحظیة بالعمالت األجنبیة تم إصدارھا في مارس . 

   2021اإلصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول تم إصدارھا في إبریل . 

   2021قواعد االدخار واإلقراض الرقمي من خالل محفظة الھاتف المحمول تم إصدارھا في إبریل . 

   2021القواعد المنظمة لتحصیل الشیكات بالعمالت األجنبیة تم إصدارھا في مایو . 

   2021قواعد التشغیل البیني لمقدمي الخدمات تم إصدارھا في یولیو . 

   2021قواعد شبكة المدفوعات اللحظیة تم إصدارھا في أكتوبر . 

   ُمتعدد العُمالت    - التسویة اللحظیة بالعملة األجنبیة  قواعد تسویة معامالت غرف المقاصة بالعملة األجنبیة في نظام

 . 2021تم إصدارھا في نوفمبر  

   إطالق نظام التسویة اللحظیة متعدد العمالت لتنفیذ التسویة اللحظیة للمدفوعات المتبادلة بین البنوك داخل جمھوریة

 مصر العربیة بالعمالت األجنبیة.  

  ُمتعدد    - المقاصة لالشتراك في نظام التسویة اللحظیة بالعملة األجنبیة    القواعد الفرعیة التي تنظم التزامات غرف

   . العُمالت 

"قواعد تسویة معامالت غرف المقاصة بالعملة    2021نوفمبر   23أصدر البنك المركزي المصري في  من جانب آخر،  

م التزامات غرف المقاصة التي ترید  " والتي تنظ - ُمتعدد العُمالت    - األجنبیة في نظام التسویة اللحظیة بالعملة األجنبیة  

ُمتعدد الُعمالت، األمر الذي من شأنھ أن یتیح مقاصة أوامر الدفع    - شتراك في نظام التسویة اللحظیة بالعملة األجنبیة  اإل 

التسویة والتنفیذ  صغیرة القیمة المتبادلة بین البنوك المصریة داخل جمھوریة مصر العربیة بالعمالت األجنبیة، لیتم إجراء  

تَُمثِّل ھذه القواعد البیئة التشریعیة الالزمة إلطالق خدمة    النھائي لھا من خالل نظام التسویة اللحظیة ُمتعدد العُمالت. 

) للمدفوعات صغیرة القیمة بالعمالت األجنبیة بالتعاون مع المحول القومي شركة بنوك مصر  ACHالمقاصة اآللیة ( 

EBC حقیق العدید من المزایا للقطاع المصرفي؛ من أھمھا خفض تكلفة أوامر الدفع صغیرة القیمة  ؛ والتي من شأنھا ت

بالعملة األجنبیة الُمتبادلة بین البنوك المصریة، وتقلیل الزمن الالزم لتنفیذ وتسویة ھذه النوعیة من أوامر الدفع إلى یومین  

ع، ویدعم التكامل التقني مع النظم الحدیثة المعمول بھا في القطاع  عمل وذلك بما یتوافق مع كافة المعاییر الدولیة لنظم الدف 

 المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي. 

  



57

  

 265من  57
 

 المملكة المغربیة 

  التنسیق مع ھیئاتب یقوم    ھ علما أن ( اإلستقرار المالي في الدولة    من أھم الجھات المسؤولة عن تعزیز   بنك المغرب عتبر  ُی 

المتعلق بمؤسسات االئتمان    103-   12األخرى ووزارة المالیة في ھذا الخصوص)، وقد تطرق القانون رقم  الرقابة المالیة  

والھیئات المعتبرة في حكمھا للرقابة االحترازیة الكلیة وتسویة صعوبات مؤسسات االئتمان ونظام ضمان الودائع. وتجدر  

في استقرار القطاع المالي الوطني في إطار القانون األساسي  تم توسیع مھام البنك المركزي لتشمل المساھمة    ھ اإلشارة أن 

  . 2019یولیــو    15الذي نــشر في الجریــدة الرســمیة في    17-40لبنك المغرب رقم  

  : بما یلي   103- 12من القانون    109تنص المادة  ستقرار المالي،  طار وضع تعریف محدد لإل إ وفي  

والذي یمكنھ أن    و جزئي للنظام المالي أ خطر شمولي ھو خطر اضطراب الخدمات المالیة ناتج عن عجز كلي   -

 .تصاد ق نتائج خطیرة على اإل   إلى یؤدي  

حترازیة كلیة ھي جمیع أدوات التنظیم والرقابة المتعلقة بالقواعد االحترازیة للمؤسسات المالیة الھادفة  إ رقابة   -

 .ر النظام المالي وضبط الخطر الشمولي الى المحافظة على استقرا 

القیام بالرقابة اإلحترازیة الكلیة على القطاع المالي، وتتألف من   التنسیق والرقابة على المخاطر الشمولیة  عھد إلى لجنة ُی 

لسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرسامیل كما  ا لسلطة المكلفة بمراقبة التأمینات واإلحتیاط اإلجتماعي و ا ممثلین لبنك المغرب و 

 المھام التالیة: تشمل ممثلین عن وزارة المالیة، ویعھد إلى ھذه اللجنة  

 .تنسیق أعمال أعضائھا فی ما یتعلق باإلشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتھا  .1

مة المشتركة المطبقة على  تنسیق الرقابة على الھیئات التي تراقب الكیانات المكونة لتجمع مالي، وكذلك األنظ  .2

 .ھذه المؤسسات 

 .تحدید المؤسسات المالیة ذات األھمیة الشمولیة وتنسیق األنظمة المشتركة المطبقة علیھا وكذلك رقابتھا  .3

 .تحلیل وضعیة القطاع المالي وتقییم المخاطر الشمولیة  .4

 .تأثیراتھا تنفیذ جمیع التدابیر للوقایة من المخاطر الشمولیة والحد من   .5

ً   تنسیق أعمال حل األزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتھا والتي تكتسي خطراً  .6    . شمولیا

  .تنسیق التعاون وتبادل المعلومات مع الھیئات المكلفة بمھام مماثلة بالخارج  .7

إجراء تحلیالت ودراسات    ھ فیُعھد ل   أما القسم الخاص باإلستقرار المالي في بنك المغرب (قسم الرقابة اإلحترازیة الكلیة)، 

لتحدید وتقییم المخاطر المالیة النظامیة ورصد المخاطر الناجمة عن التجمعات المالیة بالتنسیق مع مدیریة الرقابة البنكیة،  

والسلطة المغربیة لسوق الرسامیل وسلطة اإلشراف على التأمین واالحتیاط االجتماعي، وكذلك دراسة واقتراح التدابیر  

الالزمة للتخفیف من المخاطر النظامیة للجنة االستقرار المالي وتتبع تنفیذ القرارات الصادرة عن لجنة التنسیق ومراقبة  

  ي. المخاطر النظامیة، كما یقوم بإصدار التقریر السنوي لالستقرار المال 
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أصدر بنك المغرب مجموعة    االستقرار المالي لتعزیز    2021أھم القوانین والتعلیمات الصادرة خالل عام  وفیما یتعلق ب 

 :، أھمھا والتعلیمات من القوانین  

  5 مذكرة توجیھیة لبنك المغرب رقم/W/2021   المتعلقة بالمخاطر المالیة ذات الصلة بالتقلبات المناخیة. حیث

لى دمج مخاطر  أنھ فضال عن تحدید المخاطر، تدعو المذكرة التوجیھیة النظام البنكي والمؤسسات االئتمانیة إ 

ستراتیجیة، واعتماد نظام لتقییم وإدارة ومراقبة المخاطر، ومالءمة الحكامة مع التحدیات  المناخ في توجھاتھا اإل 

 الجدیدة للتنمیة المستدامة، وإعداد تقاریر دوریة حول دمج مخاطر المناخ في سیاسات منح القروض 

   6التعمیم رقم/W/2021   2021مارس    4  ي التطبیق ف ة للبنوك والذي دخل حیز  المتعلق بنسبة الرافعة المالی. 

  3التعمیم رقم/W/2021    رأس المال   ة ی الداخلي لكفا   م یی التق   ة ی المتعلق بعمل . 

واصل بنك المغرب    ، الصحیة غیر المسبوقة   استمرار االزمة   ظل   في ، و المبادرات التي قام بھا البنك المركزي وفیما یخص  

قیادة أعمال اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة التنسیق والرقابة على المخاطر الشمولیة من خالل المراقبة الشھریة لمؤشرات  

 .المخاطر التي تتعرض لھا قطاعات البنوك والتأمین وسوق رأس المال، والتي من المرجح أن تؤثر على االستقرار المالي 

  2019سنوات الماضیة    تقییم الثالث شر اإلطار االستراتیجي لسیاستھ االحترازیة الكلیة. أیًضا وبعد إجراء  كما قام البنك بن 

، أعد البنك، إلى جانب السلطات الرقابیة األخرى للقطاع المالي، خارطة طریق جدیدة لالستقرار المالي للفترة  2021  ـ 

التحوالت العمیقة التي تم إحداثھا أو تم تسریعھا خالل    ، مع األخذ في االعتبار، على وجھ الخصوص، 2024  ـ   2022

 فترة األزمة الصحیة (الرقمنة والتقلبات المناخیة على وجھ الخصوص). 

اإلطار التنظیمي لإلشراف    األخرى وضع واصل بنك المغرب بالتنسیق مع السلطات الرقابیة المالیة    ذلك، بالتزامن مع  

ھذا   على  المالیة.  التجمعات  الموافقة   و، النح على  مبدأ  البنوك إلدخال  قانون  تعدیل  التعمیم  homologation   تم  على 

بنك   كما عمل  الخصوص.  على وجھ  التجمعات  ھذه  باإلشراف على  المتعلق  وزارة    المغرب، المشترك  بالتشاور مع 

على استكمال آلیة منح السیولة الطارئة المنصوص علیھا في النظام األساسي للبنك كجزء من مھمتھ    والمالیة، االقتصاد  

 للمساھمة في االستقرار المالي. 

فیما یخص النسب والمتطلبات الرقابیة التي تھدف إلى تعزیز مرونة القطاع المصرفي، فقد تم إصدار تعمیم حول متطلبات   

وكذلك تخفیض متطلبات االحتیاطي اإللزامي (القانوني)  ،    2021مارس    4دخل حیز التنفیذ في  نسبة الرافعة المالیة والذي  

و في ظل الجائحة تم تخفیض    2020في یونیو    ھ في المائة (قرار مجلس البنك المركزي بعد اجتماع   0في المائة إلى    2من  

في المائة    8.5لیتراجع بذلك الحد األدنى إلى    ،   2022نقطة أساس لغایة منتصف    50الدعامة التحوطیة لرأس المال بحدود  

ن نسبة كفایة رأس  ا فیما یتعلق بنسبة المالءة علما   في المائة   11.5في المائة إلى    1بالنسبة لمعامل األموال الذاتیة من الفئة  

دود على التركزات  في المائة ، كذلك یوجد ح   12في المائة ونسبة كفایة رأس المال التنظیمي تبلغ      9  ألساسي تبلغ ا   المال 

 في المائة من رأس المال التنظیمي.    20االئتمانیة للعمیل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة تبلغ  

 ً تحصیل البیانات الالزمة والتتبع المستمر للتغیرات في نسبة القرض إلى    أما بالنسبة ألدوات السیاسة اإلحترازیة، یتم حالیا

 .الصلة الدخل لضمان التحكم المناسب في المخاطر ذات   ى مدیونیة إل قیمة العقار المرھون ونسبة ال 
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االحترازبة الكلیة التابع    قام قسم الرقابة   أما بالنسبة للتفاعل بین السیاسة اإلحترازیة الكلیة والسیاسات اإلقتصادیة األخرى، 

الكلیة   السیاسة االحترازبة  التفاعالت بین  لتحلیل  المغرب بوضع إطار  والسیاسات االقتصادیة األخرى كالسیاسة  لبنك 

ھناك تنسیق وتشاور مع وزارة المالیة بشأن ھذه الموضوعات، وال سیما سیاسة المالیة العامة  ،  النقدیة والسیاسة المالیة 

 . والضریبیة 

ومركز    ، ونظام تقاص الكتروني   ، ئتمانیة إ وشركة معلومات   )، RTGS(   یتوفر لدى المملكة المغربیة نظام تسویات آلیة 

)  IBAN(   إلیداع األوراق المالیة، كما تم تطبیق خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال ویتم استخدام رقم الحساب الموحد 

عالوة على توفر إطار قانوني شامل یتضمن    ، إضافة إلى توفر شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة   ، للعملیات الخارجیة 

في حین ان    ، لتحویالت االلكترونیة، ویتوفر دلیل للحوكمة منشور وملزم للبنوك الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع وا 

 . بمساعدة مؤسسة التمویل الدولیة التابع للبنك الدولي   نظام استعالمات ائتماني عام  بنك المغرب یعمل على انجاز  

في ظل تداعیات األزمة    ، 2021لتعزیز البینیة التحتیة للنظام المالي في عام    بنك المغرب الجھود التي قام بھا  وفیما یتعلق ب 

حیث عملت بشكل طبیعي    ، كان ھناك تتبع وثیق لجمیع البنى التحتیة لألسواق المالیة (وخاصة النظامیة منھا)   الصحیة، 

تعلیمات الدفع الخاصة بھم    دون أي حادث كبیر مع مستوى عاٍل من الموثوقیة واإلتاحة مما یسمح للمشاركین بإصدار 

 .تحت أفضل الظروف األمنیة 

 الجمھوریة الیمنیة  

الجھة المسؤولة عن االستقرار المالي بالتنسیق مع وزارة المالیة، وقد تطرق قانون البنك    البنك المركزي الیمني یعتبر  

ر وتوفیر السیولة على نحو سلیم  إلى أن ھدف البنك ھو تحقیق استقرار األسعا )  5( مادة    2000لسنة  )  14( المركزي رقم  

بشأن أنظمة    2006لسنة  )  40( من القانون رقم  )  3( إلیجاد نظام مالي مستقر یقوم على آلیة السوق. كذلك أشارت المادة  

إدارة أنظمة الدفع والرقابة علیھا،   المركزي في  إلى تعزیز دور البنك  المالیة والمصرفیة االلكترونیة  الدفع والعملیات 

وتشجیع استخدامھا بھدف رفع الكفاءة للنظام المالي والنظام االقتصادي والحفاظ على االستقرار المالي والنقدي، ویقوم  

بإدارة السندات الحكومیة ( أذون الخزانة ) نیابة عن وزارة المالیة، حیث أشار قانون البنك المركزي رقم  البنك المركزي  

ب) إلى تحدید نظام سعر صرف األجنبي بالتشاور مع الحكومة، كذلك تضمنت    2فقرة ( )  5( مادة    2000لسنة  )  14( 

 . بموجب القانون   ھ باختصاصات بأن یقدم البنك النصح للحكومة حول أي موضوع یتعلق  )  36( المادة  

في ھذا السیاق، ال یوجد جھة مختصة لإلستقرار المالي، بل عادة یتم اتخاذ القرارات من اإلدارة العلیا في البنك بناء على   

 . بیانات واردة من عدة جھات في البنك المركزي 

ً   ھ لتعزیز االستقرار المالي في الدولة فإن   ھ من جانب آخر، وفي إطار سعی  على استصدار تعلیمات خاصة    یتم العمل حالیا

تتعلق بحوكمة وإدارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لھا، كذلك إعداد التعلیمات الخاصة بالقواعد التنظیمیة ألنظمة  

ك من اجل الرقابة للمحافظة على أسعار الصرف،  الدفع، وتتمثل التعلیمات والتعامیم في طلب بیانات إضافیة من البنو 

وفي ظل التحدیات التي تمر   .وكذلك تعلیمات صدرت تتعلق بطلب بیانات عن البطاقات االئتمانیة المصدرة لعمالء البنوك 

بیة،  بھا الدولة، فان التركیز األساسي تمثل في المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة المحلیة مقابل العمالت األجن 
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فقد تم تحدید أسعار صرف معینة للمستوردین من أجل امتصاص السیولة والحد من التالعب، كذلك تم رفع أسعار الفوائد  

  .في االستثمار في أذون الخزانة 

في المائة،    25یقوم البنك المركزي بتطبیق بعض أدوات السیاسة االحترازیة مثل متطلبات االحتیاطي اإللزامي بنسبة  

إضافة إلى وضع    المائة، في    25في المائة، ونسبة السیولة لدى البنوك بنسبة    8لنسبة كفایة رأس المال بنسبة    وضع حدود 

أما   .في المائة، وال یتم احتساب نسبة مدیونیة األفراد إلى دخلھم   25حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبیة بنسبة  

لم یتم حتى اآلن تطبیق متطلبات بازل    ھ لعمل باألدوات االحترازیة الكلیة فإن فیما یتعلق بإرساء الوضع القانوني لتفعیل ا 

III     المالیة الدورة  تقلبات  لمواجھة  المال  رأس  الحتساب  منھجیة  یتوفر  ال  كما  القطاعیة،  المال  رأس  ومتطلبات 

رقم   المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  تطبیق  تعلیمات  وضع  یتم  بینما  تغطیة  )  IFRS9(  9واالقتصادیة،  ونسبة 

ال یتم اختبار مدى فعالیة أدوات السیاسة اإل حترازیة الكّلیة المعتمدة، ویتم التفاعل بین الجھات المختلفة  .) LCR( السیولة 

المسؤولة عن المكونات المختلفة للنظام المالي من خالل التنسیق بین البنك المركزي الذي یعتبر مسؤول عن السیاسة  

ووزارة المالیة التي تعتبر مسؤولة عن السیاسة المالیة إلیجاد معالجات معینة تتعلق باالستقرار االقتصادي للدولة  النقدیة 

 . بشكل عام 

نظام  وفیما یتعلق بمدى توفر البنیة التحتیة للنظام المالي فإن البنك حالیا التسویات اآلنیة اإلجمالیة الفوریة بصدد إنجاز  

 )RTGS  ( لكتروني، وكذلك نظام المفتاح الوطني، وال یتوفر شركة معلومات ائتمانیة، وال مركز لتسجیل  ونظام التقاص اإل

الضمانات الممنوحة لقاء التسلیفات، أما بشأن نظام استعالمات ائتماني عام ، فقد كان موجود في فرع البنك المركزي أي  

ا أن البنك بصدد إنجاز إطار قانوني شامل یتضمن  كم  .قبل صدور القرار الجمھوري بنقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن 

الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحویالت اإللكترونیة، كما تتوفر خدمة الدفع بواسطة الھاتف النقال وكذلك دلیل  

  .للحوكمة منشور وملزم للبنوك فقط، بینما ال یتوفر شركة وطنیة لمقاصة األوراق المالیة 

الصادرة عن بنك التسویات الدولیة   PFMI's بیق المبادئ الدولیة للبنیة التحتیة ألسواق المال في الیمن أما فیما یتعلق بتط 

 . ال یوجد سوق لألوراق المالیة حتى اآلن في الیمن   ھ فإن 

 الخالصة 

توفیر منظومة  بّین الفصل الجھود الكبیرة التي بذلتھا المصارف المركزیة في تعزیز مرونة القطاع المصرفي من خالل 

تشریعات تواكب أفضل الممارسات الدولیة ووفق أفضل المعاییر الدولیة، حیث إن مواصلة تحدیث منظومة التشریعات  

القطاع المصرفي  تعزیز قدرة    ستؤدي إلى   وتوفیر البنیة التحتیة المناسبة للنظام المالي وفق قواعد العمل المصرفي السلیم 

وقد دأبت معظم المصارف المركزیة في الدول العربیة إلى تطبیق  مالیة بشكل عام،  العربي على إستیعاب الصدمات ال 

على مؤشرات المتانة المالیة للقطاع  9والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (   IIIمتطلبات بازل   )، مما سینعكس إیجاباً 

حیث    وعیة موجودات ھذا القطاع. ن   المحتملة ویحسن متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات    وسیعزز من المصرفي  

سیبین الفصل الثالث تحلیالً شامالً ألداء القطاع المصرفي في الدول العربیة، وسیبرز دور المصارف المركزیة في تعزیز  

المالیة  القطاع وسالمة مراكزه  (   . مرونة  الجدول  یبین  الكلیة  1- 2كما  السیاسة اإلحترازیة  أمثلة على بعض األدوات   (

عدد من الدول العربیة، علماً أن بعض ھذه النسب قد تكون تغیرت جراء حزم التحفیز التي تبنتھا المصارف  المطبقة في 
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وال بد من اإلشارة إلى أن تطبیق ھذه    المركزیة للحد من آثار جائحة فیروس كورونا المستجد على النشاط االقتصادي. 

ً   – المتطلبات ساھم وبوضوح   بإستیعاب القطاع المصرفي في الدول العربیة لصدمة فیروس    - كما سیتم توضیحھ الحقا

دور المتطلبات اإلحترازیة والرقابیة في الحفاظ على القطاع المصرفي خالل ھذه   كورونا المستجد، حیث سنبین الحقاً 

 الجائحة غیر المسبوقة. 

رقابیة المطبقة من قبل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  ): أمثلة على بعض المتطلبات اإلحترازیة وال 1- 2جدول ( 
 العربیة على القطاع المصرفي 

 الدولة  

نسبة القرض  
العقار   إلى قیمة 

   المرھون 
(LTV) 

نسبة الدین  
  الدخل  إلى 

(DTI) 

نسبة كفایة  
رأس المال  

 التنظیمي 

نسبة األصول  
 ) 1(  السائلة 

الرافعة  
 المالیة 

تطبیق  
متطلبات  

بازل  
III 

تطبیق  
المعیار  
الدولي  
للتقاریر  
المالیة  

 9رقم  

معیار نسبة  
تغطیة  
 السیولة 

معیار  
صافي  
التمویل  
 المستقر 

منھجیة  
للتعامل مع  

البنوك  
ذات  

األھمیة  
النظامیة  
(DSIBs) 

 √ X √ √ √ %4 %100-%70 %12 - - األردن 

بشكل   - %10 %11.50 %50-%30 %80- 85( 2)  اإلمارات 
 √ جزئي 

مطبق على  
خمسة بنوك  
كبرى معتمدة  

من قبل  
المصرف  
 المركزي 

مطبق على  
خمسة بنوك  
كبرى معتمدة  

من قبل  
المصرف  
 المركزي 

√ 

 √ √ √ √ √ %3 - %12.50 %50 - البحرین 

قید   -  - %10 %40 %80 تونس 
 اإلعداد 

قید  
 قید اإلعداد  X √ اإلعداد 

 √ √ √ √ √ %3 %20 %10.5 -  ( 3)  %90 السعودیة 
 - √ √ √ √ √ 30%  12.5% - - العراق 
 √ √ √ √ √ %4.5 - %10.50( 4)  %60 %80 ُعمان 

 √ √ √ √ √ %4 %25 %13 %50 %85-%30 فلسطین 

 √ √ √ √ √ %3 %18 %10.5 %40-%30 %80-%50 الكویت 

 X √ √ X √   %25 %8 - %120 لیبیا 

 √ √ √ √ √ %3 %25-%20 %12.50 %50 - مصر 

 √ X √ √ √ %3 %100 %12 - - المغرب 

 X √ X X X -  %25 %8 -  -  الیمن 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 .السیولة الرقابیة المعتمدة لدیھبل بالتعریف الخاص بكل مصرف مركزي وفقاً للنسب  ، معیاري نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقربالنسبة ال تتعلق  )1(
للمقیمین (للقرض السكني األول بقیمة    في المائة  80وفي المائة    85للمواطنین   فیما یخص دولة اإلمارات العربیة المتحدة، فنسبة القرض إلى قیمة العقار الممنوح   )2(
  .2020مارس  في    في المائة  5). بحیث تم زیادة نسبة القرض الى القیمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة األولى برفعھا بنسبة  كحد أقصى  أقلملیون درھم إماراتي    5

، أما بعد ذلك فقد أصبحت دینامیكیة وفقاً لمستوى دخل العمیل وإلتزاماتھ 2018أغسطس % لغایة شھر  45-% 33فیما یخص نسبة الدین إلى الدخل فتتراوح بین  )4(
 (أي تعتمد على قواعد التمویل المسؤول).

تم وقد  ،   Capital)(Conservation Buffer  بما فیھ نسبة رأس المال الوقائي  في المائة  13.5أن نسبة كفایة رأس المال المعتمدة للبنك المركزي العماني ھي    )4(
 .في المائة 12.25إلى   خالل جائحة فیروس كورونا المستجد  اإلجراءات التحفیزیة حزمةتخفیض ھذه النسبة من ضمن 
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 تطورات أداء القطاع المصرفي في الدول العربیة والمخاطر المحتملة 
 

والتقییم المستمر لمخاطره  أھمیة سالمة القطاع المصرفي    2008في عام  أبرزت األزمة المالیة العالمیة األخیرة  

 ً إیجابا ینعكس  الذي  حیث    األمر  واإلقتصادي،  المالي  اإلستقرار  ال یعلى  المصرفيلعب  في    قطاع  أساسیاً  دوراً 

النمو  من  یُعزز    بمااإلقتصاد والمتمثل بتوفیر السیولة واإلحتیاجات التمویلیة لتمویل األنشطة اإلقتصادیة المختلفة  

االقتصادي. كانت المراكز المالیة لعدد كبیر من البنوك بدایة األزمة، مستقرة في الوالیات المتحدة األمریكیة، ولكن  

تلو اآلخر بسبب مخاطر العدوى، بل وتعدى ذلك  تعثر بنك لیمان براذر ز أدى إلى انھیار البنوك األخرى واحداً 

قتصادات  إ  كبّدحدود الوالیات المتحدة األمریكیة بحیث وضعت النظام المالي العالمي برمتھ في مخاطر، األمر الذي  

استق أن  اإلشرافیة  السلطات  قناعة  ذلك  عزز  عدیدة،  لسنوات  باھظة  المالي  الدول خسائر  النظامین  من  كل  رار 

واإلقتصادي ال یتحقق إال إذا تم أخذ المخاطر المالیة واإلقتصادیة (جنباً إلى جنب) باإلعتبار عند إتخاذ القرارات  

كذلك أكدت أزمة فیروس كورونا المستجد أھمیة الدور الذي یلعبھ القطاع    .في السیاسات اإلقتصادیة واإلحترازیة

طة اإلقتصادیة بقطاعاتھ المختلفة أثناء الظروف اإلقتصادیة الصعبة، كما أن إستقرار النظام  المصرفي في دعم األنش

 .   قرارات السیاستین النقدیة والمالیة أثناء األزمةالمصرفي كان سبباً رئیساً في دعم 

 
اإلقتصاد الوطني بالسیولة  تبرز أھمیة القطاع المصرفي في الدول العربیة، من خالل دوره الحیوي المتمثل في رفد  

بلغ  إذ    ،الالزمة لألنشطة اإلقتصادیة المختلفة، ویُعتبر القطاع المصرفي في الدول العربیة أھم مكون للنظام المالي 

المالي فيموجودات القطاع المصرفي    متوسط حجم  القطاع  في نھایة عام  الدول العربیة    إلى إجمالي موجودات 

افةً لذلك، یُعد القطاع المصرفي في الدول العربیة كبیر الحجم إذا ما قورن بالناتج  في المائة. إض 95 حوالي 2021

القطاع مقوم  بلغ حجم موجودات ھذا  فقد  ً المحلي اإلجمالي،  ترلیون    4.0حوالي    2021بالدوالر في نھایة عام    ا

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربیة، األمر الذي یوضح أھمیة    137دوالر مشكالً ما نسبتھ  

أن   على اإلستقرار اإلقتصادي والمالي في الدول العربیة، خصوصاً  تعزیز متانة ھذا القطاع وبما ینعكس إیجابیاً 

، وخصوصاً  رات اإلقلیمیة والعالمیةھذا القطاع واجھ العدید من التحدیات والمخاطر التي أفرزتھا األوضاع والمتغی

أزمة فیروس كورونا المستجد، التي ألقت بظاللھا على القطاع المصرفي، وولدت ضغوطات على السیولة لدیھا،  

ستقرار المالي، فرض نفسھ على  شكلت الجائحة تحدیاً أمام اإلحیث . وزیادة في مخاطر اإلئتمان والتشغیل والسوق

تھدت في المحافظة على تحقیق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار ج إالمصارف المركزیة التي  

المصارف المركزیة إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة القطاع  سعت  ستقرار المالي. فمن جھة،  سعیھا لتعزیز اإل

متناھیة  الشركات  ا  األفراد والشركات، ال سیم  يبإتخاذ كافة السبل لحمایة قطاع  قامتالمالي، ومن جھة أخرى،  

إتخذت العدید من المصارف المركزیة إجراءات تحفیزیة ووقائیة شملت ضخ  وقد    الصغر والصغیرة والمتوسطة. 

السیولة في القطاع المصرفي من خالل تخفیض أسعار أدوات السیاسة النقدیة واإلحتیاطي النقدي اإللزامي. كما  

الفصل الثالث
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للقطاع ات اإلنتاجیة، األمر الذي ساھم في تمكین القطاع المصرفي  قامت بتعزیز منظومة ضمان القروض دعماً 

لذلك، تبنت معظم المصارف المركزیة برامج دعم للقطاعات   من تأجیل سداد قروض األفراد والشركات. إضافةً 

 ستدامتھا. إاإلنتاجیة بھدف ضمان 

 
والمعیار    IIIمعظم الدول العربیة متطلبات بازل    يونتیجة لجھود المصارف المركزیة العربیة، وتبنبالرغم من ذلك،  

رقم   المالیة  للتقاریر  ال9الدولي  لدى  المالیة  المتانة  مؤشرات  العربي  ، حققت  المصرفي  جیدةقطاع  ، حیث  نتائج 

في المؤشرات الرئیسة ألداء القطاع المصرفي   جیدة مستویات  أظھرت البیانات اإلحصائیة المجمعة للبنوك العربیة  

بصورة مجمعة، وإن كان ذلك قد یتفاوت في حالة بعض الدول العربیة، حیث ظھر تأثیر التحدیات والظروف  العربي  

فیھا القطاع المصرفي  أداء  العربیة على  الدول  التي تواجھھا بعض  أداء 3الصعبة  الفصل تطور  ، یستعرض ھذا 

 .5,4القطاع المصرفي في الدول العربیة ومخاطره 
 

 القطاع المصرفي في الدول العربیة موجودات  .أ
 

في   المصرفي  القطاع  موجودات  حجم  أخذ 

 ) الفترة  خالل  بالنمو  العربیة  - 2013الدول 

عام  2016 خالل  نسبیاً  إستقر  ثم   (2017  ،

.  )2021-2018(   فترةخالل اللیُعاود اإلرتفاع  

أفرزتھا   التي  والتحدیات  الظروف  من  بالرغم 

أن   إال  المستجد،  كورونا  فیروس  أزمة 

موجودات القطاع المصرفي في الدول العربیة 

حاجز   مرة  ألول  دوالر    4كسر  ملیارات 

عام   نھایة  في  إذ2021أمریكي  حجم    ،  بلغ 

حوالي   األمریكي  بالدوالر  مقوماً  الموجودات 

عام    4,031 نھایة  في  أمریكي  دوالر  ملیار 

مقابل2021 دوالر    3,840حوالي    ،   ملیار 

أي بمعدل نمو    ، 2020أمریكي في نھایة عام  

(شكل    5.0بلغ   المائة  الذي  )1- 3في  األمر   ،

یعكس ثقة العمالء والسوق بالقطاع المصرفي،  

ھذا  حیث   تحقیق  المصرفي  القطاع  استطاع 

مو بالرغم من التحدیات الكبیرة التي فرضتھا  نال

 
 . التي یُعاني منھا لبنان والتحدیاتبسبب الظروف ، 2019ضمن ھذا الفصل تعكس مؤشرات عام فیما یخص لبنان، إن األرقام الواردة      3
عربیة في قد یطرأ تعدیالت طفیفة على بعض النسب في األعوام السابقة في ھذا الفصل مقارنةً بما تم ذكره في تقریر االستقرار المالي في الدول ال      4

ھا كانت بیانات أولیة، أو إضافة بعض العام السابق، ھناك عدة أسباب في ذلك، منھا: قیام بعض المصارف المركزیة بتعدیل بعض البیانات كون
 الدول العربیة األخرى بحیث تم إدخالھا في العام الحالي عند إحتساب بعض النسب اإلجمالیة الخاصة بالقطاع المصرفي. 

الفصل    5 ویشمل ھذا  العربیة،  النقد  المركزیة ومؤسسات  المصارف  الفصل:  بیانات ھذا  ،  الجزائر ،  تونس البحرین،  اإلمارات،  األردن،  مصدر 
 . ما لم یتم ذكر خالف ذلك ، ، موریتانیا، الیمن المغربلیبیا، مصر، لبنان، جیبوتي، السعودیة، السودان، العراق، ُعمان، فلسطین، قطر، الكویت، 

 : تطور حجم الموجودات (مقوم بالدوالر) لدى القطاع المصرفي العربي1- 3شكل 
 ) 2021-2013ة (خالل الفتر
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نمو السیولة ، ویعود السبب الرئیس في ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي إلى  جائحة فیروس كورونا المستجد 

سبیل المثال تبني سیاسات    بسبب اإلجراءات التحفیزیة المتخذة من قبل المصارف المركزیة العربیة منھا على  لدیھا

  السلبیة على   لمواجھة تداعیات جائحة كورونا وإنعكاساتھا، وذلك  نقدیة تیسیریة وتحریر بعض ھوامش رأس المال

أما على المستوى اإلفرادي للدول .  جائحة فیروس كورونا المستجد  أثناءالتدفقات النقدیة لقطاعي األفراد والشركات  

(  العربیة، یبی2- 3فالشكل  العربیة،)  الدول  في  المصرفي  القطاع  موجودات  نمو  معدل  الموجودات    ن  شھد حجم 

ت  التي واجھ،  بعض الدول العربیةالدول العربیة باستثناء    معظملدى    2022للقطاع المصرفي ارتفاعاً خالل عام  

من جھة، وإنخفاض سعر صرف العملة المحلیة فیھا مقابل الدوالر األمریكي من جھة   والتحدیات  بعض الظروف

بالمرتبة األولى من حیث تحقیق أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي    مصریةال، جاءت البنوك  في ھذا السیاق .  أخرى

 في المائة  10.0في المائة و  15.3  بمعدل  سعودیةال   البنوك و   جزائریةالبنوك ال  في المائة، تلیھا  23.0بلغ    العربي

التوالي  ال،  على  المرتبة  ال  رابعةوفي  بلغ    فلسطینیةالبنوك  المائة  9.0بمعدل  الرئیس في نمو في  السبب  ، ویرجع 

السعودیة والفلسطینیة إلى تحقیق معدالت نمو مرتفعة في حجم اإلئتمان في نھایة  ولدى البنوك المصریة    الموجودات

عام    2021عام   في  الحقاً.  2020مقارنةً  ذكره  على  سنأتي  القطاع    كما  أصول  نمو  یُعزى  المثال،  سبیل  على 

في   و المصرفي  رئیس  السعودیة  مصر  اإلبشكل  القروض    الجید رتفاع  إلى  سجلتھ  والقروض  الذي  اإلستھالكیة 

من جھة أخرى، تراجع    .رىأخإقتصادیة  ، إضافةً إلى قطاعات  العقاریةالممنوحة للقطاعات الصناعیة والتجاریة و

الدوالر  مقابل  المحلیة  العملة  صرف  أسعار  تراجع  بسبب  والسودان  لیبیا  في  ملحوظ  بشكل  الموجودات  حجم 

 األمریكي.

 
لموجودات   النسبي  التوزیع  یخص  فیما  أما 

البنوك   زالت  فال  العربي،  المصرفي  القطاع 

إذ   األكبر،  الحصة  على  تستحوذ  اإلماراتیة 

اإلماراتیة البنوك  عام   في  إستحوذت  نھایة 

في المائة من موجودات   22.4  نسبةعلى    2021

القطاع المصرفي العربي، تلیھا البنوك السعودیة  

في المائة، بمعنى أن    21.7بحصة سوقیة بلغت  

على   إستحوذت  والسعودیة  اإلماراتیة  البنوك 

القطاع    44.1  حوالي موجودات  من  المائة  في 

القطاع    أما فیما یخص حصة.  المصرفي العربي

دول الخلیج  المصرفي في دول مجلس التعاون ل

في نھایة عام    من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي  في المائة  67.8  على ما نسبتھ  تإستحوذ   فقد  العربیة،

، إذ بلغت آنذاك  2020حافظت تقریباً على حصتھا السوقیة المحققة في نھایة عام  ، أي أن حصة دول المجلس  2021

إجمالي في المائة من    66.1حوالي    2019ام  ع  وقیة في نھایةفي المائة، في حین بلغت الحصة الس  66.0حوالي  

(من غیر دول مجلس التعاون لدول الخلیج   موجودات القطاع المصرفي العربي. أما بالنسبة للدول العربیة األخرى

في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي    13.6  ، فقد إستحوذت البنوك المصریة على ما نسبتھالعربیة) 

: التوزیع النسبي للقطاع المصرفي العربي من إجمالي الموجودات كما  3-3شكل       
 2021 في نھایة عام
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في المائة   3.5في المائة و   3.7في المائة،    4.2والجزائرية بما نسبته  واللبنانية  ها كل من البنوك المغربية  تتل  ،العربي

  .)3- 3على التوالي (شكل 

  
أما متوسط نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية، فقد أخذت اتجاهاً  

إذ بلغت النسبة    ) بشكل طفيف، 2019- 2016خالل الفترة ( )، إال أنها إنخفضت  2016- 2013تصاعدياً خالل الفترة ( 

مقابل    2019في المائة في نهاية عام    142بالمتوسط  

ع   144 نهاية  في  المائة  أن  2018ام  في  علماً   ،

)  2017- 2013هاية أعوام الفترة ( المتوسط بلغ في ن 

، إال أنه وبفعل جائحة فيروس  في المائة   135حوالي  

قتصاد، فقد  كورونا المستجد، وأثرها السلبي على اإل 

ليصل إلى    2020في نهاية عام  قفز متوسط النسبة  

قتصادي  اإلنكماش اإل في المائة، ذلك في ضوء    159

على   الطلب  وإرتفاع  جهة،  من  الجائحة  بسبب 

أدى   الذي  القطاع    إلى اإلئتمان  موجودات  نمو 

، لكن عاودت النسبة للرجوع على مستوياتها الطبيعية بعد تحسن المؤشرات االقتصادية  المصرفي من جهة أخرى 

 ).  4- 3(شكل    2021في المائة في نهاية عام    136لتصل إلى  

  
وتعكس هذه النسب أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية نظراً إلرتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات  

الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خالل إستخدام السياسات اإلحترازية  

أما على المستوى  ى ال سيما السياستين النقدية والمالية.  الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات اإلقتصادية األخر 

في    286.0، إذ بلغت  البحرينية والبنوك القطريةتعود لكل من البنوك    2021عام  في  اإلفرادي فكانت النسبة األعلى  

أنه في    279.0المائة و  التوالي، علماً  المائة على 

في   (أي  السابق  العام  إحتلت    )،2020عام  في 

في    1005.3لبنوك اللبنانية وبنحو  المرتبة األولى ا

وتُعزى هذه النسبة الكبيرة بشكل رئيس إلى    المائة،

التحديات التي يشهدها االقتصاد اللبناني، من حيث  

الظروف  بسبب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إنكماش 

الليرة  صرف  أسعار  وتراجع  لبنان،  في  الراهنة 

ئحة فيروس كورونا  اللبنانية، إضافة إلى تأثير جا 

أما الدول التي كانت لها النسبة األقل فقد   المستجد.

وال الموريتانية  البنوك  بلغت  سودانيةكانت  ، حيث 

لديها   المائ  42النسبة  وفي  على   5ة  المائة  في 

الناتج  ): تطور نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى 4-3شكل (      
  )2021-2013( المحلي اإلجمالي خالل الفترة
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في عام  لظروف والتحدیات التي شھدھا  اھو    نخفاض النسبة، فیما یخص السودان فقد كان السبب الرئیس إلالتوالي

 .) 5-3(شكل  2021

 
 

 الدول العربیة ھیكل موجودات القطاع المصرفي لدى  ب. 

  
محفظة التسھیالت اإلئتمانیة تُشكل المكون األكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي. فقد بلغت قیمة ال زالت 

  ، ملیار دوالر أمریكي  2,440حوالي    2021التسھیالت الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدوالر في نھایة عام  

والسبب  في المائة،    1.2بلغت  طفیفة    نخفاضإ أي بنسبة    2020ملیار دوالر أمریكي في نھایة عام    2,469مقابل  

الطلب على  ھو تراجع    طفیفتراجع الال   ھذا  في

اإلئتمان نظراً لتراجع حدة أزمة فیروس كورونا 

عام   نھایة  نھایة   2021في  في  علیھ  كانت  عما 

محفظة  2020عام   تراجع  من  وبالرغم   ،

عام   نھایة  في  اإلئتمانیة  إال  2021التسھیالت   ،

الفترة   في  علیھ  كانت  مما  أعلى  بقیت  أنھا 

إعتماد  )،  2013-2019( زیادة  إلى  یُشیر  مما 

بمنح  البنو المتمثلة  الرئیسیة  أعمالھا  على  ك 

التسھیالت في نھایة عام   التسھیالت. فقد شكلت 

إجمالي   61حوالي    2021 من  المائة  في 

الوتیرة  الموجودات،   (التي كانت علیھا  وبالتالي حافظت على نفس  الفترة    تراوحت )، حیث  2020-2013خالل 

في    59  حوالي  ، إذ بلغت النسبة آنذاك2017باستثناء نھایة عام  في المائة،    )64-61(في الفترة المذكورة بین  النسبة  

 .)6-3المائة (شكل 

 
أدت جائحة فیروس كورونا المستجد إلى نمو اإلئتمان بشكل ملحوظ، حیث    2020تجدر اإلشارة إلى أنھ في عام  

قتصادیة، من أھمھا الصناعة والطاقة والسیاحة والتجارة  عدد من القطاعات اإلأثرت الجائحة على التدفقات النقدیة ل

سیاسات في مواصلة دفع  أمام صانعي ال  الخارجیة والداخلیة والنقل والصحة والتعلیم، األمر الذي شكل تحدیاً كبیراً 

في المائة من الناتج    70كون أن القطاعات المتأثرة باإلغالق الجزئي أو الكلي تساھم بنحو ،  عجلة التنمیة في دولھم 

یساھم   القطاع  ھذا  أن  علماً  األزمة،  والمتوسطة خالل  قطاع المشروعات الصغیرة  كذلك تأثر  اإلجمالي،  المحلي 

كما    45بحوالي   الرسمیة.  العمالة  وثلث  المحلي اإلجمالي  الناتج  من  المائة  الجائحةشفي  ً   كلت  لإلستقرار     تحدیا

المالي، حیث أن التدفقات النقدیة للقطاعین المصرفي والمالي تأثرت سلباً، من خالل إحتمالیة تعثر عمالء البنوك  

والمؤسسات المالیة، من قطاعي الشركات على اختالف أحجامھا واألفراد على حد سواء، مما تتطلب إجراءات  

زیة، بشكل یحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراریتھ وفق قواعد العمل فوریة من قبل المصارف المرك

المصرفي والمالي السلیم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة منھا المشروعات المتناھیة الصغر والصغیرة  

 ھم اإلئتماني. والمتوسطة، إضافةً لحمایة األفراد من مخاطر تعثرھم وقدرتھم على السداد، حفاظاً على تصنیف

): تطور حجم كل من التسھیالت والموجودات (مقومة بالدوالر) ونسبة  6- 3شكل (
التسھیالت إلى الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة خالل الفترة  

)2013 -2021 ( 

 
  ص��وق ال�ق� الع��ي.2022ال���ر: اس���ان تق��� اإلس�ق�ار ال�الي ، 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

الر
دو

ار 
ملی

حجم التسھیالت حجم الموجودات )العمود األیمن(نسبة التسھیالت إلى الموجودات 



67

  

 265من  67
 

 
إحتلت   فقد  اإلفرادي  المستوى  على  أما 

ین  تالمرتب   واإلماراتیة  السعودیةالبنوك  

بلغ   حیث  التوالي،  على  والثانیة  األولى 

حجم التسھیالت الممنوحة من قبلھا مقوماً  

حوالي   ملیار    488.6و  549.1بالدوالر 

على التوالي،    2021دوالر في نھایة عام  

البنوك   والمصریةتلتھا  بحجم    القطریة 

بلغ   197.2و  334.2  حوالي  تسھیالت 

ملیار دوالر على التوالي. أما البنوك األقل  

على التوالي،  ملیار دوالر    1.1ملیار دوالر و  0.7  بحجم تسھیالت بلغ حوالي  الجیبوتیة والسودانیةفقد كانت البنوك  

فیما یخص تراجع حجم محفظة التسھیالت اإلئتمانیة في السودان، فبسبب الظروف والتحدیات التي شھدھا في عام  

   .) 7-3(شكل  2021ذلك تراجع سعر صرف العملة المحلیة في عام  ، وك2021

 
مع نھایة عام  2021المرتبة األولى من حیث نمو حجم التسھیالت خالل عام    مصریةوإحتلت البنوك ال ، مقارنةً 

ویعود ھذا اإلرتفاع إلى نمو حجم التسھیالت الممنوحة لكل من الحكومة    في المائة،  24.5بمعدل نمو بلغ    2020

شركات  فیھا  (بما  والشركات  واألفراد 

العام) العربیة القطاع  للدول  بالنسبة  أما   .

جاءتاألخ فقد   سعودیةالالبنوك    رى، 

األ البنوك  ثم  ومن  الثانیة    ردنیةبالمرتبة 

إذ بلغ معدل نمو تسھیالتھا  بالمرتبة الثالثة،  

المائة  15.5 المائة  11.7و  في  على    في 

السودانیة البنوك  جاءت  فیما   التوالي، 

، وذلك بسبب  بالمرتبتین األخیرتین  یبیةوالل 

یواجھھا القطاع  الظروف والتحدیات التي  

السودان في  سعر  ثوتأ  لیبیاو  المصرفي  ر 

  ).8-3(شكل  صرف العملة المحلیة
 

المرتبة األولى، فقد بلغت النسبة في نھایة   عُمانیة أما بخصوص نسبة التسھیالت إلى الموجودات، فقد إحتلت البنوك ال 

وھذا قد یدل على ارتفاع شھیة المخاطر لدى ھذه البنوك، في حین كانت النسبة ،  في المائة   74.0حوالي    2021عام  

ئتمانیة الممنوحة  انخفاض حجم التسھیالت اإل ویُعزى.  في المائة   15.0، حیث بلغت النسبة نحو  لیبیااألقل للبنوك في  

بالفوائد الدائنة والمدینة   بمنع التعامل  2013) لسنة  1ثر المباشر للقانون رقم ( لى األإاللیبي    المصرفيمن القطاع  

بالظروف والتحدیات التي    دولةفي جمیع المعامالت المدنیة والتجاریة، ناھیك عن تأثر المناخ االستثماري في ال 

 .) 9-3(شكل  وارتفاع مخاطر االئتمان المصرفي تواجھھا لیبیا

ة ): معدل نمو التسھیالت لدى القطاع المصرفي العربي بشكل إفرادي كما في نھای8- 3شكل (
 2021عام 
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أما فیما یخص نسبة التسھیالت اإلئتمانیة المقدمة من القطاع المصرفي العربي إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي،  

عاودت النسبة إلى مستویاتھا  في المائة،    102حوالي  لتصل إلى    2020ھذه النسبة في نھایة عام    قفزت  بعد أنف

مقارنةً    2021في المائة بسبب تحسن الظروف االقتصادیة في عام    77لتصل إلى    2021الطبیعیة في نھایة عام  

  بسبب   2020في عام  بة  النس  حیث إرتفعت)،  10-3(شكل    بفعل جائحة فیروس كورونا الُمستجد  2020مع عام  

معظم   إقتصادات  في  إنكماشات  حدوث 

الدول العربیة وازدیاد حجم اإلئتمان نتیجة 

قطاعي   واجھھا  التي  الصعبة  للظروف 

والشركات،   التسھیالت  األفراد  نسبة  أما 

إلى   الخاص  للقطاع  الممنوحة  اإلئتمانیة 

إجمالي التسھیالت فقد شكلت في نھایة عام  

نسبتھ    2021 المائة  63.5ما  مقابل   ،في 

. في 2020في المائة في نھایة عام    63.7

حین شكلت التسھیالت اإلئتمانیة الممنوحة  

نسبتھ   ما  الخاص  المائة   57.3للقطاع  في 

نھایة عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

نھایة   64.9مقابل    ، 2021 في  المائة  في 

ھذا تجدر اإلشارة إلى أن كل   ،2020عام  

الممنوحة  اإلئتمانیة  التسھیالت  نسبة  من 

التسھیالت،   إجمالي  إلى  الخاص  للقطاع 

الممنوحة   اإلئتمانیة  التسھیالت  ونسبة 

المحلي   الناتج  إلى  الخاص  للقطاع 

قبل   من  بالغ  باھتمام  تحظى  اإلجمالي، 

تقیس   األولى  فالنسبة  الرقابیة،  السلطات 

ا القطاع  المخاطر  مزاحمة  لتقییم  علیھا  یُعتمد  الثانیة  والنسبة  لإلستثمار،  الموجھة  للسیولة  الخاص  للقطاع  لعام 

وبالتالي توجیھ   ،فھي تقیس مدى تناسب نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع حجم النشاط االقتصادي  ، النظامیة

  ین بأنھا تقیس المخاطر النظامیة من منظور   االئتمان نحو القطاعات االقتصادیة المنتجة، وتكمن أھمیة ھذه النسبة

مالي واقتصادي من خالل دراسة مدى تناغم وانسجام تحرك مؤشرین ھامین: األول التسھیالت الممنوحة للقطاع  

یتم تقدیر حجم فجوة    Ⅲالخاص من قبل المؤسسات المالیة، والثاني الناتج المحلي اإلجمالي، وحسب متطلبات بازل  

ب (الفرق  الخاص  نسبة  ین  اإلئتمان  للقطاع  الممنوح  ا اإلئتمان  لھذه  إلى  التاریخي  واإلتجاه  المحلي اإلجمالي  لناتج 

الدوریة التقلبات  لمواجھة  المال  رأس  ھامش  وھي  ھامة  إحترازیة  أداة  تفعیل  تفعیل/عدم  لغایات  وذلك   النسبة) 

(Counter Cyclical Capital Buffer)     حال كانت فجوة اإلئتمان تتجاوز  والتي یتم فرضھا على البنوك في

 في المائة.  2

العربي بشكل إفرادي كما  ): نسبة التسھیالت إلى الموجودات لدى القطاع المصرفي 9- 3شكل (
 2021ي نھایة عام ف
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 ھیكل المطلوبات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة ج. 
 

لدى   للمطلوبات  مكون  أھم  القطاع  بتحلیل 

المصرفي في الدول العربیة وھو الودائع، فقد  

نسبة المطلوبات   أخذت  إلى  الودائع    إجمالي 

(إ الفترة  خالل  تنازلیاً  )،  2016-2013تجاھاً 

  2017عاودت النسبة اإلرتفاع في نھایة عام  

في    60.8في المائة بعد أن كانت    65.6لتبلغ  

عام   نھایة  في  النسبة  2016المائة  أن  إال   ،

عامانخفض  نھایة  في  مجدداً    2018  يت 

في   60.6في المائة و  62.8لتصل إلى    2019و

التوالي المائة   مجدداً  على  ارتفعت  ثم  ومن   ،

 في المائة  62.9و  في المائة  63.2لتستقر عند  

التوالي    2021و  2020  يفي نھایة عام على 

اإلفرادي،  11-3(شكل   المستوى  على   .(

البنوك   والفلسطینیة    یة جیبوت الجاءت 

  82.1  بنسب بلغت   والثانیة  األولى  تینبالمرتب 

في حین كانت أقل ،  في المائة  81.8و  في المائة

یة، إذ بلغت النسبة حوالي  سوداننسبة للبنوك ال

  ). 12-3في المائة (شكل  22.2

  
المصرفي  القطاع  ودائع  واصلت  وقد  ھذا 

 ) الفترة  خالل  )  2021-2013ارتفاعھا 

الـ   عتبة  للعام    2000وتخطت  دوالر  ملیار 

على التوالي، حیث بلغ حجم الودائع    خامسال

حوالي   بالدوالر  دوالر    2,559مقوماً  ملیار 

  2,426مقابل    ، 2021أمریكي في نھایة عام  

عام   نھایة  في  أمریكي  دوالر    2020ملیار 

في المائة، في حین بلغ حجم   5.5وبمعدل نمو 

األعوام   نھایة  في    2014،  2013الودائع 

  2019و  2018و   2017و  2016و  2015و

،  ملیار دوالر  1,964وملیار دوالر،    1,926ملیار دوالر، و  1,876ملیار دوالر،    1,728مقوماً بالدوالر حوالي  

). یُذكر أن الرتفاع حجم الودائع  13-3على التوالي (شكل  ملیار دوالر    2,168وملیار دوالر    2,168و،  2,096و

): تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي العربي 12- 3شكل (
 2021على المستوى اإلفرادي في نھایة عام 

 
  صندوق النقد العربي.2022اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
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لى سبیل المثال: ثقة العمالء بالقطاع المصرفي العربي،  ) دالالت إیجابیة عدیدة منھا ع2021-2013خالل الفترة (

ب البنوك  سیاسات  تبنتھا إنجاح  التي  المالي  الشمول  سیاسات/استراتیجیات  نجاح  المدخرات،  من  المزید  جتذاب 

ى  بما یُعزز من فرص الوصول إل السلطات الرقابیة، األثر اإلیجابي للخدمات المالیة التي تعتمد على التقنیات المالیة

  ویل والخدمات المالیة.مالت
 

فقد   العربیة  البنوك  لدى  الودائع  ھیكل  عن  أما 

الجاریة  (الودائع  الخاص  القطاع  ودائع  شكلت 

في    93.8ما نسبتھ  والودائع اإلدخاریة واآلجلة)  

،  2021المائة من إجمالي الودائع في نھایة عام  

،  2020في المائة في عام    88.8  ما نسبتھمقابل  

نھایة في المائة من إجمالي الودائع في    89.3و

النسبة  2019و  2018ي  عام بلغت  حین  في   ،

،  2017في المائة في نھایة عام    86.1حوالي  

،  90.7، و86.2، و85.7علماً أن النسبة بلغت  

األعوام    91.1و نھایة  في  المائة  ،  2016في 

ص بالقطاع  على التوالي، ویُشیر ارتفاع النسبة إلى عدة دالئل إیجابیة، منھا ثقة القطاع الخا  2013و  2014،  2015

 ). 14-3(شكل  ، وتوفیر المزید من السیولة لدعم اإلستثمارالمصرفي العربي

 
القطاع الخاص بالدوالر    ،وفیما یخص مكونات ودائع  الودائع اإلدخاریة واآلجلة مقومة  بلغت  ملیار    1,215فقد 

ملیار دوالر في   1,038و  ،2020ملیار دوالر في نھایة عام    1,160حوالي  ، مقابل  2021دوالر في نھایة عام  

 محققةً بذلك أعلى قیمة خالل  2019نھایة عام  

) المقابل  ).  2021-2013الفترة    واصلت في 

الجاریة   ملحوظ  نموھا  الودائع  للعام  بشكل 

إذ    سادسال التوالي،  الودائع  على  حجم  بلغ 

بالدوالر   مقوماً  ملیار   923حوالي  الجاریة 

  865حوالي  ، مقابل  2021دوالر في نھایة عام  

ملیار    835و  ،2020ملیار دوالر في نھایة عام  

، أي بمعدل نمو بلغ  2019دوالر في نھایة عام 

في المائة، علماً أن حجم الودائع اإلدخاریة   3.7

  55.1بلغ حوالي    2021حقق نمواً في نھایة عام  

 .)15-3(شكل   2013في المائة عما كان علیھ في عام 

 

): تطور نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لدى القطاع  14- 3شكل (
  )2021-2013خالل الفترة (  المصرفي في الدول العربي
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البنوك   جاءت  اإلفرادي،  المستوى  على  أما 

األولى    واإلماراتیة  السعودیة بالمرتبتین 

بلغ   بالدوالر)  (مقوماً  ودائع  بحجم  والثانیة 

دوالر    561.2حوالي   ملیار    543.7وملیار 

على التوالي، في    2021دوالر في نھایة عام  

جیبوتي   من  كل  في  البنوك  جاءت  حین 

ودائع  بالمرتبتین األخیرتین بحجم  وموریتانیا 

دوالر    2.1بلغ   على   2.0ملیار  دوالر  ملیار 

 .)16-3والي (شكل الت

 
أما التوزیع النسبي للودائع لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة، فقد إستحوذت بنوك دول مجلس التعاون لدول 

في المائة من إجمالي   64.4الخلیج العربیة على  

حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في 

عام   السعودیة 2021نھایة  البنوك  أن  علماً   ،

واإلماراتیة والقطریة إستحوذت على ما نسبتھ 

في   53.4 الودائع  حجم  إجمالي  من  المائة  في 

عام   األخرى 2021نھایة  العربیة  الدول  أما   .

الخلیج  لدول  التعاون  مجلس  دول  غیر  (من 

بالمرتبة  المصریة  البنوك  جاءت  فقد  العربیة) 

(وال إثالث األولى  عربیاً)،  بلغت  ة  في   16.0ذ 

  .) 17- 3(شكل    2021المائة في نھایة عام 

 
وعند مقارنة نسبة كل من المطلوبات والودائع  

الفترة   خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى 

إلى  2013-2021( الودائع  نسبة  أن  یتبین   ،(

الناتج المحلي اإلجمالي إرتفعت بشكل واضح  

، قبل أن تنخفض  ) 2016-2013خالل الفترة (

في نھایة عام   في    80لتصل إلى    2018قلیالً 

حوالي  المائة، إال أنھا عاودت اإلرتفاع لتصل  

المائة    84 ثم  2019في نھایة عام  في  ، ومن 

في    97لتصل إلى    2020في نھایة عام    قفزت

كورونا   فیروس  أزمة  تداعیات  بسبب  المائة 

فقد عاودت النسبة  2021، أما في عام  دى معظم الدول العربیة المستجد على االقتصاد وحدوث إنكماش إقتصادي ل 

كما في   ،النسبي لحجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي ): التوزیع17- 3شكل (
 2021نھایة عام 
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أما نسبة إجمالي المطلوبات  .  في المائة  77لتنسجم مع قیمھا لفترة ما قبل جائحة فیروس كورونا المستجد لتصل إلى  

أنھا  141لتصل إلى    2021إنخفضت في نھایة عام    إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد في    عت ارتف  في المائة، علماً 

ً بعد أن أخذت اتجاھ  2019و  2020ي  نھایة عام ً ھبوطی  ا مقارنةً بنھایة    2017و  2018بشكل طفیف في نھایة عامي    ا

(شكل  على التوالي    2019و  2020في عامي    في المائة  139في المائة و  146إذ بلغت النسبة حوالي    ،2016عام  

3-18.(  

 
لتصل    2017في المائة في نھایة عام    90.5فیما یخص نسبة القروض إلى الودائع، فقد ارتفعت النسبة من حوالي  

فقد إنخفضت النسبة بشكل طفیف لتبلغ    2019، أما في نھایة عام  2018عام  في المائة في نھایة    100.7إلى حوالي  

في المائة بسبب ارتفاع الطلب    102.3لتصل إلى    2020في نھایة عام    ثم عاودت اإلرتفاع  من، وفي المائة  97.1

علماً    المائة،  في  95.3، فقد بلغت النسبة  2021. أما في نھایة عام  على اإلئتمان جراء أزمة فیروس كورونا المستجد

) لتصل إلى أعلى مستوى لھا في نھایة عام 2016-2013أن ھذه النسبة سجلت إرتفاعاً بشكل مستمر خالل الفترة (

). یُذكر أن نسبة القروض إلى الودائع تُعتبر أداة ھامة للتنبؤ  19-3(شكل    في المائة  103.1، إذ بلغت حوالي  2016

ل البنوك  تعرض  سیولة، بإمكانیة    مخاطر 

تغطیة  إ على  البنك  قدرة  لقیاس  ضافة 

ما   وغالباً  مستقر،  بتمویل  یتكون القروض 

وودائع  األفراد  ودائع  من  المستقر  التمویل 

تتجاوز  فعندما  المالیة،  غیر  الشركات 

فجوة  البنوك  تواجھ  الودائع،  قیمة  القروض 

األسواق  إلى  دخولھا  تقیید  إلى  تؤدي  تمویل 

كبیرة زادت   المالیة. وكلما كانت فجوة التمویل 

إحتمالیة تعرض البنوك لمخاطر سیولة، لكن 

في المقابل یؤخذ على ھذه النسبة أنھا ال تراِع 

من  أطول زمنیاً  ھیكل اإلستحقاق لكل من التسھیالت والودائع، حیث من المعروف أن آجال التسھیالت تكون عادةً 

  (NSFR) ونسبة صافي التمویل المستقر  (LCR) آجال الودائع. لذا تبرز ھنا أھمیة إستخدام نسبة تغطیة السیولة 

لقیاس مخاطر السیولة لدى البنوك، كون ھذه النسب أدق وتأخذ باإلعتبار ھیكل اإلستحقاقات )  Ⅲ(حسب مقررات بازل  

 .لبسط ومقام كل نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

الجھاز المصرفي في الدول العربیة كما في ): نسبة القروض إلى الودائع لدى 19- 3شكل (
 2021نھایة 

 
   ي، صندوق النقد العرب2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي. 
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 د. القواعد الرأسمالیة للبنوك العربیة 

على التوالي، قد یرجع ذلك إلى الحرص الكبیر الذي   ثامنتواصل تحسن القواعد الرأسمالیة للبنوك العربیة للعام ال  

من  تعزز  آمنة  مستویات  إلى  والوصول  لھا،  الرأسمالیة  القواعد  تدعیم  في  ذاتھا  والبنوك  الرقابیة  السلطات  أولتھ 

لیة. اإلستقرار المالي في تلك الدول وتحافظ على سالمة األوضاع المالیة للبنوك وتحمیھا من أي تقلبات أو أزمات مستقب

) الفترة  القطاع خالل  لھذا  الرأسمالیة  القواعد  نمو  العربي  للقطاع المصرفي  المجمعة  البیانات  - 2013فقد أظھرت 

(مقومة 2021 الرأسمالیة  القواعد  بلغت  إذ   ،(

في نھایة   ملیار دوالر   479.6  بالدوالر) حوالي 

ملیار دوالر في نھایة   452.6مقابل    2021عام  

 6.0، أي بنسبة نمو بلغت حوالي  2020عام  

(شكل   المائة  القواعد 20-3في  أن  علماً   ،(

في المائة عما    57.9  الرأسمالیة إرتفعت بنسبة 

الذي 2013كانت علیھ في نھایة عام   ، األمر 

یُعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجھة 

عل  قدرتھ  من  ویعزز  المحتملة  ى المخاطر 

 .استیعاب الصدمات 
 

 . مؤشرات السالمة المالیة ھـ
مدى   تعكس  أنھا  إلى  إضافة  للبنك،  المالي  الوضع  حول  مبكر  إنذار  نظام  بمثابة  المالیة  السالمة  مؤشرات  تُعتبر 

للبنك من حیث إدارة مطلوباتھ وموجوداتھ بكفاءة، والقیام بدوره في الوساطة المالیة مع   تشغیلیةالقدرة والكفاءة ال 

تمتعھ بالمالءة المالیة، وكذلك تبین قدرة البنك على مقابلة متطلبات كفایة رأس المال والسیولة وتحقیق مستویات  

منھما لكل  المالیة  مناسبة  الصدمات  إستیعاب  قدرتھ على  اتعزز من  في . یستعرض  المؤشرات  ھذه  أبرز  لتقریر 

 القطاع المصرفي لدى الدول العربیة:

 
المال: .1 رأس  كفایة  معدل  أداة   مؤشر  المال  رأس  المالیة    مھمةیعد  الصدمات  تحمل  على  البنوك  قدرة  من  تعزز 

واإلقتصادیة والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لھا، وقد جاء االھتمام بالمالءة المالیة من قبل البنوك  

م والسلطات الرقابیة لما لھا من أھمیة كبیرة على سالمة المراكز المالیة للبنوك. وتعتبر كفایة رأس المال من أھ

وامتصاص   الصدمات  تحمل  على  البنوك  قدرة  النسبة  ھذه  تقیس  حیث  المالیة،  المالءة  لقیاس  المستخدمة  النسب 

الخسائر مما ینعكس إیجاباً على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك، وخالل األزمة المالیة العالمیة األخیرة تبین أن  

دة عالیة تكفي لمواجھة المخاطر، وقد أدى إفراط البنوك  من البنوك لم تمتلك رؤوس أموال ذات نوعیة وجو  اً عدد 

في الدیون داخل وخارج المیزانیة لتآكل تدریجي لرؤوس أموالھا وبالتالي تضاعف خسائرھا اإلئتمانیة، وقد قامت 

من خالل إصدار    Ⅱبازل    مقررات لجنةلجنة بازل للرقابة المصرفیة بإجراء مجموعة من التعدیالت الجوھریة على  

  البنوك  نوعیة رؤوس أموالوتھدف إلى تعزیز قدرة  )،  Ⅲشادات جدیدة بخصوص رأس المال والسیولة (بازل  إر

تتمثل بتعزیز وتحسین نوعیة وكمیة رؤوس    Ⅲالستیعاب الصدمات. ولعل من أھم التعدیالت ضمن معیار بازل  

الرأسمالیة للقطاع المصرفي في الدول العربیة خالل  ): تطور قیمة القواعد 20- 3شكل (
  ) 2021- 2013(  الفترة
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ة تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة  األموال لدى البنوك من خالل احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعیة عالی

المخاطر واستیعاب الخسائر. وقد ركز المعیار على إعادة تعریف رأس المال والتركیز على الجزء الذي یتصف  

فإن رأس المال   Ⅲبازل   مقرراتوبموجب    ،(Tier1 Capital)العادیة  بأعلى جودة والمسمى حقوق حملة األسھم  

 .في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر 10.5التنظیمي للبنوك یجب أال یقل عن 

 
المال فیما یخص متوسط نسبة كفایة رأس  

،  6لدى القطاع المصرفي في البنوك العربیة

على   النسبة  حافظت  الجیدةفقد    مستویاتھا 

) وبنسب أعلى  2021-2015خالل الفترة (

بازل  معیار  حسب  دولیاً  المطبقة  تلك  من 

Ⅲ  ، القطاع تمتع  إلى  یُشیر  الذي  األمر 

المصرفي العربي بمالءة عالیة ویعزز من 

استیعاب   على  المحتملة،  قدرتھ  الخسائر 

النسبة في   بلغ متوسط  نھایة األعوام  حیث 

،  2018في المائة في عام    16.9مقابل    على التوالي،  في المائة  17.7و  17.8و  17.8  حوالي   2019و  2020و  2021

في المائة،    17.6  في المائة،  17.2  حوالي  2013،  2014،  2015،  2016،  2017  في حین بلغت خالل األعوام 

 ). 21-3في المائة على التوالي (شكل  16.1في المائة و 16.0ائة ، في الم 17.3

 
نسبة   مقارنة  لدى  ولدى  المال  رأس  كفایة 

یتبین    القطاع المصرفي بین الدول العربیة،

البنوك    العراقیة والمصریة والجزائریةأن 

المر   والثالثة   والثانیة  األولى  اتبإحتلت 

في المائة   52.1  بنسبة كفایة رأسمال بلغت

المائة    22.5و المائة    22.3وفي  على في 

عام  التوالي   كانت  2021في  حین  في   ،

یة، إذ بلغت  سودانقل لدى البنوك ال النسبة األ

النسبة المطبقة    بما یقل عنفي المائة،    7.1

بازل   مقررات  وفق    10.5وھي    Ⅲدولیاً 

المائة حجم  في  ارتفاع  بسبب  وذلك   ،

عام   مع  مقارنةً  مرات  أربعة  من  ألكثر  تضاعفت  التي  بالمخاطر  المرجحة  للظروف    2020الموجودات  نظراً 

 .)22-3(شكل قتصاد السوداني إلوالتحدیات التي یواجھھا ا

 
 في المائة.  52.1بلغت  Outliers)(تم إستثناء البنوك العراقیة من إحتساب متوسط كفایة رأس المال نظراً لتحقیقھا قیم كبیرة جداً  6

): نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة بشكل إفرادي  22- 3شكل (
 ) 2021- 2013(  للفترة
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تعتبر نسبة التسھیالت غیر العاملة (التسھیالت المتعثرة) إلى إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة  مؤشر جودة األصول: .2

من أھم النسب التي تقیس جودة األصول لدى  

المالي  اإلعسار  مخاطر  إن  حیث  البنوك، 

األصول.   نوعیة  من  أغلبھا  في  تبدأ  للبنوك 

إضافةً لذلك فإن ھذه النسبة تعكس قدرة البنك  

وكما جمیع صول إلى سیولة.  على تحویل األ 

الدول في مختلف أنحاء العالم، تأثر القطاع  

أزمة  بآثار  العربیة  الدول  في  المصرفي 

إنعكست   حیث  المستجد،  كورونا  فیروس 

لألفراد   النقدیة  التدفقات  على  الجائحة  آثار 

جراء أزمة فیروس   والشركات، وقد ساھمت إجراءات المصارف المركزیة المتمثلة بتأجیل أقساط المتضررین من

المستجد   عام  فيكورونا  نھایة  في  مقبولة  مستویات  لتبقى ضمن  العاملة  غیر  التسھیالت  نسبة   2020  يضبط 

في    7.5و  7.2حوالي    مقابل  ،في المائة على التوالي  8.5و  في المائة  8.4  حوالي  النسبة  متوسط  ، إذ بلغ2021و

في المائة   6.5في المائة و  6.6و  في المائة  6.5  ، في حین بلغعلى التوالي   2019و  2018  يالمائة في نھایة عام

في المائة في    7.0وفي المائة    6.7على التوالي، علماً أن المتوسط بلغ    2015و  2016و  2017األعوام  في نھایة  

في متوسط نسبة التسھیالت  النسبي    )، وقد یُعزى اإلرتفاع  23-3على التوالي (شكل    2013،  2014نھایة األعوام  

(إضافةً إلرتفاعھ بسبب أزمة فیروس كورونا المستجد    2018  منذ نھایة عام غیر العاملة إلى إجمالي التسھیالت  

یشمل نطاق  ، حیث  (IFRS9)لتقاریر المالیة  عداد ا بتطبیق المعیار الدولي إلإلى بدء عدة دول  )  2020في عام  

، من الجدیر ذكره أن تطبیق المعیار المذكور سیؤدي إلى  الجیدة وغیر الجیدة  تطبیق المعیار التسھیالت االئتمانیة

تعزیز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة، فالمخصصات اإلضافیة التي قد تنتج عن تطبیق المعیار  

أس المال، حیث  تزید من قدرة البنوك على مواجھة المخاطر وتمثل حمایة إضافیة لر  )خاصة في بدایة التطبیق(

(بما  للخسائر  عتبار البعد التنبؤي  یعزز ھذا المعیار من تحوط البنوك للمخاطر من خالل بناء مخصصات تأخذ باإل

وھذا بدوره یمثل ھامش تحوط إضافي یقلل العبء على    ، ئتماناإل من الیوم األول لمنح  یشمل البعد االقتصادي)  

 رأس المال ویعزز من مالءة البنوك. 

 
البنوك   األولى    الجزائریةجاءت  بالمرتبة 

ھذه   بلغت  األعلى، حیث  النسبة  من حیث 

في   22.6حوالي  لدیھا  النسبة   المائة  في 

عام   البنوك  .  2021نھایة  من  كل  تلیھا 

.  في المائة  21اللیبیة والعراقیة بنسبة بلغت  

فسبب   الجزائریة،  البنوك  یخص  فیما 

تعثر  رتفاع نسب الإإرتفاع النسبة یعود إلى  

والصناعیة   الزراعیة  القطاعات  في 

): نسبة التسھیالت غیر العاملة إلى إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة لدى القطاع 24- 3شكل (
 %، ) 2021- 2013( المصرفي في الدول العربیة بشكل إفرادي للفترة
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فسبب اإلرتفاع    والعقاریة، اللیبیة،  البنوك  التيلى  إ یُعزى  أما  ُ   الظروف والتحدیات  ت تزال  بالنسبة   .عاني منھاال 

فقد جاء إرتفاع النسبة لدیھا بسبب ارتفاع القروض غیر العاملة لدى البنوك الحكومیة والتي تمنح    ،لبنوك العراقیةل

ً قروض التي أثرت سلبیاً على    2014أكبر من البنوك الخاصة. باإلضافة إلى الظروف التي مر بھا العراق بعد عام    ا

فیما جاءت  الخاص.  السیما من القطاع  النشاط االقتصادي بشكل عام وعلى قدرة المقترضین في تسدید القروض  

نتجت النسبة المرتفعة للتسھیالت غیر العاملة   حیث  ، في المائة  13.6بلغت    ةبنسب  رابعةال  ةبالمرتب  التونسیةالبنوك  

وتعمل الھیئات الرقابیة    ، 2010لدى القطاع المصرفي إلى أسباب ھیكلیة ومؤسساتیّة ترجع إلى فترة ما قبل سنة  

ال القطاع  مع  النسبة،  مصرفحالیاً  لھذه  التدریجي  التخفیض  النسبة   اأمي على  فقد جاءت  العربیة األخرى  الدول 

أن النسبة لدى كل من البنوك  10لبنوكھا أقل من   كانت األقل من    والسعودیة  قطریةوالالكویتیة    في المائة، علماً 

 .)24-3ي المائة على التوالي (شكل ف 1.9و 1.6و 1.4 كانت النسبة لدیھابین الدول العربیة، إذ 

 
نسبة تغطیة مخصصات  أما فیما یخص  

غیر   القروض  إجمالي  إلى  القروض 

في  المصرفي  القطاع  لدى  المنتظمة 

العربیة،   ھذه    حافظفقد  الدول  متوسط 

الجیدة النسبة   مستویاتھ  نھایة   على  في 

من التحدیات  ، وذلك بالرغم  2021عام  

فیروس  جائحة  أزمة  فرضتھا  التي 

متوسط  وك بلغ  حیث  المستجد،  رونا 

في المائة في نھایة     91.1حوالي    النسبة

مقابل  2021عام   في    87.3حوالي  ، 

في    87.8و  2020المائة في نھایة عام  

عام   نھایة  في  أن   ،2019المائة  علماً 

ارتفعت   المخصصات  تغطیة  نسبة 

عام   نھایة  في  ملحوظ    ، 2018بشكل 

بعض  فإن  إلیھ،  اإلشارة  سبقت  وكما 

الدول بدأت بتطبیق المعیار المحاسبي  

(IFRS9)  یتم المعیار  ھذا  بموجب   ،

بناء مخصصات إضافیة بشكل تحوطي  

اإل  لمنح  األول  الیوم  بحیث  ئتمان منذ   ،

مخاطر اإلئتمان،   ئتمانیأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي لتعثر اإل مواجھة  على  األمر الذي یُعزز من قدرة البنوك 

 ). 25-3(شكل  وبالتالي تعزیز االستقرار المالي

 

نسبة تغطیة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غیر المنتظمة  ): تطور 25- 3شكل (
 ) 2021-2013( خالل الفترة
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  309.7المرتبة األولى بنسبة مرتفعة بلغت    یةالكویت البنوك  أما على صعید الدول العربیة بشكل إفرادي، فقد إحتلت  

في المائة    108.6وة  ئ في الما  134.4السعودیة والعراقیة بنسب بلغت  ھا البنوك  ت، تل2021في المائة في نھایة عام  

). وبشكل  26-3(شكل  في المائة على التوالي    57.4  إذ بلغت   التونسیة، فیما كانت أقل نسبة لدى البنوك  على التوالي

عدم   عن  الناجمة  المخاطر  مواجھة  على  البنوك  قدرة  عدم  على  مؤشراً  یُعطي  قد  النسبة  ھذه  إنخفاض  فإن  عام 

غیر  اإلنتظام في سداد القروض، من جھة أخرى فإن تكوین المخصصات بصورة مبالغ فیھا قد یعطي انطباع  

القائمة في المستقبل.    ئتماناإللثقة في محفظة  مالئم لدى المستثمرین، وقد یعكس توقعات بعدم االستقرار وعدم ا

التي   القابلة للتوزیع إضافةً لذلك فإن المبالغة في تكوین المخصصات قد تحرم االقتصاد من قدر كبیر من األرباح 

 .قتصاديستثمار، ومن ثم النمو اإلستھالك واإلقد تسھم في تعزیز اإل

 
السیولة .3 األصول  مؤشر  نسبة  تُعتبر   :

أھم   من  األصول  إجمالي  إلى  السائلة 

النسب التي تقیس قدرة البنوك على الوفاء  

باإل عالیة بالتزاماتھا  أصول  على  عتماد 

من  أسرع  بشكل  للتسییل  وقابلة  الجودة 

ھذه   حافظت  وقد  األخرى،  األصول 

المصرفي القطاع  لدى  الدول    النسبة  في 

على مستویات جیدة تراوحت بین    العربیة 

في المائة)، فقد    34.5  -ائةفي الم  27.3(

في المائة في نھایة عام   31.4حوالي  في المائة، مقابل    32.7لیصل على    2021إرتفع متوسط النسبة في عام  

وبالرغم من ضغوطات أزمة فیروس كورونا )،  27- 3(شكل    2019في المائة في نھایة عام    34.5و،  2020

مع عام    2020النسبة في عام  ، وتراجع  المستجد على السیولة لدى البنوك حققت  ، إال أن النسبة  2019مقارنةً 

في نھایة عام    لیبیةل، فقد كانت أعلى نسبة للبنوك ا صعید الدول العربیة بشكل إفراديأما على  .  2021إرتفاعاً 

 46.6وفي المائة  56.4بنسب بلغت والفلسطینیة واألردنیة  الجزائریة في المائة، تلتھا البنوك 68.4بنسبة بلغت 

  8.4، في حین كانت أقل نسبة للبنوك التونسیة والتي بلغت النسبة لدیھا  على التوالي  في المائة  45.5وفي المائة  

)  LCRفي المائة، ویُعزى انخفاض ھذه النسبة لدى البنوك التونسیة إلى دخول تعلیمات نسبة تغطیة السیولة (

ُ حیث ،  2015حیز التنفیذ في ینایر    ة لمستخدما قیمة  على أساس مختلف ومقیّد أكثر من ال قیمة بسط النسبة  حسب  ت

حیز التنفیذ    ة لنسبة تغطیة السیولةالجدید  التعلیمات لحساب النسبة المئویة للفترات السابقة. وبالفعل، منذ دخول  

، تم االحتفاظ فقط بالموجودات السائلة األعلى جودة في البسط (أذون الخزانة كما سبق وأن أشرنا  2015في ینایر  

 واألرصدة النقدیة).  
 

من الدول العربیة بدأت بتطبیق معیار نسبة تغطیة السیولة ومعیار نسبة صافي التمویل   اً تجدر اإلشارة إلى أن عدد

ولتھ، حیث تقیس نسبة تغطیة السیولة قدرة  ن یعززان من قدرة القطاع المصرفي على إدارة سیاذ لوال  المستقر 

النقدیة   التدفقات  على  مقسومة  الجودة  عالیة  األصول  وتساوي  األجل  قصیرة  بالتزاماتھا  الوفاء  على  البنوك 

األصول السائلة إلى إجمالي األصول لدى القطاع المصرفي في الدول ): نسبة 27- 3شكل (
 ) 2021-2013العربیة للفترة (
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التمویل المستقر  خالل الثالثین یوم المقبلة. أما معیار نسبة صافي  تحت األوضاع الضاغطة  الخارجة (المتوقعة)  

أن   من  والتحقق  التأكد  إلى  فیھدف 

التمویل المستقر المتاح لدى البنك یكفي  

المستقر   التمویل  ومقابلة  لمواجھة 

التمویل   تعریف  ویمكن  المطلوب، 

 Available Stable) المستقر المتاح

Funding)     بأنھ مصادر التمویل على

لكل  والمطلوبات  الملكیة  حقوق  جانبي 

ت التي  وذلك  بنك  االستقرار،  صفة  أخذ 

ترجیحیة   نسب  تطبیق  إلى  باإلستناد 

التي یحددھا المعیار في ضوء أھمیة وطبیعة بنود ھذه المصادر ودرجة  ،  لمعامالت التمویل المستقر المتاحة لھا

من   تطبیقھا  یتم  التي  المتاح  المستقر  التمویل  معامل  نسب  تتراوح  حیث  (األكثر    100استقرارھا،  المائة  في 

إلى  اس بأنھ   0تقراراً)  المعیار  ھذا  بموجب  فیُعرف  المطلوب  التمویل  صافي  أما  استقراراً)،  (األقل  المائة  في 

استخدامات مصادر التمویل على جانبي األصول داخل المیزانیة وخارجھا، والتي یجب أن یواجھھا أو یقابلھا 

إلى   0المستقر المطلوب لھا والتي تتراوح من  تمویل مستقر استناداً إلى تطبیق نسب ترجیحیة لمعامالت التمویل  

لدى القطاع المصرفي    ونسبة صافي التمویل المستقر  ) یُبین نسبة تغطیة السیولة28-3والشكل ( ،  في المائة  100

 .   ینالمعیار  ینفي بعض الدول العربیة التي طبقت ھذ

: یُعتبر صافي ھامش الفائدة من أھم العوامل التي تقیس الكفاءة التشغیلیة للبنوك، من مؤشرات الكفاءة التشغیلیة .4

وسیط بین المدخرین والمستثمرین.  كخالل اعتمادھا على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسة المتمثلة بدورھا  

بشكل طفیف في  الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي  ھامش  نسبة صافي    فضتنخ ا   بعد أنو

في المائة في نھایة  69.0عاودت النسبة اإلرتفاع لتصل إلى في المائة،  68.2، إذ بلغت النسبة 2020نھایة عام 

  2020ام  النسبة في ع  ویعود إنخفاض  ،2019في المائة في نھایة عام    70.8  ، علماً أنھا بلغت حوالي2021عام  

اإلجراءات    تأثیر أزمة فیروس كورونا على قدرة األفراد والشركات على اإلنتظام بسداد مدیونیاتھم، إال أن  إلى

وإجراءات   عام  بشكل  الحكومیة 

خاص  بشكل  المركزیة  المصارف 

ساھمت في الحد من اإلنعكاسات السلبیة  

ذلك،   مع  المصرفي.  القطاع  على 

في   فبالرغم من ھذا اإلنخفاض الطفیو

إلى   الفائدة  ھامش  صافي  متوسط 

، إال أن النسبة بقیت أعلى  إجمالي الدخل 

األعوام   نھایة  في  علیھ  كانت  مما 

، األمر الذي یُشیر الى  )2014-2017(

الرئیسةإ أعمالھا  البنوك على  اعتماد  المالي  زدیاد  التوسیط  في  بشكل  أما على    .الُمتمثلة  العربیة  الدول  صعید 

لدى القطاع المصرفي العربي خالل  إلى إجمالي الدخل  صافي ھامش الفائدة): 29- 3شكل (
 ) 2021- 2014الفترة ( 
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، إذ بلغت النسبة في نھایة عام  ةسعودیوال  عُمانیةالو األردنیة  فرادي، فقد كانت أعلى نسبة لدى كل من البنوك  إ

، في حین كانت النسبة األقل لدى  على التوالي في المائة 76.8 في المائة، 80.0و  في المائة، 81.3  لدیھم  2021

 ).  30-3على التوالي (شكل  51.6و في المائة 48.9، إذ بلغت النسبة لدیھم حوالي العراقیة والتونسیةكل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تشمل معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكیة: مؤشرات الربحیة:  .5
 

   :الموجودات العائد على  منح  یُ معدل  عملیة  كفاءة  إلى  أساسیة  الموجودات بصورة  على  العائد  معدل  شیر 

المحافظة على األصول، وتنمیتھا من خالل تحقیق عوائد مناسبة   القطاع المصرفي على  االئتمان، وقدرة 

وقد تحسن معدل   علیھا، مما یعزز من تدفق االستثمارات للقطاع المصرفي، وزیادة درجة الثقة في سالمتھ.

لیعود تقریباً لنفس المستویات    2021العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة في عام  

انھ وفي عام  في المائة  1.24بلغ    ة فیروس كورونا إذحلما قبل جائ  وكما ھو في سائر دول   ، 2020، علماً 

سات  كا، حیث إن اإلنعالجائحةالعالم، تأثرت أرباح القطاع المصرفي في الدول العربیة بشكل ملحوظ بسبب  

أثرت  للجائحة  ربحیة    السلبیة  على 

المثال:  البنوك، سبیل  على   منھا 

السلبي   عمالء على  األثر  قدرة 

وتراجع النشاط   البنوك على السداد،

المخصصات   وإرتفاع  االقتصادي، 

  المرصودة إزاء القروض المتعثرة، 

ووضع    ، تأجیل أقساط المقترضینو

. ولمواجھة قیود على توزیع األرباح

المركزیة المصارف  قامت   ذلك 

إجراءات  ب تمثلت  إتخاذ  تحفیزیة 

أدوات النقدیة    بتخفیض  السیاسة 

العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة ): تطور معدل 31- 3شكل (
 ) 2021-2013( خالل الفترة
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في بعض الدول. بالرغم من ذلك، حافظ القطاع  والرقابیة  وتخفیض أو تحریر بعض المتطلبات اإلحترازیة  

، إذ بلغ متوسط ھذا المعدل  2020على تحقیق معدالت عائد موجبة خالل عام    في الدول العربیةالمصرفي  

في المائة    1.23) بین (2019-2013خالل الفترة (تراوح متوسط المعدل  في المائة، في حین    0.82حوالي  

  القطاع المصرفي في الدول العربیة فقد حافظ    صعید الدول العربیة بشكل إفرادي، أما على  في المائة)   1.47-

معدل  بالمرتبة األولى    سودانیةال)، وقد حققت البنوك  31-3(شكل  باستثناء البنوك الیمنیة  موجبة  على معدالت  

أما أقل نسبة    في المائة،    1.8في المرتبة الثانیة بمعدل بلغ  السعودیة  فیما جاءت البنوك    ،في المائة  4.2  بلغ

) أن القطاع 32-3في المائة، ویُالحظ من الشكل (  0.7بنسب بلغت    موریتانیةالالعراقیة والبنوك  فكانت  موجبة  

  حافظ على معدالت موجبة لھذه النسبة خالل الفترة(باستثناء البنوك الیمنیة)    المصرفي في الدول العربیة  

قتصاد في الدول العربیة بشكل عام،  ) رغم الظروف والتحدیات والصدمات التي واجھھا اإل2013-2021(

ارات القطاع المصرفي على توظیف مصادر أموالھ بشكل كفؤ إضافة إلى فاعلیتھ  مما قد یشیر إلى قدرة إد 

  في إدارة موجوداتھ.

 
 الملكیة حقوق  على  العائد  :   7معدل 

ھو على  الحال    كما  العائد  معدل  في 

على الموجودات،   العائد  معدل  حقق 

المصرفي  القطاع  لدى  الملكیة  حقوق 

في الدول العربیة مستویات جیدة كما 

فیروس  جائحة  قبل  الحال  علیھ  كان 

متوسط   بلغ  إذ  المستجد،  ھذا  كورونا 

حوالي   في   11.76المعدل  المائة  في 

عام   وقد  2021نھایة  معدل ،  تأثر 

في   بأزمة جائحة فیروس كورونا المستجد   الدول العربیة  العائد على حقوق الملكیة في القطاع المصرفي في

القطاع    ، في حین تراوح المتوسط لدىآنذاك في المائة    6.55حوالي    معدلالھذا  ، إذ بلغ متوسط  2020عام  

في المائة)، حیث    13.25-في المائة    11.53) بین (2019-2013المصرفي في الدول العربیة خالل الفترة (

،  2018في المائة في نھایة عام    12.63مقابل    2019في المائة في نھایة عام    11.53بلغ المتوسط حوالي  

الجید   إلى األداء  یشیر  الملكیة ضمن مستویات موجبة جیدة  العائد على حقوق  بقاء معدل  القول بأن  ویمكن 

من قدرتھا على مواجھة الخسائر التي من الممكن أن    للبنوك وفاعلیتھا في استخدام رأسمالھا األمر الذي یعزز

 ). 33- 3تتعرض لھا مستقبالً (شكل 
 

 
 في المائة.  75بلغت  (Outliers)نظراً لتحقیقھا قیم كبیرة جداً  على حقوق الملكیة تم إستثناء البنوك السودانیة من إحتساب معدل العائد 7

الدول العربیة ): تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في 32- 3شكل (
 ) 2021-2013( بشكل إفرادي خالل الفترة
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بمعدل    والثانیة  األولى  تینبالمرتب   اللیبیة والفلسطینیة، فقد جاءت البنوك  صعید الدول العربیة بشكل إفرادي وعلى  

الفلسطینیة  البنوك  ، في حین جاءت  على التوالي  2021في المائة في نھایة عام    15.1في المائة و  18.5  بلغ حوالي

في    6.8بمعدل بلغ    ةعُمانیالللبنوك    موجب  في المائة، في حین كان أقل معدل  13.9ة بمعدل بلغ  لثالثا  ةبالمرتب

 ). 34-3المائة (شكل 

 
 

 الخالصة
التطورات  أزمة فیروس كورونا المستجد ومكن اإلستنتاج بأنھ وبالرغم من یُ  ،من خالل ما تم تحلیلھ في ھذا الفصل

وما رافق ذلك من   ،والتحدیات والصدمات اإلقتصادیة التي شھدھا العالم بشكل عام والمنطقة العربیة بشكل خاص

) إال أن الجھاز المصرفي في الدول العربیة كان مستقراً وقادراً  2021-2013صدمات مالیة وسیاسیة خالل الفترة (

إستطاع القطاع المصرفي في الدول العربیة تجاوز أزمة فیروس كورونا  بشكل عام على تحمل الصدمات، حیث  

واصل دوره الھام في اإلقتصاد، وذلك بإجتذاب  كزه المالیة، حیث  المستجد دون حدوث آثار سلبیة جوھریة على مرا

  في الدول العربیةالسیولة وتوجیھھا لإلستثمار وبما یعزز من النمو اإلقتصادي، كما بین الفصل أن الجھاز المصرفي  

المال   رأس  من  جیدة  مستویات  وجھود  والسیولة  حقق  سیاسات  یعكس  الذي  األمر  والربحیة،  األصول  وجودة 

السلطات الرقابیة لضمان سالمة القطاع المالي وبما یعزز من اإلستقرار المالي، لكن ال زال على السلطات الرقابیة  

مواصلة تعزیز رقابتھا على القطاع المصرفي والتحقق    -في ظل المخاطر والظروف المحیطة بالمنطقة العربیة  -

لمتطلبات األمان المصرفي    ،ة والتشریعیة لھ بشكل مستمر من صحة أعمالھ وأدائھ وتطویر البنیة التحتی وصوالً 

 واإلستقرار المالي وفقاً ألفضل المعاییر والممارسات الدولیة. 
 

مرن وقادر على إستیعاب الصدمات المالیة بشكل عام،    في الدول العربیةال بد من اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي  

في الدول العربیة جراء أزمة فیروس كورونا  فبالرغم من التحدیات والمخاطر التي تعرض لھا القطاع المصرفي  

ة تحمل صدم  بمراكز مالیة قویة ومستقرة مكنتھ منإال أن مؤشرات المتانة المالیة أظھرت أن القطاع  المستجد،  

  أعلى من تلك   بمالءة مالیة مرتفعة  في الدول العربیةالقطاع المصرفي    تمیّزفقد  ،  ونا والتحدیات األخرىجائحة كور

حسب معیار بازل    المستھدفة في في المائة، األمر الذي یُشیر إلى تمتع القطاع المصرفي    10.5البالغة    Ⅲدولیاً 

): معدل العائد على حقوق الملكیة (المساھمین) لدى القطاع  33- 3شكل (
 ) 2021- 2013(  ةالمصرفي في الدول العربیة للفتر

 

   العربي.، صندوق النقد  2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 
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حافظ القطاع المصرفي في  . كما  خسائر محتملةأیة  بمالءة عالیة ویعزز من قدرتھ على استیعاب    الدول العربیة

المعیار   بتطبیق  بسبب قیام العدید من الدول العربیةمخصصات القروض    الدول العربیة على مستویات جیدة من

المحتملة  إلى تعزیز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات    أدىالذي  ،  (IFRS9)لتقاریر المالیة  عداد االدولي إل

في الدول العربیة    فریق عمل االستقرار المالي  كما تجدر اإلشارة إلى أن    نوعیة موجودات ھذا القطاع.تحسین  و

في المائة من   80بإجراء اختبارات حساسیة جزئیة وكلیة على عینة من البنوك تمثل نحو    2020قام خالل عام  

تم نشر نتائجھا في تقریر االستقرار المالي في الدول   ، لدى عدد من الدول العربیة  إجمالي أصول القطاع المصرفي

في ضوء المستجدات االقتصادیة المرتبطة بفیروس    الفرضیاتصیاغة    في ھذا الصدد   تم   حیث  ،2020العربیة لعام  

وأسعار   ،مخاطر التركز االئتماني، ومخاطر سعر الصرف و  ،مخاطر االئتمانفي  كورونا، التي قد ینتج عنھا زیادة  

حقق نتائج    ، حیثالقطاع المصرفي العربي متین  أن   ت النتائج في ضوء نتائج ھذه اإلختبارات،نالعائد، والسیولة. بیّ 

 . لدى معظم الدول العربیة اإلختباراتأنواع إیجابیة في معظم 
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 تطورات أداء القطاع المالي غیر المصرفي في الدول العربیة والمخاطر المحتملة 
 

تُعتبر ضئیلة إذا ما قورنت في النظام المالي في الدول العربیة  المصرفي  المالي غیر  القطاع  حصة  بالرغم من أن  

المصرفي إلى   ، بالقطاع  التقاعد)  (بدون صنادیق  المصرفي  المالي غیر  القطاع  متوسط حجم موجودات  بلغ  حیث 

في المائة في   6.2، مقابل حوالي  2021في المائة في نھایة عام    6.3حوالي  إجمالي موجودات القطاع المالي في نھایة  

نھایة وسط حجم موجوداتھ (بدون صنادیق التقاعد) إلى الناتج المحلي اإلجمالي في ، في حین بلغ مت 2020عام  نھایة 

إال أن ذلك ال یقلل من أھمیة   ،2020عام في المائة في نھایة    15.6في المائة، مقابل حوالي   13.0حوالي    2021عام 

زیز النمو اإلقتصادي واإلستقرار ، حیث یُعتبر القطاع المالي غیر المصرفي شریكاً للقطاع المصرفي في تع ھذا القطاع

العربیة  الدول  القطاع یلعب  . كما  المالي واإلجتماعي في  است   ھذا  تعزیز الشمول المالي،  دوراً  في  بما یدعم راتیجیاً 

یُسھم قطاع التأمین في تحقیق أھداف النمو االقتصادي والتنمیة   ،فعلى سبیل المثال   .اإلستقرار المالي واإلقتصادي

بما یوفره من حمایة لممتلكات األفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنیة، وكذلك بما یستقطبھ   ،بصفة عامة 

طاعات مالیة ھناك ق   ، من موارد ادخار ضخمة تسمح بتمویل االستثمار على المدى المتوسط والبعید. من ناحیةً أخرى 

األسواق دوراً حیویاً في حشد   ھذه   أخرى ال تقل شأناً عن قطاع التأمین ومثال ذلك قطاع األسواق المالیة، حیث تلعب

المتنوعة  لمجاالت االستثمار  التمویل   ،المدخرات وتوجیھھا  للمشروعات االقتصادیة   طویل األجل   وتوفیر مصادر 

: مؤسسات التمویل األصغر، شركات التأجیر التمویلي، شركات تمویل أما قطاع مؤسسات اإلقراض (مثل  .المختلفة 

المشاریع الصغیرة والمتوسطة) فتقوم أیضاً بدور اقتصادي ھام عن طریق منح اإلئتمان للفئات التي تواجھ صعوبات 

 . مصرفي التمویل ال في الوصول إلى 
 

(بما في ذلك صنادیق التقاعد ة  مصرفی غیر ال   صولمجموع األستقرار المالي  فقد قدّر مجلس اإل  ،أما على مستوى العالم 

لیون دوالر أمریكي في ی تر  200.2  مقابل حوالي   2020تریلیون دوالر في نھایة عام    226.5  وقطاع التأمین) بحوالي 

ً   49، لیشكل ما نسبتھ  2019عام    ة نھای  ، ومشكلةً 2020  في عام من مجموع أصول المؤسسات المالیة    في المائة تقریبا

نسبتھ   نھایة عام    307.6ما  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  االھتمام   وقد   ، 2020في  بأھمیة  التوصیة  تمت 

 بالمخاطر النظامیة التي قد تنجم عن المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، باإلضافة إلى أھمیة تعزیز وعي السلطات

المؤسسات المصرفیة،   المؤسسات وترابطھا مع نشاط  بأنشطة ھذه  الى إحاطة أفضل بمستوى   بما یؤسس الرقابیة 

  جراءات تنظیمیة ورقابیة مناسبة. إتخاذ  إ المخاطر النظامیة الناشئة عن قطاع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة عبر 
 

، حیث سیحلل تطورات في الدول العربیة  ھذا الفصل تطورات القطاع المالي غیر المصرفي ومخاطره   یستعرض 

وھي: قطاع شركات التأمین، قطاع األسواق المالیة، قطاع شركات التمویل (قطاع   مھمة غیر مصرفیة  قطاعات مالیة  

 الصرافة.     مؤسسات التمویل األصغر وقطاع شركات التمویل األخرى) وأخیراً قطاع شركات 

الفصل الرابع
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 8قطاع شركات التأمین  . أ
 

في حمایة األفراد  كما سبقت اإلشارة  یعتبر قطاع التأمین عنصراً ھاماً في تعزیز اإلستقرار المالي، حیث یتمثل دوره  

في الدول    االقتصادیة.باإلضافة إلى تجمیع المدخرات الوطنیة وتنمیتھا لتعزیز التنمیة    ،والممتلكات من المخاطر

غیر  ی  ،العربیة  المالیة  الخدمات  قطاعات  أھم  من  كونھ  الوطني  اإلقتصاد  دعم  في  ھاماً  دوراً  التأمین  قطاع  لعب 

شھد قطاع التأمین في الدول    وقد  .المصرفیة، حیث یسھم في دعم األنشطة اإلقتصادیة والمحافظة على استقرارھا

الحاجة   العربیة نمواً خالل السنوات األخیرة تزامن مع التطورات التي تشھدھا اقتصادات المنطقة العربیة التي تعزز

ملیار دوالر أمیركي    40.9قارب  ما یُ   2020نھایة عام    فيأقساط التأمین القائمة  إجمالي   لخدمات التأمین، حیث بلغ

لجمیع أنواع التأمین التقلیدیة واإلسالمیة، وعلى الرغم من النمو المسّجل في الرصید القائم ألقساط التأمین، إال أنھ 

  1.8ھذه األقساط نحو  متوسط  تجاوز  یال یزال بحاجة إلى التوسع، بما یعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حیث ال  

المائة الم  في  الناتج  العربیةمن  للدول  االجمالي  اإلقلیمیة  حلي  للمجموعات  المماثلة  النسب  عن  تقل  نسبة  وھي   ،

وھو   ،في السوق العالمیة للتأمین   كتتبةقساط الممن مجموع األ  في المائة  0.64  كتتبةقساط المكما تمثل األ  األخرى.

 ً  العربیة في الناتج االجمالي العالمي.الدول قطاع التأمین في مقارنة بمساھمة  مستوى ال یزال ضعیفا

القطاع المالي غیر  تطویر    بخصوصوعلیھ یفرض ھذا الواقع تحدیات على السلطات االشرافیة في الدول العربیة  

، وسنلقي فیما یلي المزید من الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة  وفھم مخاطره  وزیادة الوعي بأھمیتھ المصرفي

 في ھذا القطاع. 
 

التأمین .1 لشركات  المكتتبة  األقساط  العربیة    :إجمالي  التأمین  لدى شركات  المكتتبة  التأمین  أقساط  إجمالي  بلغ 

  40,555مقابل حوالي    ،2021ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام    40,860حوالي  مقوماً بالدوالر األمریكي  

إجمالي  في المائة، علماً أن  0.75 حوالي بلغطفیف  نمو، أي بمعدل  2020في نھایة عام  أمریكي  ملیون دوالر

  ، 2020في نھایة عام    أمریكي  دوالر  ونملی  6,287,044ي  أقساط التأمین المكتتبة على مستوى العالم بلغت حوال

لتمثل بذلك أقساط التأمین لدى شركات 

في المائة   التأمین العربیة أقل من واحد

تُعتبر   وھذه  العالمیة.  التأمین  سوق  من 

قورنت   ما  إذا  متواضعة  حصة 

  ، للقارات بشكل عام بالحصص السوقیة 

األمر الذي یعكس أھمیة قیام السلطات  

ب  العربیة  الدول  في  ة  لمواصاإلشرافیة 

تطویر ھذا القطاع  جھودھا الساعیة إلى  

 ). 1-4(شكل 

 
التأمین العالمیة   8 ، البنوك المركزیة العربیة والتقاریر السنویة لھیئات قطاع Swiss Reمعھد    -مصدر البیانات: التقریر السنوي لشركة إعادة 

طین،  ، السعودیة، السودان، ُعمان، فلسالجزائر،  تونس البحرین،  اإلمارات،  األردن،  التأمین العربیة، ویشمل ھذا الفصل الدول العربیة التالیة:  
 المغرب ما لم یتم ذكر خالف ذلك.مصر ولبنان، قطر، الكویت، 

 2019في عام  ): الحصة السوقیة للقارات من سوق التأمین العالمیة1- 4شكل (

 

  معھد  -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re . 
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1.7%

14.4%
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أمریكا الالتینیة والكاریبي
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اإلطار،   ھذا  شركات  في  مستوى  على 

التأمین   شركات  جاءت  العربیة،  التأمین 

حیث   من  األولى  بالمرتبة  اإلماراتیة 

بلغت   إذ  المكتتبة،  التأمین  أقساط  إجمالي 

حوالي   دوالر   11,506لدیھا  ملیون 

عام   نھایة  في  ھا تتل ،  2021أمریكي 

بلغ  والتي  السعودیة  التأمین  شركات 

حوالي  لدیھا  المكتتبة  األقساط    إجمالي 

فیما   11,208 أمریكي،  دوالر  ملیون 

إحتلت شركات التأمین الفلسطینیة المرتبة  

بلغ   مكتتبة  تأمین  أقساط  بإجمالي  األخیرة 

(شكل    300حوالي   دوالر  ). 2-4ملیون 

أقساط   إجمالي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

شكّ  الحیاة  على  عام  التأمین  في    2021ل 

المائة 18.6حوالي   إجمالي  في  من  فقط 

شكّ  حین  في  للقطاع،  المكتتبة  ل  األقساط 

العامة ( التأمینات  أقساط  غیر من  إجمالي 

نسبتھ   ما  الحیاة)  على  في    81.4التأمین 

 . )3-4(شكل  المائة

 
العربیةعمق   الدول  في    یُقاس :  التأمین 

ً   التأمین  عمق   إحتساب   خالل  من  دولیا

  التأمین   لشركات  المكتتبة  األقساط  إجمالي

  بلغ   وقد.  اإلجمالي   المحلي   الناتج  إلى

  لدى   المكتتبة  األقساط  إجماليمتوسط  

 المحلي  الناتج  إلى  العربیة  التأمین  شركات

 نھایة  في  المائة  في  1.8  حوالي  اإلجمالي

  مقارنة   طفیف  حسنت ب  أي   ،2120  عام 

في    1.9البالغة    2020  عام   المسجلة  بالنسبة

  العالم   مستوى  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  التأمین  شركات  لدى  المكتتبة  األقساط  إجمالي  بلغ  حین  في  ،المائة

 .2020 عام  نھایة  في المائة  في 7.4 حوالي
 

): إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمین العربیة خالل الفترة  2-4شكل (
)2016-2120 ( 

 
 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re والمصارف ،

 المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع التأمین. 
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): نسبة إجمالي األقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (عمق  4-4شكل (
 2021عام التأمین) لدى شركات التأمین العربیة خالل 

 

 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re  ، والمصارف
 المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع التأمین. 
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 حسب نوع التأمین ): إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمین العربیة3-4شكل (
 ) 2021-2016خالل الفترة (

 

 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re والمصارف ،
 المركزیة، والھیئات الرقابیة على قطاع التأمین. 
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نسبة    إلماراتیةا  التأمین  شركاتوقد حققت   بلغت حوالي  أعلى  إذ  تأمین،  المائة  2.7عمق   عام   نھایة  في  في 

أقل نسبة لدى الشركات    حین   في  المائة،   في  2.4  لدیھا   النسبة  بلغت  التي  مغربیةال  التأمین   شركات  تلیھا  ،2120

 ). 4-4 شكل( التواليفي المائة على  0.7في المائة و 0.9حوالي النسبة لدیھما  القطریة والجزائریة، إذ بلغت

 
التع .2 المكتتبة: إجمالي  األقساط  من    ویضات 

المدفوعة   التعویضات  إجمالي  یخص  فیما 

فقد بلغ متوسط    ، لدى شركات التأمین العربیة

المكتتبة   األقساط  إلى  المدفوعة  التعویضات 

  ، 2021في نھایة عام    في المائة  57.2حوالي  

أي بتراجع طفیف عما كانت علیھ في نھایة 

، حیث بلغت النسبة آنذاك حوالي  2020عام  

  60.1 علماً أن النسبة بلغت.  في المائة  58.8

في المائة   61.4في المائة و  65.1في المائة و

نھایة     2017و  2018و  2019األعوام  في 

 ). 5-4(شكل  على التوالي

 
 9األسواق المالیة العربیة  .ب
 

الحیوي والھام في د  التنمیة االقتصادیة وذلك من خالل تعبئة    عم ودفع تكمن أھمیة األسواق المالیة في دورھا  عجلة 

الل تشجیع األفراد على استثمار  المدخرات الوطنیة، حیث تسھم سوق األوراق المالیة في تنمیة العادات االدخاریة من خ 

ً   دخاریة تؤمن لھم دخًال إ ت  في قنوا   أموالھم   ائض و ف  األسھم العائدة  عند بیع   وتوفر لھم درجة كبیرة من السیولة ،  إضافیا

اإل   . لھم  المشاریع  تدعم  التي  للمستثمرین  الالزمة  السیولة  المالیة  األسواق  توفر  مختلف  كذلك  في  المختلفة  قتصادیة 

  . كذلك ستثمارات المنتجة الموارد المالیة والمدخرات وتوجیھھا نحو اإل إذ ارتبط دورھا الریادي في تعبئة  اإلقتصادات،  

بحالة اإلقتصاد فھي بمثابة إنذار مبكر لصانعي القرار عند إنخفاض  تم التنبؤ من خاللھ  اً ی تُعطي األسواق المالیة مؤشر 

الكساد  مرحلة  على  اإلقتصاد  إقبال  على  مؤشراً  یُعطي  مستمر  بشكل  األسھم  قیمة  إنخفاض  إن  حیث  األسھم،    ، قیمة 

  ش، وبعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة وارتفاعھا یُعطي مؤشراً على إقبال اإلقتصاد على مرحلة اإلزدھار أو اإلنتعا 

، إكتسبت األسواق المالیة أھمیة بالغة من خالل دخول المؤشر القیاسي ألسعار األسھم كجزء أساسي من  2008في عام  

ً   المخاطر النظامیة وبالتالي حدوث أزمة   تراكم الدورة المالیة، والتي یتم التنبؤ من خاللھا ب  شر  ، حیث إن إرتفاع المؤ الحقا

 ً حیث إن إرتفاعھ بشكل كبیر قد یُنبئ بحدوث فقاعة سعریة تؤدي إلى    ، بشكل كبیر ال یُعطي بالضرورة إنطباعاً إیجابیا

 : الیة وأدائھا لدى الدول العربیة سنستعرض فیما یلي أبرز تطورات األسواق الم   ، 10حدوث األزمة 

 
العربیة    9 المال  صندوق النقد العربي، ونشرات أسواق المال العربیة، وموقع زاویة    -مصدر البیانات: النشرات الفصلیة لقاعدة بیانات أسواق 

 داوجونز لبیانات األسواق المالیة. 
، وأسعار األصول تقدم الدورة المالیة بشكل رئیسي وصفاً لسلوك كل من: نسبة اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، حجم اإلئتمان  10

لـ:   الرجوع  یمكن  التفصیل  من  لمزید  والعقارات)،   ,Akerlof, G, What have we learned? Macroeconomic Policy after crisis(األسھم 
London: The MIT press Cambridge, Massachusetts, 2014, p 71-83. 

األقساط المكتتبة  إجمالي  نسبة إجمالي التعویضات المدفوعة إلى ): 5-4شكل (
 ) 2021- 2016لدى شركات التأمین العربیة خالل الفترة (

 

 معھد    -المصدر: التقریر السنوي لشركة إعادة التأمین العالمیةSwiss Re والتقاریر ،
 السنویة لھیئات الرقابة على التأمین. 
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في األسواق المالیة العربیة في عام    األسھم المتداولة  إرتفع عدد:  مؤشرات التداول في األسواق المالیة العربیة  .1

ملحوظ    2021 عام  بشكل  مع  اإلرتفاع حوالي  ،  2020مقارنةً  قارب  األسھم    32إذ  بلغ عدد  المائة، حیث  في 

  إرتفعت ، كذلك  2020ملیار سھم في عام    373ملیار سھم مقابل حوالي    493حوالي    2021المتداولة في عام  

 2021في عام    دوالر أمریكي  ارملی  830.7إلى    2020دوالر في عام    ارملی  708.5قیمة األسھم المتداولة من  

یُعزى ذلك بشكل أساسي، إلى التحسن الملموس في مستویات السیولة  .  في المائة  17.2تجاوزت    رتفاعأي بنسبة إ

  39.5و  80.8فـي بورصتي أبوظبي، والسعودیة، التي ارتفعت فیھا قیمة األسھم المتداولة خالل ھذا العام بنحو  

رتفاع  إملیار دوالر على التوالي. وقد ساھم في  

قیم التداول في السوقین، إدراج وبدء التداول 

كما   الضخمة،  الشركات  من  عدد  أسھم  على 

 ً الحقا توضیحھ  بورصات  سیتم  سجلت  كما   .

وقطر   ودبي،  والمغرب،  ومصر،  الكویت، 

  10.2وعّمان، ومسقط ارتفاعاٍت تراوحت بین  

ملیار دوالر، وسجلت كذلك بورصات    1.0و

وف ودمشق،  وتونس،  لسطین،  البحرین، 

وبیروت ارتفاعاٍت محدودة في قیم التداول تقل  

 .ملیون دوالر 270عن 

 
متداولة أسھم  البورصة    تإحتل  ، وكعدد 

المرتبة األولى بعدد أسھم متداولة بلغ    المصریة

بعدد    سوق الكویت   املیار سھم تقریباً یلیھ  130

ملیار سھم تقریباً، أما من   85أسھم متداولة بلغ  

األسھم قیمة  المالیة   ،حیث  السوق  حققت  فقد 

بلغت   بقیمة  األولى  المرتبة    596.2السعودیة 

 ً تقریبا دوالر  ظبي  لیھا  ی،  ملیار  أبو  سوق 

المالیة حوالي    لألوراق  بلغت    100.6بقیمة 

، من الجدیر ذكره أن قیمة األسھم  ملیار دوالر

المتداولة في السوق المالیة السعودیة شكلت ما 

 ). 7-4) و(شكل 6-4(شكل  في المائة من قیمة األسھم المتداولة في األسواق المالیة العربیة 71.2نسبتھ 
 

- 2016الفترة ( ): قیمة األسھم المتداولة في األسواق المالیة العربیة خالل 7- 4شكل (
1022 (  

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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ة مقسوماً على القیمة  وراق المالیة المتداولخالل إیجاد قیمة األ  من تحسب أما فیما یخص معدل دوران السھم، والتي  

السنة،  السوقیة لأل بنھایة  المدرجة  المالیة  وراق 

الدوران   معدل  بلغ  عام  فقد  حوالي    2021في 

في عام    في المائة  22.0مقابل  في المائة    21.8

دوران  2020 معدل  أكبر  كان  وقد  للبورصة  ، 

سوق  یلیھا    ،في المائة  48.4، حیث بلغ  المصریة

أما    المائة،في    33.1بمعدل دوران بلغ    الكویت

إذ   أقل معدل دوران فقد كان لبورصة البحرین 

- 4(شكل    في المائة  1.8بلغ معدل الدوران فیھا  

8.( 

 
،  دوالر  ارملی  119.6حوالي    2021فقد بلغت معامالت الشراء خالل عام    ،بخصوص معامالت المستثمرین األجانب

األسھم    14.4أي   قیمة  إجمالي  من  المائة  في 

في حین بلغت معامالت البیع حوالي    المتداولة، 

من    12.9أي    ،دوالر  ارملی  107.2 المائة  في 

وقد  إجمالي قیمة األسھم المتداولة في نفس العام،  

بلغ متوسط نسبة تعامالت األجانب من التداول  

حوالي   العربیة  المالیة  األسواق    في  13.7في 

 أبو ظبي لألوراق المالیةسوق  ت  د إحتلوق   المائة،

المرتبة األولى من حیث معامالت الشراء والبیع  

تلك   حجم  بلغ  حیث  األجانب،  للمستثمرین 

  ارملی  28.0ودوالر    ارملی  32.2المعامالت  

(شكل   التوالي  على  نسبة   .)9-4دوالر  أما 

المرتبة    فقد كانت ،تعامالت األجانب من التداول

، حیث بلغت  دبي الماليسوق    األولى من نصیب

  2021في نھایة عام    في المائة  46.1النسبة لدیھ  

 ). 10-4(شكل 

 

 

 

 

): حجم معامالت المستثمرین األجانب (بیع، شراء وصافي) في األسواق  9- 4شكل (
 2021 المالیة العربیة في عام

 
  :صندوق النقد العربي.  المصدر 
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منذ عام    من التحدیات التي فرضتھا أزمة فیروس كورونا المستجد   بالرغم  :مؤشرات أداء األسواق العربیة .2

القیمة السوقیة    إرتفعت، حیث  2021على أدائھا اإلیجابي في عام  حافظت  األسواق العربیة  ، إال أن  2020

في نھایة عام    3,217.5  ن حواليمألسھم األسواق العربیة     3,800.2حوالي  إلى    2020ملیار دوالر تقریباً 

على صعید األسواق العربیة بشكل   .المائةفي    18.1أي بمعدل نمو بلغ    ،2021في نھایة عام    ملیار دوالر

بشكل    2021ساھم في اإلرتفاع الكبیر في القیمة السوقیة لمجموع البورصات العربیة عن عام    وقد،  إفرادي

أساسي، إدراج أسھم عدد من الشركات، أبرزھا شركة أعمال المیاه والطاقة الدولیة "أكوا باور" في السوق  

ا ألفا ظبي  السعودیة، وشركتي  أبوالمالیة  الفضائیة "الیاه سات" في سوق  ظبي    لقابضة، والیاه لالتصاالت 

ظبي، ودمشق أكثر البورصات    على صعید األسواق العربیة بشكل فردي، كانت بورصتي أبو  لألوراق المالیة. 

من حیث القیمة السوقیة خالل   في المائة على الترتیب.    110و  119، بمعدل بلغ نحو  2021العربیة ارتفاعاً 

إدراج أسھم شركتي ألفا ظبي القابضة،    ظبي لألوراق المالیة،  اھم في ارتفاع القیمة السوقیة لسوق أبووقد س

والیاه لالتصاالت الفضائیة "الیاه سات" كما ھو مبین أعاله. وفي سوق دمشق لألوراق المالیة، ساھم إعادة  

الس القیمة  ارتفاع  في  تیلیكوم،  موبایل  سیریتل  شركة  سھم  على  السوقیة  التداول  القیمة  ارتفعت  كما  وقیة. 

في المائة على الترتیب. كذلك، ارتفعت    28.8و   57.7و  80.0لبورصات فلسطین وبیروت والكویت بنسبة  

ھذه القیمة في بورصات كل من عّمان، ودبي، والبحرین، والسعودیة، ومسقط، وقطر، ومصر بنسب تراوحت  

المقابل،    9.0و  22.0بین   المائة. في  التي حققت  بو  تكان في  المالیة  الوحیدة من بین األسواق  تونس  رصة 

في قیمتھا السوقیة في عام   في المائة   4.6، إذا بلغ معدل اإلنخفاض في القیمة السوقیة حوالي  2021تراجعاً 

  ).11-4شكل (  2020مقارنةً في عام 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ة  بیلدى البورصات العر  أما بخصوص نسبة القیمة السوقیة ألسھم األسواق المالیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

في نھایة عام    في المائة  131.2  مقابل  2021في نھایة عام  في المائة    178.9  إلى   إرتفعتفقد    بشكل إجمالي،

بفعل ارتفاع  و   ،2020 السوقیةذلك  أبو ظبي لألوراق  لدى    القیمة  العربیة أھمھا سوق  البورصات  عدد من 

 ) 2021- 2016الفترة ( ): القیمة السوقیة ألسھم األسواق المالیة العربیة خالل 11- 4شكل (

 

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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معظم الدول  من جھة، ومن جھة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى    ةالمالیة والسوق المالیة السعودی 

أزمة  تداعیات  بسبب  العربیة 

أما   المستجد.  كورونا  فیروس 

السوقیة  من حیث   القیمة  نسبة 

اإلجمالي  المحلي  الناتج    إلى 

على المستوى اإلفرادي للدول  

إحتلتالعربیة  فقد  السوق    ، 

السعودیة المرتبة    المالیة 

محققةً   في    320.2األولى 

أبو ظبي  وإحتل    المائة، سوق 

ً محقق  ثانیةالمرتبة ال  لألوراق المالیة في   88.8بنسبة بلغت    الكویتتالھا سوق    ،في المائة 105.5نسبة بلغت    ا

 ). 12-4(شكل  المائة

عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي یقیس أداء :  مؤشرات األسعار في األسواق المالیة العربیة . 3

في المائة بنھایة    15.8بنحو  البورصات العربیة مجتمعة، تلك التطورات في مؤشرات األسعار وسجل ارتفاعاً  

خرى،  األ  المالیة  عن العام السابق. عند المقارنة مع األسواق  في المائة  9.1  بنسبة  ، مقابل ارتفاعھ2021العام 

العربیة    جاء المال  أسواق  عام   أفضلأداء  أداء    بشكل  الناشئة غالبیة  مع  األسواق  في  المالیة  األسواق 

  10.0) لألسـواق الناشئـة في أوروبا الشرقیة ارتفاعاً بنحو MSCI، حیث سجل مؤشر (واالقتصادات النامیة

وجنوب آسیا، وأمریكا  ) لألسـواق الناشئـة في كـل مـن شرق  MSCIفي المائة، فیما انخفضت مؤشرات ( 

" 40"كاك    في المائة على التوالي خالل العام. كما ارتفعت المؤشرات العالمیة  13.1و  6.5الالتینیة، بنحو  

  28.9) األمریكیین بنحو  DJI) و"داو جونز" (S&P-500)، و"ستاندرد أند بورز" (CAC 40الفرنسي (

المائة على   18.8و  26.9و في 

سجل   كذلك  مؤشري الترتیب. 

 ) األلماني DAX"داكس"   (

(225و"نیكاي    "NIKKEI 

بنحو 225 ارتفاعاٍت  الیاباني   (

على   4.9و  15.8 المائة  في 

األسواق   .التــوالي یخص  فیما 

العربیة،   إحتل المالیة  سوق   قد 

  2021إذ إرتفع المؤشر في نھایة عام    ،من حیث إرتفاع قیمة المؤشر  المرتبة األولىدمشق لألوراق المالیة  

كان أقل  حین في  ، في المائة 68.2بلغ    إرتفاعب سوق أبو ظبي لألوراق المالیةیلیھا  ، في المائة 116.4بمقدار 

 ). 13- 4(شكل في المائة  2.3ارتفاع لبورصة تونس بنسبة  

 2021): نسبة القیمة السوقیة ألسھم األسواق العربیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام 12- 4شكل (

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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 ) 2021- 2016الفترة ( ): تطور مؤشر األسعار لألسواق المالیة العربیة خالل 13- 4شكل (

 
  .المصدر: صندوق النقد العربي 
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 شركات التمویل غیر المصرفیةج. 
 

للسیاسات واالجراءات الرقابیة لتنظیم نشاط  بعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة، برزت الحاجة لوضع إطار عمل  

ساسیة وھي: تعریف نشاط ھذه المؤسسات وتحدیده  مرتكزات أ  ثالث، انطالقاً من  یة غیر المصرفیةالمؤسسات المال

ط  تحدید وفھم نوع المخاطر التي یحملھا ھذا النشاوعلى وجھ دقیق وخلق شبكة من المعلومات والبیانات حولھ،  

وبعد تحدید  ظامیة منھا، وأوالتركیز على الن جراءات االحترازیة التي  ھذه المخاطر، تحدید السیاسات واإلخیراً، 

كما سبق أن   بالرغم من أن البنوك ھي المكون الرئیسي للنظام المالي .یتوجب اتخاذھا لتنظیم نشاط ھذه المؤسسات

المؤسسات لمظلتھا الرقابیة، وذلك إدراكاً إلخضاع العدید من ھذه  دأبت  العدید من البنوك المركزیة    إال أن  ،أشرنا 

منھا ألھمیة ھذا القطاع ودوره في تعزیز اإلستقرار المالي والنمو اإلقتصادي، كون ھذا القطاع یعزز من الشمول 

المالي من خالل تقدیم التمویل بشكل أساسي للفئات التي تواجھ صعوبات في الحصول على اإلئتمان من البنوك، إال  

ؤدي إلى حدوث مخاطر نظامیة یقد    ،وغیاب التمویل المسؤول لدیھفي بعض الدول  رقابة عن ھذا القطاع  أن غیاب ال

األمر الذي یزید من إحتمالیة تعثر األفراد مما قد    ،تتمثل بإثقال كاھل األفراد (وبالذات محدودي الدخل) بالمدیونیة

 .قد یؤدي إلى زعزعة اإلستقرار المالي واإلجتماعي

 
خطت العدید من البنوك المركزیة خطوات ھامة في توسیع مظلتھا الرقابیة لتشمل أكبر قدر ممكن من    ، في الدول العربیة 

إلدراك حجم وواقع وتحدیات القطاع المالي  و ،  (Shadow Banking)خصوصاً صیرفة الظل    مؤسسات ھذا القطاع 

بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة،  البنوك المركزیة  قیام    (بما في ذلك صیرفة الظل)، تبرز أھمیة   غیر المصرفي 

حیث إن الرقابة على الجھاز المصرفي وحده ال تكفي  ،  للوقوف على حجمھ وطبیعتھ والتحدیات التي تواجھھ ومخاطره 

طورات ھذا  فیما یلي ت نستعرض    ، لتحقیق اإلستقرار المالي، ونظراً ألھمیة دور ھذا القطاع في إقتصادات الدول العربیة 

القطاع ومخاطره، حیث سیتم إبتداًء تحلیل تطورات قطاع مؤسسات التمویل األصغر ومخاطره، ومن ثم سیتم تحلیل  

وتختلف أنشطتھا    ، تطورات شركات التمویل األخرى ومخاطرھا بشكل عام كونھ ال یوجد تعریف واضح لھذه الشركات 

 .ومسمیاتھا وتبعیتھا من دولة عربیة إلى أخرى 

 
األصغرقطا .1 التمویل  مؤسسات  و/أو  :  ع  المتدني  الدخل  ذوي  لألشخاص  التمویل  خدمات  توفیر  عملیة  تعتبر 

ما تكون من    والتي عادةً   ،لألشخاص الذین ال یتمكنون من الحصول على الخدمات المالیة من القطاع المصرفي

عملیة لھا دور محوري في تعزیز الشمول المالي وبالتالي التنمیة البشریة    ،خالل قنوات قطاع التمویل األصغر

واالقتصادیة، حیث إن تقدیم التمویل لھذه الفئات یساعد في تعزیز اإلستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي من 

اعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل، وللعمل على تعزیز وتطویر  خالل تحویل ھذه الفئات من فئات متلقیة للمس

ت  دور قطاع التمویل األصغر وتحقیق االستدامة لھ؛ برزت أھمیة وجود مظلة رقابیة على ھذا القطاع، حیث قام

لدورھا الھام في تعزیز اإلستقرا  العدید من ر  البنوك المركزیة بإخضاع مؤسسات التمویل األصغر لرقابتھا نظراً 
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المالي واإلقتصادي واإلجتماعي كما ذكرنا أعاله، وسنستعرض فیما یلي نظرة على ھذا القطاع الواعد والھام في  

  .11ملیار دوالر أمریكي  2الدول العربیة والذي قارب حجم موجوداتھ مقوماً بالدوالر األمریكي 

 
المملكة األردنیة الھاشمیة    األصغر فيیخضع قطاع التمویل    لمحة عن قطاع التمویل األصغر في الدول العربیة:

، وھو قطاع صغیر الحجم نسبیاً إذا ما  1994بدأ العمل في االردن في عام  حیث    ،لرقابة وإشراف البنك المركزي

ملیون دوالر    423.9حیث بلغ حجم موجودات القطاع حوالي    قورن بحجم موجودات القطاع المالي في األردن،

بلغت نسبة موجودات قطاع التمویل األصغر إلى موجودات القطاع المالي حوالي و  ،2020أمریكي في نھایة عام  

إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي   ت نسبة، في حین بلغ2020في المائة في نھایة عام    0.5

    .2020في المائة في نھایة عام  0.97حوالي 

المتعلق    2011لسنة    117حسب أحكام المرسوم عدد  ،  الجمھوریة التونسیةبالنسبة لقطاع التمویل األصغر في  

سم برأس مال بتنظیم نشاط مؤسسات التمویل الصغیر، تحدث مؤسسات التمویل الصغیر في شكل شركات خفیة اإل

المتعلق بتنظیم    2011لسنة    88و في شكل جمعیات خاضعة ألحكام المرسوم عدد  أ  ، ال یقل عن ثالثة مالیین دینار

دینار ألف  بمائتي  أدنى  جمعیاتي  باعتماد  ً ،  الجمعیات،  طبقا الصغیرة  القروض  الصغیر  التمویل  مؤسسات    تسند 

ونصوصھ التطبیقیة. كما تقوم في إطار نشاط إسناد القروض    2011لسنة    117للشروط الواردة بالمرسوم عدد  

 ً كل قرض    صغیراً   الصغیرة بجمیع العملیات المرتبطة بتأطیر مبادرات الحرفاء وتكوینھم ومرافقتھم. ویعتبر قرضا

سناد القروض الصغیرة لتمویل نشاط مدر للدخل  یھدف إلى المساعدة على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي. ویتم إ 

المبلغ   ویحدد  العیش.  ظروف  تحسین  مستلزمات  لتمویل  القروض  ھذه  إسناد  یمكن  كما  شغل.  لمواطن  ومحدث 

ُ   .األقصى للقرض الصغیر وشروط إسناده بقرار من وزیر المالیة حسب الفصل   كلف سلطة رقابة التمویل الصغیرت

  ما یلي:ب لصغیرا  لتمویلا  تمؤسسا طنشا بتنظیم المتعلق   2011 ةلسن  117 دعد من المرسوم  43

 . دراسة ملفات الترخیص لمؤسسات التمویل الصغیر وإبداء الرأي فیھا ـ

 .ـ إعالم مؤسسات التمویل الصغیر بقرار الترخیص الصادر عن وزیر المالیة 

التمویل الصغیر واتحاداتھا والجمعیات التي قامت بتفریع  ـ مراقبة الوثائق والمراقبة على عین المكان لمؤسسات   

 .نشاطھا

 . ـ تعیین متصرف وقتي لمؤسسة التمویل الصغیر حسب شروط یتم ضبطھا بمقرر من وزیر المالیة 

 . سحب الترخیص، في حالة مخالفة أحكام ھذا المرسوم ونصوصھ التطبیقیة  اـ تسلیط عقوبات إداریة، ما عد 

ي حالة مخالفة أحكام ھذا المرسوم ونصوصھ التطبیقیة، تستخلص لفائدة خزینة الدولة وتحدد مبالغھا  تسلیط خطایا، ف ـ 

  .بقرار من وزیر المالیة

 
  المغرب،  مصر، ،  لبنانالعراق، فلسطین،    تونس، السودان، األردن،  بیانات الجزء المتعلق بمؤسسات التمویل األصغر تشمل الدول العربیة التالیة:    11

تقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق )،  2021إستبیان تقریر االستقرار المالي (ومصادر البیانات ھي:  
 .، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة (ما لم یتم ذكر خالف ذلك)مكس
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 ا.تقدیم مقترح معلل لوزیر المالیة حول سحب الترخیص لمؤسسات التمویل الصغیر واتحاداتھ ـ

ویمكن لھا للغرض   ،لمؤسسات التمویل الصغیر عند طلبھاـ إرساء منظومة لتجمیع المخاطر المتعلقة بالقطاع وتبلیغھا   

طالع على  أن تطلب من مؤسسات التمویل الصغیر أن تمدھا بجمیع اإلحصائیات والمعلومات التي تسمح لھا باإل

  .مماثلة لتبادل المعلومات بةرقا ةتطور نشاطھا. كما یمكن لھا إبرام عقود شراكة مع سلط

 شاریع المتعلقة بالتمویل الصغیر. م ة بخصوص الإبداء رأیھا لوزیر المالی ـ

المالي في تونس   القطاع  إلى إجمالي موجودات  التمویل األصغر  السیاق، بلغت نسبة موجودات شركات  في ھذا 

إلى الناتج  2021في المائة في نھایة عام    0.9حوالي   التمویل األصغر  ، في حین بلغت نسبة موجودات شركات 

ملیون   605أما حجم موجودات ھذا القطاع فقد بلغ    .2021في المائة في نھایة عام    1.3اإلجمالي حوالي  المحلي  

 . 2019في نھایة عام  ملیون دوالر أمریكي 415، مقابل 2020في نھایة عام  دوالر أمریكي

رافعة أساسیة ودعامة مركزیة من دعائم    القطاعیعتبر  ،  دولة فلسطینما بخصوص قطاع التمویل األصغر في  أ

واإلاإل المالي  أساسیة  ،جتماعيستقرار  لبنة  یعتبر  اإل  كما  التنموي في  دوره  خال  من  الفلسطیني  الوطني  قتصاد 

ً واإل حظا واألقل  المھمشة  للفئات  بالوصول  وذلك  اإل جتماعي  فرصة  الرسميومنحھم  المالي  بالقطاع  ،  ندماج 

ویعمل في   .قتصادیةللمشاركة في الدورة اإل  مات المالیة األساسیة التي تعتبر ضروریةوتزویدھم بالمنتجات والخد

وحتى بدایة العام    2014القطاع حتى تاریخھ تسع مؤسسات إقراض، تم البدء بترخیص ھذه المؤسسات منذ العام  

البنك الدولي،    وبدعم من  وأطلقت سلطة النقد،  .2011" لسنة  132وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم "   2022

  :) والتي تركز على2023-2019ستراتیجیة لتعزیز صناعة التمویل األصغر في فلسطین لألعوام (إ

 .المھمشین والنساء والعمالء في المناطق الریفیة والمخیمات للوصول للعمالء جتماعیةتعزیز الرسالة اإل  -

 .مة المزید من القطاعات غیر المغطاة تشجیع مؤسسات اإلقراض على توسیع وتنویع خدماتھا ومنتجاتھا لخد -

 .تشجیع استخدام التكنولوجیا الرقمیة، وزیادة المنافسة بالسوق بغرض تحسین كفاءة القطاع -

طبیق لوائح تنظیمیة متدرجة تسمح بزیادة أنواع المؤسسات، كما تشمل أیضاً تشجیع المصارف على ممارسة ت -

 ر. أعمال التمویل األصغ

 .ستقرار القطاع بالتركیز على معاییر حوكمة مؤسسات اإلقراض والحد من المخاطر النظامیةإالمحافظة على   -

، وتبلغ موجودات القطاع حوالي  2021مؤسسات حتى نھایة العام    8یبلغ عدد مؤسسات اإلقراض  من جانب آخر،   

مؤسسات التمویل األصغر إلى إجمالي  بلغت نسبة موجودات  ، كما  2021دوالر أمریكي في نھایة عام    ملیون  338

، علماً أن نسبة موجودات مؤسسات التمویل  2021في المائة في نھایة عام    1.53موجودات القطاع المالي حوالي  

 . 2021في المائة في نھایة عام  0.47األصغر إلى الناتج المحلي اإلجمالي بلغت حوالي 

" لسنة 132سلطة النقد الفلسطینیة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم "یتم تنظیم القطاع والرقابة علیھ من قبل  

  .والتعلیمات الصادرة عنھ 2011
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 :ع، فھي كما یليالمخاطر والتحدیات التي تواجھ القطاأما فیما یخص 

ستثمار  إلى صعوبة وجود بیئة داعمة یمكن التنبؤ بھا، ومن شأن ذلك عدم تشجیع اإلتؤدي التحدیات السیاسیة   -

 . واالبتكار وتحمل المخاطر

الفائدة واإلقراض  إ - لوائح تنظیمیة غیر متوازنة مثل وضع سقوف ألسعار  التدخالت والمبادرات أو وجود  ن 

 .المدعوم لھا األثر السلبي على قطاع التمویل األصغر

ي منطقة الشرق  تعتبر أسعار الفائدة السائدة في قطاع اإلقراض المتخصص في فلسطین من أدنى المعدالت ف -

 األوسط وشمال أفریقیا. 
 

فیخضع قطاع التمویل األصغر إلشراف ورقابة ،  جمھوریة مصر العربیةفیما یخص قطاع التمویل األصغر في  

منفذ    3,156وقد قامت جھات التمویل بزیادة تواجدھا وانتشارھا الجغرافي عن طریق  الھیئة العامة للرقابة المالیة،  

 . 2020بنھایة عام  اً منفذ  2,818تغطي معظم مراكز ومدن الجمھوریة، مقارنة بـعدد ، 2021تمویل بنھایة عام 

ً   یلعب قطاع القروض الصغیرة دوراً ،  للمملكة المغربیةأما بالنسبة   في تطویر الشمول المالي. ویقدم الخدمات   رئیسا

 ً ً   ،للفئات الھشة اقتصادیا تلك التي یصعب علیھا التعامل مع البنوك. تخضع جمعیات السلفات الصغرى    خصوصا

المغرب بنك  لسنة    لمراقبة  البنكي  القانون  الصادر سنة  2006بمقتضى  البنكي  القانون  بمقتضى  تم  كما   ،2014  

المؤسسات لجمی  . تجدر  عتماد، المراقبة، حمایة العمالء ومعالجة الصعوباتع مقتضیاتھ بما فیھا اإلإخضاع ھذه 

ملیون دوالر أمریكي، مقابل  970بلغ  2021اإلشارة إلى أن حجم موجودات قطاع التمویل األصغر في نھایة عام 

 . 2020ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام  927

تخضع شرك األخرى،  العربیة  للدول  في  بالنسبة  التمویل  البحرینات  البحرین    مملكة  ورقابة مصرف  إلشراف 

في   الحال  وكذلك  التجزئة)،  مصارف  رقابة  (إدارة  السعودیة المركزي  العربیة  السودان   المملكة    وجمھوریة 

 .فیخضع القطاع لرقابة البنك المركزي فیھا ودولة قطروسلطنة ُعمان 

بلغ حجم محفظة القروض المقدمة من مؤسسات التمویل األصغر   :الممنوحة من مؤسسات التمویل األصغر القروض  

في أمریكي ملیار دوالر   3.4ملیار دوالر أمریكي، مقابل   3.8مقوماً بالدوالر األمریكي حوالي  2021في نھایة عام 

عام   بلغ  2020نھایة  نمو  بمعدل  أي  في   11.8، 

ھذا في  التطور  إستمرار  األمر الذي یعكس    ، المائة 

القطاع ویعزز من دوره في تعزیز الشمول المالي، 

ال  األصغر  التمویل  مؤسسات  إحتلت   مصریةوقد 

المرتبة األولى بمحفظة قروض بلغ حجمھا حوالي 

أمریكي   1,651 دوالر  مؤسسات ت تل  ، ملیون  ھا 

األصغر   بلغ   المغربیة التمویل  قروض  بمحفظة 

-4ملیون دوالر أمریكي (شكل    770حجمھا حوالي  

): تطور محفظة القروض لدى مؤسسات التمویل األصغر في الدول العربیة 14- 4شكل (
 ) 2120-2016(خالل 

 
 وتقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة  المصدر: المصارف المركزیة العربیة ،

 األداء المالي الصادر عن سوق مكس، والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 
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(شكل   متوسط  14- 4أمريكي  بلغ  وقد   ،(

القرض  التمويل    عميل / حجم  قطاع  لدى 

العربية    1,715حوالي    األصغر في الدول 

أعلى    علماً أن ،  2120دوالر/عميل في عام  

القرض  لحجم  لكل عميل   متوسط    الممنوح 

الفلسطينية  لمؤسسات التمويل األصغر  كان  

  ). 15- 4(شكل  

أما فيما يخص عدد العمالء النشطين لدى 

فقد بلغ   ،مؤسسات التمويل األصغر العربية

عام   ألف    10,663  حوالي  2120خالل 

ألف عميل خالل عام   5,721مقابل  عميل  

2020،   ً لدى    مدفوعا الواضح  بالنمو 

المصرية األصغر  التمويل  إذ مؤسسات   ،

  3.4إرتفع عدد العمالء النشطين لديها من  

 8.4إلى    2020مليون عميل في نهاية عام  

عام   نهاية  في  عميل  ها تتل،  2021مليون 

بعدد   المغربية  األصغر  التمويل  مؤسسات 

عميل   ألف 837 حواليعمالء نشطين بلغ 

  ). 16- 4(شكل 

لدى  القروض  محفظة  لجودة  بالنسبة 

النسبة المئوية  متوسط إذ بلغ ،جودة عاليةفتُشير البيانات إلى أن المحفظة ذات  ،مؤسسات التمويل األصغر العربية

من   ألكثر  الخطرة  القروض   30لمحفظة 

حوالي   المائة  4.7يوم  عام   في  نهاية  في 

، علماً أن مؤسسات التمويل األصغر 2020

حيث   األعلى،  النسبة  لديها  كانت  العراقية 

في    ،في المائة  10بلغت النسبة لديها حوالي  

التمويل    حين كانت النسبة األقل لمؤسسات

ال حوالي    ،تونسيةاألصغر  بلغت  في   2إذ 

أما معدل شطب الديون المعدومة فقد   .المائة

هذا المعدل  متوسط  كان منخفضاً، حيث بلغ  

المائة  0.32حوالي   جميع  في  أن  علماً   ،

األصغر   التمويل    مؤسسات 

-2016): عدد العمالء النشطين في مؤسسات التمويل األصغر العربية خالل (16-4شكل (
2021( 

  

   ،العربية المركزية  المصارف  العالمي وأسس مقارنة األداء  المصدر:  تقرير مدى اإلنتشار 

يوم ومعدل شطب  30): النسبة المئوية لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من 17-4شكل (
  ، % 2020الديون المعدومة في نهاية عام 

  

 و العربية،  المركزية  المصارف  العربية  المصدر:  للدول  األصغر  التمويل  شبكات  تقرير 
األداء   مقارنة  العالمي وأسس  اإلنتشار  وتقرير مدى  الصادر عن سوق (سنابل)،  المالي 

 مكس والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية. 

  بيانات تونس: الموقع اإللكتروني لسلطة الرقابة على التمويل الصغير في تونس.  مصدر  ** 

-2017(): متوسط حجم القرض/عميل لدى مؤسسات التمويل األصغر العربية خالل 15-4شكل (
2120 ( 

  

  ،وتقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي  المصدر: المصارف المركزية العربية
  مكس، والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية. الصادر عن سوق 
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األمر الذي قد یُشیر إلى كفاءة ھذه المؤسسات في تقییم العمالء قبل   ،في المائة  واحدالعربیة كان لھا معدل أقل من  

فإن المخاطر الناجمة عن ھذا القطاع    ،كذلك یمكن اإلستنتاج بأنھ وفي ضوء بیانات ھذا القطاع   .منحھم القروض

ً على اإلستقرار المالي منخفضة وغیر مقلقة خصوصاً أن ھذا   ). 17-4(شكل  القطاع ال زال صغیر الحجم نسبیا
 

فقد حققت    ، ) 2021(كونھ لم تتوفر بیانات لعام    2020لعام    أخیراً وفیما یخص ربحیة مؤسسات التمویل األصغر العربیة 

تلك المؤسسات عوائد جیدة؛ إذ بلغ كل من متوسط معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكیة حوالي  

المائة   5.0 المائة   15.1و   في  التمویل    في  مؤسسات  قبل  من  القروض  منح  عملیة  كفاءة  إلى  یُشیر  مما  التوالي،  على 

األصغر، وقدرتھا على المحافظة على األصول  

علیھا،  و  مناسبة  عوائد  تحقیق  تنمیتھا من خالل 

رأسمالھا  إستخدام  في  فاعلیتھا  إلى  ھذا    . إضافًة 

السودانیة  وقد حققت مؤسسات التمویل األصغر  

لعائد  ل   معدل المرتبة األولى من حیث تحقیق أعلى  

، فیما  في المائة   13.3بمعدل بلغ    على األصول 

المصریة   األصغر  التمویل  مؤسسات  حققت 

العائد على حقوق الملكیة  المرتبة األولى من حیث  

 ). 18- 4شكل  (   في المائة   33.6بمعدل بلغ  

 
یُعتبر قطاع شركات التمویل قطاع حیوي وھام في توفیر التمویل في اإلقتصاد جنباً  :  12شركات التمویل األخرى  .2

المصرفي، حیث واصلت البنوك المركزیة في الدول العربیة إھتمامھا في تطویر ھذا القطاع إلى جنب مع القطاع 

الھام، ونظراً الختالف مكونات ھذا القطاع وتبعیتھ في الدول العربیة، تم تحلیل ھذا القطاع لكل دولة عربیة على  

 ربیة حسب ما توفر من بیانات. حدا، نستعرض فیما یلي نبذة عن أھم مكونات ھذا القطاع في عدد من الدول الع

شركات الصرافة وشركات التأجیر  قطاع الشركات المالیة غیر المصرفیة من    یتكون  المملكة األردنیة الھاشمیة   يف 

األخرى المالیة  والشركات  والمتوسطة  الصغیرة  المشاریع  تمویل  المتعدد وشركات  التمویل  ،  التمویلي وشركات 

شركات التمویل األصغر والتي سبق تحلیلھا، وقد قام البنك المركزي األردني بإخضاع  التأمین و شركات  ضافة إلى  إ

 ویسعى إلخضاع كافة شركات التمویل األخرى إلى رقابتھ.   ،2015شركات التمویل األصغر إلى رقابتھ في عام 
 

ملیون   649.4 حوالي 2020 م عا نھایة في األردن في  للبنوك التابعة التمویلي التأجیر شركات موجودات بلغت

نسبة  من كل بلغت وقد المائة، في 17 بلغت نمو بنسبة أي ،2019  عام  نھایة في دینار ملیون  604.6مقابل   ر،دینا

المحلي   الناتج  إلى  القطاع موجودات إجمالي ونسبة المالي القطاع موجودات  إجمالي إلى القطاع موجودات  إجمالي

 في عام  المساھمین حقوق رتفعتإ كما ي.التوال على المائة في  2.1و المائة في 1.2 حوالي 2021 عام  في اإلجمالي

دینار   323 لمقاب دینار ملیون 333.3 لتبلغ   2020  ھذه  أعمال بنتائج یتعلق فیما أما ،2019  عام  في ملیون 

 
، ویشمل  البنوك المركزیة العربیة عن    مصدر البیانات: المواقع اإللكترونیة للبنوك المركزیة العربیة وتقاریر اإلستقرار المالي والتقریر السنوي   12

 مصر، المغرب.قطر، الكویت، فلسطین، ُعمان، السعودیة، السودان، ، تونس، ھذا البند كل من: األردن، اإلمارات، البحرین

ومعدل العائد على حقوق الملكیة   ROA): معدل العائد على األصول 18- 4شكل (
ROE  2020لمؤسسات التمویل األصغر العربیة خالل عام 

 

 تقریر شبكات التمویل األصغر للدول العربیة المصدر: المصارف المركزیة العربیة، و
مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق  (سنابل)، وتقریر مدى اإلنتشار العالمي وأسس  

 مكس والمواقع اإللكترونیة للجھات الرقابیة الرسمیة. 
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 دینار ملیون 13.4 إلى 2019 عام  في دینار ملیون 21.8 من الضریبة بعد األرباح صافي نخفض إ فقد  الشركات،

 على العائد نخفضإ كما المائة وذلك بسبب تداعیات جائحة كورونا، في 38.5 تراجع أي بنسبة  ،2020 عام  في

 الموجودات  على العائد معدل نخفضإ، كما  2020لعام    4.05 إلى   2019م لعا في المائة 6.9 من المساھمین حقوق

 . 2020 عام  في في المائة 2.08 إلى 2019 عام  في المائة في  3.7 من

 
في المائة    1ما نسبتھ    2020بلغ إجمالي أصول شركات التمویل النشطة في    ،13اإلمارات العربیة المتحدة  دولةوفي  

إلى النظام  إلنتقال المخاطر النظامیة  إمكانیة محدودة للغایة  المصرفي، مما قد یُشیر إلى  من إجمالي أصول النظام  

ربحیة وجودة أصول قطاع   بقیتوعلى غرار القطاع المالي العالمي،  المالي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  

،  كانت شركات التمویل تتمتع برأس مال كافٍ   لكن بالرغم من ذلك،  . 2020  اللشركات التمویل تحت الضغط خ

السیولة   الحد    اإلجمالیةفي حین وصلت نسبة  إلى مستوى أعلى من  المطلوب، رغم وجود بعض   األدنىللقطاع 

ً قد سبق أن  و  .التباینات الملحوظة بین شركات التمویل الفردیة ً   أصدر المصرف المركزي نظاما بشركات    خاصا

سنوات. وبسبب تداعیات الجائحة، عمد المصرف المركزي    ثالثمع تحدید فترة تنفیذ مدتھا    ،2018التمویل في عام  

  عام  في   في المائة  70العام لما یقرب من    اإلمتثال مع  ،  2023یونیو    30حتى    األصلیة  إلنتقالیة إلى تمدید الفترة ا

بنسبة    تعمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدةشركة تمویل نشطة    22ھذا وقد إنخفض إجمالي أصول    .2020

ھذا القطاع تبلغ  ، علماً أن أصول  ملیار دوالر أمریكي)  8.6(حوالي    ملیار درھم   31.6ي المائة لتصل إلى  ف  15.5

اإلسمي  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي    3حوالي  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي، و  2  حوالي

 غیر النفطي. 
 

على    وةً عال للبنوك  المملوكة  التمویل  استحوذت شركات  ذلك،  المائة  25.2حوالي  على  إجمالي    في   صولأ من 

االقطاع  التمویل  تملكت شركات  المائة  55.6حوالي    اإلسالمیة، في حین  القطاع  في  جمیع ، وسجلت  من أصول 

التمویلقطاعات   ً إ  شركات  بقیت  .2020عام    األصول خاللفي    نخفاضا الرئیس    وقد  المكون  صول  ألالقروض 

نسبتھ   ما  على  استحوذت  حیث  التمویل،  المائة    55.9شركات  إجمالي  في  تلیھا 2020  عام  في  األصولمن   ،

 .خرىألصول األ صول الثابتة واألستثمارات واإلوا اإلیداعالنقدیة وعملیات   التالمعام
 

بسبب تداعیات جائحة   2020عام  خاللكتتاب الخاصة بھا بشكل كبیر إلخفضت شركات التمویل أنشطة اھذا وقد 

ملیار    4.8(   ملیار درھم   17.7لتصل إلى  في المائة    22.9نخفاض إجمالي القروض بنسبة  إ ما أدى إلى    ،كورونا

ً دوالر أمریكي بشكل أساسي من القروض العقاریة التي شكلت  تتكون  لشركات التمویل    اإلقراضمحفظة    أن  ). علما

، وذلك خالل  والقروض الشخصیة اإلئتمانمن إجمالي المحفظة، تلیھا قروض الشركات وبطاقات في المائة  39.6

ً سجلت جمیع قطاعات القروض المذكورة  حیث   ،2020عام   .اإلقراضفي  إنخفاضا
 

ً لشركات التمویل  اإلجمالي  السائلة    األصولنسبة  شھدت  فیما یخص مؤشرات المتانة المالیة،   ،  2020في عام    تحسنا

یُعزى ھذا  في المائة، و  10للمتطلبات الرقابیة البالغة    األدنى أعلى بكثیر من الحد    يوھ ،  في المائة  30.6إذ بلغت  

 
 مارات العربیة المتحدة المركزي.ر عن مصرف اإل الصاد ، 2020لعام  مصدر البیانات: تقریر االستقرار المالي 13
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فیروس كورونا  حترازیة بسبب حالة عدم الیقین الناجمة عن جائحة  إل تفضیل السیولة ا  إلى  بشكل جزئي  اإلرتفاع

 خالل العام. على التمویل الجدید   ضعف الطلبإضافةً إلى   ،المستجد 
 

التمویل، فقد   وارتفع معدل صافي  ،  2020القطاع خالل عام  تراجعت جودة أصول  أما جودة األصول لشركات 

، مقارنة مع  لجائحة كوروناإلى التأثیر السلبي    األولویرجع ذلك في المقام    ،في المائة  6.1إلى    القروض المتعثرة 

في عام    في المائة  97نسبة تغطیة المخصصات مستقرة عند    بقیت ،  . لكن في المقابل2019في عام  ي المائة  ف  5.2

ً في إجمالي المخصصات متناسب رتفاعحیث كان اإل،  2020  .في القروض المتعثرة رتفاع مع اإل  ا
 

في عام    مستویات جیدة من رأس المالتمكن قطاع شركات التمویل من الحفاظ على  بالنسبة لكفایة رأس المال،  

وتحسنت نسبة رأس المال إلى في المائة،    40.6حوالي  صول  ألحیث بلغت نسبة رأس المال إلى إجمالي ا،  2020

األموال،  نخفاض إجمالي رؤوس  إنقاط مئویة مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي. ورغم    5بنحو    ألصولإجمالي ا

على ذلك، سجلت شركات    الوة أسھم في تحسین نسبة رأس المال. ع  األصولفي إجمالي    اإلنخفاض األعلىأن    الإ

 .مقارنة بالشركات غیر المملوكة للبنوك  األصولإلى إجمالي    المالرأس  أعلى لنسبة  التمویل المملوكة للبنوك معدل  
 

القط ربحیة  یخص  فیما  على  أخیراً،  كورونا  جائحة  أثرت  فقد  التشغیل  اع،  القطاع،بیئة  ھذا  نصف    في  أن  علماً 

(البالغ    وقد أسھم كذلك استمرار إرتفاع معدل التكلفة إلى الدخل  .2020شركات التمویل حققت أرباح خالل عام  

إلى إرتفاع رسوم إنخفاض القیمة بسبب الجائحة، إلى تسجیل خسائر  في المائة لشركات التمویل)، إضافةً    75.2

 لدى عدد من شركات القطاع. 
 

  التي   والخدمات  المعامالت  في  كبیر  تقدم   تحقیق  بالبحرین  العاملة  التمویل  شركات  ستطاعتإ   ،مملكة البحرین   وفي

(  التمویل  توفیر   في  التمویل   شركات  وتتخصص .  منتجاتھا  جودة   في  وكذلك   للجمھور  تقدمھا  اإلسكان،لألفراد 

 .2021  عام   نھایة  في  شركات  5  المرخصة  الشركات  ھذه   عدد  بلغ  حیث  والشركات،  )الشخصیة   القروض  السیارات،

أي  .  دوالر  ملیون   71,028.  التمویل  شركات  من  المقدمة  القروض  إجمالي  بلغ  ،2021  عام  من  األخیر  الربع  في

  شھد   الماضیة،   الست   السنوات  مدى  وعلى  .2020  عام   من   األخیر  بالربع  مقارنة  المائة  في  6.3  بنسبة نخفاضإب

ً   القروض المقدمة إجمالي ً   ارتفاعا   في   دوالر  ملیون  1,352.7  إلى  ،2013  عام   في  دوالر  ملیون  907.2  من  تدریجیا

 بسبب تداعیات فیروس كورونا المستجد.  2021و 2020، لتنخفض بعد ذلك في عامي 2019عام 
 

البنوك والمؤسسات المالیة الى رقابة البنك المركزي التونسي حسب القانون    تخضع،  الجمھوریة التونسیة وفي  

المودعین ومستعملي    2016لسنة    48والقانون عدد  ،  2016لسنة    35  عدد متانتھا وحمایة  الحفاظ على  بغرض 

مالیة حسب  المؤسسة  ال  تُعّرف  بما یساھم في حسن سیر القطاع البنكي وتحقیق االستقرار المالي.  ،الخدمات البنكیة 

كل شخص معنوي یمارس بصفة اعتیادیة العملیات البنكیة االتیة: عملیّات منح  بأنھا    2016لسنة    48القانون عدد  

أشكالھا،   بجمیع  المالي،  والقروض  اإلیجار  إدارة  وععملیّات  خدمة  "الفكتورینغ"،  ملیّات  عملیّات  والقروض 

 .الصیرفة اإلسالمیة
 

ملیار   3.8حوالي یجار المالي والبنوك غیر المقیمة وشركات الفكتورینغ جمالي الموجودات لقطاع شركات اإلإبلغ 

ً 2020ملیار دوالر أمریكي في نھایة عام    4.1مقابل    2021دوالر أمریكي في نھایة عام   علما حجم  نسبة  أن    ، 
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  3.0ما نسبتھ   2021بلغت في نھایة عام   شركات التأجیر التمویلي إلى إجمالي موجودات القطاع المالي موجودات 

في    3.7نسبة إجمالي موجودات شركات التأجیر التمویلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي    ، وبلغتفي المائة

 . 2021المائة في نھایة عام 
 

، مقابل 2021شركة في عام    43بلغ عدد شركات التمویل المرخصة في السعودیة  ،  السعودیةالمملكة العربیة  وفي  

تمویل غیر عقاري، شركات  ، حیث تتكون ھذه الشركات من شركات تمویل عقاري، و2020شركة في عام    36

صول قطاع أ   بلغت نسبة صغر، وشركة للتمویل اإلستھالكي المصغر.  موشركة إلعادة التمویل، وشركة للتمویل ال 

كما بلغت   ، 2021في المائة في نھایة    2.0من إجمالي أصول القطاع المالي  (العقاري وغیر العقاري)  شركات التمویل  

ھذا وقد حققت مؤشرات ھذا .  2021في المائة في نھایة عام    7.8نسبة أصول ھذا القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

في المائة   36.1، حیث إرتفع رأس المال المجمع بما یقارب  2020مقارنةً بعام  نسب متفاوتة    2021في عام  القطاع  

ألف دوالر أمریكي لنفس الفترة بنسبة ارتفاع   496ملیار دوالر أمریكي، وبلغ صافي الربح للقطاع    5.2لیصل إلى  

في المائة لیصل إلى   17.5فیما إرتفع إجمالي األصول بنسبة    ، 2020في المائة عما كانت علیھ في عام    109بلغت  

   .ملیار دوالر أمریكي   14.3

 
ُعمان  أما   سلطنة  القانون فقد  في  ألحكام  عامة  بصفة  وإخضاعھا  والتأجیر  التمویل  لشركات  الترخیص  منح  قد 

المتطلبات الرقابیة الالزمة   2006فبرایر    11) الصادر بتاریخ  19المصرفي. ویغطي التعمیم الرئیسي رقم (ف م  

ملیون لایر   25یجب على شركات التمویل والتأجیر توفیر رأسمال بحد أدنى قدره    .المتعلقة بأعمال ھذه الشركات 

ً   .عماني وتقیید التزامھا الخارجیة بخمسة أضعاف صافي قیمتھا فقط  شركات تمویل وتأجیر تمارس   6  توجد حالیا

ً   43العمل ولھا    .فرعا

 
  شراف على شركات التأجیر التمویلي استناداً س المال الفلسطینیة بالرقابة واإلأھیئة سوق ر  تقوم   ،فلسطین   لةدووفي  

) من "قرار بقانون  7ما أن المادة (، ك2004) لسنة  13من قانون ھیئة سوق رأس المال رقم (  )3حكام المادة (أل

شراف على نشاط التأجیر  الھیئة في الرقابة والتنظیم واإلبشأن التأجیر التمویلي" حددت مھام   2014) لسنة 6رقم (

   .التمویلي

 
وذلك بقیام أحد الشركات    ،ختراق إ حداث  إجیر التمویلي في التوســع وأتتمثل التحدیات الحالیة التي تواجھ شركات الت

  إضافةً إلى  التمویلي. ستثمار في السوق الفلسطیني ورفع مستوى التعامالت في نشاط وعقود التأجیر  اإلفي  العالمیة  

  وھي تواجھ تحدیات في ذلك نظراً   ،نشــائیةنتاجیة والعقاریــة واإل قیام الشركات القائمة بالتوسع فــي القطاعــات اإل 

تأجیراً إلعــدم   والمستأجرة  المنقولة  غیر  األموال  لتسجیل  المنظمـة  التعلیمات  ً   كتمــال  وجــود  تمویلیا وعــدم   ،

اإلتعلیمــات   مــن  المؤجر  استفادة  یخــص  للمستبمــا  الممنوحة  الضریبیة  الجمركي كاإل  ،جر أ عفاءات  عفاء 

  ة.ستثمار، أو التأجیر التمویلي لذوي االحتیاجات الخاصلإل
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إلــى مصــادر  إ ضافة  إ تمویل  لى ذلك، تواجــھ شركات التأجیــر التمویلي العاملة في فلسطین صعوبة الوصول 

سـاھمة فـي التوسـع بعملیاتھـا، إضافـة إلى عــدم توفر الوعــي التــام بھــذا الخیــار التمویلي وأھمیتــھ  ، للممسـتدامة

 .طنین وأصحاب المشاریعابیــن المو

 
أصول    إجماليإلى    أصول التأجیر التمویليقد شكلت نسبة حجم  ف   المتعلقة بھذا القطاع،  أھم المؤشراتیخص  فیما  

، أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي  2021في المائة في نھایة عام    0.76حوالي    فلسطینالقطاع المالي في  

شركات خدمات التأجیر التمویلي لألفراد وللشركات    9تقدم  ،  2021في المائة في نھایة عام    0.93اإلجمالي فقد بلغت  

  2021ملیون دوالر للعام    102.1واالنتاجیة، ھذا وقد بلغ حجم نشاط التأجیر التمویلي  لمختلف األصول االستھالكیة  

طر التشریعیة والرقابیة المناسبة  وقامت الھیئة خالل السنوات الماضیة باستحداث األ،  2020ملیون دوالر للعام    69و

 ً اع وتحقیقھ معدالت نمو خالل فترة  على تطور ھذا القط  لعمل شركات التأجیر التمویلي، االمر الذي انعكس ایجابا

 إصدار ما یلي:  حیث تم ، زمنیة قیاسیة

 .بشأن التأجیر التمویلي 2014) لسنة 6عداد قرار بقانون رقم (إ -

  .بترخیص شركات التأجیر التمویلي والرقابة علیھا  2016) لسنة 1تعلیمات رقم ( -

 . 2016) لسنة 1صدار تعمیم بخصوص قرار معلومات عقد التأجیر التمویلي رقم (إ -

وتمویل إ - األموال  غسل  مكافحة  عملیات  في  التمویلي  التأجیر  قطاع  كفاءة  رفع  بخصوص  تعمیم  صدار 

  اإلرھاب.

النقل والمواصالت الفلسطینیة للعمل على   - صدار تعلیمات تعالج كافة النواحي الفنیة إالتعاون مع وزارة 

  اً.الھندسیة المؤجرة تأجیرا تمویلیوالقانونیة لتسجیل المركبات والمعدات  

صدار تعلیمات متخصصة في المعالجة  إالتعاون مع دائرتي ضریبة الدخل والقیمة المضافة والعمل على   -

  .الضریبیة (الدخل والقیمة المضافة) لعقود التأجیر التمویلي

مال المنقول والذي  التعاون والمشاركة مع وزارة االقتصاد في مراجعة مسودة قانون ضمان الحق في ال -

  .2016صدر في العام 

 

نتاجیة  ختراق في القطاعات اإل إحداث  إبرز التحدیات الحالیة التي تواجھ شركات التأجیر التمویلي في التوسع وأتتمثل  

ل  والعقاریة واالنشائیة، نظرا لعدم اكتمال البیئة القانونیة المالئمة والمنظمة لعمل ھذه القطاعات، بما یشمل آلیة عم

تأجیراً  المؤجرة  االصول  تسجیل  بتعلیمات  المتعلقة  تلك  وبخاصة  وخصوصیتھ،  ً   النشاط  غیر    تمویلیا (والمال 

ستثمار، أو  كاإلعفاء الجمركي لإل  ،ستفادة المؤجر من االعفاءات الممنوحة للمستأجرإوكذلك ما یخص    المنقول)،

  ة.ذوي االحتیاجات الخاص

التمویلي العاملة في فلسطین صعوبة في الوصول إلى مصادر تمویل مستدامة، للمساھمة كما تواجھ شركات التأجیر  

وأصحاب   الموطنین  بین  وأھمیتھ  التمویلي  الخیار  بھذا  التام  الوعي  توفر  عدم  إلى  إضافة  بعملیاتھا،  التوسع  في 

  ع.المشاری

نسبة العائد  ، و2020للعام    المائة  في  0.29قد بلغت نسبة العائد على األصول  فیما یخص مؤشرات أداء القطاع،  

 في المائة.  2.11لى حقوق الملكیة (المدیونیة)  إ لتزامات وبلغت نسبة اإل في المائة، 0.91على حقوق الملكیة 



101

  

 265من  101
 

 

فلسطین،  وفیما یخص   أخرى،من جھة   في  العقاري  الرھن  تمویل  ھیئة سوق رو  قطاع  بالرقابة  أتقوم  المال  س 

استناداً شراف على شركات تمویل  واإل العقاري  ) من قانون ھیئة سوق رأس المال رقم  3حكام المادة (أل  الرھن 

   .2004) لسنة 13(
 

یعمل في ھذا القطاع شركة واحدة فقط وھي شركة تمویل الرھن العقاري الفلسطینیة، والتي تعمل في ھذا اإلطار،   

إعادة تمویل   العقاري من خالل  الرھن  تمویل  لقطاع  الثانوي  السوق  العاملة في  في  القروض للمصارف  محافظ 

ً األ  ،للسیولة العالیة التي یتمتع بھا القطاع المصرفي الفلسطیني   ولي نظراً السوق األ أمام شركات    مر الذي شكل تحدیا

  .تمویل الرھن العقاري في المنافسة والعمل ضمن السوق المباشر (األولي) لقطاع تمویل الرھن العقاري

 : وتتمثل التحدیات التي تواجھ ھذا القطاع بما یلي

البنكي بالتالي   - القطاع  اللجوء الى شركات  إ وجود فائض في السیولة لدى  ستخدام البنوك ألموالھا وعدم 

تمویل الرھن العقاري وطلب إعادة تمویل محافظھا. كما ان فائض السیولة لدى القطاع المصرفي یشكل 

لى جانبھا في السوق األولي وتقدیم خدمات  إمام شركات تمویل الرھن العقاري في المنافسة والعمل  أتحدیا  

  .نقراض المباشر للمواطنیاإل

والتي تشكل األساس لتطور ونمو القطاع    ،كتمال وتحدیث البیئة التشریعیة المنظمة للقطاع العقاريإعدم   -

وتنظیم عمل المطورین العقاریین والبیع بالتقسیط وغیرھا من   ،العقاري من تحدیث لقانون الرھن العقاري

  ة.األمور المھم

-  ً ألراضي (الطابو) والتي یمكن أن تتم عملیات الرھن  في دوائر تسجیل ا  محدودیة االراضي المسجلة رسمیا

  ا.علیھ

اإلإ - قطاع  وتوسع  المطور  نتشار  بین  ما  مباشرة  والتقسیط  البیع  عملیات  تتم  بحیث  الرسمي  غیر  سكان 

 . والمستھلك دون وجود ضوابط تحدد حقوق والتزامات أطراف العالقة
 

  993.2ملیون دوالر، مقابل    944.9حوالي    2021بلغت موجودات شركات التمویل في نھایة عام    قطر،دولة  وفي  

كما بلغت أنشطة التمویل اٍإلسالمي التي  في المائة.    4.9، أي بمعدل إنخفاض بلغ  2020ملیون دوالر في نھایة عام  

  ملیون   772.8  مقابل  ،2021  عام  نھایة  في   دوالر  ملیون  708.2  حوالي التمویل المرخصة في قطر    تقدمھا شركات

ملیون    608.1  تبالنسبة لحقوق المساھمین فقد بلغ  .المائة  في  8.4 انخفاض  بمعدل  أي  ، 2020  عام   نھایة  في  دوالر

 في المائة.   6.6، أي بمعدل تراجع بلغ  2020ملیون دوالر في نھایة عام    651.2، مقابل  2021دوالر في نھایة عام  

ستثمار التقلیدیة واإلسالمیة فیما یخص نشاط  یقوم بنك الكویت المركزي بالرقابة على شركات اإل  الكویتدولة  وفي  

بتقدیم خدماتھا المالیة. وقد بلغ    -شركة  22البالغ عددھا  – ستثمار التقلیدیة  ستمرت شركات اإلإالتمویل فقط، وقد  

علماً أن حجم الموجودات  ،  ملیون دوالر أمریكي  7739.2حوالي    2021حجم موجودات ھذه الشركات في نھایة عام  

ملیون    9,922.8دوالر و  ملیون  10,693  ملیون دوالر أمریكي، مقابل   8,596.3بلغ حوالي    2020عام    في نھایة

، ویُعزى ھذا التراجع في  على التوالي   2019و  2018و   2017  األعوام في نھایة  الر  ملیون دو  8,993.3ودوالر  

شركة   22إلى    2017شركة في نھایة عام    29ستثمار التقلیدیة من  نخفاض عدد شركات اإل إحجم الموجودات إلى  
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ونسبة إجمالي موجودات    شركات التمویل واإلقراض. وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات  2021في نھایة عام  

 في المائة على التوالي.  18.4في المائة و 6.8حوالي  2021لي اإلجمالي في عام حالقطاع إلى الناتج الم 

ملیون دوالر في نھایة عام  864.8 ئتمانیة المقدمة من ھذه الشركات حواليمن جانب آخر، بلغ حجم التسھیالت اإل

،  2019عام    ملیون دوالر  في نھایة  1,027.9، مقابل  2020ة عام  ملیون دوالر في نھای  0896.  ، مقابل2021

أن حجم التسھیالت االئتمانیة بلغ حوالي    عاميملیون دوالر في نھایة    1,109.9ملیون دوالر و  1,141.8علماً 

  2,971.2ملیون دوالر و  3,084.7  ستثمارات ھذه الشركات حواليإعلى التوالي، في حین بلغ حجم    2018و  2017

، في حین  2019عام    ملیون دوالر في نھایة  3,192  ، مقابل حوالي  2020و  2021ي  ون دوالر في نھایة عامملی

 2018و  2017  عاميملیون دوالر في نھایة    3,305.3ملیون دوالر و  3,254.8ستثمارات حوالي  بلغ حجم اإل

ملیون    9,357.5شركة، فقد بلغ حجم موجوداتھا    25ستثمار اإلسالمیة والبالغ عددھا  على التوالي. أما شركات اإل

عام   ملیون دوالر في نھایة  11,694.4مقابل    2020و  2021ي  ملیون دوالر في نھایة عام   10,411.4دوالر و

نھایة   ملیون دوالر في  12,107.3ملیون دوالر و  13,989.8، ھذا وقد بلغ حجم موجودات ھذه الشركات  2019

شركة في األعوام    35شركة و  37شركة و  39ستثمار اإلسالمیة بلغ  . علماً أن عدد شركات اإل 2018و  2017  عامي

شركة في نھایة عام   25و  2020شركة في نھایة عام    32نخفض إلى  إعلى التوالي، ثم    2019و  2018و  2017

ملیون   925.8ملیون دوالر و 871.1 حوالي. وقد بلغ حجم التمویل المقدم من ھذه الشركات ذكره كما سبق  2021

التوالي  2020و  2021ي  دوالر في نھایة عام حوالي  على  بلغ  التمویل  حجم  أن  علماً  في نھایة عام    1,071.8، 

على التوالي،    2018و  2017ملیون دوالر في نھایة عامي    1,024.2ملیون دوالر و  1,062.6، مقابل حوالي  2019

 2021ي  ملیون دوالر في نھایة عام  3,402.9ملیون دوالر و  2,850.5  ة فقد بلغ حواليستثمارات المالیأما حجم اإل 

، مقابل  2019ملیون دوالر في نھایة عام    3,771.8ستثمارات بلغ حوالي  ، علماً أن حجم اإل على التوالي  2020و

   .على التوالي 2018و 2017ملیون دوالر في نھایة عامي  3,964.6ملیون دوالر و 4,086.4حوالي 

لرقابة   أصبحت خاضعةوھي    ،توجد شركة واحدة في الوقت الحالي تزاول نشاط التأجیر التمویليدولة لیبیا    وفي

قتصاد كما كان في السابق، كذلك تقدمت بعض المصارف بطلبات لمصرف  مصرف لیبیا المركزي ولیس لوزارة اإل

  المركزي للموافقة على تأسیس شركات تأجیر تمویلي والزالت ھذه الطلبات قید الدراسة.لیبیا 

بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التمویل العقاري في السوق المصري    ،جمھوریة مصر العربیة في  

تمویل العقاري بمنح  قامت شركات ال، و(منھا شركة واحدة إلعادة التمویل العقاري)  2021شركة بنھایة عام    16

في    138.2بمعدل نمو بلغ    2020ملیار جنیھ خالل عام    3.4مقارنة بـ    2021ملیار جنیھ لعمالئھا خالل عام    8.1

. ویعزى ذلك جزئیاً إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبیر من جراء جائحة كورونا، بإضافة إلى توجھ شركات  المائة

  .لتمویل العقاري بشكل أكبرالتطویر العقارى للتعامل مع شركات ا

فیما یخص   التمویليأما  فقدالتأجیر  الھیئة عدد    ،  لدى  المسجلة  الشركات  إجمالي عدد  بنھایة عام    46بلغ  شركة 

  2020خالل عام    58.9مقارنة بـ    2021ملیار جنیھ خالل عام    79.8بلغت قیمة عقود التأجیر التمویلي  ، كما  2021

رتفاع إلى تعافي نشاط التأجیر التمویلي من حالة التباطؤ التي . وقد یعزى ھذا اإلفي المائة 35.5بمعدل ارتفاع بلغ 

بتداعیات جائحة كورونا.    2020سادت عام   االقتصادیة  األنشطة  لتأثر  ل نتیجة  التخصیمبالنسبة  ھذا  نشاط  فیُعد   ،
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  2021ملیار جنیھ خالل عام    20.3مخصمة  وقد بلغت قیمة األوراق ال،  أحد الركائز الھامة لتوفیر رأس المالالنشاط  

، ویرجع ذلك بشكل كبیر إلى  في المائة   79.6محققة معدل نمو بلغ    2020ملیار جنیھ خالل عام    11.3مقارنة بـ  

إقبال الشركات العاملة في مجال األنشطة المالیة غیر المصرفیة في الحصول على ترخیص مزاولة نشاط التخصیم،  

 .ستھالكيستحداث نشاط التخصیم اإلإصیم، إضافة إلى وزیادة عدد شركات التخ

جتماعیة،  أحد الوسائل الرئیسة لتحقیق العدالة اإلھذا النشاط  ي، یُعد  ستھالكالتمویل اإلمن جانب آخر، فیما یخص  

حیث یتیح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالیة، مما یسھم في تحقیق الشمول المالي  

الذي یعد أحد األركان األساسیة ألھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر التي أقرتھا منظمة األمم المتحدة، كما یمثل 

یعد نشاط التمویل االستھالكي أحدث األنشطة    .2030عنصًرا رئیسیًا في استراتیجیة التنمیة المستدامة: رؤیة مصر  

.  2020) لسنة 18العامة للرقابة المالیة وفقًا ألحكام القانون رقم ( المالیة غیر المصرفیة التي خضعت لرقابة الھیئة

ملیار جنیھ خالل عام    8.4، مقارنة بـ  2021ملیار جنیھ خالل عام    17وقد بلغت قیمة التمویل االستھالكي الممنوح  

 في المائة.  102.4، محققًا معدل نمو بلغ 2020

 
، من 2021التمویل لرقابة بنك المغرب. ویتكون ھذا القطاع في سنة  یخضع قطاع شركات  ،  المملكة المغربیة   وفي

االستھالك، و  12 في قروض  للقروض    7شركة متخصصة  التأجیر، وشركتین  في قروض  شركات متخصصة 

شركات متخصصة في تمویالت أخرى. ویبلغ    3العقاریة، وشركتین لتحصیل وشراء الدیون، وشركة للكفالة، و

 . ملیار دوالر 13لقطاع حوالي إجمالي موجودات ھذا ا

فقد   سبق،  ما  إلى  ینایر  إضافةً  في  المستشارین)  البرلمان (مجلس  التمویل    2021صادق  قانون جدید حول  على 

تمویالت  Crowdfunding(  الجماعي  أو  التعاوني جمع  خالل  من  تتم  المشاریع،  لتمویل  جدیدة  آلیة  وھي   ،(

 . تمویل المبادرات سواء ربحیة أو غیر ربحیةالمساھمین عبر منصة إلكترونیة، بھدف 

 

 14قطاع شركات الصرافة 

 
 ً ً ھام  یُعتبر قطاع شركات الصرافة قطاعا في االقتصاد من خالل   فاعالً   في الدول العربیة، حیث یلعب القطاع دوراً   ا

المعامالت اإلتلبیة اإل العمالت األجنبیة لمجموعة متنوعة من  المحلیة من  المنظورة مثل حتیاجات  قتصادیة غیر 

السفر إلى الخارج ألغراض السیاحة أو التعلیم أو الصحة. ولكن أھم دور تؤدیھ ھذه الشركات ھو تحویل األموال 

لمحدودیة البیانات الرسمیة المنشورة لھذا  في الخارج  من قبل المقیمین   إلى عائالتھم في بلدانھم األصلیة، ونظراً 

 .تطورات ھذا القطاع في بعض الدول العربیةالقطاع، نستعرض فیما یلي 

 
تتولى دائرة مراقبة أعمال الصرافة من خالل الرقابة المكتبیة والمیدانیة مھمة التأكد   المملكة األردنیة الھاشمیةفي  

الصرافة أعمال  قانون  بأحكام  الصرافة  شركات  التزام  مدى  اإل  ، من  یشكل  للنشاط  والذي  الناظم  التشریعي  طار 

بتعزیز   الدائرة  تساھم  كما  ذات عالقة،  أخرى  تشریعات  وأیة  بمقتضاه  الصادرة  والتعلیمات  واألنظمة  الصیرفي 

 
 . المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةمصدر البیانات:    14
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نتشار أسلحة الدمار الشامل، حیث تتبع الدائرة في ذلك  إمنظومة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وتمویل  

المخاطر على  المبني  الصرافة،  (RBA)  المنھج  أعمال  لمزاولة  الترخیص  طلبات  بدراسة  قیامھا  إلى    ، إضافة 

المرخصة الصرافة  شركات  تفرع  من   ،وطلبات  المقدمة  للبیانات  التحلیلیة  الدراسات  وإعداد  تراخیصھا  وتجدید 

ظروف   شركات الصرافة حول تعاملھا بالعمالت األجنبیة والمعادن الثمینة، كما تستجیب الدائرة ألیة مستجدات أو

طارئة من خالل وضع التعلیمات واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لضمان استمرار عمل القطاع الصیرفي ضمن  

ومستقرة آمنة  و  ،بیئة صیرفیة  أي  إ وتوظیف  مع  ینسجم  وبما  الرقابیة  والوسائل  للدائرة  المتاحة  الموارد  ستخدام 

وذلك استمراراً  للدور  ،ع والظروف المستجدةحترازیة مالئمة لألوضاإمستجدات وظروف طارئة وضمن تدابیر 

الصیرفي. القطاع  على  بالدائرة  الُمناط  المركزي   الرقابي  البنك  غایة  بتحقیق  مباشر  بشكل  الدائرة  وتساھم  كما 

وتطویره اإل الصیرفي  القطاع  على  المركزي  البنك  رقابة  بتعزیز  المتمثلة  السیاق،    .ستراتیجیة  ھذا  عدد  في  بلغ 

)  162إضافة إلى (  ،) شركة عاملة وذلك من خالل مراكزھا الرئیسة117المرخصة في المملكة (  شركات الصرافة

 ً مجموعھ    فرعا وبما  األردن  محافظات  كافة  في  ً   279موزعة  صیرفیا اإل   موقعا  حیث  من  وحجم  مختلفة  نتشار 

  138.6(  ر أردني) ملیون دینا98,3(  2021األعمال، كما بلغ إجمالي رؤوس أموال شركات الصرافة خالل عام  

العائد على  ، فقد بلغ معدل  2020بالنسبة للمؤشرات المالیة للقطاع الصیرفي كما في نھایة    .ملیون دوالر أمریكي)

  3.96مال  ال  العائد على رأسومعدل    في المائة، 3.84العائد علة حقوق الملكیة  ومعدل    في المائة،  2.34الموجودات  

 على التوالي. ملیون دینار 5169و ملیون دینار 5154 مبیعات العمالت األجنبیةو  مشتریاتوإجمالي  في المائة،

 
تعد اإلمارات مركزاً عالمیاً لتحویل العمالت ونقل األموال من الشرق األوسط  ،  اإلمارات العربیة المتحدةوفي دولة  

والسیاحة األعمال  ونمو  الوافدة،  العمالة  بفضل  وإفریقیا،  العاملین    بلغتو  .وآسیا  تحویالت  باتجاه    الصادرة قیمة 

في    72على    البنوك   استحوذت،  ملیار دوالر)   42.7(حوالي    ملیار درھم  156.8  الي حو  2020في عام  بلدانھم  

 ، مقابل2020في نھایة عام    ةشرك  88وقد بلغ عدد شركات الصرافة    .البقیة  شركات الصرافةمنھا، فیما تنفذ  المائة  

عام  123و  شركات  104 نھایة  في  التوالي  2018و  2019  يشركة   الموجھة  الشخصیة  التحویالت  تمثل  .على 

  بما   التحویالت   ، تراجعت 2020عام    وخالل.  الشخصیة  المواطنین  تحویالت  وكذلك  تحویالت المغتربین  للخارج،

  التحویالت   انخفاض  رئیس، إلى  بشكل  یُعزى  ما  وھو  ،2019  عام   من  نفسھا  مقارنة الفترة   درھم   ملیار  8.3  قیمتھ

  ملیار   18.1  أو  في المائة  13.8  بنسبة  شركات الصرافة  خالل  من  جرى تسویتھا  التي  للخارج،  الموجھة  الشخصیة

الموجھة  التحویالت  سجلت  نفسھ،  الوقت  وفي.  درھم    البنوك   خالل  من  تسویتھا  جرت  والتي  للخارج،  الشخصیة 

 . 2019 عام  الفترة من بنفس   مقارنة درھم   ملیار 9.8 أو  في المائة 28.8 بنسبة  زیادة 
 

  عام  ملیارات درھم في  10التي سجلھا قطاع الصرافة    األصولبلغ إجمالي  فیما یخص مؤشرات أداء القطاع، فقد  

في    25  حوالي  ملیار درھم، وھو ما یمثل  2.5القطاع بحجم كاف من رأس المال بمقدار  یتمتع  بشكل عام،    .2020

ً   األدنىیبلغ الحد  و  .صولألمن إجمالي ا  المائة لنظام المصرف    لرأس المال المدفوع المطلوب لشركات الصرافة وفقا

ملیون درھم للكیانات التي تم تأسیسھا كشركات ذات مسؤولیة محدودة، أما بالنسبة لشركات الصرافة    50المركزي  

  مالیین  10ال المدفوع یتراوح من ملیونین إلى  لرأس الم  األدنىالعاملة كمؤسسات فردیة أو شراكات، فإن الحد  
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ً   ، یجب علىالمصرف المركزي  حسب متطلباتو.  درھم  ،  ألنظمتھ  شركات الصرافة الحفاظ على سیولة كافیة. ووفقا

 .األقلضعف الخصوم المتداولة على   1.2المتداولة لشركات الصرافة ألصول یجب أن تمثل ا
 

تشمل المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في البحرین مؤسسات الصرافة المتخصصة في التحویالت    مملكة البحرین   وفي 

السریعة  العمالت  المالیة  تقد   ، والموثوقة وصرف  استبدال  م  والتي  لألفراد والشركات والمؤسسات في مجال  خدماتھا 

مرخصة للصرافة، وكلھم مدرجون    ة مؤسس   18، كان ھناك  2018العمالت والتحویالت المالیة. واعتباراً من دیسمبر  

 ً ات  نمواً خالل السنوات القلیلة الماضیة، مما یشجع شرك   البحرین . ویشھد سوق الصرافة والتحویالت المالیة في  محلیا

ملیون دوالر    288حوالي   2021في نھایة عام ، وقد بلغ حجم موجودات قطاع شركات الصرافة  الصرافة على التوسع 

لتحسن  ، وذلك نتیجة ل في المائة   16.1أي بمعدل نمو بلغ  ،  2020في نھایة عام    ملیون دوالر   248حوالي  أمریكي، مقابل  

رأس المال واإلحتیاطي لدى شركات    إرتفع   أما في جانب المطلوبات، فقد .  خرى بندي النقد والموجودات األ   الواضح في 

، إذ بلغت قیمة إجمالي رأس المال واإلحتیاطي في نھایة  2020في المائة في نھایة عام    12الصرافة في البحرین بمعدل  

  . 2020لیون دوالر أمریكي في نھایة عام  م   156.3ملیون دوالر أمریكي، مقابل    175.1حوالي    2021عام  

تم السماح بإحداث مكاتب الصرف وتوسیع نشاطھم بتمكین الشخص الواحد من فتح أكتر    الجمھوریة التونسیة  وفي

مكتب عدد    ،من  التونسي  المركزي  البنك  منشور  في    2018لسنة    07یضبط  شروط    2018  یولیو  30المؤرخ 

وقد بلغ عدد مكاتب    ،ممارسة نشاط الصرف الیدوي من قبل األشخاص الطبیعیین عن طریق فتح مكاتب صرف

ً   186، منھا  مكتب   211الصرف المرخص لھا من قبل البنك المركزي    19ى  وموزعة عل  انشاطھ  تباشر  مكتبا

حوالي    2020دیسمبر    في نھایة. وقد بلغ حجم المبالغ بالعمالت التي تم إحالتھا لدى مكاتب الصرف  في تونسوالیة  

 .ملیون دوالر 500

من عناصر اإل   دولة فلسطینوفي   أساسیاً  ستقرار المالي كون شركات الصرافة تلعب  یعتبر قطاع الصرافة ركناً 

مھور من العمالت المختلفة، فضالً عن تقدیم الخدمات األخرى "تحویل األموال،  دوراً مھماً في تلبیة احتیاجات الج

شراء الشیكات"، كما تلعب دوراً مھماً في تعزیز الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالیة لكافة المناطق في  

الرقابیة بما یتالءم مع التطورات الرقابیة  وسعیاً من سلطة النقد بشكل مستمر لتطویر المنھجیات واألدوات    .فلسطین

والتكنولوجیة، فقد قامت بتطویر نظام آلي لتسھیل عملیات الرقابة المكتبیة والمیدانیة على قطاع الصرافین، وذلك  

 .من أجل تحسین كفاءة ھذه العملیات وتحسین فعالیة مخرجاتھا

 
والتعلیمات الرقابیة المنظمة للعمل    2016) لسنة  41حكام القرار رقم (أشراف على قطاع الصرافة بموجب  یتم اإل 

) بشأن تنظیم عمل الصرافین كوكالء لمقدمي  2020/ 29إصدار تعلیمات رقم (  2020الصیرفي، وتم خالل العام  

 :لى مجموعة من األھداف فیما یلي أھمھاإخدمات الدفع. وتھدف سلطة النقد من الرقابة على القطاع 

 .ستقرار الماليیة الشمول المالي وتعزیز اإل ستراتیج إالمساھمة في  .1

 .حمایة حقوق جمھور المواطنین المتعاملین مع الصرافین (حمایة المستھلك) .2

  .تنظیم العالقة ما بین المصارف والصرافین .3

 .ربط اشكال ومتطلبات الترخیص بالخدمات المقدمة .4

 .حمایة القطاع الصیرفي بشكل عام  .5
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في المائة في نھایة عام    0.4ي في فلسطین حوالي  صرفنسبة حجم األصول إلى حجم أصول القطاع الم وقد شكلت  

یمارس و ،  2020في المائة في نھایة عام    0.5، أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت  2020

ستقبال الحواالت  إرسال وإختلفة و مھنة الصرافة من خالل تقدیم خدمات بیع وشراء العمالت الم  قطاع الصرافة

  241شكالھا، وتقدیم خدمات أخرى مثل شراء الشیكات وخدمات الدفع كوكالء، وینتشر في فلسطین  أالمالیة بمختلف  

ملیون دوالر،    73.3وقد بلغ رأس مال القطاع حوالي    شركة ومحل في قطاع غزة.  35شركة/ محل صرافة منھا  

نھایة عام  ملیون دوالر كما في    80.8ملیون دوالر، وموجودات متداولة بحوالي    84.3جمالي موجودات بحوالي  إو

برز المخاطر والتحدیات التي تواجھ القطاع ھو الزیادة المستمرة في ترخیص شركات الصرافة في  أومن    .2021

 . ظل محدودیة السوق

 
، 2020ملیون دوالر في نھایة عام    567.9قطاع شركات الصرافة في قطر حوالي    حجم أصول بلغ قطر  دولة وفي

في المائة. في حین إرتفع رأس    9.0، أي بنسبة إنخفاض بلغت  2019ملیون دوالر في نھایة عام    623.6مقابل  

.  2020عام    ملیون دوالر في نھایة  218.4إلى    2019ملیون دوالر في نھایة عام    211.5المال المدفوع للقطاع من  

ملیون دوالر في نھایة   40.7أما عن مؤشرات أداء القطاع فقد كانت جیدة، إذ إرتفعت األرباح المدورة للقطاع من 

ملیون   307.7حقوق المساھمین من  ت نسبة  ، وكذلك إرتفع2020ملیون دوالر في نھایة عام    54.0إلى    2019عام  

 في المائة. 9.0، محققةً نمواً بمعدل 2020في نھایة عام  ملیون دوالر 335.3إلى  2019دوالر في نھایة عام 

 
شركة صرافة في نھایة عام    38مقابل   2021 عام  نھایة في شركة 32  الصرافة شركات عدد  بلغ الكویت دولة وفي

  805.9 ، مقابل حوالي2021ملیون دوالر في نھایة عام    874.1  نحو ھذا القطاع  حجم أصول، وقد بلغ  2020

وقد شكلت نسبة حجم    ، 2019 عام  نھایة في دوالر ملیون 752.5حوالي  و ،2020في نھایة عام    دوالر ملیون

، أما نسبة حجم  2021في المائة في نھایة عام    0.3األصول إلى حجم أصول القطاع المالي في الكویت حوالي  

  شركات الصرافة  وقد عوضت. 2021في المائة في نھایة عام  0.8الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت األصول إلى  

  ھذه الشركات   ن ، إال أ2018مقارنةً بعام    في المائة  2.3سبة  ن، الذي تراجع آنذاك ب 2019في عام    تراجع أرباحھا

عام  نھایة  ملیون دوالر في    120.3، و2021ملیون دوالر أمریكي في نھایة عام    149.2  أرباحاً بلغت حوالي  حققت

 حوالي أرباح صافي ، علماً أن ھذه الشركات حققت2019ملیون دوالر لنفس الفترة من عام    45.0مقابل    2020

 صافي ارتفع  وقد ،2018 عام  نھایة في دوالر  ملیون 60.5 مقابل حوالي  2019 عام  نھایة في دوالر  ملیون  59.3

من جھة    بند المخصصاتمن جھة، وتراجع    العمالت بیع إیرادات ارتفاع بسبب أساسي  الشركات بشكل أرباح

 . أعمالھا الرئیسیة من إیرادات بتحقیق الشركات ھذه  كفاءة  إلى یُشیر الذي األمر ، أخرى
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 في الدول العربیة  الرقابة على القطاع المالي غیر المصرفي

القطاع المالي  الحاجة إلى تنظیم كافة مؤسسات    برزت،  2008في عام    كدرس ُمستفاد من األزمة المالیة العالمیة

. فغیاب  )Shadow Bankingصیرفة الظل    بما في ذلك(  وخصوصاً شركات التمویل بكافة أنواعھا  غیر المصرفي

قد یترتب عنھ نشوء فقاعات أصول ومخاطر    ،والرقابة الكافیة علیھ   بعةعدم توفر المتا زمة حول القطاع و الالبیانات ال

دراسة واقع ھذا القطاع  ب السلطات الرقابیة    قیام   من األھمیة بمكان،نظامیة تؤثر سلباً على اإلستقرار المالي. وعلیھ،  

لقطاع، وذلك للوقوف  وتعریف نشاطھ وتحدیاتھ بشكل دقیق مع التركیز على توفیر بیانات دقیقة تمكن من متابعة ا

ً على حجمھ ومخاطره. كما یتطلب األمر تنسیق أكبر بین مختلف السلطات اإلشرافیة والرقابیة على القطاع المالي    ا

تختلف من دولة عربیة إلى  قد  أسالیب الرقابة على القطاع المالي غیر المصرفي  ن  إ   في ھذا السیاق،  والمصرفي.

ت مھام الرقابة على معظم مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي  ل ، فبعض الدول أوك(مثل باقي دول العالم)   أخرى

،  إلى البنك المركزي، في حین أن بعض الدول لدیھا ھیئات رقابیة متعددة على القطاع، مع وجود تنسیق فیما بینھا 

إن   الحیث  السلطات  لنجاح  رقابیة واإلشرافیةالتنسیق بین  المالي غیر    أساس  القطاع  الناشئة عن  المخاطر  قیاس 

یة القدرة والصالحیة واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر الرقابتوفر لدى الجھة  ت  على أنالمصرفي بشكل فعّال،  

 ستقرار المالي.  القطاع بما یعزز من اإل

في حال كان التوجھ اإلشرافي في الدولة، لوجود ھیئات إشرافیة مستقلة متعددة على القطاع المالي  في ھذا السیاق، 

یئات، قد یكون من خالل توقیع مذكرات  غیر المصرفي، من المناسب التنسیق بین المصرف المركزي وھذه الھ

تفاھم بخصوص الجوانب التي تھم المصرف المركزي، مثل قضایا المخاطر النظامیة (بما في ذلك مخاطر العدوى)،  

  لجنة أو أزمات إدارة  لجنة تشكیلكذلك تبرز أھمیة وحمایة المستھلك المالي، والشمول المالي، واإلستقرار المالي. 

  وھیئة  المالیة  وزارة   عن  ممثلین  في عضویتھا  تضم   أن   على  برئاستھ، و  المركزي  المصرف   داخل  مالي  استقرار

 السیاسة  بین  لتنسیقوھیئة التأمین والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، ل  المالیة  األوراق

طر قطاع المؤسسات المالیة غیر المصرفیة وقیاس مخا  الجزئیة والكلیة  اإلحترازیة  المالیة والسیاسة  النقدیة والسیاسة

 المصرفي في الدول العربیة السلطات الرقابیة على مؤسسات القطاع المالي غیر ): 19- 4شكل (
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إلى تعزیز فعالیة السیاسة اإلحترازیة الكلیة والتطبیق األمثل ألدواتھا .  بالقدر الكافي )  19-4یبین الشكل (  .إضافةً 

 .  في الدول العربیة ) تفاصیل شكل الرقابة على مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي1-4والجدول (

 السلطات الرقابیة على مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي في الدول العربیة ):  1- 4(   جدول 
شركات التمویل  

 األخرى 
شركات الوساطة  

شركات التأجیر   شركات الصرافة  المالیة 
 الدولة  قطاع التأمین  شركات التمویل األصغر  التمویلي 

وزارة الصناعة  
 والتجارة 

ھیئة االوراق  
وزارة الصناعة   المركزي البنك   المالیة 

 البنك المركزي  والتجارة 

  12تم إقرار قانون تنظیم أعمال التأمین  
والذي تم بموجبھ نقل مھام    2021لسنة  

التأمین من وزارة   أعمال  الرقابة على 
الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي  
األردني وقد أصبح القانون نافذ بتاریخ  

15 /6 /2021 

 األردن 

ھیئة األوراق   المركزي البنك  
 اإلمارات  البنك المركزي  -  -  البنك المركزي  المالیة والسلع 

 البحرین  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي 

سلطة الرقابة على   البنك المركزي  البنك المركزي  ھیئة السوق المالیة  - 
 الصغیر التمویل  

وزارة  - الھیئة العامة للتأمین 
 تونس  المالیة 

 السعودیة  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي   البنك المركزي  السوق المالیة ھیئة   البنك المركزي 

 السودان  ھیئة الرقابة على التأمین  البنك المركزي  البنك المركزي  البنك المركزي  ھیئة أسواق المال  - 

 العراق  وزارة المالیة - دیوان التأمین  أخرى  أخرى  البنك المركزي  البنك المركزي  المركزي البنك  

الھیئة العامة   البنك المركزي 
 ُعمان  الھیئة العامة لسوق المال  البنك المركزي   البنك المركزي  البنك المركزي  لسوق المال 

ھیئة سوق رأس   -
ھیئة سوق رأس   سلطة النقد  المال 

 فلسطین  ھیئة سوق رأس المال  النقد سلطة   المال 

ھیئة قطر   البنك المركزي 
 قطر  البنك المركزي  البنك المركزي  -  البنك المركزي  لألسواق المالیة 

 ھیئة أسواق المال  البنك المركزي 

بنك الكویت المركزي  
(المؤسسات الفردیة  

والشركات التي ال تقوم  
بتحویل أموال، تخضع  

ة التجارة  ار لوز 
 والصناعة) 

 -  البنك المركزي 

وزارة التجارة والصناعة،  
الحقاً تم إنشاء وحدة تنظیم  

- 9- 1التأمین وذلك بدًء من  
2019 . 

 الكویت 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

ھیئة األسواق  
 المالیة 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

لجنة الرقابة على  
 المصارف 

لجنة الرقابة على  
 لبنان  والتجارة قتصاد  وزارة اإل  المصارف 

 المركزي   بنك ال 
سوق األوراق  

  بنك ال - المالیة 
 المركزي 

ھیئة اإلشراف والرقابة على   - المركزي   بنك ال  المركزي   بنك ال 
 لیبیا  التأمین 

الھیئة العامة  
 للرقابة المالیة 

الھیئة العامة  
الھیئة العامة   البنك المركزي  للرقابة المالیة 

 للرقابة المالیة 
العامة للرقابة  الھیئة  

 مصر  الھیئة العامة للرقابة المالیة  المالیة 

الھیئة المغربیة   البنك المركزي 
ھیئة مراقبة التأمینات   البنك المركزي  البنك المركزي  مكتب الصرف  لسوق الرسامیل 

 المغرب  واالحتیاط اإلجتماعي 
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 الخالصة 

النسبي قلیل   كان حجمھ  وإن  العربیة،  الدول  غیر المصرفي في  اإلستنتاج بأن القطاع المالي  یُمكن  تقدم،  مما  إنطالقاً 

، إال أنھ قطاع متین  ة في الدول العربی بالمقارنة مع المجموعات اإلقلیمیة األخرى، وبالمقارنة مع حجم القطاع المصرفي  

، إضافًة إلى األثر العمیق  وف والتحدیات التي تواجھھا بعض الدول العربیة ومستقر وال یستدعي القلق بالرغم من الظر 

 . ألزمة فیروس كورونا الُمستجد وإنعكاساتھا على إقتصادات الدول العربیة 

في مجال اإلصالحات االقتصادیة   في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دولھ األعضاء ، و من جانب آخر 

، ولتعزیز اإلھتمام بالقطاع المالي غیر المصرفي  في المنطقة العربیة   ستقرار المالي الھادفة إلى تعزیز اإل والمالیة والنقدیة  

  قام في الدول العربیة، ودوره في الشمول المالي والتنمیة اإلقتصادیة، وحمایة القطاع من المخاطر التي قد یتعرض لھا،  

إصدار المبادئ اإلرشادیة حول تعزیز الدور اإلشرافي للمصارف المركزیة في التعامل مع  ب   2021الصندوق خالل عام  

. حیث تضمنت المبادئ اإلرشادیة مجموعة من  ) 1(ملحق   مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في الدول العربیة 

، حیث  المؤسسات المالیة غیر المصرفیة   في تقییم مخاطر   التوصیات المتعلقة بسیاسة المصرف المركزي وتعزیز دوره 

الدولة   دقیق على مستوى  المعنیة، بوضع تعریف  الرسمیة  الجھات  بالتعاون مع  المركزي  المصرف  قیام  تؤكد على 

لمؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي التي یُفترض أن تخضع إلشرافھ، والقیام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في  

 لة، للوقوف على حجمھ وطبیعتھ والتحدیات التي تواجھھ.  الدو 

أكدت المبادئ على ضرورة تحدید المتطلبات اإلشرافیة للقطاع المالي غیر المصرفي، بما یشمل بحد أدنى: متطلبات    كما 

غسل   ومكافحة  واإلمتثال  والسیولة،  المال  رأس  كفایة  ومتطلبات  والحوكمة،  والتفرع،  وتمویل  الترخیص  األموال 

اإلرھاب، وخطط اإلحالل والتعاقب الوظیفي، واإلفصاح، والبیانات والتقاریر الدوریة، وإعداد وإعتماد خطط معتمدة  

من اإلدارة العلیا للمصرف المركزي، حول كیفیة تنفیذ المھام الخاصة بالتفتیش المیداني والرقابة المكتبیة على المؤسسات  

 مؤشرات تقییم أدائھا. المالیة غیر المصرفیة، و 

تقییم المخاطر النظامیة الناشئة عن  ب ستقرار المالي في المصارف المركزیة  كذلك أوصت المبادئ بأھمیة قیام إدارات اإل 

لدى شركات   البیانات  قاعدة  لتوسیع  المالءمة  المصرفي بشكل مستمر، والنظر في وضع األطر  المالي غیر  القطاع 

على صعید آخر، أشارت المبادئ    عملیات مؤسسات وشركات القطاع المالي غیر المصرفي.  المعلومات اإلئتمانیة لتشمل 

أھمیة قیام المصرف المركزي بتوسیع شمولیة نطاق حمایة المستھلك المالي في المصارف المركزیة،  اإلرشادیة إلى  

وح  بإنشاء  القطاع  مؤسسات  وإلزام  المصرفي،  غیر  المالي  القطاع  عمالء  كافة  تغطي  وتطبیق  بحیث  شكاوى،  دات 

 التعلیمات في ھذا الشأن.  

إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العدید من الجوانب التي تھم قضایا القطاع المالي غیر المصرفي، أھمھا المتطلبات  

  الرقابیة واإلحترازیة، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة والجزئیة، وخطط استمراریة 

وإدارة الكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ  العمل، وخطط التعافي، والتقنیات المالیة الحدیثة، والشمول المالي الرقمي،  

 ستقرار المالي.  وغیرھا من الجوانب التي تعزز من اإل 
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 إختبارات الضغط (التحمل) ونتائجھا على مستوى الجھاز المصرفي في الدول العربیة 
 

حترازیة الجزئیة والكلیة ذات البعد المستقبلي،  لسیاسة اإلل  التحلیلیة الرئیسة  دوات األ تعد اختبارات الضغط أحد  

والصدمات المختلفة في ظل  والتي تھدف إلى تقییم مدى قدرة كل بنك والقطاع المصرفي على مواجھة المخاطر

من خالل قیاس تأثیرھا على مجموعة المؤشرات   ، وذلكمعاكسة ذات احتمالیة حدوث منخفضة  ستثنائیةإ ظروف  

المالیة متمثلة بشكل أساسي في الربحیة ومدى كفایة رأس المال والسیولة، وذلك بناًء على مجموعة من السیناریوھات  

الظروف   تعكس  المستخدمة إلالعالمیةأو    المحلیةالتي  السیناریوھات  وتتفاوت  الضغط في حدة  .  اختبارات  جراء 

لإل  المتوسطة، ، ثم  منخفضة الحدة فتراضات األساسیة  من اإل  تتدرجتأثیرھا، حیث     فتراضات األشد تأثیراً وصوالً 

 على المركز المالي للبنك والقطاع المصرفي.  

 
أو البنوك ذات    يسواء على المستوى الكل  - ختبارات بناًء على السیناریوھات المستخدمة  ھذا ویھدف تطبیق اإل

 ً قدرة البنوك على مواجھة التحقق من  ر، وإلى تحدید أھم المخاط  -أو على المستوى الجزئي    األھمیة النظامیة محلیا

،  يختبارات الضغط على المستوى الكلإوبناًء على نتائج    حتفاظ بمؤشرات سالمة مالیة جیدة.تلك المخاطر مع اإل

ستباقیة بعد تحدید المخاطر النظامیة  واإل  حترازیةاإلسبة مثل تعزیز اإلجراءات  یتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المنا

المالي.اإل  تعزیزبھدف   فیمكن    ستقرار  الجزئي،  المستوى  تعدیل  إوعلى  تخص  التي  القرارات  ستراتیجیة إتخاذ 

وسیاسة وحدود المخاطر لدى البنك، إضافة إلى تطویر خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة وتفعیل أدوات  

 غیر المتوقعة.تخفیف المخاطر مثل أدوات التحوط والضمانات المقبولة، األمر الذي یساھم في الحد من الخسائر  

 ُ نوك من إجراء عملیة التخطیط الرأسمالي من خالل التقییم الداخلي  مكن نتائج اختبارات الضغط البإلى جانب ذلك، ت

 لكفایة رأس المال لمواجھة كافة المخاطر الجوھریة، والحد من تأثیر المخاطر على أدائھا المالي.

 
، وذلك  المختلفةختبارات الضغط بحیث تعكس التداعیات المتوقعة لألزمات والصدمات  إ ویتم بناء سیناریوھات  

أو متطلبات السیولة الالزمة الستیعاب الخسائر الناتجة عن  تكوینھ دیر قیمة رأس المال اإلضافي المطلوببھدف تق

التغیرات المناخیة، والكوارث الطبیعیة، واألزمات الصحیة    مثلاآلثار السلبیة والتحدیات المرتبطة بتلك األزمات،  

األوكرانیة الحالیة وما نتج عنھا    – الحرب الروسیة    ، واألحداث السیاسیة مثلفیروس كورونا المستجدمثل جائحة  

من تھدید لسالسل اإلمداد العالمیة، والتأثیر السلبي على حركة التجارة العالمیة، وتقلبات األسواق المالیة، مما ترتب  

  ألداء الماليتراجع احتمالیة  إ و  تقلبات رؤوس األموال األجنبیةرتفاع مستویات المخاطر وعدم الیقین، وبالتالي  إعلیھ  

 رتفاع مؤشرات المخاطر للقطاع المصرفي. إو للحكومات

 
إلى  إوتنقسم   أساسي  بشكل  الضغط  و إ ختبارات  الحساسیة،  إلإختبارات  ووفقاً  السیناریوھات.  ختبارات  ختبارات 

تحدید  فتراض ثبات المتغیرات األخرى، وذلك بھدف  إیتم دراسة تأثیر الصدمات على متغیر واحد مع  الحساسیة،  

القطاع المصرفي   العوامل ذات المخاطر المرتفعة واألكثر تأثیراً على كفایة رأس المال ومستوى السیولة للبنك أو

الفصل الخامس
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لمجموعة من    -ككل. أما عن اختبارات السیناریوھات، فتھدف إلى تقییم تأثیر عدة متغیرات مجتمعة في ذات الوقت  

لقطاع المصرفي، وقد یتم صیاغة  لى المؤشرات المالیة للبنك أو  عل  -السیناریوھات المرتبطة بالمخاطر المختلفة  

افتراضیة بناًء على الظروف    السیناریوھات في إطار ھذه االختبارات بناًء على أحداث تاریخیة وقعت بالفعل أو

 المحیطة. 

 
إجراء  إإطار    يوف  یمكن  السیناریوھات،  الكلیة  إختبارات  الضغط  قیاسیةبختبارات  نماذج  على    استخدام  مبنیة 

وذلك لتقدیر تأثیر العدید من المتغیرات على قیمة ،  (Satellite model)معلومات تاریخیة مستندة إلى نموذج ناقل  

قتصادیة  على مستوى البیئة اإلسواء الداخلیة التي تخص القطاع المصرفي ذاتھ أو المتغیرات    القروض غیر العاملة

العائد  أسعار  مثل  المحلومع  (الفائدة)  المحیطة  الناتج  نمو  العكسیة  اإلجمالي.    يدل  الضغط  اختبارات  وھناك 

(Reverse stress test)  وتقوم على البحث عن العوامل   والتي  ،ختبارات األخرى ختبارات تكمیلیة لإل إ، والتي تعد

فتراضات التي یترتب علیھا تجاوز النسب الرقابیة المختلفة (مثل قیمة القروض غیر العاملة التي یترتب علیھا  أو اإل

 ختبارات الضغطإ ، یمكن تطبیق  ومن ناحیة أخرى انخفاض نسبة كفایة رأس المال عن الحد األدنى الرقابي المقرر).  

المركزي   البنك  بواسطة  المصرفي  القطاع  مستوى  ذاتھ    (Top-down Approach)على  البنك  خالل  من  أو 

 .  (Bottom-up Approach)باستخدام سیناریوھات بتم تحدیدھا بواسطة السلطة الرقابیة 

 
بإجراء أنواع متنوعة من اختبارات الضغط طبقاً    العربیة  ومؤسسات النقد البنوك المركزیة    تقومفي ھذا السیاق،   

لمنھجیات مختلفة، وقد استخدمت غالبیة الدول العربیة سیناریو جائحة كورونا في تطبیق اختبارات الضغط خالل  

الواحد،    2021-2020الفترة   للبنك  الجزئي  المستوى  على  السیولة  ومستوى  المالیة  المالءة  على  تأثیرھا  لتقییم 

ئتمان ع المصرفي ككل، كما تتعدد االختبارات التي تقوم بتطبیقھا وفقاً ألنواع المخاطر مثل مخاطر اإلومستوى القطا

تلك   ویتم نشروالعكسیة.   ختبارات الضغط الكلیةإنتقال العدوى بین البنوك، وإوالتركز والسوق والسیولة، ومخاطر 

، وتتفاوت درجة بالبنوك المركزیةلكترونیة الخاصة  ستقرار المالي أو المواقع اال ختبارات من خالل تقاریر اإلاإل

  ختبارات من دولة إلى أخرى.ونتائج اإل منھجیات اإلفصاح عن تفاصیل
 

ستقرار المالي في المنطقة العربیة، وتدعیم منظومة المخاطر،  وفى ضوء حرص صندوق النقد العربي على تعزیز اإل 

، ومن ) 4(ملحق    تبارات الضغط لقیاس مخاطر القطاع الماليفقد اقترح مبادئ إرشادیة حول تطویر منھجیات اخ 

نتائج   أخذ  یتم  وان  المالیة،  المؤسسات  في  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  منظومة  من  یتجزأ  ال  جزأ  تكون  أن  بینھا 

، مع (Risk Appetite)عتبار عند اتخاذ القرارات االستراتیجیة وتحدید مستوى قبول المخاطرختبارات في اإلاإل

ر البنیة التحتیة الالزمة لتطبیق االختبارات، وتوفیر البرامج اإلحصائیة المناسبة والبیانات الشاملة والتاریخیة توفی

ختبارات بالنسبة للبنوك ذات األھمیة النظامیة  لضمان نجاح التطبیق الفعال لھا. ھذا باإلضافة إلى تكثیف دوریة اإل

النوعیة من البنوك مثل استخدام فرضیات لقیاس مخاطر العدوى. ومن بین ھذه  محلیاً، واستخدام فرضیات تالئم ھذه  

اختبارات   في  المستخدمة  المنھجیات  وتطویر  بمراجعة  المالیة  والمؤسسات  المركزیة  البنوك  قیام  أیضاً  المبادئ 

زمات المالیة  الضغط بشكل دوري أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، إضافة إلى مواكبة التطورات ذات األھمیة مثل األ

 . يواالقتصادیة، وتغیرات المناخ، والكوارث الطبیعیة، ومخاطر األمن السیبران
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 أوالً: تطبیقات اختبارات الضغط بواسطة البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
ختبارات الحساسیة  إالعربیة بإجرائھا، ومنھا    ومؤسسات النقدختبارات الضغط التي تقوم البنوك المركزیة  إتتعدد  

تتوافق مع طبیعة تتنوع في درجة تأثیرھا بین السیناریوھات المعتدلة والشدیدة، و  والتيختبارات السیناریوھات،  إو

الخاصة بكل دولة   االقتصادیة  البیئة  المحیطة، وطبیعة  للنفط    -الظروف  المصدرة  العربیة  الدول  سواء مجموعة 

عُ (اإلمارات الكویت،  العراق،  تونس،  ،  مصر،  فلسطین،  (األردن،  لھ  المصدرة  غیر  أو  البحرین)،  قطر،  مان، 

تلك   تقسیم  یمكن  عام،  وبشكل  المصرفي.  للقطاع  المالیة  السالمة  مؤشرات  على  بدورھا  تؤثر  والتي  المغرب) 

ختبارات الخاصة  والسوق والتشغیل)، واإلئتمان والتركز  ختبارات المالءة المالیة (تشمل مخاطر اإلإختبارات إلى  اإل

ومخاطر   السیولة،  وإ بمخاطر  للحدود،  العابرة  والمخاطر  البنوك  بین  العدوى  الكلیة،  إنتقال  الضغط  ختبارات 

 ة.ختبارات الضغط العكسیإو

 

 النقد العربیة   مؤسساتبواسطة البنوك المركزیة و  إجراؤھایتم  التينبذة عامة عن اختبارات الضغط 

 مجموعة الدول المصدرة للنفط

 اإلمارات العربیة المتحدة 

ً بنك  لثمانیة عشرالنتائج المجمعة    ونشر  2021المركزي بإجراء اختبارات الضغط في عام    البنك قام     مشارك   ا

أكثر من  في ھذا االختبار المائة  90، والتي تغطى  القطاع المصرفي، تھدف  في  تقییم مرونة   من أصول  إلى 

  في ظل جموعة مشتركة من السیناریوھات لتحدید نقاط الضعف المحتملة في القطاع المصرفي  البنوك تجاه م

فتراضي إلى ركود مزدوج ناتج عن موجات جدیدة  ستند السیناریو المعاكس اإلإحیث  ،  فیروس كوروناجائحة  

مع انتقال الصدمات المعاكسة إلى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط،    ،فیروس كورونا المستجد من  

 اإلمارات.   في دولة ورأس المال، وأسواق العقارات

 مملكة البحرین 

المركزي خالل عام   البحرین  بنك  اختبارات  ب   2021-2020قام  سلسلة من وضع  من خالل  الضغط  تطبیق 

التقلیدیة   البنوك  الضغطاختبارات  وشملت  .  درجة المخاطرتغییر  سیناریوھات افتراضیة مع  في سیاق    الصدمات

محلیاً.    ھمیة النظامیةذات األ، والبنوك  المحلیة واألجنبیةالبنوك  و  والجملة،التجزئة  بنوك قطاع  و   ،واإلسالمیة

وعلى جانب    تحدیات المحتملة.السیولة باعتبارھا أكبر ال والسوق و  السیناریوھات على مخاطر االئتمان  وركزت

مخاطر االئتمان، تم افتراض ارتفاع نسبة القروض غیر العاملة في القطاعات االقتصادیة الرئیسیة، والتي تأثرت  

في القطاع العقاري. وبالنسبة لمخاطر السیولة، تم افتراض   بشل مباشر أثناء جائحة كورونا، وارتفاعھا أیضاً 

ال (تحب  المحلیة  الودائع  بالدینار  سحب  الودائع  وسحب  األجنبیة،  الودائع  وسحب  واألجل)،  والتوفیر  طلب 

 البحریني، وسحب الودائع بالعمالت األجنبیة.  

من اختبارات الضغط المتعلقة    ددكورونا بإجراء عخالل جائحة  باإلضافة إلى ما سبق، قام البنك المركزي  

القطاع المصرفي ضمن مخاطر االئتما بتأثیر   تأثیر  الجائحة على  القروضن ومدى  ضمن اإلجراءات    تأجیل 

إرشاداتھ    بنوك، كما قام البنك المركزي بتقدیم مال وسیولة ال الكفایة رأس  نسبة  لى  عأقساط االئتمان  المتخذة لتأجیل  

حیث  على األقل) ب  نصف سنويبشكل منتظم (   ھاإجراءات الضغط وختبارال  بشأن المتطلبات الرئیسیة  إلى البنوك
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السیبرانیة،  المخاطر  الضغط لتشمل  اختبارات    تطویریقوم البنك المركزي حالیا ب كما  .  ر الرئیسیةتغطي المخاط

ضمن اختبارات الضغط. وقد أظھرت نتائج    مخاطر تغیر المناخ والكوارث الطبیعیةوالنظر في كیفیة ادخال  

صالبة القطاع المصرفي وقدرتھ على تحمل الصدمات المرتفعة نتیجة تمتع البنوك    2021اختبارات الضغط لعام  

 بمستویات مرتفعة من رأس المال والسیولة.

 جمھوریة العراق 

اإل طبیعة  إلى  العراقينظًرا  الضغط    م ت   ،قتصاد  اختبارات  المتغیرات  إجراء  بعض  اختیار  من خالل  الكلیة 

ومعدل النمو ،  األوضاع المالیة في العراقعلى  ، وھي أسعار النفط العالمیة لتأثیرھا الواضح  قتصادیة الكلیةاإل

الكلي  كافة  االقتصادي الذي یعكس القروض    وخاصةً   المصرفي  على القطاعوتأثیره    التطورات في االقتصاد 

متغیر العاملة،   عن  یُعدفضًال  الواضح في اإل  غیر اإلنفاق الحكومي الذي  ستھالك  من المؤشرات ذات التأثیر 

ستخدام  إ. وتم  بنوكواألفراد على االلتزام بمعامالتھم المالیة مع ال  لمشروعاتستثمار الكلي، ومن ثَم في قدرة ا اإلو

، ولمدة  ربع سنويتوافر البیانات بشكل    لعدم   اً وذلك نظر  كمقیاس لإلخفاق المالي،  غیر العاملةنسبة القروض  

 تسمح بإجراء اختبارات الضغط.

 مان سلطنة عُ 

لتقییم مرونة البنوك وقدرتھا على مواجھة تدھور بعض الضغط  ماني بإجراء اختبارات  یقوم البنك المركزي العُ 

ً المتغیرات اإل الضغط  واحداً. وتفترض اختبارات    قتصادیة الكلیة والمالیة بدرجة مقبولة خالل أفق زمني یبلغ عاما

  ات، یتم استخدام اختبارإلى جانب ذلكتزامن حدوث مخاطر االئتمان ومخاطر السوق.    الخاصة بالمالءة المالیة

، بافتراض ثبات المتغیرات األخرى.  ىباستخدام عوامل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، كل على حدالحساسیة  

نتائج اختباراتو تأثیر  قیاس  المقرر    یتم  الرقابي  بالحد األدنى  المال، ومقارنتھ  الضغط على نسبة كفایة رأس 

 .في المائة 12.25

 دولة قطر

المركزيقام     خالل   من  المصرفي  للقطاع  ئتمانیةالمحفظة اإلبإجراء اختبارات الضغط على    مصرف قطر 

  القطاع  ئتمانإ  جانب الضغط علىالخاص، إلى    القطاع  في  القروض غیر العاملة مرتفعة من  مستویات  فتراضإ

من خالل إجراء تمرین    (الفائدة)  أعلى، إضافة إلى سیناریوھات خاصة بمخاطر أسعار العائد  بمعدل  ستھالكياإل

كما   الصرف،  للمخاطر، ومخاطر سعر  المعرضة  األرباح  لمعدالت سحب  قیمة  افتراضات مختلفة  تطبیق  تم 

ختبارات  إارات الضغط المرتبطة بمخاطر السیولة، ھذا إلى جانب  في سیاق اختب الودائع حسب آجال االستحقاق

 ، والمخاطر العابرة للحدود.ينتقال العدوى في سوق االنتربنك المحلإالضغط الخاصة بمخاطر  

 دولة الكویت 

تطبیق إطار العمل الجدید الختبارات الضغط في بنك الكویت المركزي المبني على األسلوب   2020 عام شھد 

االستخدام األمثل للبیانات    ویساھم فيمن وضع سیناریوھات محتملة عدیدة،    التنازلي. ویمّكن ھذا النموذج الجدید

إمكانیة تطبیقھ ومواكبتھ للبیئة   الجدید إلطارالتفصیلیة مع إمكانیة ترجمة اآلثار الالحقة للصدمة األولیة. وأثبت ا

االقتصادیة المتغیرة بسبب األزمة، حیث أظھرت النتائج فاعلیتھ في تصنیف وتحدید مخاطر االئتمان ومخاطر 

  نوك.على البالعائد المحفظة االستثماریة وأثر مخاطر أسعار 
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  .على الناتج المحلي اإلجمالي  التأثیرشدة    ثالث سیناریوھات نموذجیة مع زیادة درجة  االختباراتتضمنت  وقد  

، ویفترض السیناریو  اتتضمن السیناریو األول افتراض حدوث صدمة قطاعیة في صورة تدھور قطاع العقارو

السیناریو    أماالثاني حدوث صدمة على مستوى الدولة في شكل عجز مالي حاد یضرب العدید من القطاعات،  

 لفترة طویلة. فیروس كورونا المستجدة عالمیة تتمثل في استمرار جائحة افتراض حدوث صدمفیتناول الثالث 

 

 مجموعة الدول غیر المصدرة للنفط 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

  على الوضع  –  ىحد   على  كل  –   المخاطر  عوامل  في  لقیاس تأثیر التحركات  الحساسیة   اختبارات   یتم إجراء

التغیرات  غیر  القروض  نسبة   ارتفاع  مثل  للبنك  المالي الصرف،    (الفائدة)  العائد  أسعار  في  العاملة،  وسعر 

اختبارات  أسعار  في  والتغیرات إلى  إضافة  تطبیقھا  السیناریوھات  األسھم،  یتم    عوامل  من  عدد  على  والتي 

تم   العاملة في  البنوك  لدى  المخاطر وقد  الناقل  توظیف  المملكة.   بةبنس   للتنبؤ (Satellite Model) النموذج 

  السیناریوھات   مجموعة من  فتراض إ  تم   الصدد  ، وبھذا2023  وحتى  2021  العاملة خالل الفترة من  غیر  القروض

  تحمل  على   قدرة البنوك   تقییم  بھدف   فتراضیة تم تصمیمھاإ  حاالت   شدة والتي تمثل  واألكثر  متوسطة الشدة   الكلیة 

 الصدمات.  
 

  من تحدیات  یشكلھ  وما  فیروس كورونا المستجدجائحة    عن   الناتجة  التداعیات السلبیة  تزاید  فتراض إوقد تم  

  الوطنیة وعودة  الصادرات  وتراجع  المباشر،  واالستثمار  سیاحةمن الالدخل    انخفاض  خالل  من  الوطني  قتصادلإل

من  الخارج،   من   العاملین ذلك  على  یترتب  في  تراجع  وما    بالمتوقع،  مقارنة  قتصادياإل  النمو  معدالت  كبیر 

  التضخمیة   الضغوط  من  للحد   العائد  سوق المال، وكذلك ارتفاع أسعار  وتراجع مؤشرات  البطالة  وارتفاع مستوى

الدینار   وللحفاظ قیمة  اإل  تأثیر  ولقیاس .  ادخاریة  كعملة  األردني  على  استخدام   فتراضات، ھذه    النمو  معدل   تم 

  رأس   كفایة  نسبة  العاملة، ومن ثم   غیر   القروض  على  تؤثر  التي  الرئیسیة  المتغیرات االقتصادیة  االقتصادي كأحد

  األسھم  وأسعار  أسعار العائد  مثل  أخرى  استخدام متغیرات   تم  كما  البنك،  األساسي لدى  ورأس المال  الرقابي  المال

 القروض غیر العاملة بعد الضغط.  بنسبة  للتنبؤ ونسبة البطالة

 الجمھوریة التونسیة 

في   األول  الضغط  اختبار  بعد اجراء  2021في نوفمبر    للضغط  ثانياختبار بإجراء    البنك المركزي التونسيقام  

ي. وتم  االقتصادیة على القطاع المصرفو  الصحیةاألزمة  تواصل  مدى تأثیر  رصد  ، وذلك بھدف  2020  ومای

.  من إجمالي أصول القطاع المصرفي  في المائة  90أكثر من    تستحوذ على  بنك مقیم  11إجراء االختبار على  

على   المعتمدة  المنھجیة  (  اختبارتطبیق  وتقوم  البنوك  قبل  على  وذلك  )  Bottom-up Approachمن  بناء 

مع ادراج كل بنك للمخاطر الخاصة المتعلقة بھ. وفي  ، البنك المركزي التونسي یحددھاموحدة  عامة  افتراضات

الضغط مالحقة  مرحلة   اختبار  تطبیق  (یتم  المركزي  البنك  قبل  مقارنة  Top-down Approachن  بھدف   (

البنوك  ومناقشة   قبل  من  المرسلة  متابعةالنتائج  إطار  االئتمان.  في  ومخاطر  المالیة  استخدام    المالءة  وتم 

الضاغطة ھما المركزي لحدة    حاد السیناریو  الساسي و األسیناریو  ال  سیناریوھین لألوضاع  البنك  تقدیر  حسب 
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  االنحراف  مع استخدام متدرجة الشدة    افتراضاتبھدف تصمیم    ، وذلكمختلف القطاعات االقتصادیةالصدمة على  

 حدة الصدمة على مستوى مخاطر االئتمان. المعیاریة لبناء

 دولة فلسطین 

المستخدمة   المبكر  اإلنذار  أدوات  من  قبلكجزء  النقد  من  من    تم الفلسطینیة،    سلطة  مجموعة  ومحاكاة  بناء 

الصدمات المتعلقة بالمالءة والسیولة للتعرف على مدى مرونة وقدرة البنوك على الصمود في ظل األوضاع  

العام   نھایة  في  فلسطین  في  العاملة  للبنوك  المال  رأس  كفایة  نسبة  بلغت  المفترضة.  قبل    2021الضاغطة 

یتضمن والذي    في المائة،  13رقابیا عند    المستھدفاالدنى  على من الحد  أوھي    في المائة،   16.13االختبارات  

 .  في المائة 2.5ھامش رأس المال التحفظي البالغ 

ثالثة عشر  جمیع البنوك العاملة في فلسطین وعددھا  التي أجریت  ختبارات  جولة اإلنطاق االختبارات: شملت  

 ً العام    بنكا للبن2021كما في نھایة  المالیة  المراكز  وك لصدمات عكسیة شدیدة األثر تضمنت  . جرى تعریض 

ارتفاع المخصصات نتیجة انخفاض قیمة الضمانات، باإلضافة الى افتراض ارتفاع الدیون المتعثرة، وزیادة في  

 .  ، وتغیر أسعار صرف العمالتأسعار الفائدة

في المائة    10.5) عند  Hurdle Rate(  اعتماد معدل العقبة  ھذه االختبارات تم  معدل العقبة/ الحاجز: ألغراض

 ایة ھوامش  المال بدون وھذه النسبة تمثل نسبة كفایة رأس   الصدمات المختلفة لتقییم أداء المصارف عند محاكاة  

 اضافیة. 

 جمھوریة مصر العربیة 

تم تطبیق اختبارات الضغط على كل مكون من مكونات النظام المالي المصري، لتقییم مدى قدرة كل من القطاع  

المصرفي وأنشطة القطاع المالي غیر المصرفي على مواجھة الخسائر التي قد تنتج في ضوء سیناریو افتراضي 

التبعات السلبیة لجائحة   بالتغیرات المناخیة والبیئیة،    وسیناریو افتراضي للمخاطر  كوفید، الستمرار  المرتبطة 

الحاجة الي اتخاذ اإلجراءات االحترازیة الالزمة الحتواء تلك التبعات من قبل الجھات الرقابیة    ىوذلك لتقدیر مد

 المتمثلة في كل من البنك المركزي والھیئة العامة للرقابة المالیة.

من إجمالي   في المائة  84.7بنك والتي تمثل    15  لعددي  المستوى الكل  علىفتراضات  ھذا وقد تم تطبیق ھذه اإل

البنوك   من  متنوعة  مجموعة  متضمنة  المصرفي،  للقطاع  المالي  األھمیة   -المركز  ذات  البنوك  ومن ضمنھا 

ومنھا بنوك القطاع العام، والبنوك الخاصة، والبنوك المتخصصة، وتلك التي یغلب علیھا نشاط    -النظامیة محلیاً  

في   في المائة   18.9البنوك اإلسالمیة. وقد سجلت ھذه المجموعة من البنوك معدل لكفایة رأس المال بلغ نحو  

  في المائة   19، مقابل نسبتي  في المائة  16.6، ومعدل لكفایة الشریحة األولى من رأس المال بلغ  2021نھایة یونیو

 ، على التوالي، للقطاع المصرفي. في المائة 16.8و

ائج كافة االختبارات المرتبطة بمخاطر المالءة المالیة مقدرة القواعد الرأسمالیة للبنوك، والقطاع  أظھرت نتو

، والسیناریو  األساسيالمصرفي على استیعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة بكل من السیناریو  

الشریحة األولى من رأس المال أعلى    األكثر حدة، حیث جاءت النتائج الخاصة بمعدل كفایة رأس المال، وكفایة

في    10.5)، وأعلى من متطلبات بازل (في المائة  8.5، وفي المائة   12.5المطلوب (  الرقابيمن الحد األدنى  

 ) فیما یخص معدل كفایة رأس المال.  المائة
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إضافة  ،بصورة دوریة ربع سنویة  یقوم البنك المركزي بتطبیق عدد من اختبارات الضغط ومن ناحیة أخرى،

اإل من  مجموعة  من خالل  وذلك  ككل،  المصرفي  وللقطاع  على حده  بنك  لكل  السنوي،  التقییم  فتراضات  إلى 

یتم  التي  منھجیة   تعدیلھا  والسیناریوھات  وتعتمد  والعالمیة.  المحلیة  االقتصادیة  والتطورات  الظروف  حسب 

، والسیناریو متوسط الحدة، والسیناریو  على استخدام ثالث سیناریوھات تتضمن السیناریو األساسي اتاالختبار

حدة،   االختباراتاألكثر  نطاق  اإل  ویتضمن  التسھیالت  محفظة  من  وكل  المالیة  اإلمحفظة  ئتمانیة،  ستثمارات 

المحلیة، و بالعملة  السندات مخاطر  الحكومیة  لمحفظة  العائد  الصرف،    سعر  یتم    . السیولةمخاطر  ووسعر  كما 

قیاس تأثیرھا على صافي  مع  یقوم على دمج أثر االختبارات السابقة،  ة المالیة  مجمع للمالءإجراء اختبار ضغط  

مدي الحاجة التخاذ إجراءات استباقیة  مع تقییم  لقطاع المصرفي ككل،  لاألرباح والقاعدة الرأسمالیة لكل بنك و

 للتحوط ضد المخاطر. 

 ، (ICAAP)یلزم البنك المركزي المصري البنوك بموافاتھ بتقریر التقییم الداخلي لمدى كفایة رأس المال  كما  

والذي یتضمن إعداد مجموعة متنوعة من اختبارات الضغط لمختلف أنواع المخاطر، خاصة فیما یتعلق بمخاطر  

لك بھدف إدراك البنك لحجم المخاطر  لسمعة وذوا  االستراتیجیةمخاطر  الدعامة الثانیة، والمخاطر األخرى مثل  

التي یتعرض لھا ومدى كفایة راس المال، وبالتالي القیام بعملیة تخطیط رأس المال وضمان الحفاظ على معدالت  

 مرتفعة لمعدل كفایة راس المال بناًء على ھذه االختبارات. 

 

 :ات الضغوط وفقا ألنواع المخاطروفیما یلي عرض لتطبیقات البنوك المركزیة وسلطات النقد العربیة اختبار
 

 اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان 
اإل مخاطر  فإن  تعد  وبالتالي  البنوك،  عمل  لطبیعة  نظراً  المصرفي  العمل  تواجھ  التي  المخاطر  أھم  من  ئتمان 

تطبیقھا بواسطة البنوك  ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان أحد األنواع الرئیسة الختبارات الضغط التي یتم  إ

) دول  وتقوم  العربیة.  النقد  وسلطات  تونس،  المركزیة  بإجراء  فلسطین،  مان،  عُ األردن،  ختبارات  إقطر، مصر) 

 ئتمانیة على النحو التالي:  الضغط على المحفظة اإل

 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

 تسھیالت ائتمانیةالحاصلة على  لقطاع الشركات غیر المالیةالضغط ختبارات  إ : 

على عدد من الشركات المساھمة العامة غیر المالیة لقیاس صحة وسالمة قطاع   الضغطختبارات  إ تم إجراء بعض  

ھم تجاه البنوك والقطاع  ات وبالتالي تقییم قدرة ھذه الشركات على سداد مدیونی  ،الشركات وقدرتھ على تحمل الصدمات 

لقطاع الشركات من قبل دائرة االستقرار المالي في   الختبارات الضغط ذج  تم بناء نمو  ھذا وقدالمالي بشكل عام.  

ال تغطیة  نسبة  على  االعتماد  تم  حیث  األردني،  المركزي  المقترضةعوائ البنك  للشركات  البنكیة   Interest)  د 

Coverage Ratio ICR)  .النموذج مصروف،  في ھذا  بانھا نسبة الربح قبل  إلى    ائبوالضرالعوائد    اتوتُعرف 

قدرة الشركات المقترضة على تغطیة   قیسالبنكیة المدفوعة على القروض، حیث أن ھذه النسبة ت العوائد  مصاریف  

للقروض الممنوحة لھم باستخدام إیرادات الفترة الحالیة، وتعتبر ھذه النسبة آمنة اذا تجاوزت    فات العوائدمصرو
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  في المائة  100اذا تراوحت النسبة بین    (Debt at Risk) نةفي حین تعتبر مدیونیة الشركة غیر آم،  في المائة  150

 . في المائة 100انخفضت النسبة عن   إذاوتعتبر المدیونیة غیر مغطاة  ،في المائة 150و
 

  أرباح  انخفاض  أو  (الفائدة)  العائد  أسعار  بارتفاع  تتعلق  الصدمات التي  بعض  فتراضإإطار ھذه االختبارات، تم    يوف

  على  صدمة  كل  أثر   قیاس  ثم  كورونا،  المحتملة لجائحة  واآلثار  المملكة  في  االقتصادي  النشاط   تراجع  نتیجةالشركات  

 البنوك وذلك على النحو التالي.   مدیونیاتھم تجاه  سداد على الشركات  قدرة  تقییم  وبالتالي تغطیة العوائد  نسبة

األول: صدمة الممنوحة  إب  :(الفائدة)  العائد  أسعار  ارتفاع  السیناریو  القروض  على  العائد  أسعار  ارتفاع  فتراض 

في    154إلى    في المائة  202تنخفض نسبة تغطیة العوائد لھذه الشركات من  ،  نقطة أساس  200للشركات بمقدار  

ا یعني عتبار المدیونیة آمنة، ممبھامش بسیط وھو الحد األدنى إل  في المائة  150، حیث ستبقى النسبة أعلى من  المائة

ً   أن أثر ھذه الصدمة على الشركات بشكل أجمالي سیكون محدوداً  الجزئي، تنخفض عدد    . أما على المستوىنسبیا

شركة، ویرتفع عدد الشركات التي لدیھا نسبة تغطیة العوائد بین    31إلى    33الشركات ذات المدیونیة اآلمنة من  

وسیبقى عدد الشركات التي لدیھا نسبة تغطیة العوائد    ،تشركا  6شركات إلى    4من    في المائة  150و  في المائة  100

على المستوى القطاعي، فستنخفض متوسط نسبة تغطیة و  شركة.  49عند نفس العدد والبالغ    في المائة  100أقل من  

  70إلى    في المائة  90، وللشركات الخدمیة من  في المائة  227إلى    في المائة  305العوائد للشركات الصناعیة من  

ا بأن النسبة الفعلیة سجلت  لمائةفي  أنھا تراجعت بشكل كبیر في عام  2019في عام    في المائة  225، علما  ، إال 

بسبب تأثر القطاع بشكل كبیر بتداعیات الجائحة، أما بالنسبة للشركات العقاریة فلدیھا   في المائة  90إلى    2020

 . 2020معظم الشركات العقاریة خسائر في عام  نظراً لتحقیقنسبة تغطیة فعلیة سالبة 

 

  بنسبة   المقترضة الشركات  أرباح  نخفاضإ  فتراضإب المقترضة:  الشركات أرباح  انخفاض السیناریو الثاني: صدمة

  فسوف یترتب على ذلك  كورونا،  تداعیات جائحة  في ظل  المملكة  في  قتصادياإل  النشاط  ضعف  نتیجة  في المائة  25

  سیكون  الصدمة  تأثیر ھذه   ، أي أنفي المائة  117  إلى  في المائة   202  من  الشركات  لھذه   تغطیة العوائد  نسبة  نخفاضإ

  تغطیة   نسبة  لدیھا  الشركات التي  عدد  یرتفع  الجزئي،  المستوى   على  أما  .أسعار العائد  ارتفاع  صدمة  أثر  من  أعلى

  الفائدة تغطیة  لدیھا نسبة التي الشركات  عدد وسیزداد  شركة، 50شركة إلى  49 من  في المائة 100 من العوائد أقل

المائة  100  بین المائة  150و  في  المستوى  .شركات  8  شركات إلى  4من عدد    في    فسینخفض   القطاعي،  وعلى 

  90  من  الخدمیة  ، وللشركاتفي المائة  209  إلى  في المائة  305  من  الصناعیة  للشركات  تغطیة العوائد  نسبة  متوسط

 . 2020فعلیة سالبة خالل عام  تغطیة نسبة العقاریة، فقد حققت بالنسبة للشركات أما  ،في المائة 24 إلى في المائة

 االئتمان  لمخاطر الحساسیة  ختباراتإ: 

  استمرار   بافتراض  وذلك  ،2020بعام    مقارنة  2021  عام   في  العاملة  غیر  القروض  في  زیادة   حدوث  فتراضإ  تم 

  عند   الخسارة   نسبة  تبلغ  أن   تم افتراض  كما  األردن،  في  قتصادیةاإل  األوضاع  على  كورونا وأثرھا  جائحة  تداعیات

الحد األدنى    من  أعلى  الصدمة ستبقى النسبة  تأثیر  وبعد  ، القروض غیر العاملة  قیمة  من  في المائة  65  (LGD)التعثر  

  تبقى  سوف  النسبة  فإن  ، يالجزئ  المستوى  على  . أمافي المائة  12  والبالغة  األردن  في  المطبقة   لنسبة كفایة رأس المال

  معظم البنوك  قدرة   على  یدل  وھذا  بنوك،  4  لدى  في المائة  12عن    وستنخفض  بنك  20  لدى  في المائة  12من    أعلى

 الصدمة.    ھذه  تحمل على األردن في
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  شدة   زيادة  مع   نفس االختبار، لكن  إجراء  تم  فقد  لجائحة كورونا،  أكبر  تداعيات   تحمل  على   البنوك  قدرة  تقييم  وبهدف

 ً   تحمل   لديه القدرة على  الكلي  المستوى   القطاع المصرفي على   أن  االفتراضات المستخدمة، وأظهرت النتائج أيضا

بنك وستنخفض   16لدى    في المائة  12  من   أعلى  تبقى  سوف   النسبة  فإن  المستوى الجزئي،  على  أما.  هذه الصدمة

  .في المائة 10.5نوك، ثالثة منهم ستبقى نسبة كفاية رأس المال لديهم أعلى من ب 8لدى  في المائة 12عن 

  
  الجمهورية التونسية 

  

ي، والتركز على  تركز القطاعالاالئتمان و  قام البنك المركزي التونسي بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر 

تقدير نتائج اختبار  ، وتم  ) 2023و  2022و  2021ثالث سنوات (  مستوى على كبار عمالء البنوك، وذلك على مدار

وحصة القروض    ،الربحيةالمالية، والمالءة  ، وذلك باستخدام نسبة  2020م  بناًء على البيانات في نهاية عا  الضغط

 غير العاملة. 

والذي من يحد من االنكماش الحاد الذي   2022  ابتداًء من سنةاقتصادي    انتعاشيفترض حدوث    :السيناريو األساسي

عام   التونسي  االقتصاد  له  عام    2020تعرض  المسجل  االنتعاش  كفاية  هذه 2021وعدم  تداعيات  رصد  مع   ،

االفتراضات على مستوى التوازنات االقتصادية وعلى مؤشرات القطاع المصرفي، وأهمها مؤشر القروض غير 

لإلجراءا  التدريجي  الرفع  ظل  في  سبتمبر  العاملة  في  القروض  أقساط  تأجيل  فترة  انتهاء  وخاصة  االستثنائية  ت 

2021 .  

 

التباطؤ االقتصادي  يفترض    :السيناريو الحاد  سيولة  على    الضغوطزيادة  و   2023و  2022خالل عامي  استمرار 

للمؤ المالية  الصعوبات  شدة  مع  االقتصاديين،  الفاعلين  لتمويل  الالزمة  الموارد  تكلفة  وارتفاع  سسات  البنوك 

االقتصادية، وما يتبع ذلك من تأثير على نسبة القروض غير العاملة خاصةً بعد رفع اإلجراءات االستثنائية. وقد قام  

 الخاصة بمخاطر اإلئتمان لدى القطاع المصرفي في المملكة األردنية الهاشمية  الضغط نتائج إختبارات  ): 1- 5شكل ( 

  

  صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبيان تقرير اإلستقرار المالي ،  
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تطبیق  البنك المركزي التونسي بإعداد نموذج موحد لھذا االختبار مع وصف دقیق لمنھجیة العمل، وذلك لضمان  

البنوكوحد  م قبل جمیع  نتائج االختبار. كما  وللتمكن من تجم  للعملیة من  تم عقد اجتماعات مع كبار یع ومقارنة 

ولعرض النتائج    ،مدیري البنوك لمناقشة الخیارات فیما یتعلق باستراتیجیة تطویر األعمال للسنوات الثالث القادمة

 . لكل بنك على حدة   وانعكاساتھا على سیاسة المخاطرلالختبار الرئیسیة 

 

  بشرط   ،لقطاع المصرفي التونسيل مالیة  الصالبة  مستوى مرضي للنتائج االختبار    اإلجمالي، أظھرتوعلى المستوى  

مع ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر  األعوام القادمة  توزیع األرباح على مدار  في  اتباع سیاسة حذرة من قبل البنوك  

من  .الكامنة مرتفع  بمستوى  المصرفي  القطاع  احتفاظ  النتائج  أظھرت  تأثیر    كما  من  الرغم  على  المالیة  المالءة 

للقطاع المصرفي  الذاتیة  نتیجة لعملیات دعم األموال  المصنفة، وذلك  القروض  سیناریوھات الضغط على حصة 

خالل الفترة التي سبقت األزمة الصحیة، إلى جانب السیاسة الحذرة المتبعة من قبل البنك المركزي في مجال تكوین  

 ترخیص في توزیع األرباح. المدخرات الجماعیة وال
 

 مانسلطنة عُ 
 

 الصدمة األولى: الزیادة في نسبة القروض غیر العاملة 

بناًء على ثالث سیناریوھات،   2020إجراء اختبارات الحساسیة لمخاطر االئتمان وفقاً للبیانات في نھایة دیسمبر  تم 

وفقاً للسیناریو األساسي،    في المائة  50حیث تم افتراض الزیادة في قیمة القروض غیر العاملة بالبنوك المحلیة بمعدل  

المائة  100و و  في  الشدة،  المتوسط  للسیناریو  المائة  200وفقاً  نسبة    في  وبافتراض  شدة،  األكثر  للسیناریو  وفقاً 

، ویتم خصم قیمة المخصصات بعد تطبیق االفتراضات من القاعدة الرأسمالیة مباشرةً،  في المائة  65مخصصات  

تائج االختبارات احتفاظ القطاع المصرفي بنسبة دون األخذ في االعتبار قیمة األرباح كخط الدفاع األول. وأظھرت ن

) وفقاً للسیناریوھات الثالثة. وتنخفض  في المائة 12.25لكفایة رأس المال أعلى من الحد األدنى الرقابي المطلوب (

 سلطنة ُعمان على مستوى كفایة رأس المال (%) الخاصة بمخاطر اإلئتمان لدى القطاع المصرفي في  الضغطنتائج إختبارات ): 2-5شكل (
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نسبة كفایة رأس المال إلى أقل من الحد األدنى الرقابي على المستوى الجزئي في أربعة بنوك، والتي تظل أعلى من  

 . في المائة 10

 

  الصدمة الثانیة: الزیادة في نسبة القروض غیر العاملة الخاصة بالقروض التي تم تأجیل المستحقات الخاصة بھا 

اخفاق نسبة من محفظة الشركات الصغیرة والمتوسطة والقروض األخرى التي تم  فتراض  إوفقاً لھذه الصدمة، تم  

مع خصم ھذه المخصصات مباشرةً من    في المائة  65مخصصات  فتراض نسبة  إتأجیل المستحقات الخاصة بھا، مع  

في   17.5إلى    في المائة  18.4القاعدة الرأسمالیة. ونتج عن تطبیق االختبار انخفاض نسبة كفایة رأس المال من  

طبقاً للسیناریوھات الثالثة، لتظل أعلى من الحد األدنى الرقابي المقرر   في المائة 15.1، وفي المائة  16.7، والمائة

 . في المائة 10.5، ومتطلبات بازل في المائة 12.25

 

 دولة فلسطین 

 التالیة:  السیناریوھاتفي إطار اختبارات الضغط للمالءة المالیة الخاصة بمخاطر االئتمان، تم استخدام 

 

   :ى النصف (إل صدمة انخفاض قیمة الضمانات المقبولة  السیناریو األولCollateral’s haircut(:    تم افتراض

نخفاض نسبة كفایة إ أظھرت نتیجة محاكاة ھذه الصدمة  و،  في المائة  50انخفاض قیمة الضمانات المقبولة بنسبة 

الجزئي،  على المستوى  . وفي المائة  15.71، لتصل الى  في المائة  0.42العاملة في فلسطین بـ    بنوكرأس المال لل 

في    10.5من    أعلىأظھرت نتائج محاكاة الصدمة نجاح جمیع البنوك في المحافظة على نسبة كفایة رأس مال  

 .المائة

 

صدمة إخفاق نسبة من محفظة القروض التي تم تأجیل مستحقاتھا في   -لمخاطر اإلئتمان الضغطاإلفتراضات الخاصة بإختبارات ): 3-5شكل (
 المصرفي العُماني القطاع 
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 تم بناء ھذه   :محاكاة أثر تدھور جودة االئتمان واالرتفاع في قیمة القروض غیر العاملة السیناریو الثاني: صدمة

للفترة   العاملة بشكل ربع سنوي  القروض غیر  قیمة  التغیر في    حسابثم    ،2021-2005الصدمة بعد حساب 

رافات معیاریة عن  نحإ   ثالثبمقدار    القروض غیر العاملةارتفاع قیمة  وافتراض  القیم،    لھذه االنحراف المعیاري  

الى اجمالي التسھیالت االئتمانیة لتصل    النتائج ارتفاع نسبة القروض غیر العاملةأظھرت  ومتوسط تلك البیانات.  

انخفضت    ، . وعلى المستوى اإلجمالي للبنوكفي المائة  4.15مع مستواھا الحالي البالغ    مقارنةً   في المائة  5.25الى  

عن مستواھا بعد صدمة انخفاض قیمة   في المائة  0.43مقدار  املة في فلسطین بالعبنوك نسبة كفایة رأس المال لل

أظھرت نتائج محاكاة الصدمة نجاح    ،الجزئيوعلى المستوى  .  في المائة  15.28الضمانات لتصل الى حوالي  

 . في المائة 10.5على من أنسبة كفایة رأس مال ب الحتفاظكافة البنوك في ا
 

 ولة قطر د

نسبة القروض غیر العاملة في القطاع المصرفي القطري  الذي یتم قیاسھ من خالل  السداد    فيحتمال اإلخفاق  إ رتفع  إ

  في المائة   20رتفعت القروض غیر العاملة بنحو  إ، ومن حیث القیمة المطلقة،  في المائة  0.2بشكل ھامشي بمقدار  

ختلطة. وقد انخفضت نسبة القروض غیر  خالل العام. وأظھرت نسب القروض غیر العاملة القطاعیة تطورات م

تستحوذ على حوالي   التي  الشركات  لقطاع  المائة  41.5العاملة  اإل  في  إجمالي  نسبة  إئتمان، في حین  من  رتفعت 

من أجل تقییم تأثیر المخاطر المحتملة بسبب الضغط على  و القروض غیر العاملة لقطاع األفراد وغیر المقیمین.

فتراض مستویات مرتفعة من القروض غیر العاملة في القطاع الخاص،  إات واألفراد، تم  میزانیة أرصدة قطاع الشرك

االستھالكي   القطاع  في  أعلى  غیر    إنحیث  ومعدالت  القروض  إجمالي  نصف  من  بأكثر  یحتفظ  األفراد  قطاع 

 فتراض حالة ضغط معتدلة لجمیع القطاعات األخرى باستثناء القطاع العام.  إالمنتظمة، كما تم 

  5.8إلى    في المائة  3نخفاض نسب كفایة رأس المال للبنوك ما بین  إ ئتمان  الضغط لمخاطر اإلوأظھرت نتائج اختبار  

لتزام  ، كما أظھرت النتائج حاجة بعض البنوك على المستوى الجزئي إلى زیادة مستوى رأس المال لدیھا لإلفي المائة

  بالحد األدنى الرقابي المحدد. 

 النسبة الفعلیة للقروض غیر المنتظمة لدى القطاع المصرفي القطري حسب القطاعات اإلقتصادیة (%) ): 4-5شكل (

 

  :مصرف قطر المركزي2020تقریر االستقرار المالي المصدر ، . 
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 جمھوریة مصر العربیة 

ئتمان السیادیة الناتجة عن توظیفات البنوك  ئتمان اختبارات مخاطر اإل ط الخاصة بمخاطر اإلتشمل اختبارات الضغ

باإلضافة إلى اختبارات مخاطر  ،  في األوراق المالیة الحكومیة والقروض والتسھیالت االئتمانیة للجھات السیادیة

غیر   للمؤسسات  االئتمانیة  والتسھیالت  القروض  لمحفظة  ائتمان  االئتمان  ومحفظة  المتوسطة،  والشركات  المالیة 

القروض  محفظة  من  كل  تشمل  التي  المصرفیة  التجزئة  ومحفظة  والصغیرة،  الصغر  متناھیة  المشروعات 

 .االستھالكیة والقروض العقاریة إلسكان شخصي
 

 في إطار سیناریو المخاطر االقتصادیة والمالیة الكلیة، وما یرتبط بھ من تراجع األداء  :  ئتمان السیادیةمخاطر اإل

وانخفاض   الحكومیة،  مخاطر  التقییم المالي  أوزان  تطبیق  تم  للدولة،  الجھات    االئتماني  على  المطالبات  على 

لجھات   والتسھیالت  والقروض  الحكومیة  المالیة  األوراق  متضمنة  وذلك  السیادیة،  المحلیة،  بالعملة  سیادیة 

والتي   من الناحیة الرقابیة،  بازل لمراجعة المعاملة التفضیلیة للتعرضات الحكومیة  لجنة  بمقترحات  استرشاداً 

أوزان مخاطر  تطبیق  المائة  7من    تضمنت  المائة  9إلى    في  من    في  أقل  ائتماني  تقییم  السیادیة ذات  للجھات 

)BBB-  .(  2020خالل الفترة من یونیو    طاع المصرفي في األوراق المالیة الحكومیةتوظیفات القوقد انخفضت  

 ، وتتسم بأنھا، والتي تشمل كل من أذون الخزانة والسندات الصادرة من الحكومة المصریة2021وحتى یونیو  

ولة.  درجة عالیة من السیب   كما تتسم مقارنةً باألصول المالیة األخرى،    في المائة  صول ذات درجة مخاطر صفرأ

وتتضمن االفتراضات زیادة وزن المخاطر المطبق على األوراق المالیة والقروض الحكومیة بالعملة المحلیة  

أما على    كثر حدة.وفقاً للسیناریو األ  في المائة  9و  األساسي، وفقاً للسیناریو    في المائة  7الي    في المائة  من صفر

موال  ختبارات الضغط لمخاطر االئتمان، تم افتراض إعادة توظیف األإوفیما یخص تطبیقات  المستوى الجزئي  

صول ذات اوزان مخاطر منخفضة مثل جزء من االموال المستثمرة في أذون الخزانة والسندات  المستثمرة في األ

 الحكومیة بالعملة المحلیة في اصول ذات أوزان مخاطر مرتفعة.

 
 

 المصرفي المصري تطور نسبة األوراق المالیة الحكومیة إلى إجمالي األصول لدى القطاع ): 5-5شكل (
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  رتفاع  إئتمان الشركات بتطبیق سیناریو إتم إجراء اختبارات الضغط الخاصة بمحفظة : ئتمان الشركاتإمخاطر

وبالتالي  إ اإلخفاق،  اإلإ حتمال  التقییم  درجة  والتسھیالت  نخفاض  القروض  محفظة  من  لنسبة  المرجحة  ئتماني 

تنتماإل التي  للشركات  الممنوحة  اإل  يئتمانیة  القطاعات  بعض  المتأثرة  إلى  لجائحة  قتصادیة  السلبیة  بالتبعات 

كورونا، والتي تتفاوت في درجة تعرضھا للمخاطر، فھناك بعض القطاعات عالیة التعرض مثل قطاعي السیاحة،  

وصناعة   والبتروكیماویات،  الطبیعي،  والغاز  البترول  قطاعات  مثل  التعرض  ومتوسطة  والطیران،  والنقل 

القطاعات منخفضة التعرض مثل قطاعات صناعة وتجارة    وتجارة األغذیة والمشروبات، في حین أن ھناك بعض

 تصاالت. األدویة والرعایة الصحیة، واإل

   تراجع   فتراضإ، تم  فیروس كورونا المستجدباستخدام سیناریو جائحة  :  فیروس كورونا المستجدسیناریو جائحة

عالیة التعرض،  ئتمانیة المستخدمة في القطاعات  من التسھیالت اإل  في المائة  100لنسبة  ئتمانیة  درجة الجدارة اإل

ً   وذلك  ئتمانیة في القطاعات متوسطة التعرضمن التسھیالت اإل   في المائة  50وتراجعھا لنسبة     بدرجة واحدة طبقا

 االكثر حدة.   ، ودرجتین طبقاً للسیناریواألساسيللسیناریو 
 

 المناخیة التغیرات  اإلرتفاع  إتم تطبیق سیناریو  :  تأثیر  المخاطر  المناخیة،  درجة  التغیرات  الناتجة عن  ئتمانیة 

ئتمانیة المستخدمة في من التسھیالت اإل  في المائة  50فتراض تراجع درجة التقییم االئتماني المرجحة لنسبة  إو

القطاعات عالیة التعرض للتغیرات المناخیة والبیئیة مثل قطاعات الزراعة، والسیاحة، وصناعة وتجارة التبغ،  

ئتمانیة المستخدمة في القطاعات متوسطة التعرض مثل قطاعات من التسھیالت اإل  في المائة  25تراجعھا لنسبة  و

وتجارة   المعادن،  وتجارة  وصناعة  واألسمدة،  والبتروكیماویات،  الطبیعي،  والغاز  والبترول  والبناء،  التشیید 

للسیناریو درجة واحدة طبقاً    البالستیك والسیرامیك والرخام، وذلك بمقدار للسیناریو األساسي، ودرجتین طبقاً 

 األكثر حدة. 
 

 فتراض  إتم  :  مخاطر االئتمان الخاصة بمحفظة الشركات متناھیة الصغر والصغیرة، ومحفظة التجزئة المصرفیة

والتسھیالت  إحتمال  إ رتفاع  إ القروض  وكذلك  والصغیرة،  الصغر  متناھیة  المشروعات  قطاع  من  كل  خفاق 

على مستویات الدخول، وما  فیروس كورونا المستجد  ئتمانیة لألفراد، وذلك في ضوء التأثیر السلبي لجائحة  اإل

یرتبط باألزمة من فقدان للوظائف نتیجة تضرر القطاعات كثیفة العمالة، وقطاع المشروعات متناھیة الصغر  

من محفظة القروض االستھالكیة والقروض    المائةفي    10فتراض اخفاق نسبة  إوالصغیرة. وفى ھذا اإلطار، تم  

من محفظة القروض الممنوحة للمشروعات متناھیة الصغر   في المائة  20العقاریة إلسكان شخصي، وكذلك نسبة  

 . والصغیرة، إلى فئة "دون المستوى"
 

باستخدام ثالث مستویات من المخاطر وفقاً لنسب كفایة رأس المال الناتجة  ئتمان اإل ختبارات إ وقد تم تقییم نتائج 

السیناریو   من  تطبیق كل  بالمالءة  األساسيبعد  المرتبطة  المخاطر  أنواع  كافة  األكثر حدة، على  والسیناریو   ،

ستوى  ظھرت بم   المخاطر التيكافة المخاطر، باستثناء بعض  لالمالیة. وأظھر القطاع تعرضھ لمستوى منخفض  

 . ئتمان السیادیة بالسیناریو األكثر حدة مخاطر اإل وھيمتوسط، 
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 على مستوى البنك الواحد، یتم    على المستوى الجزئي:  التسھیالت االئتمانیةبمحفظة    ئتمان الخاصة مخاطر اإل

،  للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر  الممنوحةئتمانیة للتسھیالت  الجدارة اإل   تخفیض

وكذا القروض االستھالكیة، وذلك وفقاً للنظرة المستقبلیة المتوقعة للقطاعات االقتصادیة المختلفة في مصر ومدي 

، كما  مما قد یؤثر بالسلب على أداء الشركات في تلك القطاعات  ،فیروس كورونا المستجد جائحة  تأثرھا بتفشي  

 یتم تجمیع النتائج على مستوى القطاع المصرفي. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز 

سواء على مستوى المحفظة االئتمانیة أو محفظة االستثمارات    -بمخاطر التركز  تم إجراء اختبارات الضغط الخاصة  

 من قبل البنك المركزي األردني، وسلطة النقد الفلسطینیة، والبنك المركزي المصري على النحو التالي: -المالیة 
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

 تعثر أكبر ثالثة مقترضین (باستثناء تسھیالت الحكومة األردنیة والتسھیالت المكفولة    السیناریو األول: صدمة

المال سوف تنخفض من    :من قبلھا) في    18.3على مستوى إجمالي القطاع المصرفي، فإن نسبة كفایة رأس 

نى المطلوب.  أي أن النسبة على مستوى إجمالي القطاع ستبقى أعلى من الحد األد  ، في المائة  14.6إلى  المائة

في   12، فإن نسبة كفایة رأس المال ستبقى أعلى من الحد األدنى والبالغ  وفیما یخص المستوى الجزئي لكل بنك

لدیھم أعلى من متطلبات  النسبة  بنوك، ثالثة منھم ستبقى    7لدى    في المائة  12بنك، وستنخفض عن    17لدى    المائة

 .  في المائة 10.5بازل والبالغ 

 صدمة تعثر أكبر ستة مقترضین (باستثناء تسھیالت الحكومة األردنیة والتسھیالت المكفولة  ني:  السیناریو الثا

،  في المائة  12.4إلى    في المائة  18.3  النسبة من  على مستوى إجمالي القطاع المصرفي ستنخفض  :من قبلھا)

ایة رأس المال ستبقى  على مستوى كل بنك، فإن نسبة كفأي ستظل أعلى من الحد األدنى الرقابي المطلوب. و

 مستوى المخاطر وفقاً لنتائج إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر اإلئتمان لدى القطاع المصرفي المصري ): 6-5(شكل 
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السیناریو 

 األكثر حدة

السیناریو 

 األساسي
 

  مخاطر االئتمان السیادیة منخفضة متوسطة

 مخاطر ائتمان محفظة الشركات  منخفضة منخفضة

  منخفضة منخفضة

 مخاطر االئتمان الخاصة بمحفظة الشركات الصغیرة ومتناھیة الصغر منخفضة منخفضة

 منخفضة منخفضة
مخاطر االئتمان الخاصة بمحفظة القروض االستھالكیة والقروض 

 شخصي إلسكانالعقاریة 
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بنوك، مما یدل على أن    10لدى    في المائة  12بنك، في حین ستنخفض عن    14لدى عدد    في المائة  12أعلى من  

بعض البنوك بحاجة إلى تخفیض مخاطر التركز لدیھا، علماً بان البنك المركزي یتابع باستمرار مخاطر التركز 

 ئتماني.  التركز اإل لدى البنوك من خالل تعلیمات  
 

 دولة فلسطین 

 : تتمثل الصدمات المستخدمة في إطار اختبارات الضغط لمخاطر التركز فیما یلي

   :رتفاع حجم التركز في إأظھرت ھذه الصدمة    :الحكومة)  ال تشملصدمة تعثر أكبر مقترض (السیناریو األول

الممنوحاإل سفرت محاكاة صدمة تعثر أكبر مقترض عن  أ العاملة في فلسطین، حیث  لبنوك  من جانب ا   ئتمان 

عن مستواھا بعد صدمة  في المائة 2.07بمقدار لبنوك انخفاض نسبة كفایة رأس المال على المستوى اإلجمالي ل

.  في المائة  10.5عند    متطلبات بازلعلى من  أوھي    ،في المائة  13.6لى حوالي  إانخفاض قیمة الضمانات لتصل  

من    متطلبات بازلعن   لدى بنك واحد   النسبةأظھرت نتائج المحاكاة انخفاض    الجزئي للبنوك،وعلى المستوى  

 ار.ختببنك خضعت لإل   13أصل 

   :ظھرت محاكاة ھذه الصدمة ارتفاع  أ  :صدمة تعثر أكبر ثالثة مقترضین (ال تشمل الحكومة)السیناریو الثاني

سفرت محاكاة الصدمة عن أالعاملة في فلسطین، حیث    البنوكحجم التركز القائم في االئتمان المقدم من جانب  

في   4.42مقدار  بعد انخفاضھا ب  في المائة  11.29  إلى  انخفاض نسبة كفایة رأس المال على المستوى االجمالي

. في المائة  10.5عند    متطلبات بازلعلى من  أعن مستواھا بعد صدمة انخفاض قیمة الضمانات مع بقائھا    المائة

 بنوك.  أربعةلى إ متطلبات بازلعلى مستوى كفایة رأس فوق الحفاظ رتفع عدد البنوك التي لم تنجح في إكما 
 

 العربیة جمھوریة مصر 

  

ختبار الضغط لمخاطر  إتم تطبیق  :  مخاطر تركز التوظیفات في األوراق المالیة والقروض الحكومیة بالعملة المحلیة

وذلك استرشاداً بمقترحات لجنة بازل    -التركز في توظیفات األوراق المالیة والقروض الحكومیة بالعملة المحلیة  

من خالل تطبیق وزن مخاطر إضافي    -الحكومة والجھات السیادیة    لمراجعة المعاملة التفضیلیة للمطالبات على 

على تلك التوظیفات، والذي یتم تحدیده طبقاً لنسبة مطالبات القطاع المصرفي على الجھات السیادیة بالعملة المحلیة 

في    30  إلى  في المائة  5إلى الشریحة األولى من رأس المال، وذلك باستخدام مجموعة من األوزان تتراوح بین  

وأظھر  .  ، والتي تطبق بشكل تصاعدي على شرائح تجاوز تلك المطالبات إلى الشریحة األولى من رأس المالالمائة

متوسط لمستوى  تعرضھ  بكال   من  القطاع  الحكومیة  والقروض  المالیة  األوراق  في  التوظیفات  تركز  مخاطر 

   .السیناریوھین

طبقاً لنسبة التعرضات للجھات السیادیة من  المقترحة بناًء على مراجعات لجنة بازل  أوزان المخاطر اإلضافیة  
 الشریحة االولى من رأس المال 
السیادیة   للجھات  التعرضات 

 (٪الشریحة األولى من رأس المال) 
100%< 

100-

150 % 

150-

200 % 

200-

250 % 

250-
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300%> 

 % 30 % 15 % 9 % 6 % 5 صفر%  إضافة وزن مخاطر إضافي 
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تم قیاس مخاطر االئتمان الناتجة عن التركز في محفظة ائتمان الشركات :  اطر التركز في محفظة ائتمان الشركاتمخ

من خالل افتراض إخفاق أكبر ثالثة عمالء على مستوى كل بنك وذلك في السیناریو األساسي، وإخفاق أكبر خمسة  

 ھات السیادیة. القروض والتسھیالت االئتمانیة الممنوحة للج صافيعمالء وفقاً للسیناریو األكثر حدة، بعد استبعاد 

 

 اختبارات الضغط لمخاطر السوق 

األردن،  كل من (  فيختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق بواسطة البنوك المركزیة وسلطات النقد  إتم تطبیق  

في اإل  فلسطین،   مان،عُ  عتبار عوامل السوق المختلفة مثل التغیرات في أسعار العائد، وسعر  قطر، مصر)، أخذاً 

 وأسعار األسھم. الصرف، 
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 

  تطبیق   تم  وقد.  المال  رأس  كفایة  على  وتأثیرھا  لمخاطر السوق  البنوك   حساسیة  لتقییم   االختبارات  بعض   إجراء  تم

 . األسھم وأسعار وسعر الصرف، العائد، أسعار الصدمات وھي من أنواع ثالثة التحلیل على
 

 :نسبة  تتأثر لن الحالة أساس، وفي ھذه نقطة 200 بمقدار  رتفاع سعر العائدإ فتراضإتم  صدمة تغیر أسعار العائد  

 في المائة   12  من  أعلى  سوف تبقى  النسبة  فإن  الجزئي،  المستوى  على  القطاع المصرفي، أما  لدى  المال  رأس  كفایة

  ھذه   تحمل  على  األردنفي    البنوك  قدرة   على  یدل  مما  الصدمة،  قبل  الحال  ھو  بنك كما  24أصل    بنك من  23لدى  

 مستوى على المال رأس كفایة نسبة فلن تتأثر نقطة أساس، 200 بمقدار سعر العائد انخفاض الصدمة. وبافتراض

 للبنوك.  الجزئي المستوى  وعلى القطاع المصرفي

  :الصرف المائة  25  الدینار بنسبة  صرف   سعر  نخفاضإ  بافتراض  صدمة تغیر سعر    العمالت  جمیع  مقابل  في 

  قادراً  القطاع المصرفي أن یعني األردن، مما في المصرفي القطاع لدى المال رأس  كفایة تتأثر نسبة لن  األجنبیة،

  األجنبیة  بالعملة  البنوك  اللتزامات  األجنبیة  بالعملة  األصول  تغطیة  وذلك بسبب  الصدمة،  ھذه   تحمل  على  كبیر  بشكل

 مستوى المخاطر وفقاً لنتائج إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز لدى القطاع المصرفي المصري ): 7-5شكل (

 

السیناریو  

 األكثر حدة 

السیناریو  

 األساسي 
 

 الحكومیة بالعملة المحلیة مخاطر تركز التوظیفات في األوراق المالیة   متوسطة  متوسطة 

 مخاطر التركز في محفظة ائتمان الشركات منخفضة منخفضة
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  النسبة  الجزئي، فإن  المستوى   وعلى.  البنوك  معظم   لدى   األجنبیة  بالعملةموجبة    مراكز  وجود  بھامش مرتفع، أي

 الصدمة.  قبل الحال ھو كما بنك 24 بنك من أصل  23لدى  في المائة 12 من أعلى تبقى سوف
 

  :ھذه  ففي  ، في المائة  30بنسبة    المالي  السوق  في  األسھم   أسعار  انخفاض  بافتراض   صدمة انخفاض أسعار األسھم  

لدى   رأس  كفایة  نسبة  تنخفض  سوف   الحالة وعلى  بشكل  األردن  في  المصرفي  القطاع  المال    المستوى   بسیط، 

المائة  12  أعلى من  تبقى  سوف  النسبة  فإن  الجزئي  نتیجة   الصدمة، وذلك  قبل  الحال  ھو  كما  بنك  23  لدى  في 

 .األردن  في المالي البنوك للسوق  تعرض انخفاض

 

 مانسلطنة عُ 

   أساس، مما سیكون لھ تأثیر سلبي  نقطة    200صدمة تغیر أسعار العائد: تم إفتراض ارتفاع سعر العائد بنحو

ملیون لایر عماني، ویحتفظ    397.5مان، وقد بلغت الخسائر وفقاً لھذه الصدمة حوالي  على أداء البنوك في عُ 

 القطاع المصرفي بعد ھذه الصدمة بنسبة لكفایة رأس المال أعلى من الحد األدنى الرقابي.  
 

 في    15لریال العماني مقابل الدوالر األمریكي بنسبة  صدمة تغیر سعر الصرف: تم افتراض انخفاض قیمة ا

 ، وكان تأثیر ھذه الصدمة محدوداً نظراً النخفاض قیمة صافي المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة.المائة
 

 :فقط من إجمالي    في المائة  5.3تمثل محفظة اإلستثمارات المالیة في األسھم    صدمة انخفاض أسعار األسھم

رأس مال القطاع المصرفي، ولذلك فإن افتراض انخفاض أسعار األسھم سیكون لھ تأثیراً محدوداً على نسبة  

 كفایة رأس المال. 
 

 دولة فلسطین 

   أسعار تغیر  أسعار    :العائدالفائدة/ صدمة  ارتفاع  أثر صدمة  بانتقال  قنوات خاصة  ثالث  تحدید  لى إ العائد  تم 

،  الخسائر التي من الممكن ان تنتج عن وجود فجوات االستحقاق وإعادة التسعیر   البیانات المالیة للبنوك وھي

لسندات،  وقیمة ا  عائدالخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار السندات حیث توجد عالقة عكسیة بین ارتفاع سعر الو

 لدى القطاع المصرفي األردني نتائج إختبارات الضغط لمخاطر السوق على مستوى نسبة كفایة رأس المال): 8-5شكل (
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18.3%

النسبة الفعلیة
18.3%



128

  

 265من  128
 

قل جاذبیة في ظل وجود  یصبح أالعائد علیھا    نظراً ألن  أسعار السندات القائمةسعر العائد، تنخفض  فعند ارتفاع  

  وقد تمالتعثر الناتج عن ارتفاع أعباء الدین.  ، وتتمثل القناة الثالثة في  فرص استثماریة في السوق بعائد أفضل

المباشر لصدمة ارتفاع  التأثیر    محاكاة  بافتراض  راعسأغیر  المائة  1  إخفاق  العائد  العاملة    القروضمن    في 

من خالل افتراض    -العائد  المجمع لمحاكاة صدمة ارتفاع أسعار    وقد أظھر التأثیرنتیجة ارتفاع أعباء الدین.  

من   أعلىس المال  أنسبة كفایة ر  بقاءعبر قنوات انتقالھا الثالثة    -نقطة أساس  300ارتفاع سعر العائد بمقدار  

 ، وذلك على المستویین الكلى والجزئي. في المائة 10.5 ةالبالغ متطلبات بازل
 

 :انخفاضھا مقابل العمالت األخرى.    یرتأث   ال یوجد في فلسطین عملة وطنیة لقیاس  صدمة تغیر سعر الصرف

) عند  De facto currencyالتعامل مع الشیكل اإلسرائیلي كعملة واقع (  الضغط، تم ألغراض اختبارات  و

وتم تحدید قناتین النتقال أثر صدمة  انخفاض قیمتھ مقابل العمالت األخرى.    تأثیروقیاس    ، اجراء االختبارات

التأثیر المباشر لصدمة تغیر سعر الصرف، وتم    محاكاة  لى البیانات المالیة للبنوك وھيإ تغیر سعر الصرف  

مقابل العمالت األخرى المتداولة في    في المائة  15من خاللھا افتراض انخفاض سعر صرف عملة الشیكل بـ  

فقد   الثانیة،  القناة  أما  التأثیر غی فلسطین.  المباشر لصدمة تغیر سعر الصرف من خالل   رتمثلت في محاكاة 

من القروض بالعمالت األخرى، بخالف عملة الشیكل. وأسفرت نتائج محاكاة    في المائة  10افتراض إخفاق  

كفایة رأس    تحقیق نسبةعن    -والجزئي    يین الكلیعلى المستو   –صدمة تغیر سعر الصرف عبر قنوات انتقالھا  

 ل للبنوك العاملة في فلسطین أعلى من متطلبات بازل. الما
 

 

 دولة قطر

  8.4نحو    –التي تتكون بشكل رئیسي من أذون الخزانة والسندات الحكومیة    -ستثماریة  اإللمحفظة  نمو ا   بلغ معدل

، وتحتفظ البنوك بمعظم ھذه األصول االستثماریة حتى تاریخ االستحقاق،  2020في الربع األخیر من عام    في المائة

ستثمارات قصیرة األجل  نخفضت اإل إ د  محدودة. وعلى الرغم من تلك الزیادة، فق تعد  وبالتالي فإن مخاطر السوق  

 حد من تلك المخاطر.  یمما  في المائة 6.4األكثر عرضة لمخاطر السوق بنسبة 
 

 نتائج إختبارات الضغط لمخاطر السوق على مستوى نسبة كفایة رأس المال لدى القطاع المصرفي الفلسطیني): 9-5شكل (
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فمن المتوقع    -ونظراً ألن البنوك لدیھا فجوة تمویل سالبة في األجل القصیر  -   جانب مخاطر أسعار العائد  فیما یخص 

على   إیجابي  تأثیر  العائد  سعر  النخفاض  یكون  مقارنة  أن  أسرع  بشكل  االلتزامات  تسعیر  إعادة  بسبب  الربحیة 

ومن أجل    .ووفقاً لذلك، فإن التغیر اإلیجابي في الھامش سیضمن نمو صافي دخل العائد، وبالتالي الربحیة.  باألصول

  ترتب على زیادة، حیث  فحص تأثیر الحركة السلبیة في أسعار العائد، تم إجراء تمرین األرباح المعرضة للخطر 

ملیار لایر قطري على   2.83للبنوك بمقدار  من العوائددخل ال نقطة أساس انخفاض صافي  100العائد بمقدار  سعر

تأثیر مباشر ضئیل، حیث  لذلك  في سوق األسھم، وكان    في المائة  75تم افتراض انخفاض  . كما  المستوى اإلجمالي

 . بالنسبة للمركز الرأسمالي للبنوك المحلیة  في المائة  0.22إلى    في المائة  0.01تراوح انخفاض كفایة رأس المال من  
 

التزامات  ارتفعت  بینما    في المائة  9.3بنسبة    خالل العام   ارتفعت أصول القطاع المصرفي بالعمالت األجنبیةوقد  

النقدي بنسبة   بالعمالت األجنبیة قد اتجھ  ، أي أنفي المائة  16.7التحویل  نحو    عدم تطابق األصول وااللتزامات 

وتقترن االلتزامات المرتفعة بالعمالت األجنبیة بارتفاع مخاطر السوق وذلك في حالة انخفاض قیمة    .المركز القصیر

األمریكي،   بالدوالر  المصرفي  القطاع  والتزامات  أصول  معظم  أن  إال  األخرى،  العمالت  مقابل  القطري  الریال 

اتجة عن تقلبات أسعار الصرف محدوداً نظراً الرتباطھا  وبالتالي فإن تعرض القطاع المصرفي لمخاطر السوق الن

  في المائة  25بافتراض انخفاض قیمة الدوالر األمریكي بنسبة    إجراؤه اختبار الضغط الذي تم    وتشیر نتائج  بالدوالر.

 .مقابل جمیع العمالت األخرى إلى تأثیره المحدود على القطاع المصرفي

 جمھوریة مصر العربیة 

ختبارات الضغط لمخاطر السوق كل من االختبارات الخاصة بمخاطر سعر العائد، ومخاطر سعر الصرف،  إتشمل  

قتصادیة والمالیة الكلیة الستمرار  وتم صیاغة االفتراضات الخاصة بمخاطر السوق في اطار سیناریو المخاطر اإل

العملة المحلیة بسبب تراجع موارد    ، وما قد ینتج عنھا من الضغط على قیمةفیروس كورونا المستجد تفشي جائحة  

النقد األجنبي، وارتفاع سعر العائد الحتواء الضغوط التضخمیة، وتم تقییم تأثیر التغیرات المفترضة في سعر العائد  

ستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر،  من خالل إعادة تقییم السندات الحكومیة بمحفظة اإل

لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باستخدام أسلوب القیمة الحالیة. كما تم تقییم تأثیر التغیر في سعر وبالقیمة ا

 الصرف على صافي المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبیة في توزان العمالت.
 

 في المائة   3، وساسيالسیناریو األ ب  في المائة  1بنسبة    ارتفاع سعر العائدفتراض  إ تم    :العائد  صدمة تغیر أسعار 

 . كثر حدة األبالسیناریو  
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 في المائة  10بنسبة    أمام العمالت األجنبیة  المصريانخفاض قیمة الجنیھ  تم افتراض    :الصرف  صدمة تغیر سعر 

 . حدة كثر  السیناریو األب في المائة 20األساسي، والسیناریو  ب

 

 (االختبارات متعددة العوامل) ختبارات الضغط المجمعة للمالءة المالیة ا

 

 مان سلطنة عُ 

الخاصة بمخاطر اإل إتعتمد   المجمع للصدمات  التأثیر  السیناریوھات على محاكاة  السوق  ختبارات  ئتمان ومخاطر 

عام صالبتھ في   المصرفي بشكلوقد أظھر القطاع  .  2020باستخدام بیانات دیسمبر  على مدار فترة زمنیة عام،  

الرقابي،   األدنى  الحد  من  أعلى  المال  كفایة رأس  بنسبة  احتفظ  االختبار، حیث  ھذا  الناتجة عن  الخسائر  مواجھة 

  باستثناء بنكین فقط. 

 

 

 
 

  

 مستوى المخاطر وفقاً لنتائج إختبارات الضغط لمخاطر السوق لدى القطاع المصرفي المصري ): 10-5شكل (

السیناریو  

 األكثر حدة 

السیناریو  

 األساسي 
 

 مخاطر سعر العائد  منخفضة متوسطة

 مخاطر سعر الصرف منخفضة منخفضة

 التأثیر المجمع لمخاطر السوق  منخفضة متوسطة

 

   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 للسیناریو المتوسط الشدة لدى القطاع المصرفي العُماني (%)نتائج إختبارات السیناریوھات وفقاً ): 11-5شكل (

 

   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

نسبة القروض غیر العاملة
5.9

نسبة القروض غیر العاملة
3.8 نسبة كفایة رأس المال

16.2

نسبة كفایة رأس المال
18.4

وسط النسبة بعد السیناریو المت
الشدة

النسبة الفعلیة
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 دولة فلسطین 

  300  العائد بمقدارمتعدد العوامل من خالل محاكاة صدمة متزامنة تضمنت افتراض ارتفاع أسعار    ختبارإتطبیق    تم 

جمالي إمن    في المائة  5.25لى  إلتصل    في المائة  4.15اإلخفاق من مستواھا الحالي عند   نقطة أساس، وارتفاع نسبة

الذي یمثل عملة الواقع مقابل العمالت االخرى  لى افتراض انخفاض في قیمة الشیكل  إ ، باإلضافة  الممنوحاالئتمان  

ولكنھ واقعي. كما تم تعدیل الوضع األولي    ،الحدوثیعكس المزیج السابق سیناریو سلبي نادر  و.  في المائة  15بنسبة  

 لى النصف.  إ افتراض انخفاض قیمة الضمانات المقبولة  ةللبنوك من ناحیة المخصصات اإلضافیة المطلوبة في حال
 

إلى    في المائة  16.13  للقطاع المصرفي منانخفضت نسبة كفایة رأس المال  لمحاكاة السیناریو المتعدد،    وكنتیجة

فقد    وعلى المستوى الجزئي للبنوك،.  في المائة  10.5، مع بقائھا أعلى من متطلبات بازل البالغة  في المائة  12.65

بشكل بسیط، وھو ما یدل على    في المائة  10.5  بنك دون   13بنوك من أصل    4انخفضت نسبة كفایة رأس المال لعدد  

الشدة ونادر   بأنھ عالي  الذي یصنف  السیناریو  التعامل مع ھذا  للبنوك ومرونتھا في  المالیة  المراكز  قوة وسالمة 

 الحدوث. 

 اختبارات الضغط لمخاطر السیولة 

بواسطة البنوك المركزیة وسلطات النقد فى كل من (عمان،    السیولةبارات الضغط الخاصة بمخاطر  تم تطبیق اخت 

باستخدام مؤشرات السیولة المختلفة مثل نسبة تغطیة السیولة، وصافي التمویل المستقر،  قطر، مصر)،  فلسطین،  

 والتدفقات النقدیة للسیولة. 
 

 مانسلطنة عُ 
العُ  المركزي  البنك  البنوك على    بتقییم ماني  یقوم  الخارجة خالل فترة زمنیة  ال  مواجھة صدمةقدرة  النقدیة  تدفقات 

  االنتربنك. سوق المال وسوق  خالل  التمویل من  توافر  افتراض عدم  خالل اللجوء إلى األصول السائلة، بقصیرة من  

للبنوك    سیولة إضافیة  تأمین  على مدار فترة الخمس سنوات السابقة فيالسندات الحكومیة    رصید  وقد ساھم ارتفاع

مقدرة البنوك المحلیة على   2020وفقاً لموقف دیسمبر   إجراؤھاوقد أظھرت نتائج االختبارات التي تم  عند الحاجة. 

 أیام على األقل. 5مواجھة صدمة السحب المفاجئ للودائع لفترة 

   باختبارات الضغط لمخاطر السیولةماني: االفتراضات الخاصة القطاع المصرفي العُ ): 1-5جدول (
 مستوى الصدمة  البیان 

 الودائع تحت الطلب المسحوبة خالل فترة یوم 
 % 5 ودائع المقیمین 

 % 10 المقیمین   ودائع غیر

 فترة یوم المسحوبة خالل ألجل الودائع  
 % 3 ودائع المقیمین 

 % 5 ودائع غیر المقیمین 

 % 90 الیوم  خاللاألصول السائلة المتاحة 

 % 1 الیوم   خاللالمتاحة  األصول األخرى

 أیام 5 الفترة التي تم تقییم السیولة على مدارھا 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ،  
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  دولة فلسطین 

 Run(  بنوك جمیع ال لدى  السیولة من خالل محاكاة حدوث عملیات سحب یومیة تراكمیة  ضغط  تم إجراء اختبار  

on all bank (. تم افتراض ما یلي:   ،صدمةال  ھذهلفحص مدى قدرة البنوك على مواجھة و 

 القطاع المصرفي الفلسطیني: االفتراضات الخاصة بمخاطر اختبارات الضغط لمخاطر السیولة ): 2-5جدول (

نسبة 

المسحوبات 

 الیومیة

تحت   الودائع 

بعملة  الطلب 

 الشیكل

تحت   الودائع 

الطلب  

بالعمالت  

 األخرى

الودائع 

بعملة  اآلجلة 

 الشیكل

الودائع 

اآلجلة 

بالعمالت  

 األخرى

األصول 

السائلة  

خالل   المتوفرة 

 الیوم

غیر األ صول 

السائلة  

خالل   المتوفرة 

 الیوم

15 % 10 % 5% 5% 95 % 1% 
   :صندوق النقد العربي.2022استبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر ، 

 خمسةعلى التعامل مع ھذا الوضع الضاغط وعلى مدار  الجیدة    مقدرة البنوكأظھرت نتیجة محاكاة صدمة السیولة  و

 ھا في النفاذ. قبل أن تبدأ سیولة بعض متتالیة أیام 
 

 

 دولة قطر

نب مخاطر ترحیل المؤسسات  اقتصادیة إلى جالمودعین في جمیع القطاعات اإللتقییم تأثیر مخاطر السحب من قبل  

المالیة األجنبیة، فقد تم تطبیق افتراضات مختلفة لمعدالت سحب الودائع حسب آجال االستحقاق، حیث یرتبط أجل  

لدیھا    -  باستثناء بنك واحد  -االستحقاق القصیر بمخاطر أعلى. وتشیر نتائج اختبارات الضغط إلى أن جمیع البنوك  

احتیاطي كافي من السیولة المتاحة لمواجھة المخاطر، كما یمكن لبعض البنوك تغطیة نقص السیولة لدیھا في حالة  

  .حدوث صدمة سیولة مفترضة دون استخدام خیار إعادة الشراء

 

 جمھوریة مصر العربیة 

یو الضغط المرتبط بارتفاع مخاطر االئتمان السیادیة،  تم إجراء اختبارات الضغط لمخاطر السیولة في إطار سینار 

االئتماني للدولة، وھو ما قد یؤدي إلى اتجاه البنوك إلى بیع السندات الحكومیة في السوق    تقییم وانخفاض درجة ال

لخزانة المتخذة كضمانة في عملیات الریبو، وزیادة نسب  اذون  أ الثانوي خالل فترة زمنیة قصیرة، وانخفاض قیمة  

التمویل المستقر    يسحب الودائع، وذلك باستخدام نسبة تغطیة السیولة بالعملة المحلیة، والعملة األجنبیة، ونسبة صاف

 بالعملة المحلیة، والتدفقات النقدیة للسیولة بالعملة المحلیة وأھم العمالت األجنبیة. 
 

تقیس مدى كفایة االصول السائلة عالیة الجودة لمقابلة االلتزامات من خالل    التيوفیما یتعلق بنسبة تغطیة السیولة  

تحویلھا إلى نقدیة على مدى شھر، تم افتراض سیناریو أكثر حدة من السیناریو المفترض من لجنة بازل، مثل تطبیق  

ت نقدیة خارجة  نسب خصم أعلى لبعض فئات االصول السائلة عالیة الجودة، أو نسب سحب أعلى للودائع كتدفقا

 خالل شھر. 
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أما فیما یخص أوضاع السیولة طویلة األجل خالل أزمات السیولة، فقد تم استخدام نسبة صافي التمویل المستقر،  

وذلك بافتراض ارتفاع مخاطر عدم توافق ھیكل التمویل طویل األجل لتغطیة التوظیفات في االصول وأي مطالبات  

ان ترجیحیة أقل للودائع في بسط النسبة بما یشیر إلى انخفاض درجة استقرارھا،  تمویلیة أخرى، من خالل تطبیق أوز

وتطبیق أوزان ترجیحیة أعلى لبند األوراق المالیة الحكومیة في مقام النسبة في ضوء انخفاض درجة سیولتھ مما 

 یعنى أنھ یتطلب تمویل أكثر استقراراً. 
 

مدى كفایة االصول السائلة لتغطیة الفجوات الناتجة من عدم تطابق  وعلى جانب التدفقات النقدیة للسیولة، تم قیاس  

آجال استحقاق االصول وااللتزامات، على مستوى الفجوة الجاریة الخاصة بكل أجل استحقاق، والفجوة التراكمیة  

للجوء التي تمثل مجموع الفجوات الجاریة، وذلك بعد تطبیق نسب خصم على األوراق المالیة الحكومیة التي یتم ا 

التجاریة   واألوراق  القروض  لبند  وذلك  الداخلة  النقدیة  للتدفقات  افتراضیة  نسب  وتطبیق  الفجوات،  لتغطیة  الیھا 

 .صول األخرى، وكذا نسب سحب للودائع التي تمثل التدفقات النقدیة الخارجةالمخصومة، واأل

 باختبارات الضغط لمخاطر السیولة فتراضات الخاصة القطاع المصرفي المصري: اإل): 3-5جدول (
 السیناریو الثانى (تم تطبیقھ على مقام النسب)  السیناریو األول (تم تطبیقھ على بسط النسب) 

 نسبة تغطیة السیولة
الخزانة   اذون  على  خصم  نسبة  تطبیق 
بالعملة  المصریة  الحكومة  من  الصادرة 

 بنسبة المحلیة
 

األوراق   على  خصم  نسبة  المالیة تطبیق 
المصریة   الحكومة  من  الصادرة  الحكومیة 

 بنسبة بالعمالت األجنبیة

10% 
 
 

25% 
 

االفراد   ودائع  على  المطبقة  السحب  نسبة  زیادة 
االدخار  شھادات  باستثناء  الصغیرة  والمنشآت 

 بنسبة 

15% 
 
 

السندات  على  خصم  نسبة  تطبیق 
منھا  الحكومیة مستبعدا  المحلیة  بالعملة 
المدرجة بمحفظة المحتفظ بھا حتى  السندات  

أكثر   استحقاق  أجل  ذات  االستحقاق  تاریخ 
 من شھر

 %25 زیادة نسب السحب لودائع كافة المؤسسات بنسبة 40%

 نسبة صافي التمویل المستقر بالعملة المحلیة
على   المطبق  الترجیحي  الوزن  تخفیض 
الصغر  متناھیة  والمنشآت  األفراد  ودائع 

 بنسبة

الصادرة    أذون الخزانة  زیادة الوزن المطبق على 15%
 من الحكومة المصریة بنسبة

10% 

على   المطبق  الترجیحي  الوزن  تخفیض 
والمؤسسات  المالیة  غیر  الشركات  ودائع 

 المالیة بنسبة

الحكومیة  25% السندات  على  المطبق  الوزن  زیادة 
 بنسبة 

40% 

 معدالت التدفقات النقدیة الداخلة
 صفر% والتسھیالت للعمالء والبنوك واألوراق التجاریة (سیتم تجدیدھا بالكامل) قروض ال

 %100 صول األخرىالمدینة واألاألرصدة 
 الخارجةمعدالت التدفقات النقدیة 
 %10 أرصدة مستحقة للبنوك 

 %15 ودائع العمالء
 صفر% التزامات أخرى بخالف حقوق الملكیة

 السائلة لمواجھة الفجواتنسب الخصم على االصول 
 %10 ون الخزانة وأرصدة لدى البنوكأذ

 %40 السندات الحكومیة
 صفر% النقدیة 
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و الضغط  ھذا  اختبارات  نتائج  السیولة  أظھرت  بمخاطر  القطاعالخاصة  المصري  تعرض  لمستوى    المصرفي 

منخفض من مخاطر السیولة، لیتخطى كل من نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر الحد األدنى المقرر  

وفقاً للجنة بازل، كما نتج عن استخدام ھیكل آجال االستحقاق قدرة االصول السائلة لكافة   في المائة  100والذي یبلغ  

، كما حققت البنوك فجوات    في المائة  100على تغطیة الفجوات السالبة بنسبة    -ط علیھا  بعد تطبیق الضغ  -البنوك  

 ) لكل من العملة المحلیة والدوالر األمریكي. عام واحدتراكمیة موجبة بین االصول وااللتزامات حتى الفترة الزمنیة ( 

 ً  لنسب السیولة المختلفة الناتجة، ونسب  وقد تم تقییم نتائج االختبارات باستخدام ثالث مستویات من المخاطر وفقا

،  السیناریو األساسي بعد تطبیق كل من    عام،التغطیة للفجوات الجاریة والتراكمیة بین االصول وااللتزامات حتى  

والسیناریو األكثر حدة، وأظھر القطاع تعرضھ لمستوى منخفض من مخاطر السیولة بالضغط على نسبة تغطیة  

ة، ومستوى متوسط من مخاطر السیولة بالضغط على كل من نسبة تغطیة السیولة بالعملة  السیولة بالعملة المحلی

 . التمویل المستقر بالعملة المحلیة صافياألجنبیة، ونسبة 

 

   

 اختبارات الضغط الكلیة

 
 المملكة األردنیة الھاشمیة 

 قیمة  لتوقع  ثالث سیناریوھات  والذي تضمن افتراض  الناقل   النموذج  اختبارات الضغط على استخدام   تعتمد منھجیة

  خالل األعوام البنوك لدى المال كفایة رأس نسبة على  تأثیرھا  العاملة)، ودراسة غیر  (نسبة القروض التابع  المتغیر

في درجة شدتھا  ھذه   وتتدرج  القادمة، للتنبؤ  استخدام   تم   وقد.  السیناریوھات  التالي    القروض غیر   بنسبة  النموذج 

 العاملة:

NPLt = C + B1 NPLt-1 + B2 RGDPt-1 + B3 UNEMPt-1 + B4 RIRt + B5 ASE100t 

 حیث أن: 

t=NPL  2021غیر العاملة المتوقعة لعام  القروضنسبة . 

 لدى القطاع المصرفي المصري  یولةمستوى المخاطر وفقاً لنتائج إختبارات الضغط لمخاطر الس): 12-5شكل (

  السیناریو األساسي السیناریو األكثر حدة 

 ة نسبة تغطیة السیولة بالعملة المحلی منخفضة منخفضة

 نسبة تغطیة السیولة بالعملة األجنبیة متوسطة متوسطة

 التمویل المستقر بالعملة المحلیة صافينسبة   متوسطة متوسطة

 التدفقات النقدیة للسیولة  منخفضة منخفضة

  صندوق النقد العربي.2022اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
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C عدد ثابت =.   

 1-tNPL غیر العاملة للعام السابق لقروض= نسبة ا.   

 1-tRGDP االقتصادي) النمو (معدل  اإلجمالي الحقیقي  الناتج المحلينمو = معدل 

1-tUNEMP  نسبة البطالة للعام السابق = 

 tRIR الفعلیة  العائد = أسعار 

tASE100  بورصةال = المؤشر العام ألسعار أسھم   

 

  نسبة بین (Significant) مؤثرة  عكسیة عالقة تبین وجود  إجراؤھا، فقد تم  التي اإلحصائیة االختبارات على وبناءً 

  بین  طردیة مؤثرة   االقتصادي وأسعار األسھم، إلى جانب وجود عالقة  العاملة وكل من معدل النمو  غیر  القروض

  الضغط   اختبارات  بتطویر  المركزي  البنك  وقد قام  العائد.  البطالة وأسعار  العاملة وكل من نسبة  غیر  القروض  نسبة

لعدة    البنوك   لدى   المال  رأس  كفایة   نسبة  على   وتأثیرھا  غیر العاملة  القروض  بنسبة  التنبؤ  الممكن  من  أصبح  بحیث

  وحتى  2021  خالل الفترة من  فقط،  واحد  عام   من  بدالً   (Multiple–Period Stress Testing) قادمة    أعوام 

وقد    األسھم،   العائد، وأسعار  وأسعار  البطالة،   ونسبة  االقتصادي،  النمو  في معدل  المفترض  التغیر   على   بناءً   2023

  تم تحقیقھا   باألرباح التي  مقارنة  مائةفي ال  50بنسبة    2021  عام   في  أرباح البنوك  انخفاض  تم بناء النموذج بافتراض

 التعثر    عند  الخسارة  نسبة   وصول  مع افتراض  ، فیروس كورونا المستجدجائحة    تداعیات   نتیجة  2020  عام   في

(LGD) القروض غیر العاملة. وقد تم افتراض السیناریوھات وفقاً للمنھجیة التالیة:  من في المائة 65 إلى 
 

  واحد  معیاري  انحراف  منھ  مطروحا  2021  لعام   المتوقع  االقتصادي  النمو  معدل:  المتوسط الشدة   الكلي  السیناریو

  انحراف  إلیھا  مضافا  2020  لعام   البطالة  ، ونسبة2020حتى    1994الفترة من    خالل  االقتصادي  النمو  معدل  لبیانات

نقطة أساس،    100  العائد بمقدار   أسعار  ارتفاع  افتراض  تم   نسبة البطالة خالل نفس الفترة. كما  لبیانات  واحد  معیاري

 . في المائة 25 بمقدار  األسھم  أسعار وانخفاض

  لبیانات   معیاریین  منھ انحرافین  مطروحا  2021  لعام   المتوقع  االقتصادي  النمو  معدل:  شدة   األكثر  الكلي  السیناریو

من    خالل   االقتصادي  النمو  معدل ونسبة  2020حتى    1994الفترة    انحرافین  إلیھا  مضافا  2020  لعام   البطالة، 

نقطة أساس،    150  العائد بمقدار  أسعار  ارتفاع  افتراض  تم   نفس الفترة. كما  خالل  البطالة   نسبة  لبیانات  معیاریین

 . في المائة 50 بمقدار  األسھم  أسعار وانخفاض

 

  عام  بشكل  قادراَ   القطاع المصرفي  ، فإن2023وحتى    2021نتائج اختبارات الضغط خالل الفترة من    على  وبناءً 

المرتفعة  الصدمات  تحمل  على المستجد  جائحة  تداعیات  عن  الناتجة  والمخاطر  كورونا  االقتصاد    على  فیروس 

في    13  و  في المائة  15.4  ،  في المائة  17.2المصرفي ستسجل  القطاع  لدى  المال  رأس  كفایة  نسبة  أن  إذ  الوطني،

  النتائج   ھذه   وتعود  شدة،  السیناریو األكثر  حدوث  بافتراض  وذلك  التوالي  على  2023و  2022  و  2021  لألعوام   المائة

األردن   البنوك  تمتع  إلى  اإلیجابیة   استیعاب   من  یمكنھا  مما  واألرباح،  المال  رأس   من  مرتفعة   بمستویات   في 

 المفترضة.  الصدمات عن الناتجة والخسائر اإلضافیة المخصصات 
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مع   مقارنة  البنوك  بعض  على  أكبر  تأثیر  لھا  التركز االئتماني  مخاطر  أن  الحساسیة  اختبارات  نتائج  كما تالحظ من

  البنك   ویستمر  ھذا.  لدیھا  التركز  مخاطر  في حاجة إلى تخفیض  البنوك  بعض  أن  على  یدل  مما  األخرى،   المخاطر

المحلي    المستوى  على  المخاطر   تطوراتفي االعتبار    أخذاً   منھا  المزید  وإجراء  االختبارات  ھذه   المركزي في تطویر

 .األردني المصرفي القطاع سالمة من للتأكد  اإلقلیمي  والدولي

 

 دولة االمارات العربیة المتحدة 

األساسي    اعتمد االقتصادي    علىالسیناریو  االنتعاش  بافتراض  سنوات،  ثالث  مدتھ  تنبؤ  ألفق  افتراضي  إسقاط 

، مما یشیر  فیروس كورونا المستجد موجات جدیدة من تفشي  ، فقد افترض  السیناریو المعاكس  ، أما عنالتدریجي

ناریو المعاكس إضافة إلى ذلك، تضمن السی  إلى ركود مزدوج في اإلمارات العربیة المتحدة وتأخر كبیر في التعافي.

ً أیض ً عالمی  اً ركود  ا ً متزامن  ا ً   ،ا أسعار    اً مستمر  وتراجعا قطاعي    النفط،في  في  والسیولة  المالیة  المالءة  وضغوط 

وارتفاع في ھوامش    والمساكن،الشركات والكیانات الحكومیة ذات الصلة، والمزید من االنخفاض في أسعار األسھم  

البنوك  االئتمان،  على  داخلي    محاكاة تمت  وقد    .والضغط  نموذج  على  بناًء  للسیناریو  المتغیرة    للبنك المسارات 

 .راء بعض الخبراءآالمركزي اإلماراتي والتحلیل التاریخي و
في   مقاییس المخاطر السلبیة للسیناریو لمتغیرات مختارةالقطاع المصرفي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة:  ):  4-5جدول (

 إطار اختبارات الضغط 
 

 اسم المتغیر إلى أقل مستوى 2020التغییر من نھایة 
 سعر العقارات (دبي)  % 13.5-
 (ابو ظبي)  اتسعر العقار % 14.5-
 الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة % 3.2-
 الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي غیر النفطي لإلمارات % 6.9-
 برمیل النفط متوسط سعر  % 32.3-
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 األردني  
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انكماش اقتصادي    مواجھةفي    الصمودأظھرت نتائج اختبار الضغط أن البنوك اإلماراتیة ستكون قادرة على  ھذا و 

نقطة أساس من    288بمقدار  الشریحة األولى    –  افتراضي حاد، حیث انخفض متوسط نسبة حقوق الملكیة العادیة

 . فتراضيفي ظل السیناریو السلبي اإل في المائة 11.2إلى  في المائة 14
 

معدالت  كما   في  كبیرة  زیادة  النتائج  في  أظھرت  فئات  التأخر  جمیع  في  تساھم التعرض السداد  حیث  قطاعات    ، 

تشمل القطاعات األخرى  و  الشریحة األولى،  –الشركات والتجزئة بشكل أكبر في تخفیض نسبة حقوق الملكیة العادیة  

البنوك، والبنود    حكومات،ال سندات الدین،    والمتوسطة،التي ساھمت في خسارة مخاطر االئتمان الشركات الصغیرة  

 .خارج المیزانیة العمومیة
 

أن القطاع المصرفي اإلماراتي یمكنھ تحمل الصدمات الكبیرة والحفاظ    الضغطأظھرت نتائج اختبار    عام،كل  بش

على الرغم من وضع البدایة المجھد والسیناریو    المتطلبات،على مستویات رأس المال أعلى من الحد األدنى من  

 .المعاكس الشدید إلى حد ما

 

 

  

 لدى القطاع المصرفي اإلماراتي   نتائج إختبارات الضغط على مستوى الشریحة األولى لرأس المال): 14-5شكل (
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الفعلي السیناریو األساسي السیناریو المعاكس

 لدى القطاع المصرفي اإلماراتي  في إختبارات الضغط نسبة الشریحة األولى لرأس المالتحلیل إنخفاض ): 15-5شكل (
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أخرى
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 جمھوریة العراق 

  وأیّة ،  لبنوكل   المالي  االخفاق  بین  العالقة  تقدیر  بھدفاختبارات الضغط الكلیة    بإجراء  قام البنك المركزي العراقي 

  خالل الفترة  غیر العاملة  تأثیرھا في معدل نمو القروض لقیاس  الكلیة  االقتصادیة  بالـمـتـغـیرات  صلة ذات  صدمـات

 نموذج الشكل الدالي اآلتي:      ال وقد اتخذ ، 2021حتى الربع الرابع  2021الربع األول من 

NPL= F (GGDP, GOILP, GEG) 
NPL غیر العاملة: نسبة القروض. 

GGDP  الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي. : معدل نمو 

GOILP:    .أسعار النفط 

GEG .معدل نمو اإلنفاق الحكومي : 

 
تم  االختبار  وقد  ً   اجراء  سیناریوھات،    وفقا ااألول    تمثللثالثة  وتم  األساسيلسیناریو  في  خاللھ،  بقیم    من  التنبؤ 

الشدّة،    مرتفعالشدة، والسیناریو ال  المتوسط أما السیناریوھان اآلخران فھما السیناریو    لنموذج، المتغیرات الداخلة في ا 

الربع األول من من  الفترة وقد تمَّ إجراء االختبارات لكل متغیّر على ِحدَة، بافتراض ثبات المتغیرات األَُخرى خالل 

من خالل حساب معدل نمو المتغیر    وسط الشدةلسیناریو المتوتم تقدیر ا   . 2020حتى الربع الرابع من عام    2010عام  

  شدة، سیناریو األكثر  وبالنسبة لل.  یرللسیناریو األساسي، مطروًحا منھ انحراف معیاري واحد لسلسلة معدل نمو المتغ

ً ، مطروحعتقدیره من خالل حساب معدل نمو المتغیر للسیناریو األساسي المتوق  تم  منھ انحرافان معیاریان لسلسلة    ا

 معدل نمو المتغیر. 
 

ً غیر العاملة    القروضأظھر النموذج ارتفاع نسبة  وقد   خالل  الشدّة   لمرتفعوالمتوسط وا  األساسيللسیناریوھات    طبقا

القروض  على التوالي، ویؤكد التأثیر الطفیف النخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي على نسبة    2021  عام 

إلى ارتفاع   ستؤديالسلبیة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  الصدمة   كما أن،  العاملة ضعف العالقة بینھما  غیر

  اً عن السیناریو األساس بنسب طفیفة جد   شدة والسیناریو األكثر    نسبة الدیون غیر العاملة للسیناریو متوسط الشدة 

 . 2021خالل عام 
 

ونسبة    أما النفط  أسعار  بین  االختبارات وجود عالقة عكسیة ومعنویة  نتائج  فقد أظھرت  النفط،  أسعار  تأثیر  عن 

بشكل كبیر على دخل    غیر العاملة لدى القطاع المصرفي العراقي، إذ یمكن ألسعار النفط العالمیة ان تؤثرالقروض  

العراق،   في  المتاح  الحكومیة سأوان    خاصةً الفرد  النفقات  انخفاض  غلب  یعني  مما  العالمیة،  النفط  بأسعار  تتأثر 

ارتفاع   وبالتالي  القروض،  معدالت  الدخول  لمستحقات  السداد  في  أن  االخفاق  امتصاص كما  الحكومة على  قدرة 

 ستثماریة.معینة لتظھر بعدھا أزمة صعوبة سداد مستحقات النفقات الجاریة واإلفترة  الصدمة سیكون محدوداً ل
 

معدل نمو اإلنفاق الحكومي، فقد أظھرت النتائج العالقة العكسیة والمعنویة بین معدل نمو اإلنفاق    وبالنسبة لتأثیر

ونسبة   العاملة  القروضالحكومي  قوة غیر  إلى  العالقة  ھذه  اتجاه  یعود  وقد  العراق،  الحكومي   تأثر  في  اإلنفاق 

منھ،   الجاري  اإلنفاق  وخاصةَ  العراق،  في  االقتصادیة  أنباألزمات  مستوى    حیث  على  تحافظ  ما  غالبًا  الحكومة 

زمة  ألى  إقتصاد  اإلنفاق الجاري، وتھیّئ مصادر بدیلة لتمویلھ حال انخفاض المصادر األساسیة، كما أن تعرض اإل

َ لى نفاد مصادر التمویل البدیلة، مما قد یجعل السیاسة المالیة  إمد قد یؤدي  ألطویلة ا لجھود االستقرار المالي أو    عائقا
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بناء   من  البد  لذلك  ا  دعامات المصرفي،  لمواجهة  إضافية  تساعد  ألمالية  حدوثها  من زمات عند  آثار  إ  الحد  نتقال 

   . ستقرار الماليالسياسة المالية إلى اإل
  

 مان سلطنة عُ 

،  المخاطر النظامية  ماني في مواجهةتقييم مدى صالبة القطاع المصرفي العُ ختبارات الضغط الكلية بهدف  إتم إجراء  

وذلك من خالل قياس تأثير التغير في بعض المؤشرات االقتصادية الكلية على نسبة القروض غير العاملة (مثل 

أسعار النفط، ومعدل النمو في الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي، ومعدل التضخم، وأسعار العائد، وسعر الصرف،  

بهدف تقدير درجة   (Multivariate regression)وذج االنحدار المتعدد  والعائد على األسهم). وقد تم استخدام نم

من    في المائة  65مرونة هذه المتغيرات طبقاً للسيناريو المتوسط الشدة واألكثر شدة، بافتراض نسبة مخصصات  

قيمة القروض غير العاملة الجديدة. وقد أسفرت نتائج االختبار في كال السيناريوهين عن تحقيق نسبة كفاية رأس  

   المال أعلى من الحد األدنى الرقابي المقرر ومتطلبات بازل.
  إفتراضات إختبارات الضغط الكلية لدى القطاع المصرفي العُماني  ):5-5دول (ج

  ، صندوق النقد العربي. 2022استبيان تقرير اإلستقرار المالي المصدر: 

  ي األساس  المتغيرات االقتصادية الكلية 
السيناريو المتوسط 

  الشدة
  السيناريو األكثر شدة

  $ 25  $ 40  $ 60  سعر برميل النفط

المحل الناتج  نمو   ياإلجمال  يمعدل 
  يالحقيق

2.1%  0.7%  0%  

  %7  %5  %3  معدل التضخم 

  %9  %7.5  %5.5  العائدأسعار 

  %15-  %10-  %0  صدمة تغير سعر الصرف

  %50-  %25-  %8-  العائد على األسهم

  %4  %2.6  %1.5  معدالت اإلخفاق 

 (%)    لدى القطاع المصرفي العراقي  إختبارات الضغط الكلية على مستوى نسبة كفاية رأس المالنتائج ):  16- 5شكل ( 
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  ن دولة فلسطي

تم إجراء محاكاة آللية انتقال الصدمات من القطاع الحقيقي إلى القطاع المصرفي، باستخدام نموذج تصحيح الخطأ  

للمتجه (للمتجه االنحدار   افتراض حدوث )Vector Error Correction Model-VECMالذاتي  ، من خالل 

وجود عالقة عكسية  بعض الصدمات في مستويات المؤشرات االقتصادية الكلية الداخلة في النموذج، وبافتراض  

وكل من   العاملةغير  القروض  نسبة  القة طردية بين  عو  االقتصادي،النمو  ومعدل    غير العاملةنسبة القروض  بين  

غير   ولمعرفة آثار هذه الصدمات على مستويات القروض .معدل البطالةالدوالر وعلى اإلقراض بعملة  العائد سعر

  النموذج التالي:   استخدامالقروض تم  إجمالي العاملة إلى

∆��𝑈𝑈𝑈𝑈��� � �� ��� � �� ���𝑎𝑎�
�

���
� ∆��𝑈𝑈𝑈𝑈����� ��𝑏𝑏�

�

���
� ∆�����𝑈𝑈���� � � � ∆𝑖𝑖𝑖𝑖

� � � ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈�
 : أن حيث

: 𝐞𝐞𝒕𝒕   معامل تصحيح الخطأ 

:∆��𝑈𝑈𝑈𝑈�����   النمو في القروض المتعثرة خالل الفترة السابقة  

:∆�����𝑈𝑈����  الناتج المحلي خالل الفترة السابقة  الحقيقيالنمو  

 ∆𝑖𝑖𝑖𝑖 بعملة الدوالر األمريكي قراضعلى اإل العائد: التغير في سعر  .  

:∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 البطالة معدل  في التغير .  

  

  

  

 نتائج إختبارات الضغط الكلية لدى القطاع المصرفي العُماني (%)  ):  17- 5شكل ( 
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یعكسان افتراضات    )والسیناریو المعاكس  األساسيسیناریوھین (السیناریو    إجراء اختبار الضغط الكلي ضمنوقد تم  

الحدوث. ففي   القائم  سیناریو  مختلفة ومحتملة  الوضع  افتراض استمرار  تم  حالة  األساس،  استمرار  بمعنى  حالیاً، 

النسبي في األوضاع الصحیة، وتواصل تعافي مؤشرات الطلب المحلي والقیمة المضافة في القطاعات    راالستقرا

التسھیالت   مستویات  تحسن  مع  الخاص،  للقطاع  الخارجیة  التحویالت  مستویات  وتعافي  الرئیسیة،  االقتصادیة 

خالل    النمو الحقیقي، یتوقع أن یسجل االقتصاد الفلسطیني نمواً في مستویات  االفتراضاتعلى خلفیة ھذه  االئتمانیة. و

  26.4مقابل    في المائة  24.8إلى    ، وانخفاض معدل البطالة، على األساس السنويفي المائة  2.9بنحو    2022عام  

أن ینعكس ھذا التحسن في القطاع الحقیقي بشكل إیجابي على مؤشرات    وبالتالي یتوقع  في العام السابق،  في المائة

لتنخفض ن  القروض  األداء في القطاع المصرفي الفلسطیني،  العاملةسبة    2022في عام    في المائة  3.9إلى    غیر 

 في العام السابق.   في المائة 4.2مقارنة مع 
 

انخفاض    بینھا  منو  ،القریب  المدى في    ملة الحدوثالمحتبعض المخاطر  المعاكس  وفي المقابل، یتضمن السیناریو  

، وتشدید األوضاع  وتراجع مستویات التحویالت الخارجیة للقطاع الخاص  ،كبیر في حجم المنح والمساعدات الدولیة

ففي ظل   من خالل رفع سعر العائد.  النقدیة في الدول المصدرة للعمالت في االقتصاد الفلسطیني بوتیرة متسارعة

، وارتفاع معدل  2022في عام    في المائة  1.7بنسبة  طر یتوقع حدوث انكماش في االقتصاد الفلسطیني  ھذه المخا

  6.8قرابة  إلى  غیر العاملة  یتوقع ارتفاع نسبة القروض    ،وعلى ضوء نتائج ھذا السیناریو  ،في المائة  30البطالة إلى  

 . 2022في عام  في المائة

 

 دولة الكویت 

 ستخدام ثالث سیناریوھات على النحو التالي: إتم  

یظھر االعتماد المحلي الكبیر على العقارات في شكل استثمارات وضمانات وانكشافات تمویلیة  :  السیناریو األول

  القنواتحیث سینتقل من    مرتفعة  وبالتالي فإن أي انخفاض حاد في أسعار العقارات قد یشكل مخاطر،  من البنوك

لدى القطاع المصرفي الفلسطیني  2022نتائج إختبارات الضغط الكلیة على مستوى نسبة القروض غیر العاملة خالل عام ): 18-5شكل (
 (%) 
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هذا   في  كلية األساسية شديدة التأثرالمشار إليها، إضافة إلى زيادة الضغوط على قطاع اإلنشاءات. أما المتغيرات ال

السيناريو، فتتمثل في تراجع الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار العقارات مما قد يؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي.  

المحلي اإلجمالي معتدًال حيث    ىالتأثير علويتوقع أن يكون   لفترة    إنهالناتج  السيناريو  المفترض أن يستمر  من 

  عامين. 
  

لكويت (سواء في  االهيمنة المالية واالعتماد االقتصادي على اإلنفاق الحكومي في دولة    : يتناوليو الثانيالسينار

 تأثير   أو مشروعات رأسمالية)، حيث أن أي تراجع مفاجئ في اإلنفاق قد يكون له  مشكل أجور ومرتبات أو دع

مثل في انخفاض  في المتغيرات الكلية تت   األساسيةرات وفي هذا السيناريو، فإن التغي  .مادي ومباشر على االقتصاد

يكون   أن  يتوقع  كما  الحكومي.  واإلنفاق  اإلجمالي  المحلي  والناتج  النفطية  علاإليرادات  المحلي ا  ى التأثير  لناتج 

  القتصادية. اإلجمالي سلبي ويستمر لفترة ثالث سنوات، مع احتمال أن يكون تأثيره بعيد المدى على القطاعات ا
  

ى كل من  حدوث صدمة عالمية واسعة النطاق، حيث تمتد آثار التراجع االقتصادي عل يفترض    ريو الثالث:السينا

إلى   يؤدي  قد  مما  والطلب  األصول    انخفاضالعرض  وقيم  النفط  أسعار  في  القادمةحاد  أعوام  تتمثل  و.  لألربع 

  ،اإلنفاق الحكوميوجمالي وإيرادات النفط  المتغيرات الكلية الرئيسية في هذا السيناريو في تراجع الناتج المحلي اإل 

  .الناتج المحلي اإلجماليالتأثير السلبي على  شدةمع ارتفاع معدالت البطالة. ويتوقع 

ثير أكبر على  في االقتصاد المحلي، حيث أدت الصدمة في هذا القطاع إلى تأ  اتأظهرت النتائج أهمية قطاع العقار و

ناريو األول  في السي  تأثيرلدولة في سيناريو تصاعد العجز المالي. وجاء ال أرباح البنوك من الصدمة على مستوى ا

في    لتأثيركان ا. وات، مع انكشاف البنوك المرتفع نسبيًا تجاه قطاع العقارالعاملةشديد نتيجة لتزايد القروض غير  

على أرباح   االقتصادي   تراجع النمو  الناتج عن  القروض  نموالسيناريو الثاني ممتدًا بشكل أكبر حيث يؤثر تراجع  

اءت على مستوى  األول حيث أن الصدمة ج   أقل تأثيرا من السيناريوالنتائج في السيناريو الثاني    وقد جاءتالبنوك.  

  ).اتالنظام ولم تكن محددة على قطاع تركز عليه البنوك (قطاع العقار
  

لى انخفاض شديد إبمعدالت كبيرة إلى جانب اآلثار الالحقة    العاملة  وفي السيناريو الثالث، يؤدي تزايد القروض غير

وك التي تصل  . تأتي جميع هذه اآلثار في شكل تكاليف متزايدة لألموال، حيث تواجه البن2022في األرباح في عام 

رغم . وعلى السحب الودائع وارتفاع تكلفة التمويل قصير األجل من البنوك األخرى   مشكلة  متطلبات المالءة  إلى حد

القطاعات بما    فةيمتد إلى كابين القطاعات، إال أن التأثير    العاملة مختلفةغير  الخاصة بالقروض  من أن االفتراضات  

جائحة  ثار  من السيناريو مع تالشي آ   العام الثالثوتعود األرباح لالرتفاع في  ،  في ذلك قطاع القروض الشخصية

لى الرغم ع،  المال أعلى من الحد األدنى لمتطلبات لجنة بازلكفاية رأس  . وقد ظلت نسبة  فيروس كورونا المستجد

ً من أن تجاوزه كان وشيك غالل المخصصات  . لذلك، فإن السماح للبنوك باستالثالثفي السنة الثانية من السيناريو    ا

تان سط نقطاالحترازية المكونة الستيعاب الصدمات غير المتوقعة من شأنه أن يرفع معدل كفاية رأس المال بمتو 

  .السيناريو الثالثب األعواممئويتان في كل 
 

السيناريو األول والسيناريو الثاني، في حين تواجه  األعوام ب  تستمر السيولة على مستوياتها الجيدة في كل  اً وأخير

الحد   تجاوز  على  والمترتبة  الالحقة  اآلثار  لظهور  نتيجة  فقط  شدة  األكثر  السيناريو  في  سيولة  مشكالت  البنوك 

لكافة السيناريوهات،    األعوامالمطلوب لهذه االختبارات. كما تظل قدرات اإلقراض عند مستويات قوية في جميع  



143

  

 265من  143
 

مما یضمن للبنوك قدرة كافیة على أداء   ، في المائة  100لحد األقصى لإلقراض ما زال أقل بكثیر من  حیث أن ا 

 .قتصادیةدورھا في تمویل األنشطة اإل
 

إلى أن   المركزي  بتجدر اإلشارة  الكویت  بالتنسیق مع جھة اسـتـشـاریة عالمیة متخصـصـة اختبارات  نك  أجرى 

على   بناء  العرض  ضـغط  جانبي  على  وانعكاساتھا  الجائحة،  تداعیات  باالعتبار  تأخذ  تصمیمھا  تم  سیناریوھات 

 ً ً   والطلب محلیا ، وأثر االنخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على السیاسة المالیة للدولة بما في  وعالمیا

المحتملة للتعافي االقتصادي والتي تم تحدیدھا ذلك سیاسة اإلنفاق العام. ھذا وقد تم دراسة وتحلیل كافة السیناریوھات  

روس واستجابة الجھات الصحیة ومدى قدرتھا على الحد من  یفي ضـوء عاملین أساسین، یتمثل األول في انتشار الف

انتشاره، فیما یتمثل العامل الثاني في السیاسات االقتصادیة المتخذة للحد من تداعیات ھذه األزمة على األوضاع 

 :یة والمصرفیة، واآلثار المترتبة علیھا. وقد خلصت الدراسات إلى تسلیط الضوء على سیناریوھین محتملیناالقتصاد

والذي یستند إلى فرضیة عودة األعمال بشكل تدریجي،   (Muted U' Recovery) سیناریو التعافي المتردد .1

 ، وأن تعافي االقتصاد  في المائة  30وأن الخسائر المتوقعة في إیرادات القطاعات المتضـررة قد تنخفض بنحو  

 .سوق یستغرق مدة عام كامل

والذي یستند إلى فرضیة عودة األعمال بشكل تدریجي   (Extended U Recovery) سیناریو التعافي المتأخر .2

مع إمكانیة إعادة اإلغالق في حال ظھور موجة جدیدة من انتشار الفایروس، وبالتالي فإن الخسائر المتوقعة في 

 ، وأن في المائة  40اریو األول لتصل إلى نحو  نت القطاعات المتضررة قد تنخفض بنسبة أعلى من السیایرادا 

 .قتصاد سیستغرق عامین كاملینتعافي اإل

 

ویفترض كال السیناریوھین تعرض القطاع العقاري وسوق األوراق المالیة لصدمات یترتب علیھا تراجع مؤثر في  

ذلك   ویشمل  البنوك  أصول  أسھم  جودة  صورة  في  ضمانات  من  لدیھا  وما  التمویلیة  ومحافظھا  استثماراتھا  قیم 

 .وعقارات مقابل مدیونیة العمالء المعرضین للتعثر
 

للسیناریو األشـد، ولرؤیة مستقبلیة حتى نھایة   أن متوسط الكفایة    2020وقد أظھرت نتائج اختبارات الضغط وفقاً 

وذلك یفوق متطلبات لجنة بازل لمعیار كفایة رأس  ،  في المائة   11.6نحو    الرأسمالیة للبنوك الكویتیة ســوف یبلغ

 في المائة). 2.5 (دون المصدة التحوطیة البالغة في المائة 8المال والتي یصل حدھا األدنى إلى 
 

   المملكة المغربیة
 

یقوم بنك    الكلي،قتصاد  اإل لتقییم متانة البنوك المغربیة الرئیسیة في مواجھة الصدمات التي تحاكي تدھور ظروف  

ندالع األزمة إ بعد  وبنوك محلیة رئیسیة).    8على  في القطاع المصرفي (  الضغط الكلیةاختبارات    المغرب بإجراء

) بناًء على سیناریوھین  2021و  2020من كل عام (  دیسمبر في شھري یونیو و  تطبیقات  أربعتم إجراء    الصحیة،

  تم تطبیقھا االختبارات التي    وقد اعتمدت.  مدار عامینعلى    الحاد  ویناری األساسي والس  وینار یالسوھما  لالقتصاد الكلي  

  في المائة  10ثم    2020في یونیو    في المائة  5سیناریوھات حادة في البدایة لمحاكاة ركود بنسبة  على    2020في عام  

دیسمبر   البنوك  رت وأظھ  . 2020في  مرونة  المال  ب  االلتزام في    النتائج  رأس  مختلف    الرقابىمتطلبات  ظل  في 

  السیناریوھات المقترحة. 
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 مخاطر انتقال العدوى بین البنوك  

 دولة فلسطین 

تم إجراء االختبار المتعلق بمخاطر انتقال العدوى بین البنوك للوقوف على نسبة كفایة رأس المال في حالة فشل أحد  

لى البیانات الخاصة بسوق الودائع ما بین  إالوفاء بالتزاماتھ تجاه البنوك األخرى. وقد استند ھذا الفحص  ي  البنوك ف

، وعلى اعتبار أن الودائع البینیة بین البنوك ودائع تبادلیة یمكن استخدامھا لسداد التزامات  2021البنوك في نھایة عام  

نتقال مخاطر العدوى  إ ختبار ضعف  وقد أظھرت نتائج محاكاة ھذا اإل   .یدالبنوك تجاه بعضھا البعض دون شرط أو ق 

بین البنوك نتیجة لضعف حجم األرصدة التبادلیة فیما بینھا، حیث تمكنت البنوك من تحقیق نسبة كفایة رأس مال 

   عتماده لتقییم أداء البنوك عند محاكاة الصدمات المختلفة. إالذي تم و، في المائة 10.5أعلى من معدل 
 

 دولة قطر 

لرسم   المحلیة البنوك بین نتربنكاإل سوق في البنوك واإلقراض بین قتراضاإل بمتوسط المتعلقة البیانات  ستخدام إ تم 

  المرتفع   فإن الترابط  البنوك،  من  أقل   في عدد   السیولة  إدارة   حالة ضعف   وفي.  العام   خالل  البنوك  بین   الترابط  خریطة

  بین   لسوق ما  الشبكات  ھیاكل  بعض  فحص  كما تم.  الضعف  نقاط  بعض  یشكل  نتربنك قداإل   سوق  في  البنوك  لھذه 

قام    على جانب األصول، حیث  أما عن المخاطر العابرة للحدود، فقد انخفضت  .المخاطر  لتحلیل  واحدة   للیلة  البنوك

درجة  المصرفي  القطاع عام   للخارج  تعرضھ  بتخفیض  للمناطق    تعرضھا  بتنویع  البنوك  قامت  وقد  .2020  في 

 أمریكا  منطقة  مع  زادت درجة التعرض  األوروبیة بینما  للدول  تعرضھا  الحد من  خالل  من  أكبر  الجغرافیة بشكل

إلى   مما یؤدىكبیر،    جانب االلتزامات الخارجیة بشكل على  االعتماد   من  البنوك   زادت   أخرى،  ناحیة  ومن  .الشمالیة

لمخاطر السیولة  التعرض  سواء  نقاط  زیادة   حالة  في  تدھور  أظھر.  الداخلیة  أو  الخارجیة  الضعف    التوزیع   وقد 

 النطاق، كما أظھرت   واسعة  في الغالب  كانت  الحدود  عبر  االلتزامات  في  الزیادة   أن  المتوازن للمناطق الجغرافیة

البنوك   األجنبیة  المالیة  للمؤسسات  المقیمة  غیر  وااللتزاماتبالودائع    المتعلقة  البیانات  بإطالة  قد  أن  آجال   قامت 

 سحبھا.  من مخاطر یحد مما استحقاقھا،
 

  عبر الحدود  الودائع   من  سحب   مخاطر  أي  تمویل  على  قدرة البنوك  لتقییم  إجراؤه   تم   الذي   الضغط  ختبارإ  وقد أظھر

ً   ، إال أن ھناكالتعادل  نقطة  من  أعلى  مستوى  لدیھا  البنوك  أن  بالعملة   في السیولة  نقص  یعاني من  كان  فقط  واحداً   بنكا

  سنة   من  األجل القصیر (أقل  في  في المائة  50  بنسبة  ضغط  سیناریو  لتزامات، وذلك بافتراض للوفاء باإل  األجنبیة

 المقیمین.  األجل لغیر  طویلة الودائع من في المائة 15و واحدة)

 

 العربیة جمھوریة مصر 

لقیاس مخاطر العدوى، حیث    المحلیةبین البنوك  لصافي األرصدة المستحقة  تم استخدام مصفوفة العالقات الترابطیة  

تم افتراض اخفاق كل بنك من البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً، ثم تقدیر تأثیر ھذا اإلخفاق على البنوك األخرى  

  ي سداد صاف  فيمال لھا في حالة اخفاق كل بنك ذات أھمیة نظامیة  بالقطاع من خالل حساب نسبة كفایة رأس ال

خفاقات  أرصدتھ المدینة، ثم یتم تكرار ھذا االفتراض، حیث یترتب على اخفاق البنوك في الموجة األولى من اإل
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  اخفاق بنوك أخرى، والتي تعد بدورھا مصدر المخاطر للبنوك األخرى، ویتم توقف تكرار ھذه الموجات عندما ال

 الرقابيوقد أظھرت كافة البنوك نسبة لكفایة رأس المال أعلى من الحد األدنى    ینتج عن المصفوفة اخفاق أي بنك.

 األرصدة المستحقة على البنوك المحلیة.  صافيالمقرر، نظراً لمحدودیة قیمة 
 

 اختبارات الضغط العكسیة 

 دولة قطر 
ً   التأثیر   دون   استیعابھا  المصرفي  یمكن للقطاعالعاملة التي    غیر  للقروض   الدنیا  الحدود  لفحص  الحد األدنى    على  سلبا

 12  عن  یقل  ال  ما  یتحول  أن  لدى القطاع المصرفي في قطر، یجب  في المائة  12.5المال، وھو    رأس  لنسبة كفایة

  غیر   قروض  إلى  2020  دیسمبر  في نھایة  العام   القطاع  باستثناء  القطاعات   لجمیع  العاملة  من القروض  في المائة

   .المطلوب األدنى  الحد عن المال رأس نسبة كفایة لكي تقل عاملة
 

 اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التشغیل

 جمھوریة مصر العربیة 

على  إفتراض  إتم   والتأثیر  الطبیعیة،  الكوارث  نتیجة  االصول  لبعض  المادي  التلف  عن  الناشئة  الخسائر  رتفاع 

وتم    -سیناریو تغیر العوامل المناخیة    إطاروذلك في    -استمراریة العمل، وتعرض سلسلة التورید للبنوك للخطر  

باستخدام   المصرفي  للقطاع  المالیة  المالءة  على  االفتراض  ھذا  تأثیر  من خالل قیاس  األساسي،  المؤشر  أسلوب 

 مخاطر التشغیل. مضاعفة المتطلب الرأسمالي لمخاطر التشغیل. وأظھر القطاع تعرضھ لمستوى منخفض من 
 

 ً  : تطبیق اختبارات الضغط على بعض القطاعات المصرفیة في الدول العربیة ثانیا

عربیة، باستخدام سیناریوھات وافتراضات  تم إجراء اختبارات للضغط على بعض القطاعات المصرفیة في الدول ال

لموحدة، وذلك على مستوى   الكلي  المصرفي  اإلإمخاطر  القطاع  الخاص ومخاطر  القطاع  السیادیة،  ئتمان  ئتمان 

من إجمالي أصول القطاع    في المائة  80وعلى مستوى البنوك المنفردة والمستوى اإلجمالي للبنوك التي تمثل نحو  

بھدف  إل المصرفي ل السوق والسیولة، وذلك  التركز ومخاطر  المرتبطة بمخاطر  مدى كفایة رأس  قیاس  ختبارات 

سیناریو لتفاقم التداعیات  وبالتالي تقییم مدى صالبتھا في مواجھة  المال والسیولة المتصاص الخسائر غیر المتوقعة،  

 لمنطقة العربیة. قتصاد ا إاألوكرانیة على االقتصاد العالمي و –ألزمة الروسیة ل السلبیة

 تطبیقات اختبارات الضغط وفقاً ألنواع المخاطراإلطار العام ل

ئتمان إلى قیاس تأثیر مخاطر االئتمان على كل من الربحیة وكفایة  تھدف اختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر اإل

على    ئتمان،اإل  محفظة  جودة   تراجع  افتراضاتوالقطاع المصرفي، وذلك باستخدام   رأس المال على مستوى البنك 

سبیل المثال تخفیض درجة التقییم االئتماني للعمالء ببعض القطاعات االقتصادیة المعرضة للمخاطر، أو تخفیض  

انتظام األقل  الجدارة  فئات  إلى  االئتمانیة  بالمحفظة  العمالء  لبعض  االئتماني  التقییم  الجدارة  درجة  فئات  إلى  أو  اً 

القروض غیر العاملة، أو زیادة نسبة القروض غیر العاملة حسب درجة تأثرھم بالعوامل الخارجیة، ویتم ترجمة 
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   يوالتي تساو  ئتمان،الخسائر االئتمانیة المتوقعة في صورة زیادة في قیمة المخصصات المكونة المقابلة لمخاطر اإل

ECL= PD x LGD x EAD    .وذلك في حالة توافر بیانات عن تلك المدخالت 
 

ئتمانیة المتوقعة الناتجة وبالنسبة الختبارات الضغط المتعلقة بمخاطر االئتمان السیادیة فتھدف إلى حساب الخسائر اإل 

ات  ستثمارعن ارتفاع احتمال إخفاق الجھات السیادیة في سداد المستحقات الخاصة بأدوات الدین المدرجة بمحفظة اإل

ئتمانیة. أما على جانب نخاطر التركز فیتم إجراء اختبارات الضغط  المالیة للبنوك أو القروض الحكومیة بالمحفظة اإل

بواسطة قیاس تأثیر اخفاق توظیفات كبار العمالء في البنك أو القطاعات االقتصادیة التي تتركز بھا توظیفات البنوك.  

 - ئتمان  كمؤشر لمخاطر اإل  -اس مدى تأثر نسبة القروض غیر العاملة  وفى إطار اختبارات الضغط الكلیة، یتم قی

قتصادیة والمالیة الكلیة مثل (معدل النمو في الناتج المحلى اإلجمالي، معدل التضخم، العائد  ببعض المتغیرات اإل

 على أذون الخزانة، معدل العائد على اإلقراض) وذلك باستخدام نماذج إحصائیة كمیة. 
 

ختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر السوق، فتھدف إلى تقییم مدى صالبة البنوك في مواجھة عوامل  إ  جانبوعلى  

وأسعار الصرف. ویتم تطبیق اختبارات الضغط لمخاطر أسعار العائد   السوق المختلفة مثل التغیرات في أسعار العائد

متجانسة من األصول أو االلتزامات من حیث الحساسیة للتغیر  باستخدام فجوات إعادة التسعیر والتي تشمل مجموعة  

في سعر العائد، وفي حالة تحقیق فجوة موجبة إلعادة التسعیر والتي تشیر إلى إعادة تسعیر األصول بشكل أسرع  

  لتزامات، فیترتب علیھا تحقیق البنوك لزیادة في الربح من صافي الدخل من العائد، وذلك في حالة ارتفاعمن اإل

نخفاض سعر العائد، والعكس صحیح بالنسبة للبنوك ذات الفجوة السالبة. أما عن إسعر العائد وخسارتھا في حالة  

ئتمان، حیث یمثل االرتفاع في  التأثیر غیر المباشر لمخاطر سعر العائد، فیتم قیاسھ من خالل تأثیره على مخاطر اإل

ئتمان بالبنك، بما یؤثر سلباً على جودة  ض التي یتحملھا عمالء اإلسعر العائد على اإلقراض ارتفاعاً في تكلفة االقترا

 المحفظة. 
 

ومن ناحیة أخرى، یتم قیاس تأثیر التغیر في سعر العائد على محفظة األوراق المالیة لدى البنوك بواسطة إعادة تقییم  

منیة لكل سند وللمحفظة السندات الحكومیة وسندات الشركات ویتم قیاس تلك المخاطر من خالل حساب المدة الز

ككل، ثم حساب المتوسط المرجح للفترات الزمنیة مرجحة بقیمة كل سند، وباستخدام أسلوب الفترة الزمنیة المعدلة  

(Modified duration approach)  كناتج التقییم  إعادة  عن  والناتجة  المتوقعة  األرباح  أو  الخسائر  تقدیر  ثم   ،

مدة الزمنیة المعدلة والتغیر في سعر العائد، بحیث یؤدى ارتفاع سعر العائد  ضرب قیمة محفظة السندات ومتوسط ال

إلى خسائر تقییم في محفظة السندات والعكس صحیح. أما بالنسبة للصدمات المتعلقة بمخاطر سعر الصرف، فیتم  

الخسائر أو األرباح الناتجة من ضرب صافي المراكز المفتوحة للعم الت األجنبیة  قیاس تأثیرھا من خالل تقدیر 

بالعملة  المفتوح  المركز  صافي  في  فائضاً  ھناك  كان  فإذا  المستخدم،  السیناریو  حسب  الصرف  سعر  في  والتغیر 

في حالة انخفاض قیمة العملة المحلیة مقابل العمالت األجنبیة، في حین یتحمل   األجنبیة لدى البنك، فیحقق أرباحاً 

لمحلیة، والعكس صحیح في حالة وجود عجز في صافي المراكز المفتوحة  البنك خسائر في حالة ارتفاع قیمة العملة ا

 بالعمالت األجنبیة.
 

ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السیولة إلى قیاس قدرة البنوك على مواجھة أزمات السیولة خالل فترات  إتھدف 

، أو منھجیة التدفقات  (Stock-based approach)زمنیة معینة، وذلك باستخدام المنھجیة القائمة على األرصدة  
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للسیولة   تطبیق  (Cash-flow based approach)النقدیة  األرصدة  استخدام  على  القائمة  المنھجیة  وتشمل   .

سیناریوھات صدمات السیولة على نسبة تغطیة السیولة أو نسبة صافي التمویل المستقر أو متوسط نسب السیولة.  

كفایة األصول السائلة عالیة الجودة لمقابلة االلتزامات    ىنسبة تغطیة السیولة مد وتقیس اختبارات الضغط القائمة على  

یوم) وذلك بافتراض سیناریو معاكس ألوضاع السیولة لدى البنك أكثر    30من خالل تحویلھا إلى نقدیة (على مدى  

سائلة، أو نسب  لألصول ال  (haircuts)حدة من تلك المفترضة بواسطة لجنة بازل، مثل حساب نسب خصم أعلى  

سحب أكبر للتدفقات النقدیة الخارجة (مثل الودائع). أما باستخدام النسبة التقلیدیة للسیولة سواء بالعملة المحلیة أو  

العمالت األجنبیة في إعداد تلك االختبارات، فیتم تطبیق أوزان ترجیحیة أقل لبعض األصول السائلة في بسط النسبة  

لیة)، ثم قیاس مدى تغطیتھا لاللتزامات قصیرة األجل. وبالنسبة لمنھجیة التدفقات النقدیة (مثل السندات الحكومیة المح 

االستحقاق   للسیولة فیتم  باستخدام ھیكل آجال  التراكمیة ،  الفجوات  السائلة على تغطیة  قیاس مدى مقدرة األصول 

افتراضیة للبنود التي تمثل تدفقات  الناتجة عن عدم تطابق آجال استحقاق األصول وااللتزامات من خالل تطبیق نسب  

نسب خصم لألصول السائلة التي تلجأ   إلى تطبیقنقدیة داخلة أو خارجة، ثم حساب الفجوة الناتجة عن ذلك، إضافة 

 حسب السیناریو المستخدم.  البنوك إلیھا لتغطیة تلك الفجوات
 

 ختبارات الضغط إسیناریو  

الضغط   سیناریو  وذلك  تم صیاغة  واحد،  لعام  زمنیة  فترة  مدار  لجائحة  إ بافتراض  على  السلبیة  التبعات  ستمرار 

نتھاء من من اإل  تتمكن كافة الدول من الوصول للقاحات  والتي تنتھي حین  -  بشكل أقل  -فیروس كورونا المستجد  

إجراءات  التطعیم عن  التام  التخلي  ولحین  تداعیات    -اإلغالق،  حدة  استمرار  جانب  إلى  العالمیة ھذا  التطورات 

ارتفاع أسعار العدید من السلع الزراعیة والصناعیة الروسیة، والتي نتج عنھا    – المرتبطة بأحداث الحرب األوكرانیة  

فیروس  ومواد الطاقة، في ضوء التحدیات المرتبطة بتباطؤ سالسل التورید العالمیة، والمتأثرة فیما سبق سلباً بجائحة  

عنھ موجة أعلى من الضغوط التضخمیة، والركود االقتصادي مع تراجع القوة الشرائیة    مما نتج،  كورونا المستجد 

عن انتشار المخاوف بشأن األمن الغذائي العالمي،   خاصة بالنسبة لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضالً 

خاصة فیما یتعلق بالشعیر    كل من روسیا وأوكرانیا مجتمعتین من بین أھم منتجي السلع الزراعیة في العالم   حیث تعد

عن نصف اإلنتاج    وھو ماوالقمح والذرة،   یشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمیة، كما تمثل ما یزید قلیالً 

، وبما یتبع ذلك من ارتفاع تكلفة الحصول على تلك السلع االستراتیجیة، والضغط  العالمي من زیت عباد الشمس 

 بیة من النقد األجنبي، وخاصةً الدول المستوردة للنفط.  على موارد العدید من الدول العر
 

ھذا مع تزاید مستویات المخاطر وعدم الیقین، والذي یصاحبھ خروج رؤوس األموال األجنبیة، األمر الذي یخلق  

المزید من الضغوط على أسعار صرف العدید من العمالت العربیة، في ظل اتجاه البنوك المركزیة العالمیة نحو  

ارتفاع  السی علیھ  یترتب  مما  االتجاه،  لھذا  العربیة  النقد  وسلطات  المركزیة  البنوك  ومواكبة  التقییدیة،  النقدیة  اسة 

رتفاع تكلفة اإلقراض لكل من المؤسسات غیر المالیة واألفراد،  ال  نظراً ، وذلك  رئتمان بشكل غیر مباشمخاطر اإل

مع تراجع الطلب وانخفاض حجم المبیعات،   ً االرتفاع الشدید والمتوالي لألسعار. وقد یؤثر ذلك    بسبب خاصةً    سلبا

  تج عنالناعلى مستویات السیولة لدى البنوك في حالة ارتفاع معدالت سحب الودائع الخاصة باألفراد والشركات،  
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ھذا فضالً عن ارتفاع مخاطر االئتمان السیادیة المقترن باحتمال تراجع   تراجع دخول االفراد وإیرادات الشركات.

 التصنیف االئتماني لبعض الدول في إطار تفاقم حجم الدین العام المحلى الداخلي وكذلك المدیونیة الخارجیة. 
 بعض القطاعات المصرفیة في الدول العربیة على المخاطر طبقاً لسیناریو الضغط المطبق): 18-5شكل (

 
  :صندوق النقد العربي.فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیةالمصدر ، 

 

  

والدولللنفطالمصدرةالدولبیناألوكرانیة-الروسیةالحربتداعیاتاستمرارتأثیرتباین•
فاعارتمنللنفطالمصدرةالدولستستفیداالقتصادى،النمومعدالتحیثمنلھالمستوردة
مستوىعلىالتحدیاتمنالمزیدتواجھقدوالتىلھ،المستوردةالعربیةالدولبعكسأسعارالنفط

لتراجعیجةنتككلالعربیةالدولفىنموالتمعدالانخفاضجانبإلى،واالستثماراالستھالكتراجع
.العالميالطلب

أسعارارتفاعیجةنتالعربیةالدولكافةفيللمستھلكینالشرائیةالقوةتدھوربفعلستھالكاإلحجمجعترا•
الدولضبعفيخاصةاألخرى،والخدماتالسلععلىالطلبمستویاتانخفاضثمومناألساسیة،السلع

العربيطالمتوسدونماإلىاإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبمتوسطبھاینخفضالتيالعربیة
ً البطالةنسیةارتفاععنفضالً ھذا،والعالمي نحوتوالشركااألعمالقطاعاتمنالعدیدالتجاهنظرا

الخاملمواداونقصالنفقاتارتفاعجانبعلىتواجھھاالتىاالقتصادیةالظروفظلفىالعمالةتسریح
ظروفظلفىالمباشرةاألجنبیةاالستثماراتحجمانخفاضجانبإلىھذا.لإلنتاجوالالزمةالمستوردة

.العالمىباالقتصادالمحیطةالیقینعدم
بیةالعرالمنطقةعلىلتؤثر،نطاقھاوامتدادالعالمیةالتضخمیةالموجةحدةعنالناتجالركودزیادة•

الخام،والموادالمعادنوأسعاروالصناعیة،الغذائیةالموادأسعارفىاالرتفاعمنالمزیدحدوثوبأكملھا،
الروسیةربالحاستمرارعنالناتجالتوریدانتظامعدمبمدفوعةوالفحمالطبیعيالغازالسیماالطاقةومواد

منكاملالالتعافىعدمعنفضالمنھما،لكلالعربیةالدولمنللعدیدالتجارىوالتعرضاألوكرانیة-
المعروضمستویاتفيضطراباتاالإلىباإلضافة،19-كوفیدبجائحةالمرتبطةاإلغالقظروفتبعات

.المناخیةللظروفنتیجةالزراعیةالسلعبعضمن

معدالت النمو 
االقتصادى 
والتضخم 

جاتدرتراجعظروفبسببالمدفوعاتموازینفىوالعجزالخارجیةالمدیونیاتمشكلةتفاقم•
یواجھھاوماالدولیةتجارةالمستوىفعلىاألجنبى،النقدمنالمواردوانخفاضاالئتمانى،التصنیف

مةقیارتفاعإلىالحربظروفاستمرارتؤدىدق،البضائعحركةعلىالمفروضةالقیودمن
سترتفعبینما،لھالعالمیةاألسعارفيالمسجلةالزیادةبفعلللنفط،المصدرةللدولالعربیةالصادرات

.للنفطالمستوردةالعربیةللدولالوارداتقیمة
السلعمنالعربیةالدولوارداتقیمةارتفاعإلىأخرىجھةمنالتطوراتتلكستؤديبینما•

السلعبعضمناألساسیةالمخزوناتكفایةعدممخاوفعلىعالوةً الخام،والموادالزراعیة
ً یمثلمما،استیرادهتكلفةوارتفاعالحربظروفظلفيالقمحمثلاالستراتیجیة َ عبئا علىإضافیا

منلعددالعربیةالدولبعضاتخاذآثارإلىإضافةً ،عربیةدولعدةفيالمدفوعاتموازین
.الدولتلكفياألجنبیةالعملةعلىالطلبمستویاتمنللحداالحترازیةاإلجراءات

وماالعائد،عارألسالعالمیةمستویاتالفيالمتوقعالرتفاعباالجاریةالمعامالتمیزانأداءسیتأثركما•
دموارفىالشدیدالتراجعجانبإلىھذا،الناشئةاألسواقمناألموالرؤوسخروجمنعنھاینتج
.السیاحةقطاعمناالجنبىالنقد

القطاع الخارجى

دی��ة بم��ا یعك��س تقییاتج��اه البن��وك المركزی��ة وس��لطات النق��د ف��ى ال��دول العربی��ة إل��ى تبن��ى سیاس��ات نقدی��ة •
غوط التض�خمیة، لتبنى جوالت رفع متعاقبة ألسعار العائد الحتواء الض�المركزیة الدولیة البنوكتوجھات 
ر ف��ي ظ��ل تبن��ي ع��دد م��ن ال��دول العربی��ة ألنظم��ة س��عر الص��رف الثاب��ت خاص��ة مقاب��ل ال��دوالخاص��ةً 

حد من التض�خم أیضاً للاألمریكي، وتوجھ مماثل من بعض الدول العربیة التي تتبنى نظما مرنة للصرف 
مرتفع�ة م�ن ، خاص�ة بالنس�بة لل�دول الت�ى ل�دیھا مس�تویاتوالضغوط التي تواجھ أسواق الصرف األجنبي

ات عج��ز می��زان المع��امالت الجاری��ة ومع��دالت مرتفع��ة للمدیونی��ة الخارجی��ة، وذل��ك بھ��دف الح��د م��ن تبع��
.خروج رؤوس األموال األجنبیة

األوضاع النقدیة

عجزفىاالرتفاعمنالمزیدوحدوث،19-كوفیدلجائحةالسلبیةاآلثارمناالقتصادىالتعافىتأخر•
إلىجةالحاظلفىالعامةالمدیونیاتمستویاتزیادةعنالناتجالعربیةالدولفىالعامةاتالموازن
النفطأسعارفىالزیادةتوقعمنالرغمعلىوذلك-الداخلیةواالستدانةالحكومى،الدعممنحزمطرح

تحیطالتيالیقینعدمظروفضوءفىوذلك-للنفطالمصدرةالدولمجموعةعلىاإلیجابىوأثرھا
.العالميباالقتصاد

تدامةاسبشأنالمخاوفوتنامىالعامة،المدیونیةنسبفىرتفاعاالوتیرةتزایدمخاطرتؤدىقد•
راجعتإلىالمستثمرینثقةوانخفاضالدین،خدمةعلىالحكوماتمقدرةوعدمالعامةالمالیةأوضاع
.التمویلتكلفةوارتفاعالدول،منللعدیداالئتمانىالتصنیفدرجة

المالیة العامة 
ومستویات الدین 

العام الحكومى
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 اختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالیة 

ئتمان الخاص، ومخاطر التركز، إضافة إلى مخاطر ئتمان السیادیة، ومخاطر اإلمخاطر اإل  15تشمل ھذه االختبارات 

السوق والتي تشمل مخاطر أسعار العائد وسعر الصرف. وقد تم خصم قیمة الخسائر الناتجة عن كافة االختبارات  

 من القاعدة الرأسمالیة مباشرةً، دون األخذ في االعتبار صافي األرباح كخط أول للدفاع.
 

 الئتمان السیادیة اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ا )1(

ارتفاع  في إطار السیناریو الموحد الذى تم تطبیقھ على بعض القطاعات المصرفیة في الدول العربیة، تم افتراض  

في    100نسبة القروض غیر العاملة للقطاع الحكومي وانتقالھا إلى فئة الدیون الردیئة (والتي یقابلھا نسبة مخصص  

فلسطین، ) وذلك على مستوى  المائة الجزائر،  تونس،  البحرین،  (اإلمارات،  في دول  المصرفي    الكویت،   القطاع 

، حیث یفترض السیناریو األساسي  202016مقارنةَ بالربع الرابع من عام  2021المغرب) في الربع الرابع من عام 

القطاع الحكومي بنسبة  إزیادة اخفاق محفظة   المائة  10ئتمان  الثاني األكثر حدة    ، في حین یفترض السیناریوفي 

تم افتراض اخفاقھا في ھذه    في المائة  20زیادة اخفاق المحفظة بنسبة   القروض التي  ، وذلك بافتراض أن نسبة 

 المحفظة غیر مكون لھا مخصصات فعلیة. 
 

وقد أظھرت نتائج االختبار كفایة رأس المال الستیعاب الخسائر الناتجة عن إخفاق نسبة من محفظة ائتمان القطاع  

القطاعات المصرفیة في بعض الدول العربیة المطبق علیھا االختبار، وذلك وفقاً للسیناریوھین  الحكومي على مستوى  

  10.5األساسي واألكثر حدة، حیث تظل نسب كفایة رأس المال بعد الضغط أعلى من النسبة المقررة وفقاً لبازل (

. وقد بلغ معدل االنخفاض في نسبة  2021و 2020ي )، بناًء على البیانات الفعلیة في الربع الرابع من عام في المائة

للقطاع المصرفي    في المائة  24.1نحو    2021كفایة رأس المال ووفقاً للسیناریو األكثر حدة بناًء على بیانات عام  

لفلسطین،   في المائة 26.3للجزائر،   في المائة 1.3لتونس،  في المائة 18.9للبحرین،  في المائة 7.2في اإلمارات،  

 .   للكویت في المائة 5.2للمغرب، و  المائةفي  016.

 
 لطات النقد العربیة.تم تطبیق اختبارات الضغوط المختلفة على القطاعات المصرفیة في الدول العربیة طبقاً لمدى توافر البیانات من جانب البنوك المركزیة وس 15
 البیانات المتوافرة في الربع الثاني من عامي المقارنة.، حیث تم االعتماد على المملكة المغربیةباستثناء   16

الربع   المال وفقاً للموقف فىنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السیادیة على مستوى نسبة كفایة رأس ): 91-5شكل (
(%)  2021الرابع من عام    

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

17.1 18.6 13.7
22.3 16.1 16.0 19.2
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22
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18.7
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11.9 13.4
18.2

ت را ا م ال ا ن  ی حر ب ل ا ونس ت ر ئ ا جز ل ا ن سطی ل ف رب غ م ل ا ت ی و ك ل ا

النسبة الفعلیة النسبة بعد السیناریو األساسى النسبة بعد السیناریو األكثر حدة
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 ئتمان الخاص اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر اإل )2(

زیادة نسبة القروض غیر العاملة للقطاع الخاص وانتقالھا إلى فئة الدیون المشكوك  فتراض  إختبار، تم  طبقاً لھذ اإل

) وذلك على مستوى القطاع المصرفي في دول (اإلمارات،  في المائة  100في تحصیلھا (والتي یقابلھا نسبة مخصص  

مقارنةَ بالربع   2021المغرب) في الربع الرابع من عام  لیبیا،  فلسطین، الكویت،    العراق،  البحرین، تونس، الجزائر،

في   5بنسبة    الخاص، حیث یفترض السیناریو األساسي زیادة اخفاق محفظة ائتمان القطاع  2020الرابع من عام  

، وذلك بافتراض أن  في المائة  10، في حین یفترض السیناریو الثاني األكثر حدة زیادة اخفاق المحفظة بنسبة    المائة

 نسبة القروض التي تم افتراض اخفاقھا في ھذه المحفظة غیر مكون لھا مخصصات فعلیة.

نسبة كفایة رأس المال وفقاً للموقف فى الربع   نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السیادیة على مستوى): 20-5شكل (
(%)  2020الرابع من عام    

 
   العربي.، صندوق النقد 2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 
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ت را ا م إل ا ن  ی حر ب ل ا ونس ت ر ئ ا جز ل ا ن سطی ل ف رب غ م ل ا ت ی و ك ل ا

النسبة الفعلیة النسبة بعد السیناریو األساسى النسبة بعد السیناریو األكثر حدة

نسبة كفایة رأس المال وفقاً للموقف فى الربع   على مستوى إئتمان القطاع الخاص نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ): 12-5شكل (
(%)  0202الرابع من عام    

 
   صندوق النقد العربي.، 2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 
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وقد أظھرت نتائج االختبار كفایة رأس المال الستیعاب الخسائر الناتجة عن إخفاق نسبة من محفظة ائتمان القطاع  

مستوى القطاعات المصرفیة في بعض الدول العربیة المطبق علیھا االختبار، وذلك وفقاً للسیناریوھین  الخاص على  

  10.5األساسي واألكثر حدة، حیث تظل نسب كفایة رأس المال بعد الضغط أعلى من النسبة المقررة وفقاً لبازل (

، باستثناء القطاع المصرفي في دولة  2021و  2020ي  )، بناًء على البیانات الفعلیة في الربع الرابع من عامفي المائة

للسیناریو األكثر حدة والذ في    8.8انخفض نسبة كفایة رأس المال لھ بعد السیناریو األكثر حدة إلى    ي واحدة وفقاً 

لبیانات الربع الرابع من عام    المائة للسیناریو  2021وفقاً  . وبلغ معدل االنخفاض في نسبة كفایة رأس المال وفقاً 

للیبیا،    في المائة  10.5للقطاع المصرفي في العراق،    في المائة  1.7نحو    2021األكثر حدة بناًء على بیانات عام  

  في المائة   22للجزائر،    في المائة  24لتونس،    المائة  في   36للبحرین،    في المائة  32.3لإلمارات،    في المائة  14

 للمغرب. في المائة 26.1للكویت، و في المائة 22.8لفلسطین، 

 

 

  

 ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز إ  )3(
 

من   في المائة  5نسبة  فتراضات الخاصة باختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في افتراض إخفاق  تتمثل اإل

من    في المائة  7عمالء مقترضین وأطرافھم المرتبطة في السیناریو األساسي، ونسبة    5التوظیفات الخاصة بأكبر  

بأكبر   الخاصة  السیناری10التوظیفات  في  المرتبطة  مقترضین وأطرافھم  قیمة  عمالء  لتقدیر  وذلك  األكثر حدة،  و 

دون األخذ في االعتبار قیمة المخصصات المكونة بالفعل   -الخسائر المترتبة على اخفاق توظیفات كبار العمالء  

، وذلك على مستوى إجمالي أكبر البنوك  2021و  2020وفقاً للموقف المالي في كل من دیسمبر    -لتلك التوظیفات  

 دول عربیة (الجزائر، فلسطین ، المغرب)، وعلى المستوى الجزئي لكل بنك منھم.  في ثالث  في القطاع المصرفي

نسبة كفایة رأس المال وفقاً للموقف فى الربع   على مستوى إئتمان القطاع الخاص نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ): 22-5شكل (
(%)  1202الرابع من عام    

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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االختبار كفایة رأس المال الستیعاب الخسائر الناتجة عن إخفاق نسبة من توظیفات كبار العمالء  وقد أظھرت نتائج  

وفقاً   وذلك  االختبار،  علیھا  المطبق  العربیة  الدول  لبعض  المصرفیة  القطاعات  في  البنوك  أكبر  مستوى  على 

أعلى من النسبة المقررة وفقاً  للسیناریوھین األساسي واألكثر حدة، حیث تظل نسب كفایة رأس المال بعد الضغط  

، وذلك باستثناء بنك  2021و  2020)، بناًء على البیانات الفعلیة في الربع الرابع من عامىفي المائة  10.5لبازل (

واحد في القطاع المصرفي لدولة فلسطین وفقاً للسیناریو األكثر حدة حیث بلغت نسبة كفایة رأس المال لھ بناًء على  

، باإلضافة إلى بنك واحد في الجزائر والذى انخفضت النسبة   في المائة  10نسبة    2021بع من عام  بیانات الربع الرا 

المائة  10.1بھ إلى   وفقاً    في  رأس المال  كفایة  االنخفاض في نسبة  معدل  بلغ  وقد  ھذا  لسیناریو األكثر حدة.  وفقاً 

عام   على بیانات  في   20.1للقطاع المصرفي في الجزائر،    في المائة  8.6نحو    2021للسیناریو األكثر حدة بناًء 

 في المائة 8.1نحو  2020یانات عام للمغرب. كما بلغ معدل االنخفاض بناًء على ب في المائة 8.1لفلسطین، و المائة

 للمغرب. في المائة 8.2لفلسطین، و  في المائة 21.6للقطاع المصرفي في الجزائر، 

 

(%) التركز لدى القطاع المصرفي الفلسطیني نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ): 24-5شكل (   

 
   صندوق النقد العربي.، 2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 
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(%) التركز لدى القطاع المصرفي الجزائري نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ): 23-5شكل (   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 ختبارات الضغط لمخاطر السوقإ  )4(

ر العائد. وفي إطار  اسعأختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق كل من مخاطر سعر الصرف، ومخاطر  إتتضمن  

، تم افتراض انخفاض قیمة العمالت المحلیة في الدول العربیة مقابل العمالت األجنبیة  الموحد المستخدمسیناریو  ال

بقاً للسیناریو األكثر حدة، ثم تقدیر نتائج ذلك  ط  في المائة  20طبقاَ للسیناریو األساسي، و  في المائة  10وذلك بنسبة  

على نسب كفایة رأس المال باستخدام صافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبیة ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفیة  

. وعلى جانب  2020، مقارنةً بدیسمبر  2021المغرب) وذلك في دیسمبر  الكویت،  ،الجزائر دول عربیة (  ثالثفي  

ال  افتراض  األوضاع  تم  بنسبة    ارتفاعنقدیة،  العائد  المائة  1سعر  و  في  األساسي،  السیناریو  المائة  3في  في    في 

السیناریو األكثر حدة، وذلك باستخدام البیانات الخاصة بفجوات إعادة التسعیر ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفیة  

 مان، فلسطین، المغرب). ثالث دول (عُ في 

 

 الصرفمخاطر التغیر في سعر 

في   المصرفي  القطاع  والكویتحقق  الجزائر  ً   دولتي  على   فائضا األجنبیة  للعمالت  المفتوحة  المراكز  بصافي 

مما ترتب علیھ تحقیقھا ألرباح طبقاً الفتراض انخفاض  ،  2021دیسمبر    المستوى اإلجمالي ألكبر البنوك وفقاً لبیانات

ي واألكثر حدة، وبالتالي ارتفاع نسبة كفایة رأس المال لھما وفقاً قیمة العملة المحلیة في كل من السیناریوھین األساس

وقد بلغ معدل الزیادة في نسبة كفایة رأس  للكویت.  في المائة 1، وللجزائر  في المائة 2بمعدل   للسیناریو األكثر حدة 

للجزائر،    في المائة  1.6،  تللكوی  في المائة  1.3 نحو  2020المال وفقاً للسیناریو األكثر حدة بناًء على بیانات دیسمبر  

نتائج اختبارات الضغط الخاصة   أما بالنسبة للمغرب، فقد بینتصافي مركز مفتوح موجب.    الدولتینحیث حققت  

قادر بشكل عام على إستیعاب صدمة   القطاع المصرفي المغربي  أنبمخاطر سعر الصرف على مستوى البنك الواحد  

 ). 29-5التغیر في سعر الصرف، حیث بقیت مستویات كفایة رأس المال ضمن مستویات جیدة (شكل 

(%) التركز لدى القطاع المصرفي المغربي نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر ): 25-5شكل (   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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  2021سعر الصرف على مستوى كفایة رأس المال وفقاً للموقف في دیسمبر نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر  ): 26-5شكل (
(%)  2020مقارنةً بدیسمبر    

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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(%) لدى القطاع المصرفي الجزائري  على مستوى البنك الواحد  سعر الصرفنتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر  ): 27-5شكل (   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 (الفائدة)  مخاطر التغیر في أسعار العائد 

إلعادة التسعیر خالل الفترة  الفجوات التراكمیة    حساب  ستناداَ إلى إ ر العائد  اسعأاختبارات الضغط لمخاطر    تم إجراء

شھور) بناًء    3وعلى مستوى األجل القصیر (حتى    شھور)، ومتوسطة األجل (حتى عام).  3قصیرة األجل (حتى  

بالقطاع المصرفي في دولتي فلسطین و،  2021على بیانات دیسمبر   فجوات سالبة    المغربأظھرت أكبر البنوك 

التسعیر، مما تر العائد    نخفاضإتب علیھ  إلعادة  الدخل من  المال  صافي  أسعار   الرتفاعنتیجة  ونسبة كفایة رأس 

 في   ).30-6(شكل  لبنوك على تحمل الصدمة  ، لكن بقیت مستویات كفایة رأس المال مقبولة بما یعكس قدرة االعائد 

شھور)، ونتج عن    3(حتى  مان فجوة موجبة إلعادة التسعیر  المقابل، أظھرت أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في عُ 

رتفاع صافي الدخل من العائد ونسبة كفایة رأس المال. وعلى مستوى األجل المتوسط (حتى عام) بناًء على إذلك  

، أظھرت أكبر البنوك في الدول الثالثة فجوات سالبة إلعادة التسعیر، األمر الذي أدى إلى  2021بیانات دیسمبر  

لكن بقیت مستویات كفایة رأس المال ضمن مستویات مقبولة تعكس قدرة البنوك  ،  نخفاض نسبة كفایة رأس المالإ

 على إستیعاب الصدمة.

 

(%) سعر الصرف على مستوى البنك الواحد لدى القطاع المصرفي المغربي نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر  ): 29-5شكل (   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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بمخاطر أسعار العائد على مستوى البنك الواحد في فلسطین وفقاً للموقف في دیسمبر  نتائج اختبارات الضغط الخاصة ): 13-5شكل (
2021  (%)   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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بمخاطر أسعار العائد على مستوى نسبة كفایة رأس المال وفقاً للموقف في دیسمبر  نتائج اختبارات الضغط الخاصة ): 30-5شكل (
(%)  2020مقارنةً بدیسمبر   2021   

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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بمخاطر أسعار العائد على مستوى البنك الواحد في المغرب وفقاً للموقف في دیسمبر  نتائج اختبارات الضغط الخاصة ): 32-5شكل (
2021  (%)   

 
  صندوق النقد العربي.2022اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
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 اختبارات الضغط لمخاطر السیولة

اختبارات الضغط لمخاطر السیولة على نسبة تغطیة السیولة في أكبر البنوك بالقطاع المصرفي بكل  تم تقییم تأثیر  

الوزن الترجیحي لألوراق المالیة  فتراضات المستخدمة في ھذا االختبار في تخفیض  مان وفلسطین، وتتمثل اإلمن عُ 

وفقاً السیناریو األول المطبق على    المائةفي    10الحكومیة المحلیة كأصل سائل في بسط نسبة تغطیة السیولة بنسبة  

 بسط النسبة، كما تم افتراض زیادة سحب كافة الودائع (باستثناء الودائع المضمونة من قبل مؤسسات ضمان الودائع) 

 عن معدالت السحب المطبقة فعلیاً وفقاً للسیناریو الثاني المطبق على مقام النسبة.  في المائة 15بنسبة 

المصرفي لكل من وقد أظھرت نتائج االختبارات بكل من السیناریو األول والثاني اجتیاز أكبر البنوك في القطاع  

السیناریو األول لسلطنة   ى)، حیث أسفرت النتائج على مستوفي المائة  100مان وفلسطین للحد المقرر من بازل (عُ 

،  2021بناًء على بیانات دیسمبر    في المائة  196.7لتسجل    في المائة  7.5مان انخفاض نسبة تغطیة السیولة بمقدار  عُ 

.  أما عن السیناریو الثاني، فقد  2020بناًء على بیانات دیسمبر    في المائة  199.8لتسجل    في المائة  6.9وبمقدار  

، وبمقدار  2021بناًء على بیانات دیسمبر    في المائة  113.9لتسجل    في المائة  90.3أسفر عن انخفاض النسبة بمقدار  

. في حین نتج عن تطبیق االختبار عدم تأثر  2020بناًء على بیانات دیسمبر    في المائة  110سجل  لت  في المائة  96.7

نسبة تغطیة السیولة ألكبر البنوك في القطاع المصرفي بفلسطین بسبب عدم توافر استثمارات مالیة في أوراق الدین  

. وعلى  2021و  2020موقفي دیسمبر    الحكومیة المحلیة في ضوء الطبیعة الخاصة لالقتصاد الفلسطیني، وذلك في

 في المائة   137.2لتصل إلى    في المائة  140.3السیناریو الثاني، فقد انخفضت نسبة تغطیة السیولة بمقدار    ىمستو

بناًء على بیانات دیسمبر    في المائة  126.4لتصل إلى    في المائة  149.5، وبمقدار  2021بناًء على بیانات دیسمبر  

2020  . 

 

(%)  على مستوى نسبة تغطیة السیولة في القطاع المصرفي العُمانينتائج اختبارات الضغط الخاصة ): 33-5شكل (  
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 الخالصة 

البعد المستقبلي، والتي تھدف  لسیاسة االحترازیة الجزئیة والكلیة ذات  التحلیلیة ل تعد اختبارات الضغط أحد أدوات  

الظروف   ظل  في  المختلفة  والصدمات  المخاطر  مواجھة  على  المصرفي  والقطاع  بنك  كل  قدرة  مدى  تقییم  إلى 

، وذلك من خالل قیاس تأثیرھا على مجموعة المؤشرات المالیة  المعاكسة ذات احتمالیة حدوث منخفضة  االستثنائیة

فایة رأس المال والسیولة، وذلك بناًء على مجموعة من السیناریوھات التي  متمثلة بشكل أساسي في الربحیة ومدى ك

سواء على    - ھذا ویھدف تطبیق االختبارات بناًء على السیناریوھات المستخدمة   .والعالمیة  المحلیةتعكس الظروف  

التحقق  ر، وھم المخاطإلى تحدید أ   -المستوى الكلى أو البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیا أو على المستوى الجزئي  

وبناًء على نتائج اختبارات    قدرة البنوك على مواجھة تلك المخاطر مع االحتفاظ بمؤشرات سالمة مالیة جیدة.من  

الضغط على المستوى الكلى، یتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة مثل تعزیز اإلجراءات الوقائیة واالستباقیة 

 دف ضمان دعم االستقرار المالي.بعد تحدید المخاطر النظامیة بھ

وفیما یخص البنوك المركزیة وسلطات النقد في الدول العربیة، فتقوم بإجراء أنواع متنوعة من اختبارات الضغط  

جائحة   سیناریو  العربیة  الدول  غالبیة  استخدمت  وقد  مختلفة،  لمنھجیات  المستجدطبقاً  في تطبیق    فیروس كورونا 

ة السابقة لتقییم تأثیرھا على المالءة المالیة ومستوى السیولة على المستوى الجزئي  اختبارات الضغط خالل الفتر 

للبنك الواحد، ومستوى القطاع المصرفي ككل، كما تتعدد االختبارات التي تقوم بتطبیقھا وفقاً ألنواع المخاطر مثل  

 والعكسیة.   ، واختبارات الضغط الكلیةمخاطر االئتمان والتركز والسوق والسیولة، ومخاطر انتقال العدوى بین البنوك
 

اختبارات    تم   وقدھذا   العربیةالإجراء  الدول  في  المصرفیة  القطاعات  بعض  على  سیناریوھات    ضغط  باستخدام 

مخاطر ومخاطر االئتمان السیادیة،  بفتراضات موحدة، وذلك على مستوى القطاع المصرفي لالختبارات الخاصة  إو

من   في المائة  80ائتمان القطاع الخاص وعلى مستوى البنوك المنفردة والمستوى اإلجمالي للبنوك التي تمثل نحو  

(%)على مستوى نسبة تغطیة السیولة في القطاع المصرفي الفلسطیني نتائج اختبارات الضغط الخاصة ): 43-5شكل (  
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المرتبطة بمخاطر التركز ومخاطر السوق والسیولة، وذلك    إجمالي أصول القطاع المصرفي الختبارات الضغط 

وبالتالي تقییم مدى صالبتھا  كفایة رأس المال ومتطلبات السیولة المتصاص الخسائر غیر المتوقعة،  قیاس مدى  بھدف  

األوكرانیة على االقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة    –ألزمة الروسیة  التداعیات السلبیة لتفاقم  سیناریو لفي مواجھة  

 العربیة. 
 

  - التي تم تطبیق اختبارات الضغط علیھا   –االختبارات قدرة القطاعات المصرفیة في الدول العربیة  نتائج    وأظھرت

على امتصاص الخسائر غیر المتوقعة والتي قد تنتج من الصدمات المختلفة المرتبطة بمخاطر االئتمان السیادیة،  

  معظم   حیث نتج عن كافة االفتراضات تحقیقالسوق،  ومخاطر التركز، ومخاطر  ومخاطر ائتمان القطاع الخاص،  

السیناریو األساسي، والسیناریو األكثر حدة،    بازل في إطار  متطلباتنسب كفایة رأس المال أعلى من  بھا لالبنوك  

 إلى جانب تمتعھا بمستویات جیدة من السیولة تمكنھا من مواجھة صدمات التدفقات النقدیة السالبة. 
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 مخاطر القطاع العقاري في الدول العربیة 
 

حیث تُعتبر  قتصادي،  الرئیسة في النمو اإلقتصادیة  أحد القطاعات اإل  الدول العربیةیمثل القطاع العقاري في  

، من خالل دورھا الحیوي في توظیف العمالة أحد المؤشرات الرئیسة لألداء االقتصاديمؤشرات ھذا القطاع  

. إال أنھ في نفس الوقت یجب أن تتنبھ السلطات  قتصادیة المختلفةرفع النمو االقتصادي وتنشیط القطاعات اإلو

بالمصار ممثلة  المركزیةالرقابیة  الدروس    ف  بینت  حیث  القطاع،  ھذا  عن  تنشأ  قد  التي  النظامیة  بالمخاطر 

أھمیة التقییم المستمر للمخاطر النظامیة الناشئة عن القطاع   2008المستفادة من األزمة المالیة العالمیة في عام 

العام    العقاري ومدى وجود فقاعة سعریة فیھ، حیث ال  2004تراكمت منذ بدایة  تي أدّت إلى األزمة العوامل 

. وقد نشأت فقاعة عقاریة في الوالیات المتحدة األمیركیة نتیجة قیام المصارف  2008المالیة العالمیة في العام  

ومن ثم كانت المصارف االستثماریة تعتمد    ،جل شراء منازلأبإقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باھظة من  

) بالجملة  التمویل  وتسنیدھا  )  Wholesale Fundingعلى  العقاریة  القروض  ھذه  لشراء  األجل  قصیر 

)Securitization  لجعلھا اوراقاً مالیة قابلة للتداول. وقد تّم التسویق لھذه السندات على أنّھا أصول سائلة عالیة (

ستثمار وشركات التأمین فیھا معمقة  ئتماني مرتفع، فاستثمرت المصارف وصنادیق اإلإالجودة وتتمتع بتصنیف  

وبین القطاع المالي والقطاع العقاري    ،) بین مكونات القطاع المالي من جھةInterconnectednessابط (التر 

ستحواذ على المنازل سداداً للدیون وإعادة  باإل  بنوك التجاریةمن جھة أخرى. ومع تعثّر القروض السكنیة وقیام ال 

أ بیعھا إنخفضت  العقارات،  كبیر  سعار  اإلفالبشكل  عملیات  وبدأت  في  .  األمریكیة،  س  وتدھورت البنوك 

مع   العالم  في  الماليأنتشار  إالبورصات  القطاع  بین مؤسسات  فیما  الترابط  بفعل  العقاریة  الرھون  مما   ،زمة 

 استدعى إلى تدخل المصارف المركزیة لدعم المؤسسات المالیة.

تعرض القطاع المصرفي في الدول  سیتم في ھذا الفصل تقییم مخاطر القطاع العقاري في الدول العربیة، وحجم  

للنمو  الداعمة  القطاعات  أھم  أحد  یُعتبر  العربیة  الدول  في  العقاري  القطاع  أن  علماً  العقاري،  للقطاع  العربیة 

 االقتصادي. 

 أوال: تعرض القطاع المصرفي لمخاطر السوق العقاري في الدول العربیة 

  ، ملیار دوالر  28حوالي    17لمجموعة الدول العربیة  العقاري  الممنوحة للقطاع التسھیالت االئتمانیة    رتفع إجمالي إ

ملیار دوالر مقارنة بنھایة عام    245حوالي    2021ئتمانیة العقاریة في نھایة عام  حیث بلغ إجمالي التسھیالت اإل 

 .)1- 6(شكل  في المائة 12.9أي بنسبة ارتفاع بلغت  ملیار دوالر، 217الذي بلغ حوالي  2020

 
بیانات ھذا الفصل تشمل الدول التالیة ما لم یتم ذكر خالف ذلك: األردن، واإلمارات، وتونس، والجزائر، والسعودیة، وُعمان، وفلسطین،   17

 ، صندوق النقد العربي.2022ومصر، والمغرب. ومصدر بیانات ھذا الفصل: إستبیان تقریر االستقرار المالي لعام 

الفصل السادس
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،  على المستوى اإلفرادي للدول العربیة   ئتمانیةاإلنسبة التسھیالت العقاریة إلى إجمالي التسھیالت  أما فیما یخص  

  2021في نھایة عام    لدیھم   المراتب الثالث األولى، حیث بلغت النسب  ماراتإحتلت السعودیة والمغرب واإلفقد  

أما أقل النسب فقد كانت لدى كل من    ،على التوالي   في المائة  26.0في المائة و  27.4و  في المائة  27.6حوالي  

  2021في المائة على التوالي، وذلك في نھایة عام    5.8في المائة و  7.9الجزائر ومصر، إذ بلغت لدیھما حوالي  

 . )2-6(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020خالل عامي   إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة العقاریة في الدول العربیة (مقومة بالدوالر)): تطور 1- 6شكل (
 (بالملیون دوالر) 2021و
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فقد  ،  فراد إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیةأما بخصوص نسبة التسھیالت السكنیة الممنوحة لقطاع األ

في حین كانت   ،على التواليفي المائة  14.7و في المائة 27.9النسبة األعلى للمغرب یلیھا األردن بنسبة كانت 

 ). 3-6(شكل  2021، كما في نھایة عام  في المائة 0.8بنسبة أقل نسبة لدى مصر  

 

 

 

 

 

 

 

كانت النسبة  فقد  ،2021أما فیما یخص نسبة التسھیالت العقاریة إلى الناتج المحلي اإلجمالي كما في نھایة عام 

تونس وفلسطین بنسبتي    ومن ثم ،  في المائة  18.4، تلیھا األردن بنسبة  في المائة  21.8لدى السعودیة    األعلى

، كما في  في المائة  2.8  إذ بلغتمصر    في حین بلغت أقل نسبة لدى  ،على التوالي   في المائة  8.3و  في المائة  9.5

 ). 4-6(شكل   2021نھایة عام 

 

 

 

 

 

 

 

،  األولى فیما یخص حجم التسھیالت اإلئتمانیة العقاریة التجاریة، فقد إحتلت اإلمارات المرتبة    من جانب آخر، 

ملیار دوالر   8.3ملیار دوالر أمریكي، تلتھا مصر بقیمة    25.6إذ بلغ حجم التسھیالت العقاریة التجاریة لدیھا  

 .)5- 6ر أمریكي (شكل ملیار دوال  0.2أمریكي، في حین كانت الحجم األقل في الجزائر، إذ بلغ 

 

نسبة التسھیالت السكنیة الممنوحة لقطاع األفراد إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول  ): تطور 3- 6شكل (
 ) (%) 2021- 2016العربیة خالل الفترة ( 

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 

 (%) 2021نسبة التسھیالت العقاریة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة في نھایة عام ): 4- 6شكل (

 
  صندوق النقد العربي.2022اإلستقرار المالي  المصدر: استبیان تقریر ، 
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ارتفع إجمالي التسھیالت الممنوحة مقابل ضمانات عقاریة في الدول التي توافرت البیانات عنھا، في  ،  أخیراً 

ملیار دوالر أمریكي، أما في مصر فقد    10.5إجمالي التسھیالت الممنوحة مقابل ضمانات عقاریة  بلغ    األردن

بلغ في فلسطین  3.9بلغ   كما في نھایة عام وذلك  ،  یكيأمر  دوالر  ارملی  0.5  ملیار دوالر أمریكي، في حین 

2021 . 

 ثانیاً: متابعة وتقییم مخاطر القطاع العقاري على االستقرار المالي في الدول العربیة 

ھتمام بمخاطر القطاع العقاري والتمویالت الممنوحة لھ بعد األزمة المالیة العالمیة ازداد اإلكما أشرنا سابقاً،  

قیاس مدى  ، ب البنك المركزي األردنيیقوم    العالم ومنھا الدول العربیة.  وما تبعھا من آثار طالت معظم اقتصادات

تعرض البنوك العاملة في المملكة لمخاطر السوق العقاري من خالل تحلیل تطور أسعار العقارات في المملكة 

اتھا،  باستخدام مؤشر الرقم القیاسي ألسعار العقارات، من حیث حجم التسھیالت الممنوحة لھذا القطاع ومكون

وتعتبر نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون من أھم النسب والمؤشرات التي یجب مراقبتھا لتقدیر مستوى  

 تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري وتحقیق االستقرار المالي.

المركزي  أما البحرین  باإلقراض  فیقوم    ،مصرف  المتعلقة  المؤشرات  من خالل  العقاري  السوق  أداء  بمتابعة 

العقاري، واستثمار المصارف في المشاریع العقاریة، وتعرض القطاع المصرفي للقطاع العقارات. كما یعمل  

مؤسسة   مع  حالیًا  المركزي  البحرین  والحكومة    التنظیم مصرف  المعلومات  وھیئة  البحرین  في  العقاري 

 ة لبناء قاعدة بیانات مفصلة متعلقة بالقطاع العقاري.لكترونیاإل

السعودي  یخصفیما   المركزي  بشكل فیقوم    ،البنك  والمالیة  االقتصادیة  األوضاع  وتقییم  التطورات  بمراقبة 

مستمر، كما یعمل على تقییم مستوى المخاطر وأثر الصدمات االقتصادیة والمالیة على النظام المالي، ووضع  

لذلك. وكجزء من ذلك یقوم البنك المركزي بمتابعة نمو القروض العقاریة بشكل دوري  الخطط المناسب ة تبعاً 

  2021خالل عام  إجمالي التسھیالت العقاریة التجاریة في الدول العربیة (مقومة بالدوالر)):  5- 6شكل (
 (بالملیون دوالر)

 

   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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باإلضافة إلى متابعة إجراءات إدارة المخاطر لدى الممولین العقاریین (مثل    ،ومتابعة المؤشرات ذات العالقة

 آلیة تقییم الضمانات العقاریة وغیرھا).

الفلسطینیةأما   النقد  الممنوحة  ف ،  سلطة  االئتمانیة  المحفظة  في  التعثر  مستویات  متابعة  العقاري یتم    ، للقطاع 

 .ومتابعة التغیر في أسعار األصول من خالل مؤشر أسعار العقارات السكنیة، وكذلك الحال في المغرب وتونس

اري كقطاع التشیید  یتم متابعة مخاطر القطاعات المختلفة المتعلقة بالقطاع العق،  للبنك المركزي المصري  بالنسبة

  العقاري ختبارات الضغوط علیھا طبقا لتطورات السوق  إ جراء  إوالبناء ومواد البناء والحدید والصلب، كما یتم  

 .االستقرار المالي   علىتأثیرھا ى ومد  االقتصادیة،والتطورات 

 بتتبع تطور القطاع العقاري في المغرب عن كثب.  بنك المغربأما في المغرب، تقوم السلطات المالیة خاصةً 

  

 ؤشر األصول العقاریة في الدول العربیة  مثالثاً: 

العالمیة األخیرة، برزت أھمیة القیام بتتبع اتجاه أسعار العقارات بھدف تقدیر مدى وجود   بعد األزمة المالیة 

ریة في ھذا السوق. ومن ثم تطویر مؤشر یعبر عن تطورات أسعار مختلف أنواع األصول العقاریة فقاعة سع

عبر الزمن، سواء كان ذلك بقیم فعلیة أو بقیم تنبؤیة. یدخل مؤشر أسعار األصول العقاریة كمكون أساسي في  

محلي اإلجمالي، والمؤشر القیاسي  الدورة المالیة، إلى جانب نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج ال

 أھمیة تطبیق مؤشر أسعار األصول العقاریة فیما یلي: وتكمن ألسعار األسھم، 

 رصد فقاعات أسعار األصول العقاریة.  .1

 مؤشر اقتصادي یتم استخدامھ للتنبؤ بالنمو االقتصادي من خالل النماذج القیاسیة.   .2

 یفید في السیاسة النقدیة وخاصة في حال تطبیق سیاسة استھداف التضخم.  .3

 یفید في تقدیرات قیمة المنازل كجزء من قیاس الثروة.   .4

 خاطر في السوق. یعطي فكرة على المتانة المالیة واالستقرار المالي ویقیس مقدار الم .5

 قد یدخل في احتساب الرقم القیاسي ألسعار المستھلكین.  .6

 یستخدم في المقارنات الدولیة. .7

)، حیث یبین  2021- 2018یبین الشكل أدناه تطور مؤشر األصول العقاریة في الدولیة العربیة خالل الفترة (

السعودیة    ، وأیضا في2021عام    نقطة في نھایة  119  مستویاتھ لدى األردن مسجال  د الرسم ثبات المؤشر عن

عند مستویاه عند   ً   81.2سجل المؤشر ثباتاً  عن    نقطة لنھایة نفس الفترة، أما في فلسطین شھد المؤشر ارتفاعا
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الفترة   المؤشرنقطة   107.8مستویاتھ لیسجل في نھایة  المغرب بشكل طفیف لیسجل    ، في حین انخفض  لدى 

 .  18)6-6(شكل  في نھایة الفترة  109.27

 

 

 

 

 

 

 

 

  بلغ ،  ف المنھجیات المطبقة)ال(ومع اإلختالف في اإلعتبار إمكانیة إخت  السكني-لقیمة المؤشر الفرعي   سبةن بال

في فلسطین   ، أمانقطة 84.7في السعودیة بلغ   ، في حیننقطة  1090 حواليالمؤشر الفرعي في اإلمارات/دبي 

المؤشر الفرعي في    بلغفي حین    ،نقطة  110.2نقطة وللمنازل    104.3بلغت قیمة المؤشر للشقق السكنیة  فقد  

 ).7-6(شكل  نقطة  111.08نقطة وفي المغرب  104.3األردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً  مع األخذ في اإلعتبار إختالف المنھجیات الُمطبقة في بعض الدول العربیة 18  . التي سیأتي على ذكرھا الحقا

 ) (نقطة) 2021  -2018تطور مؤشر األصول العقاریة في الدول العربیة خالل الفترة (): 6- 6شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 

 (نقطة)  2021السكني في الدول العربیة كما في نھایة عام -تطور المؤشر الفرعي): 7- 6شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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قیمة المؤشر الفرعي لألصول   ، فقد بلغتللمؤشر الفرعي غیر السكني (تجاري، صناعي، أخرى)  أما بالنسبة

نقطة    73.14لیسجل  ، أما في السعودیة والمغرب فقد انخفض  نقطة  100.3سكنیة في األردن  ال غیر  -العقاریة

 . )8-6(شكل  نقطة على التوالي 107.97و

 

 

 

 

 

 

 

وفي    ،نقطة  117.6قیمة المؤشر الفرعي للعاصمة في األردن    تفقد بلغ،  المؤشر الفرعي العاصمة أما ما یخص  

 ). 9-6(شكل  2021نقطة لنھایة عام   817وفي اإلمارات  ،نقطة  79.9السعودیة 

 

 

 

 

 

 

 

   المنھجیة المتبعة الحتساب مؤشر أسعار األصول العقاریةاً:  رابع

یتوافر لدى عدد من الدول العربیة مؤشراً لقیاس أسعار األصول العقاریة، حیث یبین التغیر في أسعار األصول  

في   ألفضل المنھجیات المطبقة دولیاً  العقاریة وتقدیر مقدار المخاطر في السوق العقاري. یتم تطویره استناداً 

والمتعلق بالمعامالت العقاریة المنجزة خالل   یتم قیاس السعر المتوسط المرجح  األردن   في.  المؤشراحتساب  

خذ وزن نسبي لكل حوض  أكسنة أساس الحتساب المؤشر مع    2012ختیار عام  إ فترة زمنیة معینة. حیث تم  

عتماد الرقم القیاسي السبیر الحتساب المؤشر  إعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة األساس. حیث تم  باإل

 (نقطة)  2021غیر السكني في الدول العربیة كما في نھایة عام -تطور المؤشر الفرعي): 8- 6شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 

 

 (نقطة)  )2021-2015خالل الفترة (العاصمة في الدول العربیة -تطور المؤشر الفرعي): 9- 6شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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تنشر دائرة األراضي والمساحة نتائج المؤشر  وعي المرجح باستخدام سنة األساس.  وھو الرقم القیاسي التجمی

على الموقع اإللكتروني نشر في تقریر االستقرار المالي الصادر عن البنك  ویُ   لھا،   الذي تقوم باحتسابھ ربعیاً 

األصول العقاریة ھي  فإن المنھجیة المتبعة الحتساب مؤشر أسعار  ،  اإلماراتفیما یخص    المركزي األردني.

تنشر نتائج مؤشر أسعار األصول العقاریة بشكل شھري في تقریر االستقرار المالي  ، وطریقة البیع المتكرر

 والسنوي. 

یقوم المعھد الوطني لإلحصاء باحتساب مؤشر أسعار العقارات من خالل استغالل قاعدة البیانات    ،تونس  في  أما

المسجل العقاریة  بالمبادالت  ویتم  الخاصة  العقار.  نوع  والمفصلة حسب  مستوى  إة  على  المؤشر  ھذا  حتساب 

السبیر   معادلة  على  باالعتماد  وذلك  المربع  المتر  بسعر  والوحدة  الجغرافي  والبعد  النوع  حیث  من  تفصیلي 

یقوم المعھد الوطني لإلحصاء بمراجعة السالسل الزمنیة للمؤشر ولحجم  كسنة أساس.    2015التسلسلیة وسنة  

یوما وذلك على غرار مؤشرات   45الت العقاریة كل ثالثیة، كما یقوم المعھد بنشر النتائج كل ثالثیة زائد المباد

 النمو والبطالة. 

تقوم الھیئة العامة لإلحصاء باحتساب المؤشر وفقاً لمنھجیة یتم فیھا حساب األوزان الترجیحیة    السعودیة  وفي

نة للرقم القیاسي في كل حي ومدینة ومنطقة،    بناًء على قیمة الصفقات العقاریة لكل صنف من األصناف المكّوِ

تقوم الھیئة العامة لإلحصاء باحتساب المؤشر ونشر النتائج على موقعھا اإللكتروني،  ھذا و  في سنة األساس.

   بشكل ربعي. 

باستخدام    فلسطین  أما في العقاریة  األصول  أسعار  مؤشر  المتبعة الحتساب  المنھجیة  الھیدونیة فإن   الطریقة 

Hedonic double imputation and rolling Window hedonic techniques).(  یتم النشر بشكل  و

 ناتھ. ربعي وعلى الموقع الرسمي لسلطة النقد، كما یتم نشر تقریر سنوي خاص بالمؤشر واھم تفاصیلھ ومكو

، ویتم  المتبعة الحتساب مؤشر أسعار األصول العقاریة ھي طریقة البیع المتكرر   ةمنھجیال، فإن  المغرب  فيأما  

العقاري   والمسح  العقاریة  للمحافظة  الوطنیة  والوكالة  المغرب  بنك  موقع  على  العقارات  مؤشر  نتائج  نشر 

 والخرائطیة. 

في حال تم تقدیر    ة االحترازیة المتخذأما عن كیفیة تقییم وجود فقاعة سعریة في السوق العقاري واإلجراءات  

تعتبر نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون من أھم النسب والمؤشرات التي یجب مراقبتھا    األردن،  في.  وجودھا

ارتفاع ھذه النسبة بشكل كبیر قد یعرض البنوك  لتقدیر مستوى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري حیث أن  

لمخاطر مرتفعة في حال انخفاض أسعار العقارات، حیث یقلل من قدرة البنوك على استرداد أموالھا عند تعثر  

 حترازیة: اإلجراءات اإل  العمالء نتیجة انخفاض قیمة العقارات الضامنة لھذه القروض.

الترجیحي  -1 الوزن  األردني  المركزي  البنك  عن  الصادرة  النافذة  المال  رأس  كفایة  تعلیمات  حددت 

في المائة   80للمخاطر للقروض السكنیة التي ال تزید فیھا قیمة القرض إلى قیمة العقار المرھون عن  

قیمة القرض  إذا زادت    في المائة   100ویرتفع وزن المخاطر الترجیحي إلى    في المائة،  35بما نسبتھ  

وبمعنى آخر فإنھ إذا زادت نسبة القرض إلى قیمة العقار   في المائة،  80إلى قیمة العقار المرھون عن  
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فإن ھذه القروض تخضع لمتطلبات رأس مال أعلى، مما یعزز من قدرة    في المائة،  80المرھون عن  

 البنوك على مواجھة ھذه المخاطر ویعزز من االستقرار المالي في المملكة.

  4/3/2019) تاریخ  2/2019صدور تعلیمات حدود التعرضات الكبیرة وضوابط منح االئتمان رقم (  -2

) رقم  االئتمان  تركزات  تعلیمات  محل  حلت  األقصى  2001/ 9والتي  الحد  بتحدید  استمرت  والتي   (

ي ودائع  من إجمال  في المائة  20لالئتمان الممنوح من البنوك لغایات إنشاء عقارات أو شرائھا بما نسبتھ  

 . 30/6/2019العمالء بالدینار، وقد دخلت ھذه التعلیمات حیز التنفیذ بتاریخ  

أدوات مختلفة منھا الفجوة عن  یتم تقییم مدى وجود فقاعة سعریة في السوق العقاري من خالل    االمارات،  فيأما  

نسبة القرض    مختلفة منھا تغییر، یتم اتخاذ إجراءات احترازیة  HP Filter)(  ھودریك بریسكوت فلتر  طریق

 .)(LTV إلى قیمة العقار المرھون

المصارف المركزیة ومؤسسات    أداة نسبة القرض إلى قیمة العقار المرھون الُمطبقة كأداة إحترازیة من قبل ):  1- 6جدول ( 
   النقد العربیة على القطاع المصرفي 

 
 (LTV)   العقار المرھون  نسبة القرض إلى قیمة  الدولة  

 - األردن 

 اإلمارات 
80 -85 ] الممنوح%  العقار  قیمة  إلى  القرض  المائة    85للمواطنین   نسبة  المائة  80وفي  للمقیمین   في 

ملیون درھم إماراتي أقل). بحیث تم زیادة نسبة القرض الى القیمة بالنسبة    5(للقرض السكني األول بقیمة  
 ]. 2020مارس  في  في المائة 5لمشتري العقارات للمرة األولى برفعھا بنسبة 

 - البحرین 
80%  تونس   

 %90 السعودیة 
 - العراق 
 %80 ُعمان 

 %85-%30 فلسطین 
 %80-%50 الكویت 

 %120 لیبیا 
 - مصر 

 - المغرب 
 -  الیمن 

   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
 

 الخالصة 

القطاع العقاري في عدد من الدول العربیة، حیث بیّن الفصل وجود إھتمام    مخاطرقدّم الفصل تحلیالً حول تقییم  

من قبل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة وكذلك القطاع المصرفي في الدول العربیة في دعم القطاع  

قد تنشأ  النظامیة التي    العقاري من جھة، ومن جھة أخرى قیام المصارف المركزیة بالتقییم المستمر للمخاطر

عن ھذا القطاع، ولعل من أبرز ما قامت بھ المصارف المركزي (بالتعاون مع الجھات الرسمیة ذات العالقة) 

بتطویر مؤشر أسعار أصول عقاریة لتقییم مدى وجود فقاعة سعریة في أسواق العقارات، ومن خالل ما تم  

یُ  ما  وجود  یتبین  لم  العقارات،  قطاع  حول  متاحة  بیانات  من  أسعار تحلیلھ  في  سعریة  فقاعة  وجود  إلى  شیر 

   .2021األصول العقاریة، آخذین في اإلعتبار أن معدالت التضخم إرتفعت أصالً خالل عام 
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 الدروس المستفادة من أزمة فیروس كورونا المستجد على صعید السیاسة اإلحترازیة الكلیة
 

الذي طال مختلف القطاعات، حیث سبب    المستجدنتشار فیروس كورونا  إقتصادات العالم تُعاني من تبعات  إال زالت  

لى تحول معدالت النمو العالمي نحو معدالت سالبة بشكل حاد،  إقتصاد العالمي، الذي أدى بالفعل  صدمة شدیدة لإل

محدد، دون توسع مادي أو تأثیر    وزمني  رافيھذه األزمة لیست كباقي األزمات السابقة التي كان لھا نطاق جغ  كون

متد تأثیرھا  إقتصادي معین، بل  إمما ال شك فیھ أن تداعیات الفیروس لم تكن تؤثر على قطاع أو جانب    .بشري

وبشكل متواٍز، فبعد حاالت اإل   االقتصاد، جوانب    كافةلیشمل   نتعاش  حیث تأثر بذلك جانبي العرض والطلب معاً 

معظم االقتصادات قبیل حدوث األزمة، إال أن ظھور فیروس كورونا وتفشیھ    اشھدتھ  التيوتوقعات النمو المتفائلة  

 طاعات اإلنتاجیة. نعكست سلباً على القإ قتصادات الدول لصدمات غیر مسبوقة إقّوض النمو االقتصادي، وعّرض 
 

نتھاء نتشاره وسط عدم وضوح المدى الزمني إلإباستمرار تعمق أزمة فیروس كورونا وسرعة  في ھذا اإلطار،  

لمواكبة التغیرات غیر المواتیة  إأكثر    دعمھاقتصادیة والجائحة، تصبح حاجة الدول في توجیھ سیاساتھا اإل لحاحاً 

اإل لتعزیز  وذلك  األزمة،  المنتیجة  واإلستقرار  المستدامةقتصادي  الي  التنمیة  ً .  وتحقیق  تحدیا الفیروس     شكل 

تعثر  المالي   لإلستقرار إحتمالیة  خالل  من  سلباً،  تأثرت  والمالي  المصرفي  للقطاعین  النقدیة  التدفقات  أن  حیث   ،

األفراد على حد سواء،  أو قطاع  من قطاع الشركات على اختالف أحجامھا  سواء  عمالء البنوك والمؤسسات المالیة،  

وتمما   صحة  على  یحافظ  بشكل  المركزیة،  المصارف  قبل  من  فوریة  إجراءات  المالي تطلب  القطاع  متانة 

واستمراریتھ وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السلیم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة منھا المشروعات  

لحمایة األفراد من مخاطر تعثرھم وقدرتھم على السداد، حفاظاً   المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، إضافةً 

 على تصنیفھم اإلئتماني. 

ى ما سبق، قامت العدید من المصارف المركزیة بإتخاذ إجراءات تحفیزیة ووقائیة في دولھم، بما یشمل  ستناداً إلإ

ضخ السیولة في القطاع المصرفي من خالل تخفیض أسعار أدوات السیاسة النقدیة واإلحتیاطي النقدي اإللزامي.  

للقطاعات اإلنتاجیة، األم منظومة ضمان القروض دعماً  قامت بتعزیز  ر الذي ساعد القطاع المصرفي على كما 

تأجیل قروض األفراد والشركات. إضافةً لذلك، تبنت المصارف المركزیة برامج دعم للقطاعات اإلنتاجیة بھدف  

استدامتھا. أما فیما یخص أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة، فقد أقدم عدد من المصارف المركزیة على تحریر أو  

وى أدوات رأس المال، فقد تم تحریر ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة  تخفیف بعض منھا. فعلى مست 

(CCyB)    فیما یخص أدوات أما  القطاعات.  لبعض  المال  المخاطر ضمن كفایة رأس  أوزان  إلى خفض  إضافة 

)،  ي المائةف  100عن النسبة المقررة البالغة (  LCR)السیولة، فقد قام عدد من الدول بتخفیض نسبة تغطیة السیولة ( 

،  (LTV)أو نسبة القرض إلى القیمة    (DTI)كما قامت بعض الدول بوضع سقوف على نسبة الدین إلى الدخل  

إضافةً لذلك، تم إتخاذ إجراءات أخرى، تمثلت في منع توزیع األرباح السنویة والمكافآت. أما على صعید السیاسة  

 عددة لدعم االقتصاد الحقیقي. المالیة، فقد قامت وزارات المالیة باتخاذ إجراءات مت

الفصل السابع
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. كما حاولت بعض المؤسسات  IIIفي ھذا السیاق، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بتأجیل تطبیق متطلبات بازل  

الدولیة إصدار مبادئ توجیھیة عامة حول تعامل المصارف المركزیة مع فیروس كورونا المستجد، حیث قام بنك  

 ادئ أساسیة على النحو التالي:التسویات الدولیة بوضع ثالثة مب

أن تكون اإلجراءات فعالة في دعم النشاط االقتصادي، وأن تنطبق على األقل في فترة األزمة، ویفضل أن   ₋

 تستمر لفترة ما بعد األزمة، عند بدء التحضیر النتعاش قوي. 

تبقى    ، بحیث المصرفيالمالي والنظام    وكفاءة معامالت  على سالمة  المتخذة  اإلجراءاتالخطوات وأن تحافظ   ₋

 المراكز المالیة للبنوك جیدة من ناحیة رأس المال والسیولة والربحیة بما یكفي لدعم النمو المستدام. 

تؤدي اإلجراءات إلى تقویض مصداقیة سیاسات المصرف المركزي على المدى الطویل، ینبغي أن  ال    يولك ₋

 تكون مؤقتة، والشفافیة ھي مفتاح الوفاء بھذا المبدأ. 

في ضوء ما تقدم، وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على المساھمة في الجھود الدولیة التي تھدف إلى تعزیز  

قتصادیة والمالیة والنقدیة  في مجال اإلصالحات اإل  ستقرار المالي العالمي، وكذلك تقدیم الدعم لدولھ األعضاء اإل

إلى تعزیز اإل  العر  ستقرار الماليالتي تسعى  التي تمت في االجتماعات  بیةفي المنطقة  ، وعلى ضوء المناقشات 

العربیة   النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  محافظي  مستوى  على  الصندوق  نظمھا  التي  العدیدة  التشاوریة 

الشمول   لتعزیز  العمل االقلیمي  المالي وفریق  للرقابة المصرفیة وفریق عمل االستقرار  العربیة  اللجنة  وأعضاء 

إصدار المبادئ اإلرشادیة العامة   2020في عام  ، تم  عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیةالمالي ومجموعة  

حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع تداعیات فیروس كورونا المستجد على مقومات  

 ) یوضح ھذه المبادئ. 2ستقرار المالي، ملحق (اإل

المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بالتنسیق مع الحكومات في إتخاذ اإلجراءات  من جانب آخر، سعت  

األبحاث الطبیة    تمكنتمن ناحیة أخرى،   .الالزمة لتخفیف تداعیات فیروس كورونا المستجد على االستقرار المالي

نتشار فیروس كورونا المستجد  األمر الذي سیحد من القاح لفیروس كورونا المستجد،    من إیجاد  2020في نھایة عام  

اإلقتصادات على  آثاره  من  بالفعل.  ویخفف  الدول  بدأت  متدرج  فتحب  حیث  بشكل    إجراءات   وتخفیف  القطاعات 

 بدأت اإلقتصادات بالتعافي التدریجي.بالتالي المصاحبة ألزمة فیروس كورونا المستجد،   العام  اإلغالق

قتصادي، على األقل في دعم النشاط اإل  إلى أھمیة تطبیق إجراءاتفي السیاق نفسھ، أشار بنك التسویات الدولیة  

في حین أكد صندوق النقد    فترة األزمة، ویفضل أن تستمر لفترة ما بعد األزمة، عند بدء التحضیر النتعاش قوي.

الدولي على أھمیة اإلستمرار في تبني سیاسات اقتصادیة تیسیریة في فترات اإلنتعاش. من جانبھ، أكد صندوق النقد  

ستباقي الذي تبناه لالستجابة إلى االحتیاجات الطارئة للدول  والنھج اإل  2025-2020العربي في إطار استراتیجیتھ  

ئ اإلرشادیة العامة حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مع العربیة، من خالل "المباد

المالي"   االستقرار  مقومات  على  المستجد  كورونا  فیروس  ً -تداعیات  سابقا إلیھا  اإلشارة  تم  على ضرورة    -التي 

أدوات وإجراءات لتخفیف    اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة، من حیث التوقیت والتدرج في تعلیق ما تم استخدامھ من

  األثر الناشئ عن ھذا التعلیق، وسرعة عودة الدورة االقتصادیة لوضعھا وتعظیم أثر التعافي.
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، واإلستعداد لمرحلة التعافي، وبناًء على المناقشات  في المنطقة العربیة  تعزیز االستقرار الماليوفي إطار سعیھ إلى  

اإل في  تمت  العدی التي  التشاوریة  المركزیة  جتماعات  المصارف  محافظي  مستوى  على  الصندوق  نظمھا  التي  دة 

ستقرار المالي ومؤسسات النقد العربیة ونواب المحافظین وأعضاء اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة وفریق عمل اإل

قام صندوق    وفریق العمل اإلقلیمي لتعزیز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة، 

مبادئ إرشادیة حول إستراتیجیات المصارف المركزیة لدعم التعافي االقتصادي في مرحلة  "إصدار النقد العربي ب

 . ) یوضح ھذه المبادئ3ملحق  ("، ما بعد جائحة فیروس كورونا المستجد

ف أثر  الحد من  المركزیة في  الحكومات والمصارف  قبل  المتخذة من  یروس كورونا قبل الخوض في اإلجراءات 

ملخص عن أدوات السیاسة اإلحترازیة  الجدول التالي  في  ستعرض  نقتصادي والمالي،  المستجد على اإلستقرار اإل

في الدول العربیة بشكل مختصر، حیث بذلت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    النقدیةالكلیة والسیاسة  

قتصاد، مع األخذ باإلعتبار ستقرار المالي، من خالل توفیر السیولة الالزمة في اإلجھوداً كبیرة ساھمت في تعزیز اإل

) أن ھناك تشابھ  1-7حظ من الجدول (أن ال تؤدي تلك اإلجراءات إلى إنعكاسات سلبیة على النظام المالي، حیث یال

كبیر في اإلجراءات المتخذة فیما یخص السیاسة النقدیة، إال أن ھناك تفاوت بخصوص اإلجراءات والتدابیر المتعلقة 

طبقاً   وذلك  الكلیة،  اإلحترازیة  السیاسة  أدوات  تخفیف  أو  تحریر  حیث  من  والكلیة،  الجزئیة  اإلحترازیة  بالسیاسة 

 .لخصوصیة كل دولة

خالل أزمة فیروس  أدوات السیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة وأدوات السیاسة النقدیة التي تم إستخدامھا  ):  1- 7شكل (
فیما یخص دالالت الرموز المستخدمة في الشكل، یُرجى  [من قبل المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة    كورونا المستجد 

 ] )1- 7الرجوع إلى أسفل الجدول (
 

 
 ي، صندوق النقد العرب2022العربي   يالمصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المال . 

 

 

  

 سیاسة نقدیة سیاسة إحترازیة جزئیة وكلیة
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من قبل    خالل أزمة فیروس كورونا المستجد): أدوات السیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة وأدوات السیاسة النقدیة التي تم  1- 7جدول (
 المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

المصرف  
 المركزي

 أدوات السیاسة النقدیة المستخدمة  الكلیة المستخدمة الجزئیة و السیاسة اإلحترازیة  واتأد
CCoB

1 
CCyB

2 
LCR

3 
NSFR4 DTI5 LTV

6 
DSIB7 RWA8 DIVs

9 
Other DW

10 
DISC

11 
REPO12 RRR13 

 √ √ √ √ - √ √ - - - - - - - األردن 
 √ √ - - - - √ √ √ - √ √ - √ اإلمارات 
 √ - - √ - - √ - √ - √ √ - - البحرین 

 - √ √ √ 14√ √ - - - - - - - - تونس
 √ √ - - - - - - - - - - - - السعودیة 

 √ - - - - - √ - - √ √ √ - - العراق 
 - √ √ - 15√ - - - - - - - - √ ُعمان 

 - - - - - - - - - - - - - - فلسطین 
 - √ - - - - - - - - - - - - قطر 

 - √ √ - - - √ - √ - √ √ - √ الكویت 
 √ √ √ √ 16√ - - - - - - - - - مصر 

 √ √ √ √ - √ - - - - - √ - √ المغرب 
 المصدر: المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة. * 

 

.  4. نسبة تغطیة السیولة،  3. ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة،  2ھامش رأس المال التحفظي،  .1
. ھامش رأس المال للبنوك  7. نسبة القرض إلى القیمة،  6. نسبة الدین إلى الدخل،  5صافي التمویل المستقر،  

. نافذة اإلیداع،  10. قیود توزیع األرباح،  9. الموجودات المرجحة بالمخاطر،  8األھمیة النظامیة محلیاً،  ذات  
. نسبة 14،  . نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي13. سعر إتفاقیات إعادة الشراء،  12. سعر إعادة الخصم،  11

نقطة أساس،    50الت األجنبیة بواقع  . خفض سعر الفائدة على عملیات مبادلة العم15القروض إلى الودائع،
لالستثمار في سندات   القصوى  الحدود  أشھر، ورفع  إلى ستة  العمالت  مبادلة  لعملیات  القصوى  المدة  ورفع 

.  16من إجمالي القیمة الصافیة للبنك،    في المائة  50إلى    في المائة  45التنمیة والصكوك الحكومیة للسلطنة من  
 . عمیل واألطراف المرتبطة بھ 50تركز المحافظ االئتمانیة لدي أكبر  عفاء البنوك لمدة عام من نسبإ
 
 

لما   التحفیزیة  تقدم وفقاً  العدید من اإلجراءات  باتخاذ  العربیة  النقد  المركزیة ومؤسسات  قیام المصارف  ، في ظل 

نحو تحقیق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق    ،إلى مسارھا الطبیعي  ھم قتصاداتإبھدف إعادة  إبان األزمة  والوقائیة  

ذه اإلجراءات وتحدید أبرز التحدیات التي  ، ومن باب تقییم مدى التقدم في ھاإلجتماعیة  فرص عمل لجمیع الفئات

قتصادیة وتعزیز متانة القطاع المالي،  في إطار سعیھا لتحقیق التوازن بین دعم القطاعات اإل  العربیة  واجھت الدول

فیروس كورونا    للوقوف على أثر أزمة  تم إعداد ھذا الفصلعلى ظھور الجائحة،    یننقضاء أكثر من عامإوبعد  

في  ساإل   علىالمستجد   المالي  المركزیة تقرار  المصارف  على  توزیعھ  تم  إستبیان  إلى  إستناداً  العربیة،  الدول 

عدد من الدراسات  سبق أن أصدر  صندوق النقد العربي  تجدر اإلشارة على أن    .ومؤسسات النقد العربیة لھذا الغرض

واإلقتص المالي  اإلستقرار  على  المستجد  كورونا  فیروس  أزمة  وتداعیات  آثار  العربیة،  حول  الدول  في  الكلي  اد 

إلى دراسة سیاسات وإجراءات الدول في التعامل مع ھذه الجائحة.   لضبابیة المشھد وعدم وضوح  وإضافةً  نظراً 

، تقوم الدول العربیة بمراجعة وتحدیث وتقییم إجراءاتھا بشكل  المستجد  البعد الزمني إلنتھاء أزمة فیروس كورونا

  إلى   ا الفصلھدف ھذی  تخفیف حدة آثار ھذه األزمة وصوالً إلى تحقیق التعافي االقتصادي. مستمر، بما یساھم في  

 : إلقاء الضوء على الجوانب التالیة

 ستقرار المالي في الدول العربیة.على اإلالمستجد الوقوف على أثر أزمة فیروس كورونا  -

تداعیات أزمة فیروس كورونا في الدول التعرف على أھم اإلجراءات والتدابیر المتخذة من أجل التخفیف من   -

 العربیة. 
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 بیان دور القطاع الخاص في الدول العربیة للتخفیف من آثار أزمة فیروس كورونا. -

 الوقوف على أھم التحدیات والمخاطر التي واجھت القطاع المصرفي وغیر المصرفي في الدول العربیة.  -

مصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في ضوء  توصیف خطط وإستراتیجیات التعافي المتخذة من قبل ال -

 التقییم المستمر لتداعیات األزمة واإلجراءات المتخذة بالخصوص.

المركزیة  تلخیص   - البنوك  سیاسات  صعید  على  المستجد  كورونا  فیروس  أزمة  من  المستفادة  الدروس 

 .19ة العربیومؤسسات النقد 
 

 20االستقرار المالي في الدول العربیة أثر أزمة فیروس كورونا على أوالً: 
 

بعد أكثر من عامین من ظھور جائحة فیروس كورونا المستجد، ال یزال العالم یعاني من آثار األزمة على إقتصادات  

وأسواق الدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء، وقد طالت ھذه التداعیات قطاعات اقتصادیة ھامة وحیویة،  

السیا أھمھا  السیاسات  من  صناع  أمام  كبیراً  تحدیاً  شكل  الذي  األمر  والصناعة،  والطاقة  الخارجیة  والتجارة  حة 

 اإلقتصادیة في مختلف الدول، ذلك في محاولة إیجاد السبل والحلول للتخفیف من آثار األزمة. 
 

في    في المائة  2.8مقارنةً بحوالي    2020في عام    في المائة  3.1قتصاد العالمي بمعدل  في ھذا اإلطار، إنكمش اإل

في المتوسط في    في المائة  4.2، أما في الدول العربیة فقد كان التراجع أكثر من ذلك، حیث بلغت النسبة  2019عام  

 . 2019مقارنةً بعام  2020عام 
 

 )2020-2018معدل نمو الناتج المحلي االجمالي في الدول العربیة خالل الفترة ( ): 2-7شكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2021المصدر: تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة 

 

على الرغم من تراجع معدل النمو اإلقتصادي في الدول العربیة، إال أن مؤشرات اإلستقرار المالي ال زالت تبین  

التي   فیھا،  المالیة  النظم  متانة  بسبب  باإلستقرار،  تتمتع  العربیة  الدول  إقتصادات  األزمة أن  إحتواء  استطاعت 

، إمتاز القطاع نھ الفصل التاسع ی یبفكما بیّن الفصل الثالث، وما سُ   وإمتصاص الصدمات الناتجة عن تداعیات األزمة.

 
ما   )2021صندوق النقد العربي ( "، أثر أزمة فیروس كورونا المستجد على االستقرار المالي في الدول العربیةمصدر بیانات الفصل: إستبیان " 19

 لم یتم ذكر خالف ذلك. 
 )، والمواقع اإللكترونیة للمصارف المركزیة.2021مصدر بیانات ھذا الجزء: تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة (  20
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،  ات السیولة وكفایة رأس المال والمخصصاتوإرتفاع مستوی  المصرفي في الدول العربیة بمتانة مراكزه المالیة

قدرة القطاع المصرفي على إستیعاب صدمة فیروس    ومؤشرات السالمة المالیة   االستقرار الماليكما بیّنت مؤشرات  

وإتباع المصارف    ،9والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    IIIكورونا المستجد، وذلك بفضل تطبیق متطلبات بازل  

 ابة المصرفیة الجزئیة والكلیة. المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أفضل المعاییر والممارسات الخاصة بالرق
 

 زمة العربیة للتخفیف من آثار األ النقد ومؤسسات  المركزیة المصارف إجراءاتثانیاً: 
 

أزمة  آثار  من  للتخفیف  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  إتخذتھا  التي  والتدابیر  اإلجراءات  تنوعت 

البعض منھا قام   بتطبیق إجراءات تھدف إلى توفیر السیولة النقدیة لإلقتصاد إلحتواء  فیروس كورونا، حیث قام 

التداعیات واآلثار المالیة لألزمة، ومنھا من قام باتخاذ إجراءات لتمكین وإنعاش اإلقتصاد الوطني ودعم القطاعات  

 في اآلتي:   ةأبرز اإلجراءات المتخذة في الدول العربی تتلخص في ھذا اإلطار،   األكثر تضرراً من الجائحة.

 تأجیل مستحقات/ أقساط القروض. -

من  - تضرراً  األكثر  والقطاعات  للمشاریع  الالزم  التمویل  توفیر  إلى  ھادفة  إقتصادیة  وخطط  برامج  إطالق 

 األزمة، بأسعار فائدة منخفضة، وإجراءات وشروط میسرة.  

 ان.تخفیض أسعار الفوائد على اإلئتم -

المستقر   - التمویل  صافي  [نسبة  التنظیمیة  المتطلبات  بعض  من  السیولة  (NSFR)اإلعفاء  تغطیة  ونسبة   ،

LCR) .[( 

 اإلعفاء من بعض الرسوم والعموالت.  -

 زیادة سقوف بطاقات اإلئتمان، وزیادة مقدار السحب واالیداع الیومي.   -

 تخفیض نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي.   -

 الصحیة والوقائیة في التعامالت المالیة، وتفعیل خطط إستمراریة األعمال.تطبیق اإلجراءات   -
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة 
 

فیما یخص إجراءات المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة للتخفیف من آثار أزمة جائحة كورونا، لم یقم  

لوجود إجراءات بدیلة،  البنك المركزي األردني   بتفعیل أو تحریر أي من أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة، نظراً 

 نذكر منھا ما یلي: 

التمویل وخدمة    تكلفةنقطة أساس بھدف تخفیض    150ة النقدیة بواقع  تخفیض أسعار الفائدة على أدوات السیاس -

  .قتصادیةنشطة اإلالدین لكافة األ

بمبلغ   - للبنوك  دینار  1,050ضخ سیولة إضافیة  نسبة اإل  ،أردني  ملیون  النقدي  من خالل تخفیض  حتیاطي 

حتیاجات التمویلیة  لبنوك لتوفیر اإلتفاقیات إعادة الشراء مع اإ، وعقد  في المائة  5لى  إ  في المائة  7لزامي من  اإل

 للقطاعین العام والخاص.  

 ، على النحو التالي: قتصادیةتعدیل تعلیمات برنامج البنك المركزي لتمویل ودعم القطاعات اإل  -

  في المائة  1في المائة للمشاریع داخل العاصمة، ومن  1في المائة إلى  1.75تخفیض كلف التمویل من

في المائة للمشاریع في المحافظات، مما مكن البنوك من إقراض القطاعات المستھدفة بأسعار    0.50إلى  
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للمشاریع المستفیدة في    في المائة  3في المائة للمشاریع المستفیدة داخل العاصمة و  4فائدة ال تزید عن  

 المحافظات األخرى. 

   زیادة اآلجال المتاحة للسلف لكافة القطاعات المستھدفة ضمن البرنامج وتوحیدھا لكل المحافظات لتصل

 . سنوات  10لى إ

   لیصبح القطاعات  لجمیع  السلف  سقف  أردني،  ملیون  3رفع  الطاقة   دینار  قطاعي  على  اإلبقاء  مع 

 دینار أردني.  لیونم 4المتجددة والنقل بسقف 

ملیون دینار أردني وبكفالة الشركة األردنیة    700  وصلت إلى  إطالق برنامج البنك المركزي التمویلي بقیمة -

 . لضمان القروض

ملیون دینار    307.4قتصادیة بمبلغ  تقدیم البنك المركزي تسھیالت من خالل برنامج تمویل ودعم القطاعات اإل -

 . فة في البرنامجلمختلف القطاعات المستھدأردني  

نسبة   - والصادرات، ورفع  المحلیة  المبیعات  برنامج ضمان  تغطیة  القروض وزیادة  تخفیض عموالت ضمان 

المخاطر تحمل  نسبة  ورفع  المحلیة  المبیعات  لبرنامج ضمان  التأمینیة  المركزي  في  ،التغطیة  البنك  ،  برنامج 

 الصادرات. ستمراریة إ لدعم  في المائة 100لى  إئتمان الصادرات  إ لضمان 

 فراد. أمن شركات و األزمةتداعیات  ب قتصادیة المتأثرة تمانیة لعمالء القطاعات اإلئتأجیل األقساط اإل   -

 زمة. بھدف مساعدة المزارعین لتجاوز األ، تأجیل األقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي -
 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 

فقد قدم المصرف حزمة شاملة، أطلق علیھا خطة الدعم  لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي،    أما بالنسبة

 اإلقتصادي الشاملة الموجھة، تضمنت التدابیر التالیة: 

 تأجیل دفعات المقترضین.  -

 تسھیالت تمویلیة بتكلفة صفریة. -

 خفض متطلبات اإلحتیاطي اإللزامي. -

 المتطلبات التنظیمیة على رأس المال والسیولة والتمویل المستقر. اإلعفاء من بعض  -

 ) لمشتري المنازل (للمرة األولى). LTVزیادة نسبة القرض إلى القیمة ( -

 اإلعفاء من الرسوم التشغیلیة ألنظمة الدفع المشغلة من قبل المصرف المركزي.  -
 

 مملكة البحرین 
 

مة من التدابیر الرقابیة والتنظیمیة للتخفیف من آثار التداعیات  فقد أصدر حزمصرف البحرین المركزي،    فیما یخص

المالیة لألزمة الصحیة، وحث مصارف التجزئة وشركات التمویل ومؤسسات التمویل متناھي الصغر، بالنظر في 

الرسوم   أو  الفائدة  الربح/  وتخفیض  االئتمان  ألقساط  مؤقتھ  تأجیالت  منح  أو  جدولة  إعادة  مثل  میسرة،  تدابیر 

توجیھ تم  كما  الصرافة    والعموالت.  الورقیة  إلشركات  العمالت  مع  للتعامل  المناسبة  الوقائیة  اإلجراءات  تخاذ 

مزودي نقاط البیع على ضرورة  المصرف المركزي  حث    إضافة لذلك،   .والعمالت المستوردة من خارج البحرین

بانتظام ومطالبة   لتعقیم تلك اآلالت  التجار  البیع التواصل مع  نقاط  بإدخال بطاقاتھم وسحبھا من أجھزة    ، العمالء 
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تعلیمات بخصوص التواصل مع الجمھور من خالل تغطیة التدابیر المتخذة لضمان سالمة   . كما تم إصداربأنفسھم 

التواصل االجتماعي تم    .موظفیھم وعمالئھم في الصحافة أو عن طریق وسائل  السیاق،  زیادة حد حجم  في ھذا 

دون  بحریني،  دینار    50على نقاط البیع إلى    )Contactless(  الالتالمسیةتصال  طریق معامالت اإلالصفقات عن  

،  حتواء أي تداعیات مالیةحزمة من التدابیر الرقابیة والتنظیمیة إل  . كما تم إتخاذالحاجة إلى استخدام الرمز السري

تضمنت ھذه  ،  تمویل عمالئھا  اتعملیفي  مرار  توفیر مزید من السیولة والمرونة التي تمكن البنوك من االستذلك ل

 التدابیر ما یلي: 

 في المائة. 3إلى  في المائة 5حتیاطي النقدي لمصارف التجزئة من تخفیض متطلبات نسبة اإل -

 ". مزیا"تخفیض نسبة التمویل إلى القیمة عند تقدیم قروض عقاریة سكنیة جدیدة للبحرینیین عدا قروض برامج   -

في   80إلى    100طیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر للمصارف البحرینیة من  تخفیض حدود نسبة تغ -

 المائة. 

 . في المائة 25إلى  75تخفیض وزن مخاطر كفایة رأس المال للشركات الصغیرة والمتوسطة في البحرین من  -

أشھر على أساس كل حالة    6ترتیبات إعادة الشراء المیسرة لبنوك التجزئة بنسبة صفر في المائة لمدة    توفیر -

 . على حدة 

 .  تأجیل المتطلبات الرقابیة المقرر إصدارھا -

 . إدارة المخاطر التشغیلیة المحدّثالخاص بفصل  اللتزام ب تمدید الموعد النھائي لإل  -

رسوم التحصیل التي تفرضھا البنوك المحلیة وشركات التمویل على    على  في المائة   0.8وضع حد أقصى بنسبة   -

 . معامالت بطاقات الخصم

 . حث العمالء على التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى -
 

 ة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی
 

 الناجمة عن أزمة فیروس كورونا المستجد: فقد قام باإلجراءات التالیة لمواجھة التحدیات بنك الجزائر،  أما

 تخفیض الحد األدنى لمعامل السیولة، من أجل رفع مستوى التمویل المتاح.  -

 تأجیل سداد األقساط المستحقة وإعادة جدولة دیون العمالء. -

 . 2022تخفیف القواعد اإلحترازیة الخاصة بالسیولة وحقوق الملكیة وتصنیف المستحقات لغایة نھایة عام  -

سماح للمصارف والمؤسسات المالیة بمنح قروض جدیدة للعمالء الذین استفادوا من إجراءات التأجیل أو إعادة  ال -

 الجدولة. 

) في المائة  0.25نقطة أساس (  25مقدار  على عملیات إعادة التمویل الرئیسة بتخفیض المعدل التوجیھي (الفائدة)   -

 في المائة.  3 لیصبح

 في المائة.  2ي لیصبح تخفیض معدل اإلحتیاطي اإللزام -

تشجیع اإلدماج المالي عن طریق تسھیل منح القروض والتركیز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة والممولة  -

 بواسطة الصیرفة اإلسالمیة.

 زیادة حدود إعادة التمویل لألوراق المالیة القابلة للتداول، وتمدید فترة إعادة التمویل.  -

 ملیار دوالر أمریكي) لدعم الخزینة العامة للدولة.  6.47دینار جزائري (ما یعادل ملیار   900إیداع مبلغ  -
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 الشروع في طرح سندات خزینة لثالث سنوات.  -

حث المصارف والمؤسسات المالیة والوسطاء المعتمدین على تقدیم خدمات مجانیة للعمالء مثل: منح البطاقات   -

للزبائن،   الشیكات  الدفع المصرفیة ودفاتر  بأجھزة  التجار  المصرفیة اإللكترونیة، وتزوید  الخدمات  وإستخدام 

 لكتروني. اإل
 

 جمھوریة العراق 
 

 فقد تلخصت باآلتي:العراقي، البنك المركزي  فیما یخص إجراءات

 . تأجیل استیفاء أقساط المبالغ المستحقة على المصارف -

  "، الواحد ترلیون"ضمن مبادرة    خمسة باأللف .0إلى  تخفیض عمولة البنك المركزي على القروض الممنوحة   -

المصارفأسعار  وكذلك تخفیض   إلى    4من    فائدة  المائة  للمشاریع حتى    2.9في  المائة  دینار    20في  ملیون 

ملیار    1ملیون دینار عراقي حتى    20في المائة للمشاریع فوق    3.4  وبنسبة فائدة ثابتة أو متناقصة بلغتعراقي،  

 .بنسبة ستة باأللف (متناقصة) وفائدة الشركة الضامنةعراقي  دینار

، وتمدید مدة السداد من عراقي  ملیون دینار  100إلى    دینار عراقي  ملیون  75من  زیادة سقف المبادرة السكنیة   -

 . في المائة 2وبفائدة متناقصة سنة،   15سنوات إلى  10

 ، ولمشاریع التمویل األصغر. لفئات ذات الدخل المحدود التي تأثرت بالجائحةالالزم لتوفیر التمویل  -

لتوفیر    في المائة  13لى  إ  في المائة  15من  (عملة الدینار)  حتیاطي القانوني على الودائع الجاریة  تخفیض نسبة اإل -

 . السیولة للقطاع المصرفي

 .المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة ستیفاء كافة الغرامات المفروضة على إتأجیل   -

ترلیون    3إطالق حزمة تمویل جدیدة موجھة لقطاع اإلسكان عبر المصرف العقاري وصندوق اإلسكان بمبلغ   -

 . سنة  20دینار بأجل تقسیط 

مشروع أھمھا:   البنك المركزي العراقي مجموعة من المشاریع لتمكین االقتصاد الرقمي  في نفس السیاق، تبنى -

اإلتو الجبایة  نظام  وتطبیق  الرواتب  وتسویة  و  ،لكترونیةطین  لمقاصة  اإلقلیمي  النظام  مع  الربط  مشروع 

 المدفوعات العربیة البینیة (منصة بُنى). 
 

 دولة فلسطین 
 

ستدامة) المتضررة  إ  صندوقبرنامج لتمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة ( فقد أطلقت  سلطة النقد الفلسطینیة،    أما

، من أجل مساعدة ھذه المشاریع في الحصول على التمویل الالزم بشروط وتكالیف منخفضة لتغطیة  األزمةمن  

استمراریة    بما یساعد فينفقاتھا التشغیلیة الطارئة، ودعم رأس المال العامل والتمكن من دفع الرواتب واألجور،  

،  2020لدفع اإللكتروني من خالل ترخیص خمس شركات دفع خالل العام  كما تم إطالق خدمات االعملیة اإلنتاجیة.   

بما ساھم في تعزیز وسائل الدفع اإللكتروني وبتكالیف منخفضة عبر المحفظة االلكترونیة، والتقلیل من استخدام  

عتماد سیاسة  إضافةً لذلك، تم إ )، والحد من مخاطر العدوى لفیروس كورونا، وتعزیز الشمول المالي.Cashالنقد ( 

ومنح فترات سماح.    األزمةخاصة في القطاعات التي تأثرت بشكل كبیر من    ،قراضلتشجیع المصارف على اإل



178

  

 265من  178
 

عدة  إصدار  تم  كإجراءات    كما  تداعیات  إتعلیمات  لمواجھة  كوروناأزمة  حترازیة  ھذه    ،فیروس  تضمنت  وقد 

 التعلیمات اإلجراءات التالیة: 

)،  2020  یونیو   -ولى من الجائحة (مارسألربعة األللشھور اافة المقترضین  تأجیل أقساط القروض الشھریة لك -

 . 2021قساط للفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة حتى نھایة العام ثم تمدید تأجیل األ

 تأجیل أقساط القروض الشھریة في القطاع السیاحي لمدة ستة شھور قابلة للتمدید.  -

 . ولى من الجائحة قابلة للتمدیدألربعة األللشھور اوالسحوبات المستحقة عتمادات المستندیة تأجیل تسدید اإل -

 قساط المؤجلة.ضافیة على األإ و رسوم أیة عموالت أو فوائد  أوقف  -

الدفعات وحواالت  ستمرار تسدید األإ - قساط المستحقة للمشاریع والقروض التجاریة مقابل شیكات حال ورود 

 الحق. 

اإل  - بطاقات  سقوف  واتمدید  والعمالء  ئتمان  والمتوسطة  الصغیرة  والمشاریع  للعمالء  الممنوحة  لسقوف 

 .قتصادیةوضاع اإلالمتضررین من األ

بما یسھم    ،ئتمانیة مؤقتة للعمالءإومنح سقوف    ،ئتمان الجدید للمشاریع الصغیرة والمتوسطة والناشئةتوجیھ اإل  -

   .ستمراریة الدورة االقتصادیةإ في الحفاظ على 

 .ئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحیةتوفیر اإل  -

لي من العموالت والرسوم لألشھر  لكترونیة وخدمات الصراف اآلالمصارف بإعفاء الخدمات المصرفیة اإل  إلزام  -

 األولى من األزمة.الستة 

 . المصارف بتوجیھ المبالغ المخصصة للمسؤولیة االجتماعیة لدعم قطاع الخدمات الصحیة إلزام  -

 ). فراداألشیكات خاصة (مستوى ممكن  أدنىلى إالشیكات الممنوحة للعمالء  تخفیض عدد دفاتر -

الشیكات  تعلیق تصنیف المشاریع الصغیرة والمتوسطة والعمالء األ - فراد المتضررین من الجائحة على نظام 

 .ولى من الجائحةألربعة األالشھور االمعادة خالل 

 .ي حاالت الطوارئتوفیر السیولة اللیلیة الالزمة لمساعدة المصارف ف -

للشھر األول من  یام  أ من ثالثة    یام من تاریخ تقدیمھا لغرف المقاصة بدالً أعادة الشیكات لخمسة  إتمدید حقوق   -

 . الجائحة

 . فراد بغرض تسدید قیمة الشیكات المسحوبة علیھم جراءات منح تسھیالت مؤقتة للشركات واألإ تسھیل  -

 . 2021یونیو  30وحتى  2020یولیو  5من للفترة لغاء عمولة الشیكات المعادة إ -

 الحفاظ على حقوق العاملین في القطاعات الخاضعة للرقابة.  -

والمالیة  - المصرفیة  المعامالت  إتمام  ولدى  المؤسسات  في  والوقائیة  الصحیة  اإلجراءات  من  العدید  إصدار 

 رونیة. للجمھور، وتشجیع استخدام الوسائل االلكت
 

 دولة الكویت 
 

   فھي على النحو التالي:بنك الكویت المركزي،  فیما یتعلق بإجراءات

 في المائة.  1.5نقطة مئویة لیصل إلى  1.25تخفیض سعر الخصم بواقع  -

 تخفیض معدل الفائدة على إتفاقیات إعادة الشراء بنقطة مئویة. -



179

  

 265من  179
 

سنوات، یشمل ذلك    10جمیع ھیاكل سعر الفائدة لمدة  في المائة في أسعار التدخل على   0.125تخفیض بمقدار   -

 عملیات إعادة الشراء (الریبو). 

في    75  بدالً منمن    في المائة  25  لیصبح المشروعات الصغیرة والمتوسطة  بتخفیض وزن المخاطر الخاص   -

 . المائة

 في المائة.  90في المائة بدالً من  100المتاح للتمویل لیصبح   األقصىرفع الحد  -

 في المائة.  100في المائة بدالً من  80لحد األدنى لمعیار تغطیة السیولة لتصبح تخفیض ا  -

 في المائة. 100في المائة بدالً من  80تخفیض الحد األدنى لمعیار صافي التمویل المستقر لتصبح  -

 في المائة.  18في المائة بدالً من  15تخفیض الحد األدنى لنسبة السیولة الرقابیة لتصبح  -

 األقصى للفجوة التراكمیة السالبة.رفع الحد  -

 ). LTVزیادة حجم التمویل الممنوح إلى قیمة العقار أو تكلفة التطویر ( -

 تطبیق إستثناءات تتعلق بالحدود القصوى المقررة للتركز اإلئتماني. -

 إصدار تعمیم للبنوك بشأن تنظیم شراء أو بیع أسھمھا أو التصرف فیھا. -

القروض اإلستھالكیة واإلسكانیة وأقساط البطاقات اإلئتمانیة لكافة العمالء لمدة  معالجة خسائر تأجیل أقساط   -

 ). IFRS 9ستة شھور حسب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة (

 تحدید ضوابط تأجیل اإلستحقاقات المترتبة على العمالء المتضررین لدى البنوك.  -

 ). 2021یونیو  30شھور (انتھت في   6تمدید العمل في الحدود المخففة للسیولة لمدة  -

 إصدار تعمیم إلى البنوك بشأن تفعیل خطط الطوارئ واستمراریة العمل. -

 حث البنوك على تقدیم الخدمات المالیة للجمھور باستمرار.  -

 إستمرار صرف الشیكات وتنفیذ الحواالت المالیة الداخلیة والخارجیة.  -

 لكترونیة ونقاط البیع.ضمان إستمراریة خدمات البنوك عبر القنوات اإل  -

 اإلستمرار في تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات التجاریة الموردة للسلع األساسیة والمرتبطة باألمن الغذائي.  -

 دینار كویتي.   25إلى  10رفع حد عملیات الدفع عن بعد من  -

 سوم أخرى. تأجیل األقساط واإلستحقاقات المترتبة على المتضررین لمدة ستة شھور بدون تطبیق أي ر  -

 توجیھ البنوك نحو المحافظة على نسب العمالة الوطنیة.  -

 توجیھ البنوك نحو تعویض العاملین في القطاع المصرفي مادیاً ومعنویاً خالل فترة اإلجازة.  -

 ملیون دینار لدعم المجھود الحكومي بتمویل من البنوك الكویتیة.   10إنشاء صندوق بقیمة  -
 

 الجمھوریة اللبنانیة 
 

تأمین التسھیالت الالزمة للمواطنین لتسییر أمورھم المالیة ومساعدتھم في تأمین    فقد تم مصرف لبنان،    فیما یخص

بتقدیم   للمصارف  السماح  من خالل  األزمة،  من  تأثروا  الذین  للعمالء  الدعم  وتقدیم  المصرفیة،  القروض  أقساط 

ا تم توفیر التمویل  سنوات. كم  5قروض إستثنائیة (ال تخضع ألي فوائد أو عموالت) تستحق السداد لفترة تصل إلى  

للمشاریع   التشغیلیة  النفقات  تغطیة  یضمن  بما  األزمة  من  تضرراً  األكثر  االقتصادیة  واألنشطة  للقطاعات  الالزم 

 واإلستمرار في دفع الرواتب، للمحافظة على إستمراریة النشاط اإلنتاجي.  
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 دولة لیبیا 
 

قام   المركزي  بدوره،  لیبیا  التجاریة    بحثمصرف  بالفروع  على  المصارف  الالزمة  السیولة  توفیر  ضرورة 

زیادة سقف السحب الیومي للبطاقات  حث المصارف على  ، و (ATM)، وزیادة ارصدة آالت السحب  والوكاالت

لكترونیة المقدمة عبر  والخدمات اإل  )POS(الت السحب المتوقفة بصورة عاجلة، مع زیادة نقاط البیع  آوصیانة  

من    الھواتف للحد  وقائیة  وتدابیر  إجراءات  تطبیق  المصارف على  المركزي بحث  المصرف  قام  كما  المحمولة. 

 انتشار فیروس كورونا، منھا:  

نصراف، وعدم التناوب على  لي مؤقتاً، واستبدالھ بسجالت الحضور واإلیقاف العمل بجھاز قارئ البصمة اآلإ -

   ال بعد تعقیمھا.إجھزة األ

قل  ألیة مناسبة من خالل تفعیل نظام العمل التناوبي، بحیث یقتصر تسییر العمل الیومي على  آ ع  العمل على وض -

الذي الممكن  عدد   بالقدر  الموظفین  العمل، وضمان    من  مع حسن سیر  الفروع إ یتعارض  بكافة  ستمراریتھ 

 والوكاالت.

دوات المشتركة،  واأل  اآلالت  دارات وفروع ووكاالت المصارف والحد من استخدام إ العمل على تعقیم مباني   -

 خاصة موظفي الخزینة والحسابات الجاریة. ،دوات التعقیم للعاملین بالفروع والوكاالتأ وتوفیر 
 

 جمھوریة مصر العربیة 
 

بتخفیض أسعار العائد لتحفیز النمو اإلقتصادي، وتخفیض سعر العائد    فقد قامالمصري،  البنك المركزي    فیما یخص 

في المائة، ذلك للمبادرات    10في المائة (على أساس متناقص) بدالً من    8بمبادرات البنك المركزي لیصبح  الخاص  

 التالیة: 

 مبادرة التمویل العقاري لمتوسطي الدخل.  -

 مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت. -

 مبادرة دعم قطاع السیاحة.  -

 االستحقاقات االئتمانیة للعمالء من المؤسسات واألفراد كما یلي: من جانب آخر، تم تأجیل كافة 

 أشھر.  6، للعمالء من المؤسسات واألفراد، لمدة  2020تأجیل كافة اإلستحقاقات اإلئتمانیة في مارس  -

المصرف المركزي بإلزام المصارف بإعادة ھیكلة    م ، قا 2020بعد إنتھاء فترة تأجیل اإلستحقاقات في سبتمبر   -

 مدیونیات العمالء واتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك. 

في نفس اإلطار، قام البنك المركزي بإتاحة التمویل الالزم الستیراد السلع اإلستراتیجیة ودعم القطاعات والشركات  

 األكثر تأثراً كما یلي: 

 سع الغذائیة.  توفیر الحدود االئتمانیة الالزمة لل -

 توفیر الحدود االئتمانیة الالزمة لتمویل رأس المال العامل. -

 وضع خطط لدعم للشركات في القطاعات األكثر تضرراً من األزمة.  -
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إضافةً لذلك، قام البنك المركزي بتمدید فترة إعفاء البنوك من: إحتساب متطلب زیادة في رأس المال الرقابي لمقابلة  

. كما تم إصدار تعلیمات بشأن تعدیل بعض  2021عمیل حتى نھایة دیسمبر    50تماني ألكبر  مخاطر التركز االئ 

 القواعد المنظمة لنظام تسجیل االئتمان بالبنك المركزي على النحو التالي: 

 إلغاء القائمة السوداء للعمالء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبیة للعمالء الحاصلین على قروض استھالكیة.  -

 ء حظر التعامل مع العمالء من فئات تصنیف محددة. إلغا -

 ستثنائیة.إ حذف العمالء ذوي المدیونیات األقل من ألف جنیھ بصفة  -
 

ئتمان في مبادرات دعم قطاعات السیاحة والصناعة والزراعة في ھذا السیاق، تم تفعیل دور شركة ضمان مخاطر اإل

 اإلقتصاد المصري، أھمھا: والمقاوالت، وإطالق عدة مبادرات تھدف إلى دعم 

 دعم القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت. -

 دعم الشركات العاملة في قطاع السیاحة.  -

 دعم العمالء غیر المنتظمین من الشركات واألفراد.  -

 مبادرة السداد اإللكتروني، لزیادة أعداد وسائل القبول اإللكتروني.  -

 اف آلي إضافیة. ماكینة صر 6500مبادرة نشر  -
 

 المملكة المغربیة 
 

بتخفیض  مجلس بنك المغرب    للحد من تداعیات فیروس كورونا المستجد، فقد قام بنك المغرب   فیما یخص إجراءات

  1.5نقطة أساس لتصل إلى   50بمقدار   تخفیضھا مرة أخرىو  في المائة،  2  نقطة أساس إلى  25سعر الفائدة بمقدار 

  األزمة، منھا:اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابیر لدعم السیولة والتخفیف من آثار  في المائة. كما 

 .كافة وسائل إعادة التمویل، بالدرھم وبالعمالت األجنبیةحث البنوك على إتخاذ  -

 . یقبلھا بنك المغرب مقابل عملیات إعادة التمویل الممنوحة للبنوكتوسیع نطاق السندات واألوراق المالیة التي   -

 .تمدید آجال عملیات إعادة التمویل -

القروض   - إدماج  طریق  عن  والمتوسطة،  والصغیرة  الصغر  متناھیة  الشركات  تمویل  إعادة  برنامج  تعزیز 

 .ستثمارالتشغیلیة، إلى جانب قروض اإل

 .النفقات التشغیلیة للشركاتلتمویل   إنشاء خط ائتمان مصرفي، -

 المتأثرة باألزمة. واألسرئتمانیة المصرفیة واستحقاقات التأجیر لصالح الشركات ستحقاقات اإلتأجیل اإل -

 . في المائة 0  حتیاطي لفائدة البنوك، لیصل إلىالتحریر الكامل لحساب اإل  -

 . 2020یة شھر یونیونھاغایة لالسماح للبنوك بإمكانیة تجاوز الحد األدنى لمعامل السیولة   -

طلب بنك المغرب من البنوك توخي  فقد  ،  2020لسنة المالیة  فیما یخص ا.  2019  لعامالبنوك تعلیق األرباح    إلزام  -

 مع البنك المركزي بھدف الموافقة على أي مقترح لتوزیع األرباح.  والمناقشةالحذر 

في    8.5نقطة أساس، لیتراجع بذلك الحد األدنى إلى    50رأس المال التحوطیة، بواقع    نسبة كفایةالسماح بخفض   -

یونیو    30لغایة    فیما یتعلق بنسبة المالءة   في المائة  11.5وإلى  ،  1بالنسبة لمعامل األموال الذاتیة من الفئة  المائة  

2022 . 
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 الجمھوریة الیمنیة 
 

المصارف وشركات الصرافة لإللتزام بالمعاییر واإلجراءات اإلحترازیة  بحث  البنك المركزي الیمني    أخیراً، قام 

الصحیة في التعامالت مع العمالء، وإعادة النظر في التسھیالت والتمویالت الممنوحة للعمالء، ومراقبة التغیرات  

 . الطارئة في القطاع المصرفي
 

 كوروناجراءات الحكومیة للتخفیف من آثار جائحة اإلثالثاً: 
 

جاءت اإلجراءات والتدابیر اإلحترازیة التي إتخذتھا المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، للتخفیف من 

آثار وتداعیات األزمة بالتوازي مع اإلجراءات الحكومیة التي قامت بھا الدول العربیة، والتي ھدفت إلى ضمان  

قتصاد  ، وتعزیز اإل، ومواجھة اآلثار المالیة واالقتصادیةوالحفاظ على الظروف الصحیة للمجتمع  سالمة المواطنین

 الوطني، تمثلت إجراءات الحكومات العربیة المتخذة للتخفیف من تداعیات األزمة في المحاور األساسیة التالیة:  

-  ُ  عنى بالتحفیز اإلقتصادي على مستوى الدولة.وضع وتنفیذ خطط ت

 تسھیل قدرات الشركات المتضررة من الجائحة على اإلقتراض. تعزیز و -

 التخفیف من التحدیات التشغیلیة. -

 الحد من تفاقم األوضاع الطارئة المتعلقة بأزمة السیولة النقدیة (قصیرة األجل).  -

 منع تداعیات األزمة من أن تطال أو تھدد إستمراریة األعمال. -

 غیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر. تطبیق برامج وتسھیالت لدعم المشاریع الص -

 توفیر وإعتماد مخصصات من الموازنات الحكومیة لتغطیة المستلزمات والمصاریف الطبیة. -

 إعتماد مخصصات مالیة لتغطیة مصاریف لقاح فیروس كورونا.  -

 إعفاء بعض القطاعات واألنشطة اإلقتصادیة من بعض الرسوم والضرائب، وعلى رأسھا قطاع السیاحة.  -

 یر الدعم الالزم للقطاع الخاص.توف  -

 إستمراریة المساعي الحكومیة للحفاظ على النمو المستدام.  -

 تأجیل سداد بعض الضرائب المستحقة على منشآت األعمال.  -

 الحفاظ على العمالة المحلیة في القطاعین العام والخاص.  -
 

   واالقتصادي المالي ثراأل لتخفیف الخاص القطاع مبادراترابعاً: 
 

لقد كان للقطاع الخاص دور حیوي وتكتیكي في التخفیف من اآلثار المالیة واالقتصادیة، ال سیما اآلثار االجتماعیة  

الناتجة عن فیروس كورونا، حیث عمل القطاع الخاص في الدول العربیة كشریك استراتیجي مع القطاع العام،  

ستمرار دورات األعمال إة ومرونة النظام االقتصادي والمالي، وبھدف ضمان إستمراریة األعمال، لتعزیز متان

اإل المالي  والنشاط  األثر  من  التخفیف  في  الثالثة  الدعامة  بمثابة  الخاص  القطاع  مبادرات  كانت  حیث  قتصادي. 

 واالقتصادي لفیروس كورونا، وقد تشابھت ھذه المبادرات واإلجراءات في أبعادھا بین الدول العربیة. 
 

في ھذا اإلطار، ساھم القطاع الخاص بمساندة الحكومات العربیة من خالل توفیر المستلزمات الصحیة والطبیة،  

والحفاظ على العمال، إذ قامت المصارف باالستجابة لتوجیھات المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة فیما 
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ط المستحقة، وإعادة ھیكلة وجدولة القروض، وإعفاء  یتعلق بتوفیر السیولة الكافیة لإلقتصاد، وتأجیل سداد األقسا 

اإلقراض، وغیرھا من  الفوائد على  والخدمات، وتخفیض  المنتجات  والعموالت على  الرسوم  العمالء من بعض 

 اإلجراءات التي تم ذكرھا بشكل مفصل في الفصل الثاني من ھذه الدراسة.  
 

 رفي وغیر المصرفي في التعامل مع أزمة فیروس كورونا التحدیات والمخاطر التي واجھت القطاع المصخامساً:  
 

لقد كان للقیود واإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا الدول العربیة للحد من انتشار فیروس كورونا، تأثیراً واضحاً على  

دوث  األوضاع الصحیة وتعزیز اإلستقرار اإلقتصادي، إذ تكبدت البلدان خسائر بشریة ومادیة كبیرة، أفضت إلى ح 

القطاعات   مختلف  على  تظھر  مالمحھ  باتت  اقتصادي  انكماش  حدوث  إلى  أدى  الذي  األمر  إقتصادي،  ركود 

  المصرفي   الماليفیھ أن القطاع    شك  ال   االقتصادیة (قطاع األعمال/ اإلنتاجي، القطاع العام، القطاع االستھالكي). مما

  األساسي وال یزال یعتبر الشریان    القطاع المصرفي كانالتحدیات، حیث أن    ھذه  عن  بمنأى  لیس  المصرفي  وغیر

أن القطاع    واإلقتصادي،  المالي  للنظام  قد    الماليبالتالي فإن تأثر النظام االقتصادي من ھذه التداعیات یعني حتماً 

 ، وفیما یلي أھمھا: یضاً بتبعات ھذه األزمةأ تأثر 
 

، علماً أن ھذه النسب مرشحة للزیادة بعد رفع العمالءوزیادة نسب تعثر    المتعثرة   القروض  نسبي لحجم   إرتفاع -

 الحزم المقدمة بشأن تمدید استحقاقات القروض، والتي من المتوقع أن تنعكس على البیانات والمؤشرات.   

، غالق للحد من تفشي فیروس كوروناجراءات اإلإ بسبب  صعوبة الوصول إلى العمالء بشكل كامل وطبیعي،   -

 غالبیة العمالء مع المنتجات والخدمات المالیة التقلیدیة.  ال سیما في ظل تعامل 

 بسبب تأجیل استحقاقات أقساط القروض لفترة زمنیة إمتدت إلى ستة أشھر في المتوسط.  تراجع مستویات السیولة -

األصغر،   - التمویل  (مؤسسات  المصرفیة  غیر  والمؤسسات  (البنوك)  المصرفیة  المؤسسات  ربحیة  إنخفاض 

 ، وشركات خدمات الدفع، .... الخ). وشركات الصرافة
 

تسببت أزمة فیروس كورونا في توقف بعض  ،  المالي  واالستقرار   الكلي  باالقتصاد  تأثیراً   األكثر  المخاطرفیما یخص  

أنشطة األعمال أو تقلیصھا، خاصة في ظل التدابیر واإلجراءات الصحیة التي تم اتخاذھا للحد من انتشار الفیروس،  

 وال شك أن ھذه العوامل ألقت بظاللھا على اإلقتصاد الكلي واإلستقرار المالي، ومن ذلك:  
 

في    9.9حیث بلغت حوالي    ،رتفاعاً ملحوظاً خالل أزمة فیروس كوروناإ  التي سجلت،  ارتفاع معدالت البطالة  -

 .  2019-2017في األعوام   في المائة 8.1 بنحومقارنةً  2020عام في  المائة
 

یرادیة للدول العربیة كبقیة دول العالم، انخفضت الحصیلة اإل،  زیادة النفقات العامة وانخفاض اإلیرادات العامة -

قامت    ،المقابلفي  الضریبیة.    یراداتنخفاض حصیلة اإلإبالتالي    ،الطلب على السلع والخدمات بسبب انخفاض  

معظم الحكومات العربیة بزیادة النفقات على قطاع الصحة للحد من تفشي فیروس كورونا، كما قامت باتخاذ  

تھدف   التي تضررت من جإمجموعة من اإلجراءات  االقتصادیة  المشاریع واألنشطة  دعم   ائحة كورونا. لى 

 ً التراجع الملحوظ  في ظل    2002إلى مستویات لم تشھدھا منذ عام    جدیر بالذكر أن أسعار النفط سجلت تراجعا

الطلب على النفط الخام وتفشي فیروس كورونا، مما ترتب علیھ انخفاض كبیر في حجم اإلیرادات العامة   في

 للدول المصدرة للنفط.  
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نتشار فیروس كورونا، وما رافق إلحد من  لجراءات المتخذة  اإل بسبب  ،  صدیرتذبذب في حركة االستیراد والت -

ذلك من تقیید في حركة النقل والشحن الدولیة، وتوقف المالحة بین الدول (خاصة في الدول المصنفة على أنھا  

 األكثر عدوى). 
 

ستثمار بسبب حالة عدم  المستثمرین عن اإلعزوف الكثیر من  أدت الجائحة إلى  ي،  ستثماراضطراب المناخ اإل -

 الیقین، وتكبد األسواق المالیة وأسواق راس المال العالمیة خسائر كبیرة جراء االزمة.
 

اإلنتاجیة  - القطاعات  العدید من  القطاعات (على رأسھا قطاع  إن  ،  تضرر  للعدید من  الكلیة  إجراءات اإلغالق 

قتصادیة.  ثرت بشكل سلبي على مختلف األنشطة اإل، أر الفیروس السیاحة والتجارة الخارجیة) لمواجھة انتشا

 وأدت إلى الحاجة إلى قیام البنوك بتأجیل نسبة كبیرة من أقساط القروض الممنوحة لھذه األنشطة.

، إضافة إلى مخاطر  تقلبات في أسعار بعض السلع، ولدول العربیة في ا انكماش اقتصادي  أدت الجائحة إلى حدوث  

ما منھا  الصرف   یلي:   مالیة  أسعار  في  وتقلبات  اإلإ ،  قیمة  الخارجیةنخفاض  و ستثمارات  أمن ،  مخاطر  إرتفاع 

السیبرانیة والمخاطر  والمعلومات  المتعثرین ،  للمقترضین  التمویل  إعادة  مخاطر  وزیادة  تراجع  ،  احتمالیة  تزاید 

 معدالت نمو األسواق واألسواق المالیة. 
 

 كورونا والدروس المستفادة على صعید البنوك المركزیة إدارة أزمة فیروس  سادساً: 
 

واجھت   التي  التحدیات  أھم  أحد  كورونا  جائحة  أزمة  عامالدول  شكلت  حیث    ،2021و  2020  يخالل  من 

  ، صابات والوفیات من جھةمة بین الحفاظ على حیاة الناس وتقلیل عدد اإل ءستراتیجیات المواجھة التي حاولت المواإ

األدن الحد  الخسائر    ىوضمان  إلى فرض    قتصادیة من جھة أخرى.اإلالمالیة ومن  الدول  من  العدید  لجأت  حیث 

اإلغالقات الكلیة أو الجزئیة وتخفیض الحركة إلى حدودھا الدنیا، األمر الذي أثر على الحیاة الیومیة ال سیما حركة 

زمة فیروس كورونا إلى تكبد الدول نفقات وأعباء مالیة النشاط اإلقتصادي، أدت ھذه اإلجراءات المتخذة في ضوء أ

كبیرة. إذ كان لتدخل البنوك المركزیة الدور الكبیر في الحد من التداعیات المالیة واإلقتصادیة جراء االزمة. حیث  

یات  ساھمت البنوك المركزیة في العمل على توفیر السیولة الالزمة للمواطنین من خالل جملة من اإلجراءات واآلل

 .  ھذا الفصلالتي سبق ذكرھا بشيء من التفصیل في 
 

نطاق  على عدة عناصر أھمھا:    في ھذا اإلطار، من المناسب تقییم اإلجراءات المتخذة في ھذه األزمة التي تعتمد

 حدتھا. فیما ودرجة    ،ومعدل تكرارھا،  التأثیر)   واسعةمدى تأثیرھا (محدودة التأثیر أو  و(كلیة أو جزئیة)،    األزمة

ومؤسساتھا، ال سیما البنوك  عتمدتھا الدول  إستجابة التي  آلیات اإل   وتقییم   من المفید مراجعة  یخص األزمة الحالیة،

في مواجھة أحداث مشابھة والحد    تساھم واستعراض الدروس المستفادة التي یمكن أن    األزمة،لمواجھة    المركزیة

  المستقبل، زمات واألوبئة في  ممكن منع حدوث مثل ھذه األ. من المھم مالحظة أنھ لیس من المخاطرھا وتبعاتھامن  

أن   المركزیةلكن  البنوك  ل   التجربةمن    تستفید  استعدادتالحالیة  أكثر  منذ إعالن  ما  إذا    اً كون  مرة أخرى.  ظھرت 

وزارات  في كل من    بشكل رئیس  ین الدول العربیة ممثلالسیاسات في  صناع    نىوس كورونا كجائحة عالمیة، تب رفی

العربیة   النقد  المركزیة ومؤسسات  الجائحة    اآلثارلتخفیف    تدابیر غیر مسبوقةالمالیة، والبنوك    علىالناتجة عن 
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فیما یلي ملخص ألھم الدروس المستفادة من   الجائحة. المتضررة من تلك  االجتماعیةوالفئات    االقتصادیةالقطاعات 

 :العربیةومؤسسات النقد  المركزیة   مصارفعلى صعید الالمستجد  أزمة فیروس كورونا 
 

للعمالء، بشتى الطرق والوسائل،    النقدیة  السیولة  اآللیات المناسبة لتوفیرأولویة إعتماد مھام المصارف المركزیة   -

وتأجیل استحقاقات األقساط، وتخفیض كلف التمویل، والحث على إستخدام التقنیات المالیة الحدیثة بما یضمن  

 سھولة وصول األفراد الى إحتیاجاتھم المالیة، وإستمراریة األعمال واألنشطة التجاریة.  
 

ارة الوقت، فسرعة اإلستجابة واإلجراءات المتخذة، كان  منحت األزمة المصارف المركزیة فرصة كبیرة في إد  -

 لھا السبق في إحتواء تداعیات األزمة مالیاً واقتصادیاً. 
 

أثبتت األزمة أن البنوك التي تتمتع بمراكز مالیة قویة ولدیھا مصدات (ھوامش) رأسمالیة مناسبة كانت األكثر   -

األزمات. مواجھة  في  اإلحتأثبتت  حیث    صالبة  والكلیةالسیاسات  الجزئیة  العقد    رازیة  مدار  على  المفروضة 

الماضي فعالیتھا في تحصین القطاع المصرفي في مواجھة األزمات. عبر رفع جودة إدارة المخاطر، وتدعیم  

 .IIIالقواعد الرأسمالیة وتكوین المخصصات االحترازیة، وتطبیق مجموعة معاییر بازل 
 

البنوك حافظت على نسب رأسمالیة أعلى من الحد األدنى للمتطلبات  تشیر تجارب الدول العربیة إلى أن معظم   -

 الرقابیة. 

 
ستباقي في مجال اإلشراف والرقابة في تعزیز أوضاع وحدات الجھاز المصرفي والمالي  ستمرار بالنھج اإل اإل -

من خالل تطبیق أدوات الرقابة الجزئیة باإلضافة    ،ستقرار المالي ضمن منظومة رقابیة موجھة إلى ترسیخ اإل

أدوات   الكلیةإلى  اإلحترازیة  اإل  السیاسة  على  والمحافظة  النظامیة  المخاطر  من  الحد  تستھدف  ستقرار  التي 

وتكوین   الرأسمالیة  القواعد  وتدعیم  المصرفي،  القطاع  في  المخاطر  إدارة  جودة  رفع  أبرزھا  ومن  المالي. 

التي جاءت كحزمة متكاملة تستھدف تعزیز متانة    III، وتطبیق حزمة إصالحات بازل  المخصصات االحترازیة

ستقرار المالي من خالل  وتقویة أوضاعھا وترسیخ مقومات المحافظة على اإل  ،مؤشرات السالمة المالیة للبنوك

یة في رفع نسبة كفایة رأس المال وتحسین جودتھ وقدرتھ على امتصاص الصدمات، مع تحدید ھوامش إضاف

سیولة من ضوابط لتعزیز قدرة البنوك على  لصورة مصدات رأسمالیة مختلفة، إلى جانب ما تضمنتھ معاییر ا 

إلى مجموعة محاور أخرى    إضافةً ستقرار في ھیاكلھا التمویلیة،  مواجھة ضغوط السیولة وإضفاء مزید من اإل

 مالي والعقاري. على صعید تعزیز الحوكمة، والحد من مخاطر االنكشاف على السوق ال
 

كبیر    إنفراجلدعم االقتصادات إلى    في الدول العربیة  أدت اإلجراءات التي اتخذتھا البنوك المركزیة والحكومات -

 . في ضغوط السیولة
 

برھنت األزمة الحالیة كسابقاتھا من األزمات أن اإلستثمار ھو المحفز والمحرك الرئیس إلعادة تنشیط عجلة   -

 االقتصاد من جدید.  
 

تناغمت اإلجراءات التي إتخذتھا المصارف المركزیة مع اجراءات الحكومات، التي ھدفت بشكل أساسي إلى   -

 اإلقتصادیة لألزمة ومن ذلك: التخفیف من حدتھا والتداعیات المالیة  
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   ،تنوع التدخالت التي إتخذتھا المصارف المركزیة في ضوء سیاساتھا، والتي شملت أدوات السیاسة النقدیة

من خفض لنسب اإلحتیاطي اإللزامي،  وخفض أسعار الفائدة، ودعم مستویات اإلئتمان والسیولة، وتفعیل  

لتمكین ا الكلیة،  السیاسة اإلحترازیة  الجائحة، وحث  أدوات  الناتجة عن  لمصارف من مواجھة الضغوط 

عالوةً   اإلستقرار المالي،  على  والحفاظ  واألفراد،  على أھمیة توفیر االئتمان للقطاع الخاص  المصارف 

الصغیرة ومتوسطة   المشاریع  األقساط، ودعم  استحقاقات  تأجیل  إلى  التدابیر  تلك  إمتدت  فقد  ذلك،  على 

 التي تضررت بشكل مباشر من األزمة.   الحجم، وال سیما القطاعات
 

   حرصت الحكومات العربیة بالشراكة مع المصارف المركزیة على تحفیز اإلستثمار، وتسریع عملیة سداد

 مستحقات الشركات من القطاع الخاص، إضافة إلى إطالق حزم للتحفیز االقتصادي.  
 

العربي، حیث إستطاعت النظم المالیة العربیة من    المالي  اإلستقرار  ومتانة  صالبة  أكدت أزمة فیروس كورونا على

خالل المصارف المركزیة إمتصاص آثار األزمة الحالیة، غیر أن تبعات ھذه األزمة وآثارھا المست اإلستقرار  

 من حیث:   في المنطقة العربیةالمالي 

   الدول العربیة، ال سیما في ظل الحاد في أسعار النفط  انخفاض اإلیرادات الحكومیة للعدید من  التراجع 

إبان األزمة، وتراجع العائدات الضریبیة بالنظر الى التراجع في األنشطة االقتصادیة، وما رافق  عالمیاً 

 ذلك من تزاید اإلنفاق الحكومي للحد من تبعات األزمة اقتصادیاً وصحیاً. 
 

 الطیران.  تأثر العدید من القطاعات االقتصادیة والحیویة ال سیما السیاحة و 
 

 الخالصة
 

أخطر الصدمات التي یتعرض لھا االقتصاد العالمي في الوقت   إحدى  المستجد تعتبر  فیروس كورونا أزمة  ال شك أن  

السابقة    إنالحالي، حیث   المالیة  مواجھتھا جمیع األزمات  السیاسات اإل  تم  أزمةمن خالل  أما   فیروس  قتصادیة، 

المورد البشري  ،  كورونا السلبیة على  بصورة مباشرة فتھدد  وتحدیداً اإل، إضافة إلى اآلثار  على    قتصاد العالمي، 

 .لدخول في مرحلة ركود اقتصادي عالمي، األمر الذي قد یكون مؤشراً لأسواق المال وأسعار السلع
 

فیروس   أزمة  أظھرت  السیاق،  ھذا  المركزیة  كورونا  في  البنوك  صعید  على  والمستوحاة  المستفادة  الدروس 

المتخذة    امؤسسات النقد العربیة، تمثلت أھمھا في سرعة استجابة البنوك المركزیة لتداعیات األزمة، وإجراءاتھو

لتوفیر السیولة النقدیة المناسبة، إضافة إلى دعم اإلقتصاد الحقیقي ال سیما دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة التي 

النسیج اإلقتصادي. كما أظھر الرأسمالیة في تعتبر من أھم مكونات  (الھوامش)  التحوطات  بناء  ت األزمة أھمیة 

 البنوك وامتالكھا مراكز مالیة قویة، مما جعلھا أكثر صالبة في مواجھة تبعات األزمة. 
 

في ھذا اإلطار، ال زالت تداعیات وآثار فیروس كورونا تخیم على معظم اإلقتصادات في الدول العربیة والتي ربما  

في إستخدام أدوات السیاسة اإلحترازیة  العربیة  وجود تفاوت بین الدول    فصلبیّن ال.  انتھاء األزمةبعد  أكثر  ستتضح  

  إستخدام  ، مقابلفي إستخدام ھوامش رأس المال والسیولة منذ بدء الجائحةعدد من الدول العربیة    ، حیث توسعالكلیة 

 ة.في إستخدام أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلی  أو متحفظ معتدل
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قتصادیة والسیاسة اإلحترازیة الكلیة، واإلنتباه إلى  یُعتبر التنسیق بین السیاسات اإلفي مرحلة التعافي االقتصادي،  

إن  حیث    مالئمة توقیت تخفیف أو سحب إجراءات الدعم، مفتاح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي.

حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات واألسر، في سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد یؤدي إلى تراجع  

من جانب آخر، وفي حال تم تحریر أو  حین إن التأخر في سحبھا قد یزید من المخاطر النظامیة في القطاع المالي.  

البناء المتدرج لھوامش رأس المال  تخفیف ھوامش رأس المال و/أو السیولة في األزمات اإلقتصادیة، فمن المفید  

 األزمة. ما بعد والسیولة التي تم تخفیفھا خالل فترة 
 

في جمیع األحوال، تسعى سیاسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط االقتصادي مع الحفاظ على سالمة النظام  

األزمات، على أن یتزامن    في  ،اإلستخدام المدروس ألدوات ھوامش رأس المال والسیولة، والمالي وضمان الشفافیة

ال بد من التأكید على الدور الھام  السماح باستخدام ھذه الھوامش مع وضع قیود على توزیع األرباح والمكافآت.  

تلعبھ   إدارة  الذي  ااأللجنة  لجنة  أو  بین  الستقرار  إلزمات  والتعاون  التنسیق  في  المركزي،  المصرف  داخل  مالي 

أخیراً، تبرز أھمیة    ودعم بعضھا اآلخر.  ،والسیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة  ،لیةوالسیاسة الما  ،السیاسة النقدیة

كانت مالیة أم    التقییم المستمر لدور السیاسة اإلحترازیة الكلیة قبل وبعد أي أزمة سواءً قیام المصارف المركزیة ب

 ستقرار المالي.حترازیة في تعزیز اإلإقتصادیة، وأخذ الدروس المستفادة من خالل إجراء تقییم لفعالیة السیاسة اإل 
 

  وتعدیل   الیة علیھ،حالقطاع المصرفي والمالي وتأثیر األزمة المراقبة  تواصل المصارف المركزیة  في ھذا اإلطار،  

ً اإل  اوإجراءاتھ  اسیاساتھ عند الحاجة    –. كما تستمر في اتخاذ المزید من اإلجراءات االحترازیة  لذلك  حترازیة وفقا

، الذي من شأنھ أن یساھم  قتصاد الرقميلتحول إلى اإللدعم اإلستقرار المالي، وتعزیز الشمول المالي، وكذلك ا   –

ستمرار في  س ھو اإلالھدف الرئیإن  .  التنمیة المستدامة  في تحفیز النمو في العدید من القطاعات اإلقتصادیة وتحقیق 

المالیةإالحفاظ على   المالیة    ،ستقرار األنظمة  المؤسسات  تقدیم  والتأكد من أن  خدماتھا  قادرة على اإلستمرار في 

ین  المتأثر  ،القطاع الخاص ، ووالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،فرادلألتوفیر قروض وتمویالت جدیدة و للعمالء،

 .جائحةال بتداعیات 
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 التطورات الخاصة بالتقنیات المالیة الحدیثة وأثرھا على االستقرار المالي بالدول العربیة 
 

الحدیثة وبروز المنافسة الشدیدة في القطاعات المالیة والمصرفیة في  المالیة  لقد أدى التطور الملحوظ في التقنیات  

والمصرفیة بتعزیز مستوى الخدمات المقدمة إلى عمالئھا، في  العقد الماضي إلى قیام العدید من المؤسسات المالیة  

ظل تغیر توجھات العمالء وحاجتھم إلى وجود منصات مرنة لتأدیة معامالتھم المصرفیة، وذلك من خالل إنشاء 

ستقرار والشمول  قنوات رقمیة حدیثة عوضاً عن القنوات التقلیدیة، مما یساھم في دعم الخدمات المالیة وتعزیز اإل 

 المالي. 

عتماد القطاعات المصرفیة على التقنیات الحدیثة والنمو الكبیر في قاعدة المستخدمین للخدمات المصرفیة  إومع تزاید  

واتساع رقعة التعرض إلى شبكة االنترنت (والفضاء السیبراني بشكل عام)، نتج عنھ بروز    ،والمالیة المبنیة علیھا

یمكنھا الموازنة بین الحاجة إلى تبني التقنیات الحدیثة في الخدمات    سؤال مھم تواجھھ ھذه المؤسسات وھو: كیف

المالیة والمصرفیة المقدمة إلى العمالء وبین الحفاظ على أمن وسالمة ومرونة ومتانة البیئات التقنیة لدیھا؟ كما برز  

المالیة والمصرفیة    ختصاص السلطات الرقابیة المسؤولة عن تنظیم القطاعاتإھتمام وإسؤال مھم یقع ضمن دائرة  

وھو: كیف یمكن ضمان الحفاظ على أمن وسالمة ومتانة البیئات التشغیلیة للمؤسسات المصرفیة والمالیة ككل من  

 ستقرار المالي الكلي لھذه القطاعات؟  أجل تحقیق اإل

إن   السیاق،  ھذا  والمصرفيفي  المالي  القطاع  عنھ    تبني  ینتج  المتطورة  المالیة  التقنیات  المخاطر  ھذه  من  العدید 

ومخاطر    ،والتحدیات السیولة  ومخاطر  القانونیة  والمخاطر  السیبرانیة  كالمخاطر  التشغیلیة  المخاطر  في  تتمثل 

التنافسیة وغیرھا من المخاطر، وعلیھ، فیكمن دور الجھات الرقابیة بتمكین القطاع المصرفي والمالي من خالل  

إلضافة إلى تبني نھج حدیث ومرن للرقابة من خالل تلك التقنیات المالیة،  خلق بیئة حیویة للعمل المصرفي الرقمي، با

 بتكار المسؤول والمستدام، والمساھمة في تطویر المعرفة الرقمیة والتقنیة. وتشجیع اإل

 ، ولما لألمر من أھمیة بالغة تكمنالحدیثة  ونتیجة لتنامي جھود الدول العربیة نحو التطور في مجال التقنیات المالیة

العربي  المالي  القطاع  تنافسیة  على  للمحافظة  العالمي  المستوى  على  الحداثة  ومواكبة  العمالء  متطلبات  تلبیة  في 

إضافة الى استعراض    ،تعزیز استقراره، فسوف یعكس ھذا الفصل وضع الدول العربیة في ذلك المجال  اليوبالت

القطاع تمكین  في  الدول  بتلك  الرقابیة  السلطات  األوباألخ  ، جھود  بشأن  السلطات  تلك  بھ  قامت  ما  أبرز  من ص 

والذي    2022ستقرار المالي في الدول العربیة لعام  الخاص بتقریر اإل  ستبیانع نتائج اإلاقالسیبراني، وذلك من و

مان، فلسطین، الكویت،  (األردن، اإلمارات، البحرین، الجزائر، السودان، العراق، عُ   عربیة  دولة  12شاركت فیھ  

 المغرب).   لیبیا، مصر،

 

 

  

الفصل الثامن
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 لمحة حول التقنیات المالیة المستخدمة في الدول العربیة 

 

وقد سارعت الجائحة من التحول    ، خالل السنوات الماضیة  الحدیثة  تقدمت الدول العربیة في مجال التقنیات المالیة

لنتائج اإلأ سوة بما تم في العالم  أرقمي لدى تلك الدول  ال ستخدام وتفعیل مجموعة إ فقد برز    ،ستبیانجمع، ووفقاً 

 Mobile) والمحافظ الرقمیة (Cloud Computingواسعة من التقنیات عربیاً، وكانت الحوسبة السحابیة (

Walletsفي ظل الطلب العالي من  ، ) من التقنیات األكثر شیوعاً واستخداماً في الدول العربیة في الوقت الحالي

واألصول المشفرة،    فضالً عن وجود تشریعات قائمة تنظمھا، أما التمویل األصغر  ،العمالء لمثل ھذه الخدمات 

فقد لوحظ أن استخدامھم قلیل جداً في الدول المشاركة مقارنة ببقیة التقنیات المالیة، حیث یتم استخدامھم في دولتین  

ي ظل المخاطر المصاحبة لمثل ھذا النوع من التقنیات والحاجة لوجود أنظمة  دولة، وذلك ف  12فقط من أصل  

 .  تشریعیة ترتب العمل بھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتاحة فیھا فحسب، بل كذلك بعدد الشركات  الحدیثة  لم تتمیز الدول العربیة في التقنیات المالیة  في ھذا اإلطار،  

التي تقدم ھذه الخدمات والذي تصاعد بشكل كبیر في السنوات األخیرة، حیث بلغ إجمالي عدد شركات التقنیات  

قبل سبع مصارف مركزیة شاركت في اال المرخصة من  المعد نحو  المالیة  شركة في نھایة عام   408ستبیان 

مارات العربیة المتحدة الدول العربیة من حیث  وقد تصدرت دولة اإل،  2018شركة في نھایة    78  مقابل  2021

عدد الشركات المرخصة، ومن المتوقع ازدیادھا بشكل كبیر في السنوات القادمة، ویرجع ذلك للتطورات التي 

تخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إث التنظیم والرقابة على شركات التقنیات المالیة وتشھدھا الدول العربیة من حی 

نشاء بنوك رقمیة،  إعربیاً في تسریع  الحدیثة  ترخیصھا. من جانب آخر، ساھم التوسع في استخدام التقنیات المالیة  

 ترخیص بنوك رقمیة.مارات، والبحرین والكویت) بدول (اإل  3حیث أوضحت الردود الخاصة باالستبیان قیام 

  

إضافة إلى ما تقدم، فقد أشارت غالبیة الدول العربیة التي شاركت باالستبیان إلى توجھاتھم ودراساتھم الحالیة  

، وذلك بھدف توفیر البنیة األساسیة الالزمة لتوفیر حلول لتحویل األموال  )CBDC(حول إصدار عملة رقمیة  

 أھم التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة ):  1- 8شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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ف  الحدود بطریقة أسرع وأرخص وأبسط،  أمانعبر  أكثر  دفع  خدمات  توفیر  عن  ً ضالً  تدعم  ا ، وطرح منتجات 

خیارات أكبر للمستھلكین. كما تبین من خالل الردود إدراك المصارف المركزیة لوجود بعض المخاطر التي قد  

األمر الذي یتعین التأكید معھ على أھمیة الحرص عند مرحلة التصمیم    ،تجاه تترتب في حال السیر في ھذا اإل

  ستقرار النقدي.ستقرار المالي واإلتھدید على اإل لل من حدوثبشكل یق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة على شركات التقنیات المالیة الحدیثة في الدول العربیة
 

المتع األنشطة  على  الرقابة  أھمیة  أمن  لقتكمن  في ضمان  الحدیثة  المالیة  بالتقنیات  القطاع  ة  واستقرار  وحمایة 

المالي، باإلضافة إلى حمایة مصالح العمالء، وقد كانت الدول العربیة المشاركة في االستبیان سریعة ومرنة في 

بما یتناسب مع نماذج األعمال الجدیدة لشركات التقنیات  ،  إصدار تشریعات لتنظیم النشاط المرتبط بالتقنیات المالیة

دول بإصدار تشریعات في ھذا الشأن، وقد تصدرت كل من جمھوریة مصر   7رت نحو  المالیة الناشئة، حیث باد

العربیة ومملكة البحرین الدول العربیة في تنظیم األنشطة المتعلقة بالتقنیات المالیة الحدیثة، وبالنظر إلى طبیعة  

ة أبرزھا الجوانب  التشریعات الصادرة من الدول فقط غطت جوانب متعددة تتماشى وأفضل الممارسات العالمی

 المتعلقة بحمایة العمالء ومتطلبات غسل األموال وتمویل اإلرھاب والترخیص. 

 عدد شركات التقنیات المالیة الحدیثة المرخصة في الدول العربیة ): 2- 8شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 العربیة بشأن إصدار العمالت الرقمیةتوجھات البنوك المركزیة  ): 3- 8شكل (

 

   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 في الدول العربیة  الوضع التشریعي للتقنیات المالیة الحدیثة):  4- 8شكل (
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 خضوع شركات التقنیات المالیة الحدیثة لرقابة البنك المركزي في الدول العربیةمدى ):  5- 8شكل (
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فیما یخص التقنیات   في الدول العربیة الجوانب التي تغطیھا التعلیمات الصادرة من البنوك المركزیة):  6- 8شكل (
 المالیة الحدیثة
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ما بین الحد من المخاطر التي قد تنشأ   التوازنوقد دأبت السلطات الرقابیة في الدول العربیة على محاولة تحقیق 

بتكار والتطویر، وقد كان ذلك ملموساً في المنھجیات  من تبني القطاع المصرفي والمالي للتقنیات الحدیثة ودعم اإل 

والتي تھدف إلى تعزیز دور البنوك المركزیة   ،ابیة التجریبیة المتبعة من تلك الدول وباألخص تبنیھم للبیئة الرق

بتكار من خالل توفیر بیئة مناسبة الختبار المنتجات والخدمات المقترحة،  في الدول العربیة في تبني وتشجیع اإل 

بیق  كما تعزز الدعم من قبل الجھات الرقابیة من خالل إعفاء المشاركین مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتط 

التعلیمات الرقابیة، وتوفر العدید من المزایا للمشاركین وأھمھا زیادة الكفاءة في التعرف على المتطلبات الرقابیة 

وتعزیز إدارة المخاطر لدیھم، باإلضافة إلى تقدیم الرأي الفني من المختصین في مجال التقنیات المالیة، فضالً  

 عن تحقیق درجة تنافسیة عالیة.

 

 خاصة باألمن السیبراني وجھود السلطات الرقابیة في ھذا المجال التطورات ال

 

تبني القطاع المالي والمصرفي للتقنیات المالیة المتطورة ینتج عنھ العدید من المخاطر والتحدیات أبرزھا تلك  إن  

لتتحول بذلك إلى    ،بأكملھوالتي من شأنھا التأثیر بشكل كبیر على النظام المالي    ،المرتبطة بالھجمات السیبرانیة

المالي. وتختلف الھجمات السیبرانیة باختالف الغایات   النظام  مخاطر نظامیة ممكن أن تھدد سالمة واستقرار 

وھجمات  الخبیثة  والبرمجیات  االجتماعیة  والھندسة  التصید  الھجمات  تلك  أنواع  فمن  علیھا،  الحصول  المراد 

جتماعیة كواحدة من مركزیة العربیة ھجمات التصیّد والھندسة اإل حجب الخدمة. وقد اعتبرت معظم المصارف ال

على القطاع المالي. حیث تعتبر من أكثر الھجمات السیبرانیة   أكثر ھجمات األمن السیبراني التي تشكل تھدیداً 

وتعتمد باألساس على نقاط الضعف في العنصر البشري، ویتم العمل بھا من خالل رسائل التصیّد عن   شیوعاً 

لكتروني، حیث تبدو الرسائل على أنھا من شركة  ریق مراسالت الكترونیة سواء نصیة أو عن طریق البرید اإلط

شرعیة كسلسلة من المصارف تسعى لتحذیر المستخدمین من أن حساباتھم قد تحتاج إلى تحدیث أو أنھا أظھرت  

غیر عادیاً، األمر الذي یترتب علیھ قیام العمالء تقدیم معلوم ویقوم    ،ات شخصیة كطریقة لتأكید ھویتھمنشاطاً 

 للبیئة الرقابیة التجریبیة الدول العربیة تبني): 7- 8شكل (
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واإل الروابط  على  بالنقر  األشخاص  أما  بعض  المطلوبة.  البیانات  توفیر  من خاللھ  یتم  مزیف  موقع  إلى  نتقال 

إلى    ،البرمجیات الخبیثة فھي أداة من أدوات الجرائم الرقمیة لسرقة األموال حیث تسعى ھذه البرمجیات عادةً 

خدمین إلى المنصات المختلفة كالدفع اإللكتروني أو أنظمة الخدمات المصرفیة عبر  سرقة بیانات دخول المست

اإلنترنت أو أرقام حسابات أو بطاقات مصرفیة. وفیما یخص ھجمات حجب الخدمة؛ فھي ھجمات إرسال مالیین  

ن الدخول إلى  لكترونیة غیر الشرعیة إلى المواقع المصرفیة بحیث تمنع المستخدمین الشرعیین ممن الطلبات اإل

إلى خسائر مالیة    يبسبب إنشغال ھذه األنظمة بھذه الطلبات غیر الشرعیة مما یؤد   ،األنظمة لفترة من الزمن

 كبیرة، واإلضرار بسمعة الشركات لعدم توفیر الخدمات. 

الدول    ثار المترتبة علیھا في العدید من المخاطر، وقد تفاوتت أھمیة المخاطر فيوتترجم مثل تلك الھجمات واآل 

السمعة المشاركة باالستبیان، إال أن مخاطر  القطاع   العربیة  بالثقة في  تتعلق  المخاطر، ألنھا  قد تصدرت ھذه 

للقطاعات   المصرفي، ثم تلتھا مخاطر انقطاع الخدمات المصرفیة كأھم نوعین من المخاطر التي تشكل تحدیاً 

 لمصرفیة. ا المالیة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجود مثل ھذه التھدیدات والھجمات یتطلب بذل جھود من السلطات الرقابیة للحد منھا والتقلیل من  ، إن  بال شك 

السیبرانیة"   "المرونة/المتانة  تحقیق  فعلیھا  المخاطر  ھذه  مثل  مواجھة  من  السلطات  تلك  ولتتمكن  في آثارھا، 

الخاصة بالمخاطر السیبرانیة والناتجة من )، حیث أن الطبیعة  Cyber Resilience(  القطاع المصرفي والمالي

  ، التشابك في الفضاء السیبراني، تتمثل في إمكانیة نشوئھا من أي زاویة من زوایا الفضاء السیبراني وبشكل مفاجئ

إضافة إلى إمكانیة أن تكون تداعیاتھا كبیرة وبشكل غیر متوقع، االمر الذي یحتم على الجھات التنظیمیة تأسیس  

زیز الرقابة على القطاعات محل المتابعة، لما لھ من أثر  في تعضید البیئات التشغیلیة للمؤسسات  ممارسات لتع

المالیة والمصرفیة لدعم استمراریة قیامھا بدورھا على أكمل وجھ، حیث أن الفشل في تحقیق المرونة/السیبرانیة 

ال االستقرار  على  ومباشر  حاسم  تأثیر  لھ  والمصرفیة  المالیة  ألبرز للقطاعات  ووفقاً  القطاعات.  لھذه  مالي 

 الممارسات العالمیة، فإن تحقیق المرونة السیبرانیة یتطلب الجھود التالیة بحد أدنى: 

 السیبرانیة التي تواجھ المؤسسات المصرفیة والمالیة أبرز الھجمات  ):  8- 8شكل (
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 كاألبعاد اإلداریة المتمثلة في الحوكمة    ، بناء تشریعات متخصصة تعالج كافة أبعاد مخاطر األمن السیبراني

ضافة إلى البعد الفني والمتعلق بتطبیق الضوابط الالزمة على  ، إ GRC)(وإدارة المخاطر وإدارة االلتزام  

 البیئات التقنیة والخدمات.   

 بناء آلیات لإلنفاذ ومتابعة تطبیق التشریعات على الجھات الخاضعة للرقابة بشكل حثیث وحازم ومستمر ،  

 لتزام الفردي أو الجماعي لھذه الجھات الخاضعة.  وبناء أدوات القیاس الالزمة لمتابعة اإل

 نفتاح والشفافیةبناء أطر لتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بتھدیدات األمن السیبراني ضمن بیئة من اإل،  

 من خالل إنشاء فرق العمل وبناء منصات تبادل المعلومات.

 ابة للحوادث واألزمات السیبرانیة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي ستجبناء قدرات اإل

 للجھات الخاضعة للرقابة.

   والتدریبات واالختبارات  والتوعیة  التدریب  خالل  من  والتقنیة،  البشریة  للقدرات،  المستمر  التطویر 

 المشتركة في القطاع ومن خالل تحدیث البیئات التقنیة بشكل مستمر.

 

ستجابة تلك الدول للمتغیرات واألھمیة التي إیتبین سرعة    ،وبالنظر إلى المصارف المركزیة في الدول العربیة

للقطاعات   السیبرانیة  المرونة/المتانة  وتحقیق  السیبرانیة  المخاطر  مواجھة  لموضوع  المصارف  ھذه  تولیھا 

في االستبیان لدیھا نوع من التشریعات  المصارف المركزیة للدول التي شاركت   الخاضعة لھا. حیث أن غالبیة

المؤسسات   مراقبة  من  كجزء  السیبرانیة  المخاطر  وإدارة  السیبراني  باألمن  المتعلقة  واإلشرافیة  التنظیمیة 

من إطار المخاطر   جزءاً  ألن المخاطر السیبرانیة تعتبر  ونظراً  من جانب آخر،  المصرفیة المالیة المرخصة. 

م أن  لوحظ  األعم،  ُ التشغیلیة  ت ال  المشاركة  الدول  تضمینھا ضمن  عظم  یتم  إنما  متخصصة،  تشریعات  لھا  فرد 

تشریعات المخاطر التشغیلیة والرقابة الداخلیة التي تفرضھا على الجھات الخاضعة لرقابتھا فیما عدا دولة الكویت  

ا  على  العربیة  المركزیة  المصارف  من  الصادرة  التشریعات  شملت  وقد  العربیة.  مصر  لعناصر  وجمھوریة 

األساسیة الواجب توافرھا وفقاً ألفضل الممارسات العالمیة والتي تتمثل في التدریب ودور مجلس اإلدارة واإلدارة  

كما أشارت المصارف المركزیة إلى أولویتھا في الضوابط    ختبارات االختراق.إ العلیا وعملیات خرق األمن و

من السیبراني قائمة أولویات الدول في ھذا الشأن، وذلك  حوكمة األالصادرة على األمن السیبراني، وقد تصدرت  

 باعتبارھا األساس الذي تضمن فیھ المؤسسة أن ممارسة األمن السیبراني راسخة ومستمرة. 
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عند   ال یقف  فإن تحقیق المرونة السیبرانیة  مسبقاً،  وكما تمت اإلشارة إلیھ  صدار التشریعات  إمن جانب آخر، 

ستعداد المؤسسات المالیة إ لیات الخاصة بالمتابعة والتنفیذ، وباألخص تقییم مدى  بل یتطلب وضع اآل ،والتعلیمات

التعافي من تلك الحوادث السیبرانیة. ویتم ذلك أساساً  في مواجھة التھدیدات السیبرانیة والوقوف على قدرتھا على  

  ، من خالل إجراء المسوحات وجمع البیانات، األمر الذي لم تغفل عنھ المصارف المركزیة في الدول العربیة

ستبیان إلى أن معظم الدول المشاركة تقوم بجمع البیانات لتحقیق الغایات المرجوة في ھذا  حیث أشارت نتائج اإل 

فیما عدا دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وجمھوریة الجزائر، وقد قامت مملكة البحرین بنشر تلك  الخصوص  

وقد اختلفت دوریة جمع ھذه البیانات، فھناك مصارف تجمعھا بشكل ربع سنوي وأخرى بشكل نصف   البیانات.

نطاق ا البیانات في ظل اختالف  المشمولة في جمع  الجھات  لرقابة بین المصارف  سنوي أو سنوي، واختلفت 

المركزیة بالدول العربیة فمنھا من شمل كافة المؤسسات المالیة وأخرى اقتصرت على القطاع المصرفي فقط.  

وبنظرة أكثر دقة حول البیانات التي تقوم بجمعھا المصارف المركزیة یالحظ أنھا تكفل التحقق من أمور عدیدة  

ون المخاطر  وتحدید  والحوكمة  االدارة  االحتیاطیة،  أبرزھا  النسخ  إدارة  إلى  باإلضافة  القطاع  في  الضعف  قاط 

 فضالً عن حمایة العمالء.

 مدى وجود تشریعات متعلقة باألمن السیبراني من قبل البنك المركزي في الدول العربیة:  )9- 8شكل (

 
   :صندوق النقد العربي.2022استبیان تقریر اإلستقرار المالي  المصدر ، 

 

75%

25%

يوجد ال يوجد

 في الدول العربیة ةالضوابط السیبرانیة من حیث األولویة حسب وجھات نظر البنوك المركزی: ) 10- 8شكل (
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وبھدف التعامل مع البیانات بشكل سلیم مما یحقق التصدي للھجمات السیبرانیة ووضع خیارات وحلول لمعالجتھا،  

  ، فقد جاءت الحاجة إلنشاء جھة مركزیة تكون مسئولة عن جمع التقاریر والبیانات التي تغطي الحوادث السیبرانیة

وتقدیمھا إلى السلطات المختصة واإلبالغ عنھا ومراقبة تلك المخاطر بشكل مستمر للتصدي لھا بشكل أسرع  

وبناًء على نتائج االستبیان، فقد توزعت الدول بالتساوي فیما یتعلق بمدى    .وأكثر كفاءة على المستوى الوطني

، ومثال على ذلك؛ في دولة الكویت یتولى بنك  وجود جھة لإلبالغ والمتابعة عن التھدیدات والحوادث السیبرانیة

الكویت المركزي بالتعاون مع جھات إنفاذ القانون ھذا األمر، كما تتولى المدیریة العامة ألمن نظم المعلومات 

التابعة إلدارة الدفاع الوطني في مملكة المغرب مسؤولیة اإلبالغ والمتابعة. وإضافة إلى ذلك فقد قامت العدید من  

ف المركزیة بإنشاء فرق عمل أو لجان مختصة باألمن السیبراني في المصرف المركزي تجتمع بانتظام  المصار

لمناقشة قضایا المخاطر السیبرانیة والعمل على تحصین المؤسسات المالیة فیما عدا الجمھوریة الجزائریة ودولة  

أمن المعلومات بغایة تحصین البنك المركزي،  لیبیا، ومثال على ذلك؛ فقد قام المركزي الكویتي بإنشاء لجنة تقنیة و

المخاطر   ولجنة  المركزي  البنك  محافظ  برئاسة  المقیدة  اإلدارة  لجنة  بإنشاء  المغربي  المركزي  البنك  قام  كما 

المركزیة قد قامت بإنشاء فرق عمل ولجان على مستوى القطاع المصرفي    والمطابقة. كما أن العدید من البنوك

التعاو والمصرفیة  لإلشراف على  المالیة  القطاعات  تواجھ  التي  السیبراني  األمن  لمواجھة مخاطر  والتنسیق  ن 

تحاد لبنوك مصر لمواجھة تلك المخاطر، كما قامت دولة لیبیا بإنشاء  إككل، حیث أنشأ البنك المركزي المصري  

لغرض. وتعمل كل ھذه إدارة امن المعلومات تقوم بعقد اجتماعات دوریة مع المصارف والجھات المالیة لذات ا

 االستراتیجیة الوطنیة لألمن السیبراني. األجھزة واللجان في معظم الدول العربیة المشاركة باالستبیان تحت مظلة  

 

بل    تكتفولم   لمتابعتھا،  الفرق  وخلق  البیانات  وجمع  التشریعات  بوضع  العربیة  بالدول  المركزیة  المصارف 

حرصت بشكل أساسي على تدریب الكوادر البشریة لدیھا على األمور المتعلقة باألمن السیبراني مع المحاولة في  

مدركة بأن برامج  ،  ت السیبرانیة ذات الوقت على رفع معدالت التوعیة المجتمعیة في األمور المتعلقة بالھجما

المخاطر/األمور التي ترصدھا البیانات المجمعة حسب وجھات نظر البنوك المركزیة في الدول  : ) 11- 8شكل (
 العربیة

 
   العربي.، صندوق النقد 2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي 
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االدارة وا��وكمة 

تحديد ا��اطر ونقاط الضعف 

إدارة ال��� االحتياطية

حماية العمالء
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لتحقیق المرونة السیبرانیة. وتعتبر الثقافة األمنیة من أھم المبادرات   ضروریاً  التدریب والتوعیة أصبحت أمراً 

 حترازیة التي تقوم بھا المؤسسات المالیة والمصرفیة من خالل وضع برامج متعددة كما یلي: اإل

ھارات والمؤھالت الالزمة من خالل الدورات التدریبیة المطلوبة في  تزوید العاملین في القطاع المالي بالم -

 .مجال األمن السیبراني

تعزیز الوعي والثقافة بأمن المعلومات واألمن السیبراني والمخاطر المحتملة وضمان أن العاملین لدیھم   -

 التوعیة الالزمة وعلى درایة بمسؤولیاتھم في مجال األمن السیبراني. 

 د برامج للتوعیة باألمن السیبراني من خالل قنوات متعددة. تطویر واعتما  -

التعرف على أفضل الممارسات األمنیة لتجنب ھذه المخاطر والتقلیل من أثارھا لضمان استمراریة األعمال   -

 .وتقلیل الخسائر المصاحبة لھذه المخاطر

) بتدریب موظفیھا في مجال  في المائة  90وبناًء على االستبیان، تقوم البنوك المركزیة العربیة المشاركة وبنسبة (

األمن السیبراني وإدارة المخاطر السیبرانیة، أما بخصوص التوعیة فیشیر االستبیان إلى أن جمیع الدول تقوم  

  بتنظیم أنشطة توعیة متعلقة بالمخاطر السیبرانیة بخالف الجمھوریة الجزائریة وجمھوریة السودان.
 

كل   من  الرغم  األمن وعلى  مجال  في  تقدمھا  ومستوى  العربیة  المركزیة  المصارف  قبل  من  المبذولة  الجھود 

أفصح    ، السیبراني فقد  وتقلیلھا.  منھا  للحد  إضافیة  جھود  تتطلب  التي  التحدیات  بعض  أمامھا  یزال  ال  أنھ  إال 

رتفاع تكلفة تقنیات  االستبیان عن أن الدول العربیة تواجھ بعض التحدیات في ھذا الشأن، فقد جاءت "صعوبات ا

مة ئأمن نظم المعلومات" و"التطور السریع في مجال تقنیة المعلومات وعدم القدرة على المواكبة" في رأس قا

الصعوبات التي تواجھھا الدول، إضافة إلى ما أبدتھ العدید من الدول بشأن شح سوق العمل لكوادر بشریة في  

وطن العربي بشكل دؤوب للحد من ھذه التحدیات للمحافظ على وتعمل المصارف المركزیة في الھذا المجال.   

 ستقرار المالي وتعزیزه. اإل

 

 

 

 

 

  

 تقدیم برامج تدریبیة خاصة باألمن السیبراني لدى البنوك المركزیة في الدول العربیة: ) 12- 8شكل (
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للقطاع   السیبرانیة  المرونة/المتانة  تحقیق  بھدف  السیبراني  األمن  مجال  في  المركزي  الكویت  بنك  تجربة 

 المصرفي بدولة الكویت 

نورد أدناه تجربة بنك الكویت المركزي في بناء استراتیجیة األمن السیبراني للقطاع المصرفي بدولة الكویت  

وفي تنظیم وإدارة المخاطر السیبرانیة للقطاع، وبناء أطر التعاون وتبادل المعلومات والتطویر المستمر بھدف  

 لقطاع المصرفي ككل. تحقیق المرونة السیبرانیة لكافة الجھات الخاضعة لرقابتھ ول
 

 تدابیر وإجراءات ومبادرات بنك الكویت المركزي لتحصین األمن السیبراني 
 

سنة   في  المعلومات"  أمن  "وحدة  المركزي  الكویت  بنك  من  2005أنشأ  العدید  تتولى  مستقلة  وحدة  وھي   ،

 ام الوحدة فیما یلي: المسؤولیات فیما یخص تحقیق األمن السیراني في القطاع المصرفي الكویتي، وتتلخص مھ

التأكد من تطبیق الضوابط والمعاییر األمنیة واتباع أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات في بیئة   -

 بنك الكویت المركزي.  

 تنظیم أنشطة توعویة متعلقة بالمخاطر السیبرانیة لدى البنوك المركزیة في الدول العربیة : ) 13- 8شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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 الدول العربیةأبرز التحدیات في مجال األمن السیبراني لدى البنوك المركزیة في : ) 14- 8شكل (

 
   صندوق النقد العربي.2022المصدر: استبیان تقریر اإلستقرار المالي ، 
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إرتفاع ت�لفة تقنيات أمن نظم املعلومات

من صعو�ة تطبيق الضوابط لضعف ثقافة األ 
السي��ا�ي

عدم التطور السر�ع �� مجال تقنية املعلومات و 
القدرة ع�� مواكبتھ

يق عدم وجود آلية رقابة وا��ة للتأكد من تطب
الضوابط

التصدي لل��مات السي��انية
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الكویت   - لبنك  التحتیة  والبنیة  المعلومات  أصول  على  األمنیة  المخاطر  لتقییم  دوریة  بإجراءات  بالقیام 

 یر األمنیة الالزمة علیھا.  المركزي ومتابعة تطبیق التداب 

المعلومات  - بأمن  الخاصة  والمعاییر  واإلجراءات  والسیاسات  بالقوانین  البنك  موظفي  التزام  من  التأكد 

المعتمدة في بنك الكویت المركزي والعمل على رفع مستوى الوعي لدیھم في مجال أمن المعلومات عن  

 طریق حمالت التوعیة األمنیة بشكل دوري. 

عل - ومتابعة اإلشراف  الكویت،  في دولة  المصرفي  للقطاع  السیبراني  االستراتیجي لألمن  بناء اإلطار  ى 

) للقطاع المصرفي،  Cyber Resilienceتنفیذه، وتحدیثھ وتطویره، بھدف تحقیق "المتانة السیبرانیة" (

 وذلك ضمن االستراتیجیة الوطنیة لألمن السیبراني لدولة الكویت.  

أمن المعلومات الذي یضم ممثلي أمن المعلومات في القطاع المصرفي؛ وذلك بغرض اإلشراف على فریق   -

 في القطاع المصرفي بدولة الكویت.     يتعزیز المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات في مجال األمن السیبران

ستراتیجیة سواء على مستوى بنك الكویت المركزي أو المساھمة كعضو أساسي في جمیع المشاریع اإل  -

تلك التي یشرف علیھا بنك الكویت المركزي على مستوى القطاع المصرفي بدولة الكویت، أو التي یشارك  

فیھا بنك الكویت المركزي على مستوى األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، بما یضمن  

 ن الخلیجي. استقرار واستمرار نشاط القطاع المصرفي في دولة الكویت وفي دول مجلس التعاو

الجھات   - بیئة  في  أو  المركزي  الكویت  بنك  بیئة  في  األمنیة سواء  االختراقات  في  التحقیق  في  المساھمة 

الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي، وتقییم آثارھا ورفع التوصیات المتعلقة بشأنھا، وذلك بالتنسیق مع 

 اإلدارات المعنیة بذلك.  

األمنیة الالزمة للخدمات والمنتجات التكنولوجیة المقدمة من قبل الجھات    تقدیم التوصیات واقتراح التدابیر -

 الخاضعة لرقابة بنك الكویت المركزي، وذلك بالتنسیق مع قطاع الرقابة. 

لتضم تخصصین حیویین ھما األمن السیبراني    2022وقد خلَّفت ھذه الوحدة إدارة أمن المعلومات التي أنشئت في  

وا األعمال  إطار  واستمراریة  ألي  وكذلك  مؤسسة  ألي  السیبرانیة  المرونة/المتانة  جناحا  یمثالن  للذان 

 تنظیمي/تشریعي یھدف إلى تحقیق المرونة السیبرانیة للقطاع. 

وفي سبیل تحقیق جمیع ما سبق، اتخذ بنك الكویت المركزي مجموعة من المبادرات سواء على مستوى البنك  

في دولة الكویت، ویمكن إلقاء الضوء على أبرز تلك المبادرات على  كمؤسسة أو على مستوى القطاع المصرفي  

 النحو التالي:  
 

الممارسات من خالل االمتثال والحصول على شھادة   .1 في ضوء حرص بنك  :  ISO 27001تطبیق أفضل 

المركزي على مواكبھ التطورات الدولیة المعتمدة وتبني أفضل الممارسات العالمیة التي تساھم في   الكویت 

الخاص   ISO/IEC 27001تعزیز فعالیة إدارة أمن المعلومات، فقد حصل البنك على شھادة المعیار العالمي 

المعاییر الدولیة التي تنظم آلیة بناء وتطبیق السیاسات  بإدارة أمن المعلومات، حیث یعد ھذا المعیار أحد أبرز  

تنفیذھا، خاصة في  الكفاءة في  المؤسسات وتحقیق أعلى درجات  المعلومات في  بأمن  الخاصة  واإلجراءات 

ضوء التحدیات التي یفرضھا التطور التقني المستمر في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالیة، كما أن  

تسھم في تطویر ومراقبة نظم حمایة أمن المعلومات عن طریق دراسة    27001المي آیزو  شھادة المعیار الع
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األنظمة وتقییم أھمیتھا وكذلك تقییم المخاطر المتوقعة وتقدیم الحلول التقنیة أو التشغیلیة التي بدورھا تساھم في 

في البنك المواصفات الالزمة إدارة المخاطر بفعالیة وكفاءة، وتتحقق في نظام إدارة أمن المعلومات المطبق  

لحمایة مراكز البیانات والمعلومات وتعزیز مستوى أمن المعلومات فیھ،  وتغطي ھذه الشھادة الموارد البشریة،  

ومراكز المعلومات والتقنیة وخدمات تقنیة المعلومات ومستخدمي تلك الخدمات في مقر بنك الكویت المركزي. 

لكویت المركزي البنوك الكویتیة بالحصول على شھادة المقیاس العالمي آیزو  ومن ذلك المنطلق، فقد ألزم بنك ا

مع ضرورة تجدیدھا دوریاً، وذلك تماشیاً مع حرصھ على تطویر   الخاص بنظام إدارة أمن المعلومات  27001

العمل   كفاءة  تعزیز  إلى  سعیھ  إلى  باإلضافة  العالمیة،  الممارسات  أفضل  وفق  الكویت  في  المصرفي  العمل 

لدى البنوك، وذلك ضمن   ووسائل األمان الخاصة بالضوابط والسیاسات واإلجراءات المطبقة في ھذا المجال

 .إطار متطلبات األمن السیبراني التي حددھا لوحدات الجھاز المصرفي الكویتي

-PCI(  إلزام البنوك الكویتیة بالحصول على شھادة االعتماد الخاصة بالمعاییر األمنیة للبطاقات المصرفیة .2

DSS(  : ً من بنك الكویت المركزي إلى مزید من التأمین لبیئة وأنظمة القطاع المصرفي وتعزیز جاھزیتھا   سعیا

الكویتیة   البنوك  ألزم  فقد  المصرفیة،  والبطاقات  الدفع  بأنظمة  الخاصة  المعلومات  أمن  مخاطر  مع  للتعامل 

للبط األمنیة  بالمعاییر  الخاصة  االعتماد  شھادة  على  (بالحصول  المصرفیة  دیسمبر  PCI-DSSاقات  في   (

 ، مع ضرورة تجدیدھا دوریاً، وذلك بھدف أن تطبق جمیع البنوك أفضل الممارسات في ھذا المجال.   2018

على صعید مخاطر أمن المعلومات :SWIFTإلزام البنوك الكویتیة باالمتثال لبرنامج أمن العمالء الصادر من   .3

) فقد عمل بنك الكویت المركزي على تأمین بیئة وأنظمة القطاع  SWIFTالتحویالت العالمیة (المتعلقة بشبكة  

دیسمبر   من  ابتداء  الكویتیة  البنوك  وألزم  المخاطر،  تلك  مع  للتعامل  جاھزیتھا  وترسیخ    2017المصرفي 

) العمالء  حمایة  "برنامج  في  الواردة  للمعاییر  ا Customer Security Programباالمتثال  من  )  لصادر 

)SWIFT البنیة باعتبارھا  الحساسة  الشبكة  ھذه  حمایة  بھدف  وذلك  المعاییر،  لتلك  امتثالھا  سنویًا  ویتابع   ،(

 التحتیة لكافة التحویالت المحلیة والدولیة في القطاع المصرفي سواء في دولة الكویت أو في الخارج. 

أصدر بنك الكویت    ة لرقابة البنك المركزي:تدشین اإلطار االستراتیجي لألمن السیبراني للوحدات الخاضع .4

، والذي  2020المركزي اإلطار االستراتیجي لألمن السیبراني للقطاع المصرفي في دولة الكویت في فبرایر  

) السیبرانیة  المتانة  وتحقیق  السیبرانیة  المخاطر  مع  للتعامل  متكامل  إطار  وضع  إلى   Cyberیھدف 

Resilienceة الكویت، ویضم اإلطار االستراتیجي ستة مبادرات متكاملة، تتمحور  ) للقطاع المصرفي في دول

 حول التالي: 

وضع آلیة عمل لفریق أمن المعلومات للقطاع المصرفي وتحدید منھجیة العمل واالختصاصات التفصیلیة  -

عدم   وضمان  والبیانات  المعلومات  وخصوصیة  سریة  إطار  في  ومسؤولیاتھم،  الفریق  أعضاء  لمھام 

 تضارب المصالح. 

تحدید استراتیجیة وخطة لألمن السیبراني للقطاع المصرفي حیث وضعت المبادئ األساسیة للتعامل مع  -

األزمات   وإدارة  واالمتثال  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  متطلبات  على  تشتمل  التي  السیبرانیة  المخاطر 

بادل المعلومات السیبرانیة، باإلضافة إلى  واالستجابة للحوادث السیبرانیة والتعافي منھا، وكذلك التعاون وت

 التحسین والتطویر المستمر ورفع مستوى النضج المؤسسي في مجال األمن السیبراني.  
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 إعداد دلیل متطلبات ومعاییر أمن المعلومات الواجب االلتزام بھا من قبل البنوك المحلیة.  -

السیبرانیة في القطاع المصرفي وآلیة لتنفیذھا وإدارتھا،  وضع خطة إلدارة األزمات المرتبطة بالھجمات   -

المركزي وتعزیز مرونتھا في االستجابة   الكویت  الخاضعة لرقابة بنك  الجھات  بھدف رفع كفاءة  وذلك 

 للمخاطر السیبرانیة. 

وضع خطة لتقییم جاھزیة القطاع للتصدي للھجمات السیبرانیة المحتملة، بعد استحداث آلیة لذلك، بھدف   -

 االرتقاء بمستویات الحمایة في مجال األمن السیبراني للقطاع المصرفي عامة. 

تطویر آلیة للتعامل مع الحوادث والتھدیدات السیبرانیة واإلبالغ عنھا وتبادل المعلومات بشأنھا بین البنوك،   -

المعلو لتبادل  آلیة  إنشاء منصة  یتضمن  كما  العالمیة،  والمقاییس  المعاییر  أعلى  وفق  المتعلقة  وذلك  مات 

 بالتھدیدات السیبرانیة. 

  استكماالً لدور بنك الكویت  :برنامج قادة األمن السیبراني  - القطاع في مجال األمن السیبراني  ةرفع كفاء .5

رتقاء بمستوى خدمات القطاع المصرفي في دولة الكویت بشكل  المركزي الریادي وجھوده المتواصلة لإل

عام وفي مجال أمن المعلومات بشكل خاص، وفي ظل الحاجة إلى بناء وتطویر قدرات العاملین في مجال 

األحداث   مع  مناسب  بشكل  للتعامل  وتھیئتھم  الكویت  دولة  في  المصرفي  القطاع  لدى  المعلومات  أمن 

وفق   اإللكترونیة  أي  والھجمات  آثار  من  الحد  في  فعال  بشكل  یساھم  الذي  النحو  على  الممارسات  أفضل 

معھد الدراسات  بالتعاون مع البنوك الكویتیة وبإدارة    بنك الكویت المركزيھجمات أو خسائر مالیة، أطلق  

الموجھ للكویتیین المتخصصین في مجال األمن اإللكتروني،    برنامج «قادة األمن السیبراني»،  المصرفیة

فق أحدث التقنیات وأفضل الممارسات  بھدف فتح المجال أمامھم لتعزیز قدراتھم وصقل مھاراتھم وتدریبھم و

المستخدمة في مجال أمن المعلومات، والذي یتیح الفرصة للكویتیین المتخصصین في مجال أمن المعلومات 

والشبكات لتعزیز قدراتھم على تنفیذ برامج الحمایة، وذلك لتأسیس جیل من القادة المحترفین والفنیین القادرین  

لحمایة أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في الكویت، وقد تم  على تطویر البرامج المناسبة  

ً خریج  19بواقع    2018تخریج دفعتین من البرنامج حتى اآلن: الدفعة األولى في ینایر   ، والدفعة الثانیة في  ا

 .39خریًجا، لیبلغ العدد اإلجمالي للخریجین  20بواقع  2019إبریل 

والمش .6 االستراتیجیة  الصعید  المبادرات  على  ذلك  في  المبذولة  والجھود  الوطني  المستوى  على  اركات 

)  2020-2017شارك بنك الكویت المركزي في صیاغة االستراتیجیة الوطنیة لألمن السیبراني (المحلي:  

شارك بنك الكویت المركزي في عضویة "لجنة حوكمة كما    بالتعاون مع ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات.

 السیبراني" التابعة لمجلس الوزراء لبناء المركز الوطني لألمن السیبراني لدولة الكویت. األمن 

مبادرات بنك الكویت المركزي االستراتیجیة على المستوى اإلقلیمي في نطاق دول مجلس التعاون لدول  .7

 الخلیج العربیة والجھود المبذولة في ذلك:  

قتراح بناء "إطار تبادل معلومات األمن السیبراني  با  2019بادر بنك الكویت المركزي في نوفمبر   -

وتبادل  "تصنیف  (وسیاسة  العربیة"  الخلیج  لدول  التعاون  مجلس  مستوى  على  المصرفي  للقطاع 

معلومات األمن السیبراني") وصاغ مسودة كال من الوثیقتین، واللتین تمت الموافقة علیھما من قبل 

 .  2021التعاون لدول الخلیج العربیة في مارس لجنة محافظي البنوك المركزیة بدول مجلس  
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كما بادر بإقتراح إنشاء فریق عمل للمختصین في األمن السیراني للبنوك المركزیة بدول المجلس،   -

بحیث یكون مسؤوالً عن التنسیق بین الدول األعضاء وتبادل المعلومات والخبرات وإدارة مبادرة بنك  

ي تمت الموافقة علیھ من قبل لجنة محافظي البنوك المركزیة بدول  الكویت المركزي اآلنفة الذكر، والذ

 .  2020مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في سبتمبر 

كما بادر بصیاغة مسودة أھداف الفریق ووضع اإلطار العام لھ والذي والذي تمت الموافقة علیھ من  -

 .   2021قبل لجنة محافظي البنوك المركزیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في مارس 

 

لسیبراني في  مشاركات بنك الكویت المركزي على المستوى العالمي لتأكید حرصھ على رفع كفاءة االمن ا  .8

 القطاع المصرفي: 

 GCRG: Globalیشترك بنك الكویت المركزي في عضویة المجموعة الدولیة للمرونة السیبرانیة ( -

Cyber Resilience Group) التابعة لبنك التسویات الدولیة (BIS: Bank of International 

Settlements  باستمرار.    ویشارك في فعالیاتھا ولجانھا الفنیة 2020) منذ أغسطس 

بالبنوك المركزیة   2020یشترك بنك الكویت المركزي منذ نوفمبر   - في المنصة الحصریة الخاصة 

 CERES: Central Banks, Regulators, and Supervisoryوالھیئات الرقابیة واإلشرافیة ( 

Entities) التابعة لمنصة (FS-ISAC: Financial Services Information Sharing and 

Analysis Center  الخاصة بتبادل وتحلیل المعلومات األمنیة للخدمات المالیة، وھي مؤسسة غیر (

 في الوالیات المتحدة األمریكیة.   1999ربحیة مملوكة لألعضاء تم إنشاؤھا في عام 

بنوك مركزیة، في تجربة بناء أداة قیاس    8شارك بنك الكویت المركزي، وضمن مجموعة أولیة تضم   -

) للبنوك المركزیة، وذلك بالتعاون مع فریق من المختصین  Cyber Resilienceالمرونة السیبرانیة ( 

) وفریق من المختصین  BIS: Bank of International Settlementsفي بنك التسویات الدولیة (

) الشھیر التابع لجامعة  SEI: Software Engineering Instituteمن معھد ھندسة البرمجیات ( 

) األمریكیة؛ وقد بدأت ھذه التجربة في ینایر  Carnegie Mellon Universityمیلون ( -ارنیجيك

دیسمبر    2021 حتى  الدولیة  2021واستمرت  التسویات  بنك  مبادرات  نواة  األداة  ھذه  وستكون   ،

 المستقبلیة فیما یتعلق ببناء المرونة السیبرانیة للبنوك المركزیة على مستوى العالم.  

 

 الخالصة
 

حیث دأب عدد من ھذه الدول على إطالق    الرقمي،  خطت الدول العربیة خطوات ھامة فیما یخص الشمول المالي

لھ، بما یدعم   التحتیة الالزمة  البنیة  المالي بشكل مدروس وحصیف وتوفیر  الشمول  لتعزیز  إستراتیجیات وطنیة 

والمستدام،   الشامل  والخ  حیثالنمو  اإلستراتیجیات  عدة ارتكزت  على  برامج    أبرزھا:من  محاور    طط  تطویر 

المالي للشمول  الخدمات  وإستراتیجیات وطنیة  الحدیثة، وتعزیز حمایة مستھلكي  المالیة  التقنیات  ، واالستفادة من 

ھتمام بقضایا التثقیف والتوعیة المالیة، واإلھتمام بوصول المرأة والشباب للخدمات المالیة الرسمیة،  المالیة، واإل

 تمام بدعم المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ووصولھا للخدمات المالیة. واإلھ
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بالرغم من الجھود الكبیرة التي قامت بھا المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في سبیل تعظیم اإلستفادة  

لتحسین مؤشرات الشمول المالي الرقمي، وھذا  من التقنیات المالیة الحدیثة، إال أن ھناك حاجة لمواصلة ھذه الجھود  

یتطلب االستمرار ببذل المزید من الجھود من كافة األطراف ذات العالقة لتحسین مؤشرات الشمول المالي بشكل  

أكبر، حیث یجب مواصلة االھتمام بتعزیز الشمول المالي الرقمي، وتعزیز الوعي المالي الرقمي للجمھور، وإطالق 

بعد، وذلك في ضوء زیادة اإلعتماد على التقنیات المالیة الحدیثة في األزمة الحالیة، وإرساء   حمالت واسعة عن

 . سبل تعزیز الثقافة المالیة بالتنسیق مع المؤسسات التعلیمیة
 

كما تبرز أھمیة تعزیز القواعد التنظیمیة الداعمة لجھود تطویر األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد،  

التأكد من وجود  وأھمیة  ،  قیام البنوك التجاریة بتنفیذ العملیات المالیة الرقمیة واستخدام التقنیات المالیة الحدیثةوكذلك  

وأمن المعلومات، وتوفیر البنیة التحتیة المالءمة وتوفیر    األمن السیبراني  تعزیز إجراءات وتدابیر وأطر واضحة ل

نقطاعھ یؤدي إلى حدوث  إ نترنت، حیث إن  دیلة في حال انقطاع اإل ھتمام بخطط ب اإل  ك كذل  . الدعم التقني المناسب

كما من األھمیة بمكان مواصلة تعزیز منظومة اإلمتثال وإدارة المخاطر لدى القطاع المالي وتطویر    مخاطر تشغیلیة.

  وزیادة   والمالیة  ةالتقنیات المالیة الحدیثة في تنفیذ العملیات المصرفی  منھجیاتھا لمواجھة التحدیات المرتبطة بمخاطر

لوجھ   وجھاً  العمالء  مع  التواصل  دون  تنفذ  العملیات  أن  خصوصاً  اإلرھاب،  وتمویل  األموال  غسل  مخاطر 

(Nonface to face)  ،  أھمیة تطویر مبادئ الستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في ھذه المرحلة بشكل آمنتبرز ھنا. 

 . والتوقیع اإللكتروني )eKYC(كذلك من األھمیة بمواصلة الجھود المتعلقة باستخدام الھویة الرقمیة ونموذج 
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 مؤشرات اإلستقرار المالي: المنھجیات واألغراض 
 

ھا. كما أن مواجھة  رارالمالیة والمصرفیة وتھدد استق  تعد األزمات المالیة من أبرز التحدیات التي تواجھ األنظمة

السلطات الرقابیة  تسعى  األزمات والتقلبات المالیة والحفاظ على االستقرار المالي من أھم األھداف الرئیسة التي  

لتحقیقھا. لذلك برزت الحاجة إلى بناء مؤشر یعبر عن حالة النظام المالي في الدول العربیة من خالل مجموعة من 

 التحدیات التي تواجھ ھذا النظام.  المتغیرات یمكن من خاللھا تحدید
 

والجزئي،   الكلي  المستوى  المستمرة على  الرقابة  لعملیة  أنظمة جدیدة  الرقابیة  السلطات  ھذا اإلطار، طورت  في 

تمثلت في تطویر أنظمة اإلنذار المبكر ومؤشرات االستقرار المالي، وذلك لتقییم مدى استقرار القطاع المالي. حیث  

اال مؤشرات  تخفیض  تُعتبر  عن  فضالً  األزمات،  حدوث  احتمالیة  من  یقلل  مبكر  إنذار  نظام  بمثابة  المالي  ستقرار 

لموضوع مؤشرات االستقرار   تكالیف معالجة آثارھا. لذا فإن معظم السلطات الرقابیة أصبحت تولي اھتماماً بالغاً 

إضافة   المالي،  القطاع  یواجھھا  قد  التي  التحدیات  على  التعرف  بھدف  التدخل المالي،  وكیفیة  توقیت  تحدید  إلى 

 المناسبین.  
 

المالي، حیث   القطاع  للتعامل مع  إطار احترازي  التجارب أھمیة وجود  تواجھ    إنأثبتت  التي  التحدیات  أبرز  من 

السلطات الرقابیة المشرفة على القطاع المالي و/أو المصرفي، ھو ضمان وجود إشراف فعال على المستویین الكلي  

بتوقع   یبدأ  أن  المصرفیة یجب  مع األزمات  التعامل  فإن  بالتالي،  المالي.  االستقرار  للحفاظ على  وذلك  والجزئي، 

حترازیة الكلیة وذلك لتحدید ومراقبة والحد من المخاطر على النظام  م تبني الرقابة اإلاألزمة قبل حدوثھا، ومن ث

 .المالي ككل
 

 ستقرار المالي الھدف من تطویر مؤشر اإل 
المالي   االستقرار  مستوى  یقیس  كمي  مؤشر  وجود  ضرورة  من  المالي  االستقرار  مؤشر  تطویر  أھمیة  تنبع 

للتوجیھ واإلنذار المبكر، حیث ینذر متخذي القرار وواضعي السیاسات باحتمال تعرض بموضوعیة ویعمل كأداة  

تبرز أھمیة تطویر مؤشر   .النظام المالي ألزمة مالیة قبل وقوعھا، التخاذ ما یلزم من سیاسات وإجراءات وقائیة

 قیاسي لالستقرار المالي من خالل ما یلي:
 

 المالي مبنیة على مقاییس كمیة وموضوعیة.  یسمح بأن تكون عملیة تقییم سالمة النظام  -

 یساعد على ترسیخ مبدأ الشفافیة واإلفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملین مع النظام المالي.  -

 توجیھ االنتباه للظواھر المختلفة (ال سیما النظامیة).  -

 مقارنة أداء القطاع المالي بین الدول.   -

 المھمة ومقارنتھا عبر الزمن (من خالل رسم خارطة المخاطر).مراقبة تطور بعض المتغیرات  -

یعد مؤشر االستقرار المالي أداة تكمیلیة ألنظمة اإلنذار المبكر واختبارات األوضاع الضاغطة، من خالل ما یعكسھ  -

 ویحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي. 

الفصل التاسع
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 تطورات في القطاع المالي ومستوى المخاطر المحتملة.یعد مؤشر االستقرار المالي أداة تعكس أھم ال  -

 
تتطلب عملیة بناء المؤشر توفر قاعدة بیانات شاملة، حیث أن رصد وتقییم المخاطر النظامیة المحتملة ینبغي أن یستند  

االحترازیة وأسواق رأس  إلى مجموعة واسعة من البیانات ذات الصلة على مستوى االقتصاد الكلي ومؤشرات الرقابة  

المال والعقارات، فضالً عن البیانات التي یتم الحصول علیھا من السوق، إذ أن تطویر الھیكل المناسب واإلجراءات  

كبیراً،   لجمع كافة أنواع البیانات ذات الصلة وبطریقة تضمن السریة التامة في استخدام البیانات الدقیقة، تمثل تحدیاً 

قتصاد، والخبرة اإلشرافیة، فضالً عن  رصد حاالت التعرض طور التحلیل والمعرفة بالسوق واإلاألمر الذي یتطلب ت

 للمخاطر في األسواق والمؤسسات المالیة. 

 
 بخصوص مؤشر اإلستقرار المالي الدراسات والتجارب الدولیة

) ببناء 2006جیرسل وھیرمانك (قام  ھنالك العدید من الدراسات التي حاولت إیجاد مؤشر یقیس االستقرار المالي، فقد  

استناداً إلى قیم مؤشرات المتانة المالیة الرئیسیة للبنوك، حیث    ،مؤشر إجمالي لالستقرار المالي في جمھوریة التشیك

المعیاریة المنھجیة  باستخدام  البیانات  تطبیع  في   (Standardization)  21تم  االعتماد  تم  التي  المتغیرات  وتجمیع 

بناًء على اجتھاد وخبرة    ، كما تم تعیین أوزان ترجیحیة لكل متغیر  ، اختیارھا على أفضل الممارسات الدولیة الحدیثة

 الذین قاموا بتطویر المؤشر كما یلي: 

ة طردیة) على مؤشر  وتأثیرھا إیجابي (عالق  ،22في المائة    5نسبة كفایة رأس المال: أُعطیت وزن ترجیحي   .1

 االستقرار المصرفي. 

  25وقد أُعطیت وزن ترجیحي    ، جودة االصول: ممثلة بنسبة التسھیالت الغیر عاملة إلى اجمالي التسھیالت .2

 سلبي على المؤشر (عالقة عكسیة).   وتأثیرھا في المائة

على   .3 العائد  بنسبتي  ممثلة  الملكیة  األصول،الربحیة:  حقوق  على  وزن   ،والعائد  الربحیة  معامل  أُعطي  وقد 

 وتأثیره ایجابي على المؤشر.  ،في المائة 25ترجیحي 

ونسبة االصول عالیة السیولة إلى ودائع    األصول،السیولة: ممثلة بنسبتي االصول عالیة السیولة إلى اجمالي   .4

 ایجابي على المؤشر. وتأثیرھا  ،في المائة 25وقد أُعطیت وزن ترجیحي  ،العمالء

  ، مخاطر سعر الفائدة: ممثلة بنسبة صافي مراكز إجمالي المیزانیة العمومیة لثالثة أشھر إلى إجمالي األصول .5

   .وتأثیرھا ایجابي على المؤشر في المائة 10وقد أُعطیت وزن ترجیحي 

األجنبیة إلى رأس المال  مخاطر سعر الصرف: ممثلة بنسبتي القیمة المطلقة لصافي إجمالي المراكز بالعملة   .6

والقیمة المطلقة لصافي مراكز المیزانیة العمومیة بالعملة األجنبیة إلى رأس    ،)TIER 1 capitalاألساسي (

 وتأثیرھا سلبي على المؤشر.  في المائة 10وقد أُعطیت وزن ترجیحي  ،)TIER 1 capitalالمال األساسي (
 

 
النحراف  ومن ثم قسمة قیمة الناتج على ا  )من قیمة المؤشر(  (µ)رح قیمة الوسط الحسابي  طعن طریق  (di)  مؤشرات الفرعیة  تم تطبیع ال  21

      لكل مؤشر وفق المعادلة  ) σ(المعیاري 
الفترة   یشیر الباحث بأن السبب وراء إعطاء نسبة كفایة رأس المال وزن قلیل ھو لتخفیف أثرھا على المؤشر وذلك ألن القیم كانت عالیة جداً خالل  22
 ي للقیم والذي قد یخلق تشوھاً في المؤشر.) األمر الذي یؤدي إلى زیادة في قیمة المتوسط الحساب2000-2003(
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حیث استخدم ست مؤشرات فرعیة    ،) ببناء مؤشر القوة المالیة2006(  التركيقام البنك المركزي    من جانب آخر،

ومخاطر أسعار    ،ومخاطر أسعار الصرف  ،والربحیة  ،والسیولة  ،وجودة الموجودات  ،كفایة رأس المال  :تغطي

 إال أنھ تم اعطاء المتغیرات أوزان ترجیحیة متساویة.   ،الفائدة 
 

قتصاد  خالل األزمة المالیة العالمیة األخیرة، عمل كارداریلي، إلكداغ، والل ضمن تقریر آفاق اإلمن جانب آخر،  

تمدوا متوسطاً  إعو  ،لإلشارة إلى نوبات التوتر المالي  ،على بناء مؤشر اإلجھاد المالي  ،(2008-2011)العالمي  

لسبع متغیرات مرتبطة بعائدات سوق   متكافئاً    ،الحكومیةوالدیون    ، والعمالت األجنبیة  ، األوراق المالیةمرجحاً 

فئات وھي:   3والربحیة المصرفیة، تم تقسیم ھذه المتغیرات إلى    ، والسیولة  ،والمخاطر  ،حتیاطیات الدولیةواإل

البنوك،   المالیةوقطاع  األوراق  الطریقة  ،  سوق  باستخدام  التطبیع  منھجیة  تطبیق  تم  وقد  الخارجي.  والصرف 

للمتغیرات المعیا الفردیة   ،ریة  المتغیرات  إلى مؤشر   ،ومن ثم تجمیع  المرجحة للوصول  المتوسطات  باستخدام 

 اإلجھاد المالي الكلي.
 

متغیر تتعلق بنمو   20یتكون من   ،ستقرار الكلي للنظام المالي الروماني) مؤشراً لإل2010وضع ألبلیسكو (كذلك  

من  ،قتصاد الدولي، حیث تم إعطاء وزن أكبر للقطاع المصرفيوضعف وسالمة النظام المالي باإلضافة إلى اإل

نظراً إلى أن القطاع المصرفي یتسم بأھمیة كبیرة في   ،ستخدام معظم المتغیرات من واقع مؤشرات البنوكإخالل  

حیث   الروماني،  المالي  التجریبي  ستخدام إ م  ت النظام  التطبیع  منھجیة  استخدام  تم  البیانات  تطبیع    23عملیة 

(Empirical Normalization)  :وفق اآلتي 

 تم تجمیع المؤشرات الفردیة في أربعة مؤشرات مركبة وھي: .1

 مؤشر التنمیة المالیة (یتكون من أربع مؤشرات فردیة).  أ.     

 مؤشر الضعف المالي (یتكون من ثماني مؤشرات فردیة).   ب.    

 مؤشر السالمة المالیة (یتكون من خمس مؤشرات فردیة).   ج.   

 قتصادي العالمي (یتكون من ثالث مؤشرات فردیة). مؤشر المناخ اإل د.    

وذلك بالوسط الحسابي الترجیحي للمؤشرات المركبة   ،. بعد تطبیع قیمة المؤشرات، تم حساب المؤشر النھائي2

 األربع. 
 

ستقراره  إحالة    لتقییم  ،) على تطویر مؤشر تجمیعي لقطاع ماكاو المصرفي 2011عمل تشینغ وتشوي (من جانبھ، 

المبكر اإلنذار  التي    ، في إطار نظام  المختارة  المؤشرات  لمجموعة من  المؤشر كمتوسط مرجح  تم تطویر  حیث 

 ستقرار المالي كما یلي: تغطي جوانب مختلفة من اإل

منھجیتین مختلفتین .1 باستخدام  البیانات  تطبیع  التجریبي  :وھما  ،تم  التطبیع  ومنھجیة  المعیاریة  وتم    ،المنھجیة 

ستقرار المالي (وقد كانت  ستكمال بناء مؤشر اإلإفي    ه ھجیة على حدستخدام البیانات المطبعة الناتجة من كل منإ

 . نتائج المؤشر متناسقة بشكل كبیر عند تطبیق أي من المنھجیتین)

 
ثم قسمة الناتج على مدى  )( للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر     (min)عن طریق طرح القیمة الصغرى  (di)  مؤشرات الفرعیةتم تطبیع ال  23

    المؤشر الفرعي وفق المعادلة
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أنھ تم    ،تم جمع البیانات المطبعة في مؤشر واحد باستخدام الوسط الحسابي  .2 عطاء وزن موحد لجمیع  إعلماً 

 الفرعیة.البیانات ضمن المؤشرات  

المالیة  إ تم   .3 الھشاشة  مؤشر  المالیة،  المتانة  (مؤشر  الثالث  الفرعیة  للمؤشرات  الترجیحي  المتوسط  حتساب 

بحیث تم اعطاء مؤشر المتانة    ،لحساب مؤشر تجمیعي لالستقرار المالي  ،قتصادیة االقلیمیة)ومؤشر البیئة اإل

والذي یوضح مدى أھمیتھ بتأثیره على االستقرار    ،بناًء على اجتھاد الباحث   في المائة  60ترجیحي    المالیة وزن 

 للمؤشرین المتبقیین.  في المائة 40وتم اعطاء وزن ترجیحي  ،المالي
 

ستخدم منھجیة تجمع بین  إ بحیث    ،ستقرار القطاع المصرفيإبتطویر مؤشر    ، فقد قام البنك المركزي النیجیريأما  

 السالمة المصرفیة ونقاط الضعف في االقتصاد الكلي وتأثیر البیئة المالیة الخارجیة كالتالي:

 ستخدام المنھجیة المعیاریة.إ في عملیة تطبیع البیانات تم  .1

تم تقسیم البیانات إلى مؤشرات فرعیة وھي مؤشر المتانة المصرفیة، مؤشر الھشاشة المصرفیة ومؤشر البیئة   .2

 قتصادیة. اإل

 حتساب المؤشر الفرعي بجمع البیانات المطبعة على عددھا (الوسط الحسابي). إتم   .3

 تم جمع المؤشرات الفرعیة الثالث مضروبة بالوزن الترجیحي لكل منھا.   .4

  
-1997باستخدام بیانات القطاع المصرفي خالل الفترة (  ،ستقرار مالي كليإ قام بنك جامایكا بتطویر مؤشر  كما  

ت2010 إلى  العوامل اإل) باإلضافة  الجزئیة،  جمیع  المالي.  والدولیة في مقیاس واحد لإل   ،الكلیةوقتصادیة  ستقرار 

ستقرار المالي، وھي: مؤشر  بحیث تغطي جمیع جوانب اإل   ،متغیراً ضمن أربع مؤشراٍت فرعیة   19ختیار  إ حیث تم  

ستقرار  إقتصادیة العالمیة؛ لبناء مؤشر  التطور المالي، مؤشر الضعف المالي، مؤشر المتانة المالیة ومؤشر الحالة اإل

 مالي كلي حسب الخطوات التالیة:

 ستقرار المالي (إیجابي أم سلبي). تم تعدیل البیانات حسب تأثیرھا على اإل .1

 تم تطبیع البیانات حسب منھجیة التطبیع التجریبي.  .2

 مؤشرات الفرعیة األربعة.حتساب المؤشرات الفرعیة كمتوسط بسیط لمجموع البیانات على عددھا، وذلك للإ تم   .3

حتساب مؤشر االستقرار المالي كمتوسط مرجح للمؤشرات الفرعیة، وقد تم تحدید أوزان ھذه المؤشرات  إتم   .4

  8حیث تم إعطاء مؤشر الضعف المالي أعلى وزن كونھ یتضمن    ،حسب عدد المتغیرات الخاصة بكل مؤشر

 متغیرات فقط.  3قتصادیة العالمیة كونھ یتضمن  متغیرات، بینما أقل وزن كان من نصیب مؤشر الحالة اال

 .)(Monte Carlo Simulationھذا باإلضافة إلى التنبؤ بقیمة المؤشر لمدة سنة مستقبلیة وفق منھجیة  .5
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 في الدول العربیة ستقرار المالي مؤشر اإلأوالً: 

   [The Arab Financial Stability Index (AFSI)]  في الدول العربیةستقرار المالي  إعداد مؤشر اإل

ستقرار  ھتمام متزاید لدى الدول العربیة لتطویر مقیاس كمي یعبر عن حالة النظام المالي وسالمتھ، كمؤشر اإلإھنالك  

ستقرار المالي عبر الزمن، علماً أنھ من الممكن  المالي الكلي، بما یسھل عملیة المقارنة بین الدول وتحلیل حالة اإل

قتصادیة لتلك الدول. في ضوء أن  المنھجیات من دولة إلى أخرى حسب طبیعة النظام المالي والبیئة اإلأن تختلف  

ستقرار مالي یُراعي خصوصیة أنظمتھا إعدد من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة قامت بتطویر مؤشر  

دة على مستوى كل دولة عربیة. في ضوء ستخدام منھجیة بمتغیرات موحإقتصادیة، فمن الصعوبة بمكان  المالیة واإل

ستقرار المالي في الدول العربیة بتطویر مؤشر تجمیعي ذلك، قام صندوق النقد العربي بالتعاون مع فریق عمل اإل

ستقرار المالي على صعید المنطقة العربیة ككل. ، یھدف إلى قیاس مستوى اإلفي الدول العربیةستقرار المالي  لإل

العربي بالتعاون مع فریق عمل االستقرار المالي باستمرار إلى مراجعة وتطویر المؤشر بصفة  یسعى صندوق النقد  

 ستثماریة.قتصادیة واإلدوریة، أخذاً باالعتبار التطورات الحاصلة في القطاع المالي والبیئة اإل

 

 (AFSI) في الدول العربیةستقرار المالي مكونات مؤشر اإل

 

یتكون المؤشر من :  في الدول العربیةستقرار المالي  مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب   . أ

 ): 8-1على النحو التالي، مفصلة في الجدول رقم ( أربعة مؤشرات رئیسة
 

مؤشرات فرعیة، وھي: نسبة كفایة رأس المال، ونسبة الدیون غیر    10مؤشر القطاع المصرفي: یتكون من   .1

العاملة إلى إجمالي الدیون، ونسبة صافي الدیون غیر العاملة إلى قاعدة رأس المال، ونسبة تغطیة مخصصات  

القروض، ونسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة، ونسبة إجمالي الدیون إلى إجمالي ودائع العمالء، 

ة إجمالي المصروفات من غیر الفوائد إلى ونسبة العائد على األصول، ونسبة العائد على حقوق الملكیة، ونسب

 إجمالي الدخل، ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل. 
 

الكلي: یتكون من   .2 المحلي اإلجمالي باألسعار   6مؤشر االقتصاد  الناتج  مؤشرات فرعیة، وھي: معدل نمو 

الدین الحكومي إلى الناتج المحلي  الجاریة، ونسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة 

اإلجمالي، ومعدل نمو اإلیرادات الحكومیة، ومعدل التضخم، ونسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي 

 اإلجمالي. 
 

مؤشر سوق رأس المال: یتكون من مؤشرین فرعیین، وھما: المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، ونسبة   .3

 لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة.القیمة السوقیة 

 
اإل .4 فجوة  یقیس  واحد  مؤشر  من  یتكون  المالیة:  الدورة  اإلمؤشر  نسبة  بین  الفرق  أي  الممنوح  ئتمان،  ئتمان 

-للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وبین اتجاه ھذه النسبة على المدى الطویل باستخدام ھودریك

 .  (The Hodrick–Prescott filter) بریسكوت فلتر
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 ) AFSI( في الدول العربیةستقرار المالي مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب  :)9-1الجدول رقم (
المؤشر  
 المتغیرات الفرعیة  المتغیرات  الرئیسي 

مؤشر  
القطاع  

  المصرفي

 نسبة كفایة رأس المال  كفایة رأس المال 

 جودة األصول 

 الدیون غیر العاملة إلى اجمالي الدیون

صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح المخصصات إلى قاعدة  
 رأس المال 

 نسبة التغطیة (المخصصات إلى الدیون غیر العاملة) 

 السیولة 
 نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة 

 العمالءنسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي ودائع 

 الربحیة 

 ) ROAنسبة العائد على األصول (
 )ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (

 اجمالي المصروفات (من غیر الفوائد) إلى اجمالي الدخل  

 ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 قتصاد الكلي  مؤشر اإل

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة عجز الحساب 

 نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
 معدل نمو اإلیرادات الحكومیة 

 معدل التضخم 
 نسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 مؤشر سوق رأس المال  

 المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

 السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي القیمة 

 مؤشر الدورة المالیة  
للقطاع   الممنوح  االئتمان  نسبة  بین  (الفرق  اإلئتمان  فجوة 
النسبة على   اتجاه  وبین  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الخاص 

 المدى الطویل) 
 

نستعرض فیما یلي طریقة احتساب مؤشرات  :  طریقة إحتساب المتغیرات المستخدمة في المؤشر وداللتھا .ب

 :وداللتھا

 
وفقاً لمعیار بازل، فإن نسبة كفایة رأس المال تشمل جمیع عناصر رأس المال    :نسبة كفایة رأس المال .1

(Tier1+Teir2)  إلى (الطروحات)  الرقابیة  التعدیالت  استبعاد  لمخاطر  بعد  المرجحة  الموجودات 

تتمثل في تعزیز   Ⅲجمیع األوقات. ولعل أھم التعدیالت ضمن معیار بازل  االئتمان والسوق والتشغیل في  

البنوك من خالل احتفاظھا برؤوس أموال بجودة ونوعیة   وتحسین نوعیة وكمیة رؤوس األموال لدى 

عالیة، تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة المخاطر واستیعاب الخسائر. وحسب ھذا المعیار، فإن تعریف  

علماً   على الجزء الذي یتصف بأعلى جودة والمسمى "حقوق حملة األسھم العادیة"،  رأس المال یرتكز
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في المائة من   10.5فإن رأس المال التنظیمي للبنوك یجب أال یقل عن  ،  Ⅲأنھ بموجب مقررات بازل  

 .األصول المرجحة بالمخاطر

تقیس سالمة ومتانة المراكز المالیة  في ھذا اإلطار، تعتبر نسبة كفایة رأس المال من أھم النسب التي      

للبنوك، حیث تعزز كفایة رأس المال قدرة البنوك على مواجھة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي  

على  إیجابي  تأثیر  لھا  كان  كلما  معینة  حدود  النسبة ضمن  ھذه  زادت  وكلما  المودعین.  أموال  حمایة 

 . ستقرار الماليإلا
 

تعكس ھذه النسبة جودة أصول القطاع المصرفي، فكلما  إلى اجمالي الدیون:    نسبة الدیون غیر العاملة .2

أھم النسب التي تقیس جودة األصول  انخفضت، كلما زاد مستوى اإلستقرار المالي. تُعتبر ھذه النسبة من  

 لدى البنوك، حیث إن مخاطر اإلعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبھا من نوعیة األصول.  
 

إن انخفاض ھذه النسبة    الدیون غیر العاملة (بعد طرح المخصصات) إلى قاعدة رأس المال:نسبة صافي   .3

 یدل على انخفاض مخاطر االئتمان لدى القطاع المصرفي، وبالتالي مستوى استقرار مالي أعلى.
 

العاملة):   .4 غیر  الدیون  إلى  (المخصصات  التغطیة  أخذاً  نسبة  المخصصات  جمیع  النسبة  ھذه  تشمل 

، حیث إن حجم المخصصات یُعبر بشكل أكبر عن  ) IFRS9ار المعیار الدولي للتقاریر المالیة (باالعتب

وبناء مخصصات    (IFRS9). إن تطبیق معیار  قدرة القطاع المصرفي على مواجھة مخاطر االئتمان

اإلئتمان،  إضافیة بشكل تحوطي منذ الیوم األول لمنح اإلئتمان، وبحیث یأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي لتعثر  

 سیُعزز من قدرة البنوك على مواجھة مخاطر اإلئتمان. 
 

تقیس ھذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على  نسبة األصول السائلة إلى إجمالي اإللتزامات السائلة:   .5

(حسب   المستقرة  األموال  قاعدة  أو  الجودة  عالیة  السائلة  األصول  من  األجل  قصیرة  بالتزاماتھ  الوفاء 

 . (LCR)ستخدام معیار تغطیة السیولة خدم في الدولة). ویُمكن قیاسھا بإالتعریف المست 
 

العمالء:   .6 اجمالي ودائع  القروض إلى  للتنبؤ  نسبة اجمالي  ھامة  أداة  الودائع  إلى  القروض  نسبة  تُعتبر 

بإمكانیة تعرض القطاع المصرفي لتحدیات إضافة لقیاس قدرتھ على تغطیة القروض بتمویل مستقر،  

ون من ودائع األفراد وودائع الشركات غیر المالیة. فعندما تتجاوز القروض قیمة الودائع، تواجھ  غالباً یتك

البنوك فجوة تمویل تؤدي إلى تقیید دخولھا إلى األسواق المالیة. وكلما كانت فجوة التمویل كبیرة كلما  

ة ال تراعِ ھیكل اإلستحقاق  زادت إحتمالیة تعرض البنوك لمخاطر السیولة، لكن في المقابل، فإن ھذه النسب

لكل من التسھیالت والودائع، حیث من المعروف أن آجال التسھیالت تكون عادةً أطول زمنیاً من آجال  

 الودائع. 
 

یشیر معدل العائد على الموجودات بصورة أساسیة إلى كفاءة عملیة ):  ROAنسبة العائد على األصول ( .7

المصرفي على المحافظة على األصول، وتنمیتھا من خالل تحقیق عوائد  ئتمان، وقدرة القطاع  منح اإل 

 مناسبة علیھا، مما یعزز من تدفق االستثمارات للقطاع المصرفي، وزیادة درجة الثقة في سالمتھ.
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8. ) الملكیة  حقوق  على  العائد  مستویات  ):  ROEنسبة  الملكیة ضمن  على حقوق  العائد  معدل  بقاء  إن 

األداء الجید للبنوك وفاعلیتھا في استخدام رأسمالھا، األمر الذي یعزز من قدرتھا  موجبة جیدة یشیر إلى  

 على مواجھة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لھا مستقبالً.
 

تعتبر نسبة إجمالي المصروفات (من نسبة اجمالي المصروفات (من غیر الفوائد) إلى اجمالي الدخل:   .9

) للبنوك، فارتفاع النسبة  CIRأھم النسب التي تقیس الكفاءة التشغیلیة (  غیر الفوائد) إلى إجمالي الدخل من

 یدل على وجود ضعف لدى القطاع المصرفي في التحكم في مصاریفھ. 
 

عتمادھا  إیقیس ھذا المؤشر الكفاءة التشغیلیة للبنوك، من خالل  :  دة إلى اجمالي الدخلئنسبة ھامش الفا  .10

 على تحقیق إیرادات من أعمالھا الرئیسة المتمثلة في دورھا كوسیط بین المدخرین والمستثمرین.
 

رتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي یعكس إمن المعروف أن  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي:   .11

انخفاض معدل النمو االقتصادي یؤدي إلى زیادة الدیون غیر العاملة، نتیجة  قوتھ. كما أن  قتصاد وحالة اإل

 قتصادي، وبالتالي تراجع قدرة العمالء على سداد دیونھم. تراجع النشاط اإل
 

إن وجود عجز جوھري في الحساب الجاري  نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي:    .12

 ستقرار المالي. قتصاد الكلي، األمر الذي یؤثر بشكل سلبي على اإل كان ھنالك خلالً في اإلیبین فیما إذا 
 

إن ارتفاع الدین الحكومي بشكل كبیر قد یكون لھ  :  نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي .13

 ستقرار المالي.أثر سلبي على اإل
 

نمو اإلیرادات الحكومیة (من غیر المنح) وتنوعھا لھ  إن ارتفاع معدل  :  اإلیرادات الحكومیة   معدل نمو .14

 ستقرار المالي.أثر إیجابي على اإل
 

ستقرار األسعار على المدى المتوسط  إتصاد الكلي ھو في المقام األول قستقرار اإل إإن  معدل التضخم:  .15

ستقرار  ي على اإلوالطویل، أي أنھ كلما زادت نسبة التضخم قلت القوة الشرائیة للعملة، مما یحدث أثر سلب

 المالي. 
 

حتیاطیات األجنبیة لدى البنك  كلما زادت اإلحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي:  نسبة اإل  .16

تعزز   كلما  اإلإالمركزي  على  ایجاباً  ینعكس  مما  المحلیة،  العملة  والمالي  ستقرار  النقدي  ستقرار 

 قتصادي. واإل
 

النقد    .17 لصندوق  المركب  ب  :العربيالمؤشر  الصندوق  سوق.  إیقوم  بكل  خاص  مؤشر  حتساب 

بالدوالر   وھذه  األسعار  وتحتسب  المتسلسل.  باش  مؤشر  باستخدام  السوقیة  بالقیمة  مرجحة  المؤشرات 

ستیعاب التغیرات في القیمة  ویتم قیاس التغیر في قیمة المكونات، معدلة إل   ة.األمریكي في نھایة الفتر

إضافة أو حذف أسھم من المؤشر. یقیس المؤشر المركب أداء األسواق المالیة العربیة  السوقیة الناتجة عن  

 مجتمعة.
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بحسب معاییر المؤسسات المالیة العالمیة، فإن  القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي:    .18

یعتبر من أھم المؤشرات  مؤشر القیمة السوقیة لألسھم المدرجة بأسواق المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي،  

التي یتم أخذھا بعین االعتبار عند إعداد تقاریر التنافسیة للدول على المستوى الدولي. في كثیر من األحیان  

یكون النمو في القیمة السوقیة سببھ عدة عوامل إیجابیة، بما یشمل تحسن أسعار أسھم الشركات المتداولة  

دة رؤوس أموال شركات مدرجة، وتدفق استثمارات أجنبیة  في األسواق، وإدراج شركات جدیدة أو زیا

 جدیدة، وثقة المستثمرین. 
 

تبرز أھمیة البحث مستقبالً في تضمین المؤشر القیاسي ألسعار األسھم والمؤشر القیاسي ألسعار العقارات  

والعقارات. تقوم بعض الدول ضمن مؤشر االستقرار المالي، فھي المعاییر األنسب لقیاس فقاعات األسھم  

بمقارنة المؤشرین من منظورین، األول، یتمثل في مقارنة ارتفاع المؤشرین مع سنة األساس، والثاني،  

یتم فیھ مقارنة النمو السنوي للمؤشرین مع معدل نمو التضخم لمعرفة مدى االنسجام. ومن المعلوم أن  

  – ). علماً أنھ لم یتم األخذ بھما  Financial Cycleھذین المؤشرین أساسیین الحتساب الدورة المالیة (

 ضمن المنھجیة، نظراً لعدم احتسابھما في العدید من الدول العربیة.  -بالرغم من أھمیتھما
 

ئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبین  فجوة اإلئتمان (الفرق بین نسبة اإل .19

 :فیما یخص منھجیة احتساب فجوة االئتمان فسیتم استخدام المنھجیة التالیةتجاه النسبة طویل األجل): إ
 

ئتمان الخاص لجمیع الدول في بسط النسبة. وكذلك إیجاد ناتج جمع الناتج المحلي  إیجاد ناتج جمع اإل -

 في مقام النسبة. االجمالي 
 

 والفجوة لھذه النسبة. (Hodrick–Prescott filter)حتساب االتجاه باستخدام إتم   -
 

القادمة،   سیتم السنوات  باإل  في  تقریراألخذ  في  ورد  ما  العالمیة  عتبار  التنمیة  مركز  عمل                                فریق 

) Making Basel III Work for Emerging Markets and Developing Countries  الذي انتقد (

) بناًء على االتجاه طویل األجل لنسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، حیث  CCyBإحتساب (

النسبة بعد األزمة أوصى التقریر أن یكون االتجاه قصیر األجل ولیس طویل األجل (وعلیھ تم اعتماد اتجاه  

عدمھ) من  الخاص  لالئتمان  مفرط  نمو  وجود  الختبار  األخیرة  العالمیة  أھم  .  المالیة  من  النسبة  ھذه  تُعتبر 

ن زیادة  إالمؤشرات والمقاییس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامیة التي قد تؤثر على النظام المالي ككل،  

ئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، تدل على توجھ جزء كبیر من التسھیالت لتمویل أغراض  الفجوة بین نمو اإل

قتصادي في حال كانت التسھیالت موجھة نحو شراء السلع  ستھالكیة غیر منتجة، قد تؤدي الى تباطؤ النمو اإلإ

 ستقرار المالي. المستوردة، بما ینعكس سلباً على المیزان التجاري واإل 

 ان المؤشرات المستخدمة في المنھجیة أوز      

صندوق   تساب األوزان من خالل إیجاد معدل األوزان الترجیحیة التي قامت المصارف المركزیة بتزویدإحتم  

ستبعاد أعلى وأدنى قیمة،  إ ستقرار المالي في الدول العربیة، بعد  بھ من خالل أعضاء فریق اإلالنقد العربي  
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یبین تفاصیل ھذه األوزان، علماً أنھ تم   ) 2-9(، والجدول رقم (Outliers)دخال القیم المتطرفة إ وذلك لتجنب 

 :(Expert Judgment)ختیار األوزان بناًء على آراء الخبراء إ
 

 (AFSI) في الدول العربیةستقرار المالي مؤشر اإلالمتغیرات المستخدمة في منھجیة إحتساب  :)2-9الجدول رقم (

 المتغیرات الفرعیة  المتغیرات  تغیر الرئیس الم
(بعد   wالوزن الترجیحي 

حذف القیمة الصغرى 
 والعظمى)

وزن المؤشر  
 ) wالرئیس (

 
 

 الصیغة المستخدمة 

مؤشر القطاع المصرفي  
)BI(   

كفایة 
رأس  
 المال 

 %13.0 نسبة كفایة رأس المال 

53.0% 

 
جودة 
 األصول

اجمالي   إلى الدیون غیر العاملة
 %5.0 الدیون 

صافي الدیون غیر العاملة بعد  
قاعدة إلى  طرح المخصصات

 رأس المال 
5.0% 

  إلى نسبة التغطیة (المخصصات
 %5.0 الدیون غیر العاملة) 

 السیولة 

إلى   نسبة األصول السائلة
 %6.0 االلتزامات السائلة 

نسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي  
 %6.0 العمالء ودائع 

 الربحیة 

نسبة العائد على األصول  
)ROA( 3.0% 

نسبة العائد على حقوق الملكیة  
)ROE ( 3.0% 

اجمالي المصروفات من غیر  
 %4.0 اجمالي الدخل  إلى الفوائد

 %3.0 ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 ) EI(مؤشر االقتصاد الكلي 

المحلي  معدل نمو الناتج 
 %4.0 اإلجمالي 

24.0% 

إلى   نسبة عجز الحساب الجاري  
 %4.0 الناتج المحلي اإلجمالي 

نسبة الدین الحكومي إلى الناتج 
 %4.0 المحلي اإلجمالي 

 %4.0 معدل نمو اإلیرادات الحكومیة
 %4.0 معدل التضخم

إلى   نسبة االحتیاطیات األجنبیة
 %4.0 اإلجمالي الناتج المحلي  

 ) CI(مؤشر سوق رأس المال 

المؤشر المركب لصندوق النقد  
 %7.5 العربي

15.0% 
 

الناتج إلى  القیمة السوقیة لألسھم
 %7.5 المحلي اإلجمالي 

 ) FI(مؤشر الدورة المالیة 

(الفرق بین نسبة  االئتمانفجوة 
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص  
الى الناتج المحلي اإلجمالي وبین 

 اتجاه النسبة طویل األجل) 

8.0% 8% 
 

تمثل ق�مة المتغ�� �عد التطبيع  d* %100.0 %100.0 المجم�ع
  حسب ما يتم توض�حه الحقا� 
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 ستقرار المالي  عالقة المتغیرات المستخدمة في المنھجیة بمؤشر اإل

أن المتغیرات التي لھا  ،  (AFSI)) أثر المتغیرات المستخدمة في المنھجیة على مؤشر  3-9یُبین الجدول (  علماً 

 :عالقة عكسیة سیتم إعطائھا إشارة سالبة قبل تطبیع البیانات

 (AFSI) العربیةفي الدول ستقرار المالي مؤشر اإلعالقة المتغیرات المستخدمة ب :)3-9الجدول رقم (

ومؤشر    العالقة بین المتغیر المتغیرات الفرعیة  المتغیرات  تغیر الرئیسي الم
AFSI  

القطاع   مؤشر 
   BIالمصرفي 

 طردیة  نسبة كفایة رأس المال  كفایة رأس المال 

 جودة األصول 

 عكسیة الدیون غیر العاملة إلى اجمالي الدیون

المخصصات إلى  صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح  
 عكسیة قاعدة رأس المال 

 طردیة  نسبة التغطیة (المخصصات إلى الدیون غیر العاملة) 

 السیولة 
 طردیة  نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة 

 عكسیة نسبة اجمالي الدیون إلى اجمالي ودائع العمالء

 الربحیة 

 طردیة  ) ROAنسبة العائد على األصول (

 طردیة  )ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (

 عكسیة جمالي المصروفات من غیر الفوائد إلى اجمالي الدخل إ 

 طردیة  جمالي الدخل إھامش الفائدة الى 

 EIمؤشر االقتصاد الكلي 

 طردیة  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 عكسیة اإلجمالي نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي 

 عكسیة نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 طردیة  معدل نمو اإلیرادات الحكومیة 

 عكسیة معدل التضخم 

 طردیة  حتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة اإل

 CIمؤشر سوق رأس المال 
 طردیة  المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

 طردیة  القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 FIمؤشر الدورة المالیة 
فجوة االئتمان (الفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع  
النسبة   اتجاه  وبین  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الى  الخاص 

 طویل األجل) 
 عكسیة
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 (AFSI) العربیةفي الدول  ستقرار المالي منھجیة احتساب مؤشر اإل

 وفقاً ألفضل الممارسات الدولیة، سیتم إحتساب المؤشر سنویاً حسب المنھجیة التالیة:

 
 ) التالیة: Empirical Normalizationتحویل البیانات األساسیة إلى قیم معیاریة وفقاً للطریقة التجریبیة ( -1

=  jtd 

 : حیث

jtd =القیمة المعیاریة للمتغیر )j ) في الفترة (t .( 

 ). t) في الفترة (j: یمثل قیمة المتغیر ( 

Min .أقل قیمة للمتغیر خالل فترة االحتساب = 

Max  .أكبر قیمة للمتغیر خالل فترة االحتساب = 

 
 وفق الصیغة التالیة:  sub-indexترجیح المؤشرات الفرعیة  -2

 tI 

 
 حیث أن: 

 t:I  .یمثل قیمة المؤشر الفرعي 

n  .یمثل عدد المتغیرات : 

 : یمثل الوزن الممنوح للمتغیر. 

 ستقرار المالي وفق الصیغة التالیة: حساب المؤشر التجمیعي لإل -3

 

++=  tAFSI 

EI + CI +FI= BI +  

AFSI  العربي ستقرار الماليمؤشر اإل . 

i  : .األوزان الترجیحیة 

BI  :.مؤشر القطاع المصرفي  

EI  :قتصاد الكلي.مؤشر اإل   

CI :.مؤشر سوق رأس المال   

FI  :مؤشر الدورة المالیة . 

     tحتساب. :  العام الذي یتم فیھ اإل 

 نخفاض المخاطر). إستقرار المالي ( ) كلما زاد مستوى اإل1من ( (AFSI)قتربت قیمة المؤشر إكلما 
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 في الدول العربیة ستقرار المالي تحلیل نتائج إحتساب مؤشر اإل
 

مؤشر    ،بالتعاون مع فریق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربیة،  2020في عام  أطلق صندوق النقد العربي  

یأتي كما أشرنا سابقاً،    .(The Arab Financial Stability Index AFSI)   في الدول العربیةاإلستقرار المالي  

االستقرار المالي بموضوعیة ویعمل    مستوى أھمیة وجود مؤشر كمي یقیس  إطالق ھذا المؤشر السنوي، في ضوء  

 حتمال تعرض النظام المالي ألزمةإوواضعي السیاسات بمتخذي القرار    بّھحیث ین  ، كأداة للتوجیھ واإلنذار المبكر

بأن تكون عملیة تقییم  المؤشر  یسمح  وإستباقیة. كما    تخاذ ما یلزم من سیاسات وإجراءات وقائیةإل  ،قبل وقوعھا  مالیة

یساعد على ترسیخ مبدأ الشفافیة واإلفصاح،  ، وعلى مقاییس كمیة وموضوعیةبشكل مبني  سالمة النظام المالي  

نتباه للمخاطر النظامیة التي قد یتعرض  للسوق والمتعاملین مع النظام المالي، مع توجیھ اإلاحة مختلف المعلومات  وإت

إلى مراقبة تطور بعض المتغیرات المھمة ومقارنتھا عبر الزمن (من خالل رسم   لھا النظام المالي ككل، إضافةً 

اإل مؤشر  یعد  حیث  المخاطر).  المالي  خارطة  األوضاع ستقرار  وإختبارات  المبكر  اإلنذار  ألنظمة  تكمیلیة  أداة 

 الضاغطة، من خالل ما یعكسھ ویحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي.
 

نقطة   0.487نقطة مقابل    0.526لتبلغ    2021تحسنت قیمة مؤشر االستقرار المالي في نھایة عام  في ھذا اإلطار،  

 مدفوعاً بتحسن المؤشرات المالیة واإلقتصادیة 2021جاء إرتفاع المؤشر في نھایة عام  ، وقد 2020في نھایة عام  

، األمر الذي إنعكس بشكل نتیجة للجھود التي بذلتھا الدول العربیة للحد من تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد 

كنتیجة طبیعیة لتداعیات    2020إیجابي على اإلستقرار المالي، خصوصاً بعد إنخفاض قیمة المؤشر في نھایة عام  

. تجدر اإلشارة إلى أن قیمة المؤشر بلغت في أزمة فیروس كورونا المستجد وأثرھا على إقتصادات الدول العربیة

نقطة،   0.406نقطة، و  0.527نقطة، و 0.547نقطة، علماً أن قیمة المؤشر بلغت  0.564 حوالي  2019نھایة عام 

على التوالي. بالرغم من تداعیات جائحة كورونا   2015و  2016و  2017و  2018نقطة في نھایة األعوام    0.321و

تواجھھا  والتحدیات التي  إلى الظروف  الدول العربیة، إضافةً  إقتصادات  على  السلبیة  وإنعكاساتھا  غیر المسبوقة 

، إذ بلغ  2020مقارنةً مع عام    2021بمقدار مقبول في عام    إستطاع أن یتعافىبعض الدول العربیة، إال أن المؤشر  

حققت مستوى أعلى من متوسط قیمة المؤشر    2021نقطة، علماً أن قیمة المؤشر في عام    0.039  رتفاعاإلمقدار  

 نقطة.  0.473) الذي بلغ حوالي 2019-2015( ما قبل جائحة كورونا للفترة 
 

 ) 2021- 2015): قیمة مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربیة للفترة (1- 9شكل ( 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: صندوق النقد العربي 
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 ) 2021-2015للفترة ( ستقرار المالي في الدول العربیة): خارطة اإل2-9شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي                  

 

باستثناء مؤشر    2021في عام  جمیع المؤشرات الفرعیة    رتفعتأما على صعید تحلیل المؤشرات الفرعیة، فقد إ

لیصل ألعلى    )2020عام  العام السابق (أي في  إرتفع في    ، علماً أن مؤشر سوق رأس المال كان قدسوق رأس المال

نقطة في نھایة عام   0.071مقابل    2020نقطة في نھایة عام    0.150)، إذ بلغ  2020-2015قیمة لھ في الفترة (

المؤشر ، قد  2021في عام  أما  ،  2019 الواضح في   نقطة  0.102  لتصل إلى   تراجعت قیمة  بالرغم من التحسن 

المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وذلك بسبب تراجع مؤشر القیمة السوقیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي كأمر 

طبیعي ومتوقع بفعل تعافي اإلقتصاد (مقام النسبة في المؤشر)، فیما یخص تحقیق مؤشر سوق رأس المال في عام  

تحسن المؤشر المركب لصندوق النقد  ذلك إلى  یعود السبب في  )، ف2021- 2015ترة (أعلى قیمة لھ خالل الف  2020

الشركات المدرجة في أسواق  زیادة رؤوس أموال  إلى  العربي ومؤشر القیمة السوقیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

كب لصندوق النقد  عكس المؤشر المر. حیث  ثقة المستثمرینتعزیز  ستثمارات أجنبیة جدیدة، وإ ، وتدفق  رأس المال

ھذه  جاء أداء  األداء اإلیجابي لألسواق المالیة العربیة، وقد  العربي الذي یقیس أداء البورصات العربیة مجتمعة،  

أما بخصوص  .  األسواق المالیة في األسواق الناشئة واالقتصادات النامیةغالبیة  مع أداء    متماشیاً بشكل عام   األسواق

فقد    لدى البورصات العربیة بشكل إجمالي،  ألسھم األسواق المالیة إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة القیمة السوقیة  

إرتفعت بفعل تحسن القیمة السوقیة لدى عدد من البورصات العربیة أھمھا سوق أبو ظبي لألوراق المالیة والسوق  

دى معظم الدول العربیة بسبب تداعیات  المالیة السعودیة من جھة، ومن جھة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي ل

 . أزمة فیروس كورونا المستجد
 

اً رتفاعفیما یخص مؤشر القطاع المصرفي (المكون األكبر لمؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربیة)، فقد سجل إ

عام  ملحوظاً   بلغ  2021في  مقابل    0.293، حیث  عام    0.214نقطة  نھایة  في  ت 2020نقطة  بفعل  وذلك    حسن، 

بالتالي   التشغیلیة،  والكفاءة  والربحیة  والسیولة  المال  رأس  كفایة  مؤشرات  وخصوصاً  المالیة،  السالمة  مؤشرات 

، ذلك نتیجةً لتأثر التدفقات النقدیة لقطاعي  2020في عام    رتفاع في معدل التسھیالت المتعثرة من إحدث  تجاوز ما  

المستجد كورونا  فیروس  أزمة  بسبب  والشركات  المقابل،  ف   .األفراد  المال  ي  رأس  كفایة  مؤشرات  تحسن  یأتي 
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مرونة ومتانة وقدرة القطاع المصرفي على إستیعاب الصدمات، حیث من المعلوم أن أدوات رأس  والسیولة لتعكس  

من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالیة واإلقتصادیة والمخاطر المرتفعة   انتعزز  تینھام  تینأداالمال والسیولة  

تتمثل بتعزیز    Ⅲمن أھم التعدیالت ضمن معیار بازل  . یذكر في ھذا الصدد، أن  والتي من الممكن أن تتعرض لھا

عیة عالیة  حتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوإوتحسین نوعیة وكمیة رؤوس األموال لدى البنوك من خالل  

، إضافةً إلى وضع متطلبات كمیة للسیولة تعزز من ستیعاب الخسائرإتمتاز بقدرة مرتفعة على مواجھة المخاطر و

   . قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتھا على األجلین القصیر والطویل باستخدام أصول سائلة عالیة الجودة 
 

المتعلقة   IIIتبعت المصارف المركزیة نھجاً تحفظیاً بخصوص متطلبات بازل  إفیما یخص كفایة رأس المال، فقد  

بكفایة رأس المال، وذلك من خالل إصدار تعلیمات ومتطلبات رقابیة تتضمن إلزام البنوك التجاریة باإلحتفاظ بنسب  

في  قطاع المصرفي إضافةً إلى وضع قیود على توزیع األرباح في ال ،IIIأعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل 

   قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتھا وقدرتھا على مواجھة المخاطر. عزز من 2020نھایة عام 
 

،  جوانب عدة  إلى  من جھة أخرى، یُعزى السبب في تحسن مؤشرات السیولة لدى القطاع المصرفي في الدول العربیة  

المصرفي من خالل تخفیض أسعار الفائدة على  منھا: قیام المصارف المركزیة بضخ سیولة إضافیة في القطاع  

أدوات السیاسة النقدیة، وتطبیق أو تعزیز تطبیق معیاري نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر، وقیام بعض  

المصارف المركزیة بتخفیض أو تحریر بعض ھوامش رأس المال، وعدم رغبة البنوك بالمخاطرة، وغیرھا. بشكل 

أزمة فیروس كورونا المستجد والتحدیات والمخاطر المحیطة    المخاطر والتحدیات التي فرضتھابالرغم من  عام،  

توجھ عام في الدول العربیة نحو تبني   مؤشر القطاع المصرفي وجود  تحسنبالمنطقة العربیة، بیّنت نتائج تحلیل  

 لمؤشر متانة ومرونة القطاعكما عكست نتائج ا  ستقرار المالي.سیاسات إحترازیة متحفظة أسھمت في تعزیز اإل

   . واإلقتصادیة على إستیعاب الصدمات المالیةفي الدول العربیة وقدرتھ المصرفي 
 

من تخفیف تأثر القطاع المصرفي بمخاطر    9ة رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالی في السیاق نفسھ، ساھم تطبیق  

تقوم ببناء المخصصات بشكل یأخذ في اإلعتبار الجانب    على تطبیق ھذا المعیار، فإن البنوك  اإلئتمان، حیث بناءً 

البنوك لتعثر عمالء  المذكور  إن    ،بالتالي   .التنبؤي  المعیار  البنوك والتحوط    أدىتطبیق  تعزیز متانة ومالءة  إلى 

تزید من    )خاصة في بدایة التطبیق(للصدمات المحتملة، فالمخصصات اإلضافیة التي قد تنتج عن تطبیق المعیار  

قدرة البنوك على مواجھة المخاطر وتمثل حمایة إضافیة لرأس المال، حیث یعزز ھذا المعیار من تحوط البنوك  

من الیوم  قتصادي)  (بما یشمل البعد اإلعتبار البعد التنبؤي للخسائر  مخصصات تأخذ باإل  للمخاطر من خالل بناء

   وھذا بدوره یمثل ھامش تحوط إضافي یقلل العبء على رأس المال ویعزز من مالءة البنوك.   اإلئتمان،األول لمنح 

ي الدول العربیة، األمر الذي  من جانب آخر، تحسنت مؤشرات الربحیة والكفاءة التشغیلیة لدى القطاع المصرفي ف

إعتماداً   على تولید األرباح  بقدرة تشغیلیة  ھاكفاءة توظیف موجودات البنوك وتمتعفعالیة إدارة المخاطر ویُشیر إلى  

 على أعمالھا الرئیسة المتمثلة بالتوسیط المالي.  
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 ) 2021-2015للفترة ( ستقرار المصرفي في الدول العربیة): خارطة اإل3-9شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي                  

 
          

 

المؤشر   تحلیل  نتائج  أظھرت  آخر،  العربیة،في    تحسن طفیفمن جانب  الدول  في  الكلي  اإلقتصاد  حیث    مؤشر 

.  2020نقطة في نھایة عام    0.115، مقابل  2021نقطة في نھایة عام    0.116إرتفعت قیمة ھذا المؤشر الفرعي لتبلغ  

وبالرغم من تحسن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونسبة اإلحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، إال  

حدّ من ارتفاع مؤشر اإلقتصاد    المیزان الجاري إلى الناتج المحلي اإلجماليأن ارتفاع معدل التضخم ونسبة عجز  

اإلنعكاسات السلبیة الكبیرة    كان بسبب   2020الكلي. تجدر اإلشارة إلى أن إنخفاض مؤشر االقتصاد الكلي في عام  

على مالیة الحكومة   قتصادیة، وكذلك بسبب إرتفاع الكلف واألعباءلجائحة فیروس كورونا المستجد على األنشطة اإل

لمواجھة تداعیات األزمة والحفاظ على اإلستقرار المالي واإلقتصادي واإلجتماعي، ودعم القطاعات اإلقتصادیة 

 المتضررة جراء األزمة.     
 

بقیمة المؤشر، األمر   حسن للقطاع المصرفي العربي وجود ت فجوة اإلئتمان  نتائج تحلیل    من جانب آخر، أظھرت

.  االقتصادي، وخصوصاً القطاعات اإلنتاجیةمساھمة اإلئتمان المصرفي في تمویل النشاط    تحسن ى  الذي یُشیر إل

تجدر اإلشارة إلى أن فجوة اإلئتمان تقیس مدى اإلنسجام بین نمو اإلئتمان الموجھ للقطاع الخاص ومعدل نمو الناتج  

لمواجھة التقلبات الدوریة كأداة إحترازیة المحلي اإلجمالي، حیث یُنظر لھذا المؤشر عند تفعیل ھامش رأس المال  

، األمر الذي  یةنتاج من اإل  اإلستھالكیة بشكل أكبرقتصادیة  اإلقطاعات  الالتسھیالت اإلئتمانیة إلى    كلیة، بسبب توجیھ

  .قتصادي وتعزیز الشمول المالي ینعكس إیجابیاً على النمو اإل
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 ) 2021-2015للفترة ( في الدول العربیة الياإلستقرار الم مساھمة المؤشرات الفرعیة في مؤشر ): 4-9شكل (

 
 المصدر: صندوق النقد العربي              

 
 

 ) 2021- 2015للفترة ( في الدول العربیةستقرار المالي ): نتائج قیم المؤشرات الفرعیة لمؤشر اإل 4-9جدول (

  .المصدر: صندوق النقد العربي 
 

 

اإل عمل  وفریق  العربي  النقد  صندوق  أن  إلى  اإلشارة  تقییم  ستقرار  تجدر  سیواصالن  العربیة  الدول  في  المالي 

اإل منھجیة مؤشر  ھذا  ومراجعة  في  تطرأ  قد  التي  والتطورات  المستجدات  باإلعتبار  أخذاً  العربي  المالي  ستقرار 

 الخصوص.  
 

 ستقرار المالي  تجارب الدول العربیة في مؤشرات اإلثانیاً: 
 

 المالي  ستقرار اإل على  الدول العربیةستقرار المالي لدى منھجیات إحتساب مؤشر اإل 
 

العربیة،   الدول  العربیة بموضوع تطویر  إھنالك  في  النقد  المركزیة ومؤسسات  قبل المصارف  ھتمام متزاید من 

بأول منھا بأھمیة تقییم المخاطر النظامیة أوالً  وبالتالي تقییم حالة النظام    وإعداد مؤشر لإلستقرار المالي، إدراكاً 

عام بشكل  مؤشر    حیث  ،المالي  وإعداد  بتطویر  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  من  العدید  قامت 

، ومصرف البحرین  المركزي  وھي البنك المركزي األردني، ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة لإلستقرار المالي،  

  السنوات                
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 المؤشرات        

 0.526 0.487 0.564 0.548 0.527 0.406 0.321 لإلستقرار المالي العربي  المؤشر التجمیعي
 0.293 0.214 0.294 0.260 0.290 0.211 0.192 مؤشر القطاع المصرفي 

 0.116 0.116 0.138 0.120 0.133 0.101 0.081 قتصاد الكلي مؤشر اإل
 0.102 0.150 0.071 0.087 0.059 0.059 0.018 مؤشر سوق رأس المال 
 0.015 0.007 0.061 0.080 0.045 0.035 0.030 مؤشر الدورة المالیة 



221

  

 265من  221
 

التونسي،  ،  المركزي المركزي  السعودي،  واوالبنك  المركزي  العراقي،  لبنك  المركزي  النقد  والبنك  وسلطة 

 . ، وبنك المغربوالبنك المركزي المصريالفلسطینیة، 

 . 24ستقرار المالي سنستعرض فیما یلي تجارب المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في إحتساب مؤشر اإل

 
ستقرار المالي الخاص بھا،  تم دراسة العدید من تجارب الدول في بناء مؤشر اإل المملكة األردنیة الھاشمیة،    في

حیث تعددت المنھجیات التي تم استخدامھا من حیث المتغیرات المختارة والطرق اإلحصائیة واألوزان الترجیحیة  

باالعتبار أفضل الممارسات الدولیة بھذا الخصوص  وبما یتناسب مع وغیرھا، واستناداً لھذه التجارب فقد تم األخذ  

ستقرار المالي في المملكة األردنیة الھاشمیة كمؤشر قتصادي في األردن لبناء مؤشر اإلخصوصیة النظام المالي واإل

ي:  تجمیعي مكون من ثالث مؤشرات فرعیة یمثل كل مؤشر عنصر رئیسي من عناصر النظام المالي األردني وھ

تم تمثیلھ   متغیرات    بعةقتصاد الكلي والذي تم تمثیلھ بس متغیرات، مؤشر اإل  بعشرةمؤشر القطاع المصرفي وقد 

حتسابھا وتحلیلھا  إ متغیر فرعي تم    18ومؤشر سوق رأس المال تم تمثیلھ بمتغیرین، حیث یتكون ھذا المؤشر من  

قتصاد  ختیار متغیرات مؤشر اإلإ المؤشر أن عملیة   ، وھنا ال بد من التنویھ عن ھذا2007بصورة تاریخیة من سنة  

 ستقرار المالي. الكلي ومؤشر سوق رأس المال وتحلیل التطورات فیھما تمت ضمن إطار عالقتھما باإل

 مؤشر القطاع المصرفي  .1

من   المصرفي  القطاع  مؤشر  للبنوك    عشریتكون  الرئیسیة  المالیة  المتانة  مؤشرات  تمثل  فرعیة  مؤشرات 

(Financial Soundness Indicators)   التي تعبر عن الجوانب الرئیسیة في أداء البنوك المتمثلة بكفایة رأس

 المال، جودة األصول، السیولة والربحیة، وعلى النحو التالي:

 كفایة رأس المال 

المال من أھم النسب التي تقیس سالمة ومتانة المراكز المالیة للبنوك، حیث تعزز كفایة رأس  تعتبر نسبة كفایة رأس  

المال قدرة البنوك على مواجھة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي حمایة أموال المودعین، وبالتالي فإنھ كلما 

تم إضافة نسبة الرافعة المالیة  .  الماليستقرار  زادت ھذه النسبة ضمن حدود معینة كان لھا تأثیر إیجابي على اإل

)Leverage Ratioس  أس المال بجانب نسبة كفایة رأستقرار المصرفي وتحدیداً ضمن كفایة ر) لبیانات مؤشر اإل

 .المال

 جودة األصول

الدیون، ونسبة ستخدام نسبتین للتعبیر عن جودة األصول لدى البنوك وھما نسبة الدیون غیر العاملة إلى إجمالي  إ تم  

صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح مخصصات الدیون المتعثرة إلى رأس المال، حیث تؤثر ھاتان النسبتان عكسیاً  

 ستقرار المالي فكلما قلتا زادت جودة أصول القطاع المصرفي.على اإل

 

 
 . 2019صندوق النقد العربي، استبیان تقریر االستقرار المالي مصدر بیانات ھذا الفصل:   24
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   السیولة 

السیولة لدى بعض البنوك في العالم    بینت األزمة المالیة العالمیة األخیرة أن ھناك ضعف واضح في إدارة مخاطر 

مما یتطلب مراقبة مستوى السیولة لدى البنوك من خالل تطبیق بعض النسب المعیاریة. وللتعبیر عن مستوى سیولة  

ستخدام كل من نسبة السیولة القانونیة ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات  إ البنوك في األردن فقد تم  

 دت نسب السیولة ضمن حدود معینة دل ذلك على تحسن حالة االستقرار المالي في المملكة.حیث أنھ كلما زا 

 الربحیة  

العائد على رأس المال ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل كما تم استخدام  معدل  یمكن الداللة علیھا من خالل   

والتي تعتبر من أھم النسب التي تقیس الكفاءة  )  CIRنسبة إجمالي المصروفات من غیر الفوائد إلى إجمالي الدخل (

 دل ذلك على كفاءة تشغیلیة أعلى. في المائة 55التشغیلیة للبنوك حیث أنھ كلما انخفضت ھذه النسبة عن 

 قتصاد الكلي مؤشر اإل.2

قتصاد الوطني والذي  مؤشرات فرعیة تمثل أھم النسب التي تقیس استقرار اإل  سبعقتصاد الكلي من  یتكون مؤشر اإل

 ستقرار المالي بشكل عام كما یلي: ینعكس على اإل

 جمالي نمو الناتج المحلي اإل

قتصادیة الرئیسیة التي  قتصادي) كأحد المتغیرات اإلتم استخدام نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو اإل 

قتصادي یؤدي إلى  نخفاض معدل النمو اإلإتؤثر على الدیون غیر العاملة، حیث تشیر األبحاث االقتصادیة إلى أن  

 قتصادي وبالتالي تراجع قدرة العمالء على سداد دیونھم. زیادة الدیون غیر العاملة نتیجة تراجع النشاط اإل

 لي اإلجمالي ئتمان إلى الناتج المحفجوة نسبة اإل

تم احتسابھا بالفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبین المعدل طویل األجل  

لھذه النسبة، وھي من أھم المؤشرات والمقاییس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامیة التي قد تؤثر على النظام  

فجوة بین نمو االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي دل ذلك على توجھ جزء كبیر  المالي ككل إذ أنھ كلما زادت ال

من التسھیالت لتمویل أغراض استھالكیة مما قد یؤدي إلى ارتفاع أسعار األصول خاصةً العقارات واألسھم وبالتالي  

 احتمالیة تشكل فقاعات سعریة تؤثر سلباً على االستقرار المالي. 

 الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي عجز الحساب 

في االقتصاد الكلي األمر الذي یؤثر بشكل  إن وجود عجز جوھري في الحساب الجاري یبین فیما إذا ھنالك خلالً 

 سلبي على االستقرار المالي.

 (DBR)نسبة عبء الدین الشھري 

 دخار والوفاء بالتزاماتھم تجاه البنوك.  اإلنفاق واإلارتفاع ھذه النسبة لھ آثار سلبیة على قدرة األفراد على 

 التذبذب في الرقم القیاسي ألسعار العقارات 
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حتمالیة نشوء فقاعة سعریة  إرتفعت نسبة نمو الرقم القیاسي ألسعار العقارات بشكل كبیر ومستمر دل ذلك على  إكلما  

 ستقرار المالي.األمر الذي یعتبر مصدر للمخاطر النظامیة التي تھدد اإل ،في السوق العقاري 

 معدل التضخم 

قتصاد الكلي ھو في المقام األول استقرار األسعار على المدى المتوسط والطویل، أي أنھ كلما زادت  ستقرار اإلإ إن  

 لمالي. ستقرار انسبة التضخم قلت القوة الشرائیة للعملة مما یحدث أثر سلبي على اإل

 المركزي االجنبیة لدى البنك حتیاطیاتاإل

كثر للدینار األردني والذي  أستقرار  إ حتیاطیات األجنبیة لدى البنك المركزي دَل ذلك على  حیث أنھ كلما زادت اإل

 .قتصادي في المملكةستقرار النقدي والمالي واإلینعكس ایجاباً على اإل

 مؤشر سوق رأس المال .3

 Price -to- Earnings Ratioمان (السوقیة لألسھم الى العائد على األسھم المدرجة في بورصة عَ القیمة  

P/E ( 

حیث كلما    ،متالك ھذا السھمإیقوم ھذا المتغیر بمقارنة سعر السھم نسبةً إلى العائد الذي یمكن الحصول علیھ من  

یر السھم بأعلى من قیمتھ مما قد یؤدي إلى تشكل  دل ذلك على تسع  ،زادت قیمة السھم نسبةً إلى العائد المتحقق منھ

 رتفاع ھذه النسبة بشكل كبیر. إفقاعة سعریة في سوق األسھم في حال استمرار 

 القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

قتصاد، مما یساعد في إن نسبة القیمة السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالي تقیس حجم السوق المالي نسبةً لإل 

 ستقرار المالي واالقتصادي. تحدید أثر التطورات في السوق المالي على اإل 

 ستقرار المالي في األردن فھي كما یلي: أما فیما یخص منھجیة إحتساب مؤشر اإل

 ): Normalizationتطبیع البیانات ( .1

) للمؤشرات الفرعیة عن Re-Scalingاس (التطبیع التجریبي أو ما یسمى بمنھجیة إعادة القی ستخدام منھجیةإ تم  

ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق    ،طریق طرح القیمة الصغرى للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر

 ).  1المعادلة (

 )1(  

 . diالقیمة الصغرى والقیمة العظمى للمؤشر الفرعي  Max و  minحیث تمثل كل من 

 حساب المؤشرات الفرعیة:  .2

ستقرار المالي في المملكة، وعلیھ فقد تم إعطاء  تم إعطاء األوزان حسب أھمیة المؤشر الفرعي ومدى تأثیره على اإل

 ). 5-9(األوزان التالیة لمؤشرات القطاع المصرفي جدول 
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 ستقرار المالي في األردنلمتغیرات المستخدمة في مؤشر اإلل: األوزان الترجیحیة )5-9جدول (
 الوزن الترجیحي  المتغیر 

 %28.3 كفایة رأس المال 
 %28.3 األصول جودة  

 %28.3 السیولة 
 %15 الربحیة 
 %100 المجموع

 

 وسوق رأس المال وفق المعادالت التالیة: تم احتساب المؤشرات الفرعیة لكل من القطاع المصرفي واالقتصاد الكلي  

 (المعدل المرجح للمؤشرات الفرعیة التي تدخل في احتسابھ):  مؤشر القطاع المصرفي

..............(2) 

 قتصاد الكلي: مؤشر اإل

…….........(3) 

 مؤشر سوق رأس المال:

................(4) 

 ستقرار المالي التجمیعي:حساب مؤشر اإل

) بالمعدل المرجح للمؤشرات الفرعیة الثالث وفق  JFSIستقرار المالي األردني (تم حساب المؤشر التجمیعي لإل

 المعادلة التالیة: 

JFSI=((9/18)*Bsi)+((7/18)*Esi)+((2/18)*Msi))  ..... ...(5) 

 تتراوح بین صفر إلى واحد. علماً بأن قیمة المؤشر  

  0.64ستقرار المالي في األردن بقیمة  فقد بدأت قیمة مؤشر اإل  ،ستقرار المالي في األردن فیما یخص قیمة مؤشر اإل 

في نقطة    0.50نخفض بسبب األزمة المالیة العالمیة لیسجل  إما قبل األزمة المالیة ثم    2007في نھایة عام    نقطة

- 2010نخفاض خالل الفترة ( لیعاود اإل  2009في نھایة  نقطة    0.64رتفع المؤشر لیصل  إ، ثم  2008نھایة عام  

قتصادیة الصعبة وذلك بسبب الظروف اإل،  نقطة  0.36وھي    2012حیث سجل أدنى قیمة لھ في نھایة    ،)2012

في عام  التي مرت بھا الم   0.49ما قیمتھ    2016، ثم بدأ بعدھا بالتعافي لیسجل في نھایة العام  2012ملكة خاصةً 

،  2019أما في عام    .2018لیستقر عند نفس النتیجة للعام  نقطة    0.46إلى    2017ثم تراجع بشكل بسیط في عام  نقطة  

ئحة كورونا وأثرھا على االقتصاد  كنتیجة طبیعیة لتداعیات جا  نقطة،  0.55فقد إرتفعت قیمة المؤشر لتصل إلى  

وھنا نستطیع القول من خالل  نقطة.  0.44لیصل    2020والقطاع المالي، فقد تراجع المؤشر بشكل مقبول في عام  
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أخذاً    ،ستقرار النظام المالي في األردن تعتبر جیدة إبأن درجة    ،ستقرار الماليالنظر إلى قیمة المؤشر التجمیعي لإل

مما یؤكد أن األردن یتمتع  ،  ستقرار الماليقتصادیة في المنطقة والمملكة وأثرھا على اإلباالعتبار التطورات اإل

 ).5-9(شكل  بقطاع مصرفي سلیم ومتین ومستقر بدرجة كبیرة 

 ) 2020-2015ستقرار المالي في األردن خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل5-9شكل (

 
 المصدر: البنك المركزي األردني                

 

ستقرار  باحتساب مؤشر اإل المركزي  یقوم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة،    في 

على   اعتماداً  سنوي  بشكل  القطاع المصرفي، و  10متغیر، منھا    18المالي  مؤشرات تخص    5مؤشرات تخص 

 ). 6-9مؤشرات تخص سوق رأس المال (جدول  3قتصاد الكلي، واإل

 ستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي): مكونات مؤشر اإل6-9جدول (    
الوزن  مؤشرات القطاع المصرفي 

 النسبي 
قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

مؤشرات سوق رأس   الوزن النسبي 
 المال 

 الوزن النسبي 

 . كفایة رأس المالنسبة  -
الى   - المخصصات  نسبة 

 . األصول
 .نسبة القروض المتعثرة -
البنكي - اإلقراض   نسبة 

إجمالي   الى  للخارج 
 . القروض

نسبة األصول السائلة الى   -
 . أجمالي األصول

الدیون/   - اجمالي  نسبة 
  .اجمالي ودائع العمالء

 .نسبة العائد على األصول -
نسبة اجمالي المصروفات   -

غیر   اجمالي  من  الفوائد/ 
 . الدخل

نسبة إحتمالیة تعثر القطاع   -
  .المصرفي

تقلب أسعار أسھم   - - نسبة 
 . البنوك المدرجة

أسعار  - % 55.6 فجوه 
العقاریة  األصول 

 . لدبي
أسعار  - فجوه 

العقاریة  األصول 
 . ألبو ظبي

الناتج  - نمو  نسبة 
 .المحلي اإلجمالي

أسعار  - نمو  نسبة 
 . النفط

األسعار  - أسعار 
لصرف اآلجلة  

االماراتي  الدرھم 
الدوالر  على 

 . األمریكي (للسنة)
 

الى  - % 27.8 السعر  نسبة 
لمؤشر  اإلیرادات 

MXAE. 
األسعار  - تقلب  نسبة 

 .MXAEلمؤشر 
مخاطر  - مبادلة  نسبة 

االئتمان لكل من سندات 
 .حكومة أبو ظبي ودبي

 

16.6 % 
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  یتم معالجة فستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي،  فیما یخص منھجیة إحتساب مؤشر اإل

نحرافھا المعیاري  إومن ثم قسمتھا على  ،(تسویة) المؤشرات عن طریق التسویة اإلحصائیة بطرحھا من متوسطھا

إلمارات العربیة  تحسن المؤشر العام لإلستقرار المالي في دولة ا  .ومن ثم جمعھا كل حسب تأثیره (سلبي أم إیجابي)

عام   في  ملحوظ  بشكل  إلى  2021المتحدة  لیصل  قفز  إذ  الفترة    0.71،  خالل  األفضل  القیمة  ھذه  وتُعتبر  نقطة، 

في عام    0.32مقابل  نقطة    0.26-  2020في عام  المؤشر العام لإلستقرار المالي    حیث بلغت قیمة)،  2017-2021(

إلى تحسن وإستقرار البیئة المالیة واإلقتصادیة الكلیة بعد    2021ویُشیر تحسن المؤشر في عام  ).  6-9(شكل    2019

 تجاوز تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد. 

 )2021-2016ستقرار المالي في اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل6-9شكل (

 
 المركزيمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المصدر:                 

 
البحرین،    في اإلمملكة  مؤشر  باحتساب  المركزي  البحرین  مصرف  المالي  یقوم  ویعتمد  ونشره  ستقرار  سنویاً، 

) والجدول  المال،  رأس  وسوق  الكلي،  واإلقتصاد  المصرفي،  القطاع  تخص  متغیرات  على  یبین  7-9المؤشر   (

من مجموعة من ثالثة   المؤشر یتكون  حیث  ،  البحرین ستقرار المالي في  المؤشرات الفرعیة المستخدمة في مؤشر اإل

تم    (  ستقرار االقتصادي ومؤشر اإل   )،متغیرات  عشرة تم تمثیلھ ب( ستقرار المصرفي   مؤشرات فرعیة ھي: مؤشر اإل

  18من  یتكون    الرئیسي  المؤشر  أي أن   )،تم تمثیلھ بمتغیرین  (   ومؤشر سوق رأس المال  )، تمثیلھ بستة متغیرات

 .2021إلى  2008حتسابھا وتحلیلھا بصورة تاریخیة خالل الفترة من إ تم  ،متغیر فرعي

اإل  مؤشر  على  یھدف  المخاطر  تقییم  إلى  المصرفي  المصرفيإستقرار  القطاع  على    ،ستقرار  التركیز  من خالل 

اً  تصادي أیضقمجموعة من مؤشرات السالمة المالیة الرئیسیة لمصارف التجزئة في البحرین. یتكون المؤشر اإل

اإل على  تأثیر  لھا  یكون  قد  التي  المتغیرات  من  مجموعة  المال من  رأس  مؤشر سوق  ویستخدم  المالي،  ستقرار 

ً حاسماً  متغیرات یمكن أن تلعب دور  .ستقرار المالي في البحرینفي ضمان اإل ا

، من  )Empirical normalization(التطبیع التجریبي    استخدام أما فیما یخص منھجیة إحتساب المؤشر، فقد تم  

فرعيیتحوخالل   مؤشر  كل  ووزن  المتغیرات  حیث  ل  اإلت حإتم  ،  مؤشر  المرجح  ساب  بالمعدل  المالي  ستقرار 
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الث الفرعیة  المائة  50ستقرار المصرفي  : وزن مؤشر اإلالثللمؤشرات  قتصادي  ستقرار اإل، وزن مؤشر اإلفي 

 .في المائة 12.5، ووزن مؤشر سوق رأس المال في المائة  37.5

 ستقرار المالي لدى مصرف البحرین المركزي): مكونات مؤشر اإل 7-9جدول (
الوزن  مؤشرات القطاع المصرفي 

 النسبي 
الوزن  مؤشرات االقتصاد الكلي 

 النسبي 
مؤشرات سوق رأس  

 المال 
الوزن 
 النسبي 

إلى    - اإلجمالي  المال  رأس  نسبة 
بالمخاطر   المرجحة  الموجودات 

)Total capital ratio( . 
إلى    - األساسي  المال  رأس  نسبة 

بالمخاطر     المرجحة  الموجودات 
)Tier 1 capital ratio( . 
اجمالي    - الى  السائلة  األصول  نسبة 

)  Liquid assets toاألصول 
total Gross assets(. 

الودائع    - على  القروض  نسبة 
)Loan to Deposit Ratio( 
العائد على حقوق المساھمین  .   نسبة 
)ROE(. 
األصول    - حقوق  على  العائد  نسبة 
)ROA(. 
الدخل    - اجمالي  الى  الفائدة  ھامش 
)Net Interest Margin( . 
إلى    - العاملة  غیر  القروض  نسبة 

) القروض  -Nonإجمالي 
performing loans to total 

loans(. 
نسبة المخصصات إلى الدیون غیر   -

) -Provisions to nonالعاملة 
performing loans( . 

بعد    - العاملة  غیر  الدیون  صافي 
طرح المخصصات/قاعدة رأس المال  

)NPL net provisions to 
capital(. 

 

المحلي  - % 55.6 الناتج  نمو 
    غیر النفطي. اإلجمالي

الجادي  - الحساب 
من   كنسبة  (فائض/عجز) 

 . الناتج القومي
االئتمان/القروض للقطاع    -

الناتج   من  كنسبة  الخاص 
غیر   اإلجمالي  المحلي 

 . النفطي
بمفھومھ - النقد  عرض 

مئویة    كنسبة  ٢المتوسط ن
المحلي   الناتج  من 

 . اإلجمالي
 التضخم.  -

العقاري   للقطاع  القروض 
من   اجمالي  كنسبة 

 . القروض

إلى  - % 33.6 األسھم  سعر  نسبة 
 Price to)العائد علیھا  

Earnings Ratio) . 
السوقیة   نسبة  - القیمة 

الناتج   إلى  لألسھم 
 المحلي اإلجمالي.

11.1 % 

وذلك بفعل    ،2020في عام    إنخفضت قیمة المؤشربعد أن  یخص قیمة مؤشر االستقرار المالي في البحرین، ف   فیما

لتبلغ   2021إال أنھا إرتفعت في عام    نقطة،  0.641أزمة فیروس كورونا المستجد، إذ بلغت قیمة المؤشر حوالي  

  2018و  2019نقطة في عامي    0.625نقطة و  0.687بلغت قیمة المؤشر    في حین،  2021نقطة في عام    0.663

أن قیمة المؤشر بلغت،  على التوالي على التوالي    2016و  2017في األعوام  نقطة    0.482ونقطة    0.605  علماً 

 ). 7-9(شكل 
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 ) 2021-2017ستقرار المالي في البحرین خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل7-9شكل (

 
 المركزي البحرینالمصدر: مصرف                 

 

یبلغ عدد المؤشرات    ، حیثستقرار المالي ، یقوم البنك المركزي التونسي باحتساب مؤشر اإل الجمھوریة التونسیةفي  

ئتمان، مؤشر  مؤشرات فرعیة: مؤشر متانة القطاع المالي، مؤشر مخاطر النمو المفرط لإل   6الفرعیة المستخدمة  

اإل مخاطر  مؤشر  المعنوي،  الخطر  مؤشر  الترّكز،  مخاطر  مؤشر  السیولة،  الكليمخاطر  على  قتصاد  اعتماداً   ،

 ). 8-9بالجدول (ا تفاصیلھالمتغیرات المبینة 

 ستقرار المالي لدى البنك المركزي التونسي): مكونات مؤشر اإل 8-9جدول (
مؤشرات القطاع  

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات االقتصاد الكلي 
 النسبي 

مؤشرات سوق رأس  
 المال 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

القطاع   - متانة  مؤشر 
 . المصرفي 

مخاطر   - النمو  مؤشر 
   . ئتمان المفرط لإل 

 . مؤشر مخاطر السیولة  -
   . مؤشر مخاطر الترّكز  -
 . مؤشر المخاطر المعنویة  -

المحلي   - % 77 الناتج  نمو  معدل 
 . اإلجمالي باألسعار الحقیقیة 

من   - كنسبة  المیزانیة  عجز 
 . الناتج المحلي اإلجمالي 

الجاري   - الحساب  عجز 
المحلي   الناتج  من  كنسبة 

 . اإلجمالي 
الصرف   - الفعلي  سعر 

 . االسمي 
الثابت  ت  - المال  رأس  كوین 

المحلي   الناتج  من  كنسبة 
 . اإلجمالي 

كنسبة االدخار   - من    الوطني 
 . الدخل المتاح 

األوراق النقدیة والمسكوكات   -
كنسبة  الناتج    المتداولة  من 
 . المحلي اإلجمالي 

من    النقدي كنسبة المعروض   -
 . الناتج المحلي اإلجمالي 

كنسبة الدین   - من    العمومي 
 . المحلي اإلجمالي   الناتج 

كنسبة الدین   - من    الخارجي 
 . الناتج المحلي اإلجمالي 

توظیفات الشركات العمومیة   -
 . ئتمان كنسبة من اإل 

السوق   - % 10 متانة  مؤشر 
 . المالي 

قطاع   - نمو  مؤشر 
التوظیف   مؤسسات 
الجماعي في األوراق  

   . المالیة 
مخاطر   - مؤشر 

السوق   في  السیولة 
    . المالیة 

مؤشر مخاطر ترّكز   -
مؤسسات   أصول 
الجماعي   التوظیف 

 . في األوراق المالیة 

قطاع   - % 6 مؤشر 
    . االیجار المالي 

قطاع   - مؤشر 
 . التأمین 

قطاع   - مؤشر 
     . التمویل الصغیر 

7 % 
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ستخدام منھجیة التطبیع  بإستقرار المالي في تونس، فیقوم البنك المركزي التونسي  أما منھجیة إحتساب مؤشر اإل 

عن طریق طرح القیمة   ، وذلك) للمؤشرات الفرعیةRe-Scalingالتجریبي أو ما یسمى بمنھجیة إعادة القیاس ( 

   :التالیة الصغرى للمؤشر الفرعي من قیمة المؤشر ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق المعادلة

Min(I))-Min(I))/(Max(I)-=(InI 

 .قیمة المؤشر المطبع  nIویمثل    Iالقیمة الصغرى والقیمة العظمى للمؤشر الفرعي    Maxو  inMحیث تمثل كل من  

نقطة    0.58لیبلغ    2021المؤشر إرتفاعاً في عام    ستقرار المالي في تونس، فقد سجلأما فیما یخص قیمة مؤشر اإل

ً   ، حیث سجل المؤشر2020في عام  نقطة    0.42مقابل   مقارنة بالمستوى المسجل في عام    2020في عام    تراجعا

ً تساع الفجوة ما بین نمو القروض ونمو اإل، نتیجة إل2019 ً   ،2020في عام    قتصاد الذي سجل تقلّصا لتداعیات    تبعا

 ). 8-9(شكل  2019نقطة في عام  0.61حوالي بلغت  المؤشر   علماً أن قیمةرونا المستجد، جائحة فیروس كو

 ) 2021-2016خالل الفترة ( تونسستقرار المالي في ): قیمة مؤشر اإل8-9شكل (

 
 البنك المركزي التونسي المصدر:                    

 

 أربع مؤشرات رئیسة وعلى النحو التالي:ستقرار المالي من یتكون مؤشر اإلجمھوریة العراق،  في

ونسبة الدیون غیر    ،مؤشرات فرعیة وھي: نسبة كفایة رأس المال  10مؤشر القطاع المصرفي یتكون من   . أ

العاملة إلى إجمالي الدیون، نسبة صافي الدیون غیر العاملة إلى رأس المال، نسبة تغطیة المخصصات،  

ائلة، نسبة إجمالي الدیون إلى إجمالي ودائع العمالء، نسبة العائد  لتزامات السنسبة األصول السائلة إلى اإل 

إلى إجمالي   الفوائد  نسبة إجمالي المصروفات من غیر  الملكیة،  العائد على حقوق  نسبة  على األصول، 

 الدخل، ونسبة ھامش الفائدة إلى إجمالي الدخل. 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي، نسبة  معدل  ربع مؤشرات فرعیة وھي:  أقتصاد الكلي ویتكون من  مؤشر اإل  .ب

عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم، ونسبة االحتیاطیات األجنبیة إلى الناتج  

 المحلي اإلجمالي.  
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، ونسبة  مؤشر سوق العراق لألوراق المالیةمؤشر سوق رأس المال: یتكون من مؤشرین فرعیین، وھما:  .ج

 ي. السوقیة لألسھم إلى الناتج المحلي اإلجمالالقیمة 

لى  إئتمان الخاص  الفرق بین نسبة اإل(مؤشر الدورة المالیة: یتكون من مؤشر واحد یقیس فجوة االئتمان  ھـ.  

 ). بریسكوت فلتر- الناتج المحلي اإلجمالي وبین اتجاه النسبة طویل األجل باستخدام ھودریك

والعالقة بین ھذه المتغیرات    ،ستقرار الماليالمتغیرات المستخدمة في تكوین مؤشر اإل)  9-9ویوضح الجدول ( 

ً ومؤشر اإل ن المتغیرات التي لھا عالقة عكسیة سیتم إعطائھا اشارة سالبة قبل تطبیع البیانات  أ ستقرار المالي، علما

 . وحسب الطریقة التي سیتم توضیحھا في منھجیة المؤشر

   في العراق ستقرار الماليت الداخلة في تكوین مؤشر اإل): المتغیرا9-9جدول (

  المصدر: البنك المركزي العراقي 
 

 

المتغیرات الفرعیة المتغیرات  المحور

العالقة بین 
المتغیرات 
ومؤشر 

االستقرار 
المالي 

الوزن 
الترجیحي 
بعد حذف 
القیمة 

الصغرى 
والعظمى 

وزن 
المؤشر 
الرئیسي 

)w (

مؤشر 
القطاع 

المصرفي 
BI 

كفایة رأس 
 %13طردیة نسبة كفایة رأس المال المال 

53% 

جودة األصول 
 %5عكسیة الدیون غیر العاملة/ اجمالي الدیون 

 %5عكسیة صافي الدیون غیر العاملة بعد طرح المخصصات/قاعدة رأس المال** 
 %5طردیة نسبة التغطیة (المخصصات/ الدیون غیر العاملة) 

 %6طردیة نسبة األصول السائلة/ االلتزامات قصیرة االجل السیولة 

الربحیة 

 %6عكسیة نسبة اجمالي الدیون اجمالي الودائع  
 %3طردیة ) ROAنسبة العائد على األصول (

 %3طردیة ) ROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (
 %4عكسیة  اجمالي المصروفات من غیر الفوائد/ اجمالي الدخل 

 %3طردیة ھامش الفائدة الى اجمالي الدخل 

 EIمؤشر االقتصاد الكلي 

 %6طردیة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 %6عكسیة نسبة عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي اإلجمالي  24%
 %6عكسیة معدل التضخم 

 %6طردیة نسبة  االحتیاطیات األجنبیة/الناتج المحلي اإلجمالي 

 %15 %7.5طردیة مؤشر سوق العراق لألوراق المالیة  CIمؤشر سوق رأس المال 
 %7.5طردیة القیمة السوقیة لألسھم/الناتج المحلي اإلجمالي 

فجوة اإلئتمان (الفرق بین نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص الى  FIمؤشر الدورة المالیة 
 %8 %8عكسیة الناتج المحلي اإلجمالي وبین اتجاه النسبة طویل األجل) 

 %100 %100المجموع 
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بواسطة المؤشر التجمیعي یعتمد بالدرجة األساس على مكونات المؤشر التجمیعي   المالي  ستقرار إن تقییم مستوى اإل

التجمیعیة الفرعیة للمؤشر التجمیعي الكلي لإلتجاھاتھ، إن قیم المؤشرإو المالي في العراق قد شھدت  ات  ستقرار 

عام    نقطة في  0.586  لىإ  2016عام    نقطة في  0.343رتفع من  إ، فقد  2020الى    2016متداد المدة من  إتذبذباً على  

اإل  ،2020 ھذا  جاء  إلوقد  نتیجة  في  رتفاع  الداخلة  الفرعیة  المؤشرات  توجھ  حتسابھ،  إرتفاع  یعكس  البنك  مما 

العامل ستقرار المالي من خالل تطبیق القطاع المصرفي  نحو تبني وتعزیز سیاسات تحقیق اإلالمركزي العراقي  

  -األجنبیةعدا فروع المصارف  -  العراقالعاملة في    بنوك یجب على الالتي وفقھا  ،  IIIلمتطلبات بازل    في العراق

بسط  (بین القاعدة الرأسمالیة    العالقةوھذه النسبة تمثل    ،)في المائة  12(تقل عن    البنسبة كفایة رأس المال    أن تحتفظ

واألصولالنسبة مخاطر    باألوزانالمرجحة    )  لمقابلة  الس  ئتماناإلالمحددة  التشغیل  ومخاطر  ومخاطر    مقام (وق 

 ). النسبة

 
 

 
 خ��ات ��اس ال��ش� ال����عي لالس�ق�ار ال���في في الع�اق

  
 ه� م�ش� م��� و��� ح�ا�ه وفقًا لل���ات اآلت�ة: ال��ش� ال����عيان 
 وف� ال���قة ال������ة:  ت���ل ب�انات ال��غ��ات إلى ��� م��ار�ة -1

 )Empirical Normalization(  :ب�اس�ة ال�عادلة اآلت�ة 
  

  إذ ان:
   X .ة ال��غ�� في العام ال�الي���=

 Min .اقل ���ة لل��غ�� خالل ف��ة االح��اب =
     Maxاك�� ���ة لل��غ�� خالل ف��ة االح��اب = .

، �ل�ا �ان� ال���ة ق���ة م� ال�ف� فه� داللة على ان االس�ق�ار ال���في )∞ - 0(   وت��اوح ���ة ال��ش� ما ب��   
ی�اجه م�ا�� ب�رجة أك�� م� االس�ق�ار، ب���ا �ل�ا اب�ع�ت ال���ة م� ال�ف� فه� داللة على ان ال��ش� ال����عي 

م��ق� وح�� م�ا�� أقل. 
)، وه�اك ��ق أخ�� ل��ح 1: ت� ت��ی� أوزان م��لفة لل��غ��ات ال�اصة �ال��ش�ات ال����رة في ال��ول (- ت��ی� األوزان2

 :2األوزان م�ل
 Expert Judgment) تق�ی�ات ال���اء ( -
 )Principal Components Analysisت�ل�ل الع�اص� األساس�ة ( -
 )Factor Analysisال��ل�ل العاملي ( -

 - ج�ع ال��� ال���ار�ة ال��زونة لل���ل على ��� ال��ش�ات الف���ة.3
 -ح�اب ال��ش� ال����عي لالس�ق�ار ال�الي وفقًا لل��غة ال�ال�ة:4

+

 
إذ ان: 

         FSI : م�ش� االس�ق�ار ال�الي.
 : األوزان ال��ج���ة.         

   BI.م�ش� الق�اع ال���في : 
   EI.م�ش� الق�اع ال�لي : 
   CI.م�ش� س�ق رأس ال�ال : 
   FI.م�ش� ال�ورة ال�ال�ة : 

    t.العام ال�� ی�� ��ه االح��اب : 
 كل�ا اق���� ���ة ال��ش� م� واح� دل ذل� على ان�فاض ال��ا�� و�ال�الي ز�ادة م���� االس�ق�ار ال�الي.

________________________ 
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 ) 2020-2015ستقرار المالي في العراق خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل9-9شكل (

 
 المصدر: البنك المركزي العراقي                

 
-2012(ستقرار مالي كلي باستخدام البیانات التاریخیة  إطورت سلطة النقد الفلسطینیة مؤشر  ،  دولة فلسطینفي  

  19قتصاد الكلي، وسوق األوراق المالیة، وقطاع التأمین، حیث تم اختیار  ) لكل من القطاع المصرفي، واإل2020

ستقرار المالي، وھي: مؤشر القطاع المصرفي، ومؤشر  متغیراً ضمن أربع مؤشرات فرعیة تغطي جمیع جوانب اإل

كلي  المالي الستقرار اإلبناء مؤشر یتم  . وع التأمینقتصاد الحقیقي، ومؤشر سوق رأس المال، إضافة لمؤشر قطااإل

  :حسب الخطوات التالیة

 .ستقرار المالي (إیجابي أو سلبي)تم تعدیل البیانات حسب تأثرھا على اإل -

 (Empirical Normalization). يتم تطبیع البیانات حسب منھجیة التطبیع التجریب -

المعدل المرجح للمتغیرات التي تم تطبیعھا مع األخذ بعین االعتبار  حتساب المؤشرات الفرعیة باستخدام  إ تم   -

 .األھمیة النسبیة للمؤشرات

المؤشرات  ستقرار المالي كمتوسط مرجح للمؤشرات الفرعیة، وقد تم تحدید أوزان ھذه  حتساب مؤشر اإلإتم   -

وزن كونھ یتضمن  عدد المتغیرات الخاصة بكل مؤشر، حیث تم إعطاء مؤشر القطاع المصرفي أكبر    حسب

 .متغیرات 10

، إذ بلغت  2021في عام  قیمة مؤشر اإلستقرار المالي في فلسطین    حسنأظھرت البیانات ت فیما یخص قیمة المؤشر،  

آلثار السلبیة  ا  بفعلقتصاد الكلي بشكل أساسي  نتیجة لتراجع مؤشر اإل  2020نقطة في عام    0.30مقابل  نقطة    0.54

كورونا، إضافة لتراجع مؤشر قطاع التأمین. في المقابل ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بشكل الناجمة عن جائحة  

في ھذا السیاق، یعكس ارتفاع المؤشر    طفیف، في حین بقي مؤشر قطاع سوق رأس المال مستقراً خالل الفترة ذاتھا.

 . ة، وسالمة ومتانة مراكزه المالیلنظام المالي في فلسطینا  إستقرار  2021في عام 
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 . سلطة النقد الفلسطینیةستقرار المالي لدى ): مكونات مؤشر اإل10-9جدول (
مؤشرات أداء القطاع 

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

الوزن 
 النسبي 

مؤشرات تطور  
 األسواق المالیة 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

  .معدل كفایة رأس المال -
القروض نسبة    - إجمالي 

ال إجمالي   عاملةغیر  إلى 
 . القروض

المتعثرة نسبة    -  القروض 
بعد المخصصات إلى رأس 

 . المال
السائلة نسبة    -  األصول 

قصیرة  المطلوبات  إلى 
 . األجل

نسبة األصول السائلة إلى   -
 إجمالي األصول. 

صافي ھامش الفائدة إلى  - 
 . إجمالي الدخل

 .العائد على الموجودات - 
 العائد على حقوق الملكیة.   -
 .الرافعة المالیة -
بخالف المصاریف    -

 إلى إجمالي الدخل.  الفوائد

الناتج   - % 52.6 نمو  معدل 
 .المحلي الحقیقي

 .معدل التضخم العام -
الموازنة نسبة  -   عجز 

المحلي   الناتج  إلى 
 . اإلجمالي

في    - العجز  نسبة 
إلى  الجاري  الحساب 
  الناتج المحلي اإلجمالي.

الحكومي  - الدین   نسبة 
الناتج   المحلي إلى 

 المحلي اإلجمالي.

األسواق    - % 26.3 تطور 
رأس   نسبة  المالیة 
إلى   السوقي  المال 
المحلي   الناتج 

 . اإلجمالي
نسبة التقلبات في    - 

 . البورصة
 
 

قطاع - % 10.5 مؤشر 
التأمین (نسبة رأس  
إجمالي  على  المال 

 الموجودات). 
أقساط    - نسبة 

التأمین المكتتبة إلى  
المحلي   الناتج 

 جمالي. اإل

10.5 % 

 المصدر: سلطة النقد الفلسطینیة. 
 

 
 ) 2021-2015ستقرار المالي في فلسطین خالل الفترة (): قیمة مؤشر اإل10-9شكل (

 
 المصدر: سلطة النقد الفلسطینیة.                

 
  ستقرار المصرفي ونشره من خالل تقاریر یتم إعداد مؤشر اإلیوجد مؤشر إستقرار مالي، إنما  ال  ،  دولة قطرفي  

ُ مؤشر اإل و،  ةستقرار المالي السنویاإل عد على أساس خمسة مؤشرات  ستقرار المالي المصرفي ھو مؤشر مركب أ

. علماً أن  ةشر الربحیمؤو،  ةمؤشر السیولو،  ةمؤشر الصالبو،  ة مؤشر عدم الكفاء و  ،ةمؤشر الھشاش  :وھي  ةفرعی

إلى   ةالموجودات السائل، ورأس المال إلى الموجوداتو  ة،نسبة صافي القروض غیر العاملھذه المؤشرات ھي:  

 . إلى الدخل ةنسبة التكلف، و العائد على متوسط الموجوداتو ،إجمالي الموجودات

العربیة،    في مصر  اإلجمھوریة  مؤشر  باحتساب  المركزي  البنك  المالي  یقوم  التطبیع  ستقرار  منھجیة  باستخدام 

ویتم اإلعتماد على  التجریبي،   فرعیة إل  4ونشره بشكل سنوي،  ما ھو موضح مؤشرات  المؤشر حسب  حتساب 
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  0.49مقابل  ،  2021عام  في  نقطة    0.51، وقد بلغت قیمة المؤشر العام لإلستقرار المالي في مصر  ) 11-9بالجدول (

على التوالي (شكل   2019و  2018  نقطة في عامي  0.51نقطة و  0.49علماً أنھا بلغت حوالي  ،  2020نقطة في عام  

. ویُشیر تحسن قیمة مؤشر االستقرار المالي في مصر إلى تجاوز تبعات أزمة فیروس كورونا المستجد،  )9-11

المالي  شھد مؤشر اإل  حیث عام    2020  في عام ستقرار  مع  مقارنةً  لتبعات جائحة   ،2019إنخفاضاً  نتیجة  وذلك 

قتصادات واألنظمة المالیة العالمیة، وھو ما انعكس على مؤشر المناخ العالمي، حیث سجل معظم  كورونا على اإل

المالیة   كما شھد مؤشر األسواق  الحقیقي،  المحلي اإلجمالي  للناتج  نمو سالبة  التجاریین لمصر معدالت  الشركاء 

ضطرابات التي شھدتھا األسواق المالیة الناشئة ومن بینھا مصر وخروج رؤوس نخفاضاً بشكل ملحوظ نتیجة لإلا

ومؤشر تقلبات العائد للبورصة  رتفاع كل من أسعار مبادلة مخاطر االئتمانإلى  إاألموال األجنبیة، وھو ما أدى  

علماً    .سمياإلجمالي اإل  يالسوقي إلى الناتج المحلنخفاض الملحوظ في نسبة رأس المال  المصریة، باإلضافة الي اإل

مصر   في  المصرفي  القطاع  على  أن  وقدرتھ  كورونا  جائحة  خالل  متانتھ  وأثبت  من  إمواجھة  العدید  متصاص 

 .بفعل المستویات الجیدة من كفایة رأس المال والسیولة حتواء تداعیاتھاإ الصدمات و

 ) 2021-2016المالي في مصر خالل الفترة (ستقرار ): قیمة مؤشر اإل11-9شكل (

 
 المصدر: البنك المركزي المصري.                  
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 ستقرار المالي لدى البنك المركزي المصري. ): مكونات مؤشر اإل11-9جدول (
القطاع  أداء مؤشرات

 المصرفي 
الوزن 
 النسبي 

قتصاد  مؤشرات اإل
 الكلي 

الوزن 
 النسبي 

تطور  مؤشرات 
 األسواق المالیة 

الوزن 
 النسبي 

الوزن  مؤشرات أخرى 
 النسبي 

رأس  - كفایة  معدل 
 . المال

إجمالي   - نسبة 
غیر  القروض 
إجمالي   إلى  المنتظمة 

 . القروض
 . نسبة التغطیة -
بالعملة   - السیولة  نسبة 

والعمالت   المحلیة 
 . األجنبیة

المصروفات   - نسبة 
صافي   إلى  اإلداریة 

 . إیرادات النشاط
صافي   - األرباح  نسبة 

حقوق   إلى 
 . المساھمین

في  - التركز  نسبة 
جانب األصول ألكبر 

 بنوك. 5

الناتج   - 38% نمو  معدل 
 .المحلي الحقیقي

 . معدل التضخم العام -
ئتمان  اإل ة  نسب- -

الناتج    الخاص إلى 
 . المحلي اإلسمي

الموازنةنسبة  - -   عجز 
المحلي   الناتج  إلى 

 . اإلسمي
العام  نسبة   - الدین 

الناتج    المحلي إلى 
   .المحلي اإلسمي

المعامالت - - میزان 
الناتج   إلى  الجاریة 
اإلجمالي   المحلي 

 . سمياإل
صافي   - نسبة 

األجنبیة   االحتیاطات 
الخارجي   الدین  إلى 

  قصیر األجل.

األسواق   - 33% تطور 
 . المالیة

المال   - رأس  نسبة 
السوقي إلى الناتج 

 .المحلي اإلجمالي
نسبة التقلبات في  - -

البورصة  
 . المصریة

القیمة   - نسبة 
لألسھم   السوقیة 
على  العائد  إلى 

 . األسھم
مبادلة - - مؤشر 

 ئتمان. مخاطر اإل

قتصاد العالمي  مناخ اإل - 19%
الناتج ( نمو  معدل 

اإلجمالي    المحلي 
 ).الحقیقي

التضخم  -   معدالت 
التجاریین   للشركاء 
لمصر  الرئسیین 
العربیة   (اإلمارات 
والصین،   المتحدة، 
المتحدة،   والمملكة 
المتحدة   والوالیات 
وتركیا،   األمریكیة، 
وألمانیا،   والسعودیة، 
وفرنسا،   وسویسرا، 

 وإیطالیا وروسیا). 

10% 

 
 

. یتكون  2021ـ2007ستقرار المالي للمغرب على أساس سنوي للفترة  حتساب مؤشر اإلإتم  المملكة المغربیة،    في

قتصاد الكلي  ) تطورات اإل2األسواق المالیة (  تطور  ) 1تغطي ست مكونات رئیسیة (  ،متغیر   30ھذا المؤشر من  

) نقاط الضعف  6) سوق العقارات (5) نقاط ضعف الوكالء غیر المالیین (4) نقاط ضعف المؤسسات المالیة (3(

 . )12-9(جدول  في البنیة التحتیة لألسواق المالیة

 ستقرار المالي لدى بنك المغرب.): مكونات مؤشر اإل12-9جدول (
 البنیة  في الضعف نقاط

المالیة  لألسواق  التحتیة  
العقارات  سوق   الضعف نقاط 

  غیر الوكالء
 المالیین

المالیة المؤسسات  في الضعف نقاط الكلي  قتصاداإل  تطورات    األسواق  تطور 
 المالیة

 ـ نسبة التعویض 
 ـ معدل التركیز

 ـ معامل تدفق السیولة 
معدل   النظام  ـ  توفر 

 الفني 

نمو   معدل  ـ 
أسعار  مؤشر 

  العقارات
القروض   ـ 
كنسبة   العقاریة 
إجمالي  من 

 القروض 
نمو   معدل  ـ 
 االئتمان العقاري 

نسبة   فجوة  ــ 
إلى   األسر  دیون 
المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 
ـ فجوة نسبة الدین  
الشركات   إلى 
إلى   المالیة  غیر 
المحلي   الناتج 

  اإلجمالي
  ـ فجوة نسبة دیون 

إلى   الخزینة 
المحلي   الناتج 

 اإلجمالي 

 القطاع المصرفي 
 ـ نسبة كفایة رأس المال 

إلى  العاملة  غیر  القروض  نسبة  ـ 
 إجمالي القروض 

االلتزامات   / السائلة  األصول  ـ 
 قصیرة األجل 

 ـ العائد على األصول 
 ـ نسبة القروض إلى الودائع 

 قطاع التأمین 
 ـ صافي الدخل / رأس المال الخاص 

 صافي مبلغ المطالبات / األقساط ـ 
حسب  الفنیة  االلتزامات  تغطیة  ـ 

 األصول التمثیلیة 
ـ المكاسب غیر المحققة / األصول 

 التمثیلیة 
 ـ معدل تغطیة ھامش المالءة المالیة 

المحلي   الناتج  نمو  ـ 
 اإلجمالي 

اإل نسبة  فجوة  ئتمان  ـ 
المحلي   الناتج  إلى 

 اإلجمالي 
 ـ معدل التضخم 
الجاري ـ عجز الحساب  

الناتج   من  كنسبة 
  المحلي

  اإلجمالي
ـ عجز المیزانیة كنسبة  
المحلي   الناتج  من 

 اإلجمالي 
االجنبیة   االحتیاطیات  ـ 
كنسبة من الناتج المحلي  

 اإلجمالي 

السوقیة   القیمة  ـ 
لألسھم الى العائد  
األسھم   على 
في   المدرجة 
الدار   بورصة 

 البیضاء 
سعر   فرق  ـ 
  / (الدائن  الفائدة 

 (المدین
سعر   تذبذب  ـ 

 الصرف 
سعر   تذبذب  ـ 
على  الفائدة 
الخزینة   سندات 

 (عشر سنوات)

 

ستقرار المالي العام، تم عكس عالمات سلسلة بعد تحدید المتغیرات التي سیتم إدراجھا في مؤشر اإلمن جانب آخر،  

البیانات التي تشیر قیمتھا السلبیة إلى إرتفاع لخطر نظامي ما (مثال: رصید المیزانیة، الرصید الجاري). بعد ذلك  
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] وذلك عن طریق طرح القیمة الصغرى للمؤشر من قیمة 0،1تم توحید المؤشرات من أجل إعادة القیم إلى فاصل [ 

 ل سنة وتقسیمھا على مدى المؤشر.   المؤشر في ك

  سبیل   على.  فرعي  مؤشر  كل  في  المدمجة  المؤشرات  عدد   مراعاة   مع  للمؤشرات  الوزن  نفس  عطىیُ في ھذا اإلطار،  

.  4/30  یساوي  لھا  المخصص  الوزن  فإن  وبالتالي  مؤشرات،  4  على  المالیة  األسواق  تطور  مؤشر  یحتوي  المثال،

  القطاع"  الفرعیة  المؤشرات  تجمیع  خالل  من  المالي  القطاع  في  الضعف  نقاط  مؤشر  حساب  یتم  ذلك،  إلى  باإلضافة

في   86  أي  المالي،  النظام   أصول  إجمالي  في  لحصتھا  وفقًا  األوزان  تعیین  طریق  عن"  التأمین  قطاع"  و"  المصرفي

 .التوالي على في المائة 14و المائة

: كما یلي اإلحصائیة، المعالجة  بعد المؤشرات، تجمیع یتم   

k/4 المالیة   األسواق  تطور  
k/6 الكلي  تصادإلقا تطورات 

المالیة  المؤسسات في  الضعف نقاط   

المالیین غیر الوكالء الضعف نقاط 3/  
k/3  العقارات  سوق  
k/4 المالیة  لألسواق  التحتیة البنیة في  الضعف نقاط  

 

 

تختلف األوزان النھائیة المنسوبة إلى المؤشرات الفرعیة عن بعضھا البعض، إذ أن أھم األوزان نسبت إلى مؤشر  
من    اً كبیر  اً قتصاد الكلي" حیث أن كل منھا یغطي عددطورات اإلت" نقاط ضعف المؤسسات المالیة" ومؤشر "

 مؤشرات المخاطر التي قد تؤثر على االستقرار المالي. 

ISF=0,13*ISFemf +0,20* ISFdme+ 0,33*ISFvIf+0,10*ISFvanf +0,10*ISFmi +0,13*ISFimf 
 

القیمة التي یسجلھا في كل فترة. ستقرار المالي كمؤشر مبكر للمخاطر النظامیة على  یعتمد تفسیر تطور مؤشر اإل

إلى   المؤشر  اقترب  مرن0كلما  المالي  النظام  یعتبر   ، ً وتھدد  ا تتراكم  النظامیة  المخاطر  أن  اعتبار  یتم  حین  في   ،

 . 1ستقرار المالي عندما تقترب قیمة المؤشر من اإل

المالي كانت معتدلة خالل ستقرار  كشف ھذا المؤشر أن المخاطر المحیطة باإلفیما یخص نتائج اإلحتساب، فقد   

إلى تداعیات فیروس    نقطة  0.43، بمتوسط قیمة  ) 2020ـ2016(الفترة   والتحدیات، إضافةً  من المخاطر  بالرغم 

ستقرار المالي المحصل علیھ بواسطة خریطة المخاطر النظامیة،  . تتماشى ھذه النتائج مع تقییم اإلكورونا المستجد 

اً  لوحظ أیض  ،2016فیما یخص فترة ما قبل عام  إذ تعكس غیاب أزمة مالیة في المغرب خالل السنوات األخیرة.  

التي نشأت بین عامي   التوترات  العقارات والتضخم  2012و  2010أن ھناك بعض  ، بما في ذلك ارتفاع أسعار 

خالل  في المتوسط. تباطأ المؤشر قلیالً نقطة  0.53رتفاع المؤشر إلى إز الحساب الجاري مما أدى إلى وتوسع عج

غیر    نظراً   )2020-2016(   الفترة  الوكالء  لدى  الضعف  وبمواطن  العقارات  بسوق  المتعلقة  المخاطر  لتراجع 

 التطور اإلیجابي في األسواق المالیة. لكالمالیین، وكذ 
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 ) 2020ـ 2016(   الفترة خالل   المغرب في  المالي ستقراراإل مؤشر  قیمة ):  12-9شكل (

 
  المصدر: بنك المغرب 

 

 الخالصة

ــدم،  ــا تق ــي ضــوء م ــة ف ــف حــدة أزم ــي تخفی ــة ف ــد العربی ــة ومؤسســات النق ســاھمت جھــود المصــارف المركزی

 IIIلمتطلبـــات بـــازل العربـــي القطـــاع المصـــرفي  تطبیـــقفیـــروس كورونـــا علـــى القطـــاع المصـــرفي، إذ أن 

ــ ــاریر المالیـ ــدولي للتقـ ــار الـ ــم والمعیـ ــث 9ة رقـ ــرفي، حیـ ــاع المصـ ــرات القطـ ــى مؤشـ ــاً علـ ، إنعكســـت إیجابـ

ــاھمت ــر اإل س ــة مؤش ــع قیم ــالي برف ــتقرار الم ــةس ــدول العربی ــي ال ــالل  ف ــام خ ــوء أن ، 2021ع ــي ض ــك ف وذل

ــازل  ــار ب ــق معی ــیولة وف ــال والس ــات رأس الم ــد  IIIمتطلب ــینأداتُع ــام ت ــزز تینھ ــى  انتع ــوك عل ــدرة البن ــن ق م

 . كـــذلكتحمـــل الصـــدمات المالیـــة واإلقتصـــادیة والمخـــاطر المرتفعـــة والتـــي مـــن الممكـــن أن تتعـــرض لھـــا

ــل المؤشــر، ــائج تحلی ــلالواضــح ھتمــام اإل أبــرزت نت ــة مــن قب ــالمالءة المالی لمــا لھــا مــن  اإلشــرافیةالســلطات  ب

حیــث تقــیس متطلبــات رأس المــال والســیولة، قــدرة البنــك أھمیــة كبیــرة علــى ســالمة المراكــز المالیــة للبنــوك. 

 .ي للبنكالخسائر مما ینعكس إیجاباً على سالمة ومتانة الوضع المالعلى إستیعاب  
 

توجــھ عــام فــي الــدول  ، وجــودفــي الــدول العربیــةســتقرار المــالي نتــائج تحلیــل مؤشــر اإل یتبــین مــن خــاللكمــا 

فـــي فتـــرة أزمـــة  العربیـــة نحـــو تبنـــي سیاســـات إحترازیـــة متحفظـــة أســـھمت فـــي تعزیـــز االســـتقرار المـــالي

ــتجد ــا المس ــروس كورون ــاع .فی ــة القط ــة ومرون ــر متان ــائج المؤش ــت نت ــا عكس ــي كم ــرفي العرب ــھ  المص وقدرت

ــة ــة المحتمل ــى إســتیعاب الصــدمات المالی ــالرغم مــن عــدد مــن المخــاطر والعل ــائج  . كمــا أظھــرتتحــدیات، ب نت

توجیـــھ اإلئتمـــان نحـــو بقیمـــة المؤشـــر، و حســـنوجـــود تللقطـــاع المصـــرفي العربـــي فجـــوة اإلئتمـــان تحلیـــل 

 .القطاعات االقتصادیة المنتجة
 

ــم تحلیلــھ فــي ھــذا الفصــل، ــین مــن خــالل مــا ت ــدإ وجــود مــن جانــب آخــر، تب ــة  ھتمــام متزای لــدى الــدول العربی

ــالي وســالمتھ كمؤشــر ــة النظــام الم ــر عــن حال ــي یعب ــاس كم ــالياإل لتطــویر مقی ــن  ،ســتقرار الم ــا یســھل م وبم

ــة االســتقرار ــل حال ــدول وتحلی ــین ال ــة ب ــة المقارن ــر عملی ــالي عب ــف  الم ــھ مــن الممكــن ان تختل ــاً ان ــزمن، علم ال
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ــة إلــى أخــرى حســب طبیعــة النظــام المــالي  وبــالرغم مــن  لتلــك الــدول.بیئــة االقتصــادیة والالمنھجیــات مــن دول

ــر اإل ــة، إال أن مؤشـ ــدول العربیـ ــادات الـ ــھ اقتصـ ــي تواجـ ــدیات التـ ــى التحـ ــافظ علـ ــدیھا حـ ــالي لـ ــتقرار المـ سـ

ــین  ــلیم ومت ــة س ــدول العربی ــي ال ــام ف ــالي بشــكل ع ــل أن القطــاع الم ــائج التحلی ــت نت ــث بین ــدة، حی مســتویات جی

ــرز أ ــر تب ــب آخ ــن جان ــرة. م ــة كبی ــتقر بدرج ــة ومس ــد العربی ــات النق ــة ومؤسس ــارف المركزی ــام المص ــة قی ھمی

التــي لــم تقــم بعــد بتطــویر منھجیــة احتســاب لمؤشــر االســتقرار المــالي فــي دولھــا، بــأن تحــذو حــذو المصــارف 

ســتقرار المــالي فــي أي دولــة ســتقرار المــالي یعبــر عــن واقــع اإلالمركزیــة األخــرى، حیــث إن مؤشــر اإل

ــة ــین المخــاطر المالی ــربط ب ــق  بشــكل ی ــي قامــت بتطبی ــة الت ــا فیمــا یخــص المصــارف المركزی واإلقتصــادیة. أم

ــر اإل ــاب لمؤشـ ــة إحتسـ ــیم منھجیـ ــتمرار وتقیـ ــر باسـ ــویر المؤشـ ــى تطـ ــعى إلـ ــب أن تسـ ــالي، فیجـ ــتقرار المـ سـ

المتغیــرات الفرعیــة المحتســبة فیــھ بــین الحــین واآلخــر، أخــذاً باإلعتبــار التطــورات الحاصــلة فــي القطــاع 

 قتصادیة واإلستثماریة.والبیئة اإلالمالي  
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 ) 1ملحق (

تعزیز الدور اإلشرافي للمصارف المركزیة  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة في الدول العربیة

 )1المبدأ (

التنسیق بین السلطات اإلشرافیة أساس لنجاح قیاس المخاطر الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي بشكل فعّال، وأن تتوفر  

 لدى الجھة اإلشرافیة القدرة والصالحیة واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر القطاع بما یعزز من االستقرار المالي. 

 )2المبدأ (

المصرفي، من   المالي غیر  القطاع  إشرافیة مستقلة متعددة على  لوجود ھیئات  الدولة،  في  التوجھ اإلشرافي  في حال كان 

المناسب التنسیق بین المصرف المركزي وھذه الھیئات، قد یكون من خالل توقیع مذكرات تفاھم بخصوص الجوانب التي  

(بما في ذلك مخاطر العدوى)، وحمایة المستھلك المالي، والشمول تھم المصرف المركزي، مثل قضایا المخاطر النظامیة  

 .  الماليالمالي، واإلستقرار 

 )3المبدأ (

 عن  ممثلین  في عضویتھا  تضم  أن  على  برئاستھ،و  المركزي  المصرف  داخل  مالي  استقرار  لجنة  أو  أزمات  إدارة  لجنة  تشكیل

  بین  لتنسیقوھیئة التأمین والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، ل  المالیة األوراق  وھیئة المالیة وزارة

إلى تعزیز فعالیة السیاسة اإلحترازیة الكلیة  .  الجزئیة والكلیة  اإلحترازیة  المالیة والسیاسة  النقدیة والسیاسة  السیاسة إضافةً 

 . والتطبیق األمثل ألدواتھا

 )4المبدأ (

المركزي بالتعاون مع الجھات الرسمیة المعنیة، لوضع تعریف دقیق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع قیام المصرف  

طر التشریعیة المالئمة التي وتوفیر األ التي یُفترض أن تخضع إلشرافھ أو یشترك باإلشراف علیھا،    المالي غیر المصرفي

 .المؤسساتھذه  من قدرتھ على تقییم مخاطرتعزز 

 )5(المبدأ 

 Shadow)قد یكون من المناسب إلدراك حجم وواقع وتحدیات القطاع المالي غیر المصرفي (بما في ذلك صیرفة الظل  
25Banking تواجھھ التي  والتحدیات  وطبیعتھ  على حجمھ  للوقوف  الدولة،  في  القطاع  واقع  معمقة حول  بدراسة  القیام   ،

 ومخاطره.    

 )6المبدأ (

اسة المصرف المركزي وبعضویة الجھات الرسمیة والھیئات اإلشرافیة المعنیة، للنظر في  تشكیل لجنة متخصصة تحت رئ

) أعاله، والبحث في إمكانیة تذلیل أي عوائق  5توصیات المصرف المركزي بخصوص الدراسة الُمشار إلیھا في المبدأ (

 المركزي، لتشمل المؤسسات المالیة غیر المصرفیة. تحول دون توسیع المظلة اإلشرافیة للمصرف   قانونیة أو تنظیمیة 

 
صندوق  -عن اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة  2014" الصادرة في عام  الظل  یرفةص   على  الرقابةیُمكن الرجوع إلى ورقة "في ھذا الخصوص،   25

 النقد العربي: 
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5D/- 0_الظل.pdf   
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 )7( المبدأ

اإل والنموذج  والھدف  التوجھ  في    مصرفلل  شرافيتحدید  علىالمركزي  غیر    اإلشراف  المالیة  القطاعات  من  قطاع  كل 

تحدید المتطلبات اإلشرافیة للقطاع وتحدیثھا بشكل مستمر، بما یشمل بحد أدنى: متطلبات الترخیص والتفرع، ، و26المصرفیة 

التعافي،   اإلرھاب، وخطط  وتمویل  األموال  غسل  ومكافحة  واإلمتثال  والسیولة،  المال  رأس  كفایة  ومتطلبات  والحوكمة، 

 لتقاریر الدوریة. ، والبیانات واواإلفصاح وخطط اإلحالل والتعاقب الوظیفي، 

 )8( المبدأ

غیر   المالیة  المؤسسات  على  اإلشراف  في  متخصصة  المركزي،  المصرف  داخل  تنظیمیة  وحدات  وجود  المناسب  من 

 .حسب طبیعة نماذج أعمالھاإلشرافھ)  تخضعأن  یُفترض التي تخضع أو المصرفیة (

  )9( المبدأ

إعداد وإعتماد خطط معتمدة، حول منھجیة تنفیذ التفتیش المیداني والرقابة المكتبیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة،  

أدائھا.    السلطات  مع  التنسیق  المركزي،  المصرف  شرافإل  تخضع  ال  التيالمالیة    للمؤسسات  بالنسبة  أماومؤشرات تقییم 

 .بھدف تعزیز االستقرار المالي  مخاطرھا لقیاس المركزي للمصرف  الالزمة المعلومات لتوفیر األخرى اإلشرافیة

  )10المبدأ (

المبدأین ( في  النظامیة 2) و(1مع مراعاة ما ورد  المخاطر  بتقییم  المركزي  المصرف  في  المالي  االستقرار  إدارة  قیام   ،(

 أدنى (وذلك حسب ما ینطبق): الناشئة عن القطاع المالي غیر المصرفي، بما یشمل كحد 

 .تقریر االستقرار المالي  .أ

 .القیام بإختبارات األوضاع الضاغطة.ب

 .(CCyB) إحتســـاب ھامـــش رأس المـــال لمــــواجھة التقلبـــات الدوریـــة .ج

  .تطبیق أنظمة اإلنذار المبكر وإدارة األزمات المالیة .د

 ).DBRاإلحترازیة الكلیة مثل وضع حدود لنسبة عبء الدین ( السیاسة ھـ. إستخدام أدوات 

  )11المبدأ (

التشاور بین المصرف المركزي والسلطات اإلشرافیة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة حول إمكانیة إصدار منھجیة 

 المالیة غیر المصرفیة ذات األھمیة النظامیة محلیاً.  المؤسساتلتحدید والتعامل مع 

  )12المبدأ (

عملیات مؤسسات القطاع   النظر في وضع األطر المالئمة لتوسیع قاعدة البیانات لدى شركات المعلومات اإلئتمانیة لتشمل

 المالي غیر المصرفي. 

 ) 13المبدأ (

المركزي   المصرف  داخل  المناسبة  اآللیات  غیر إیجاد  المالي  القطاع  عن  الالزمة  واإلفصاحات  الدقیقة  البیانات  لتوفیر 

 ، بما یمكن من تعزیز فعالیة تنفیذ السیاسات النقدیة واإلحترازیة الكلیة وتقییم المخاطر في النظام المالي.  27المصرفي 

 
  قطاع   كل  على  اإلشراف  من   الھدف  وكذلك  المصرفي،   غیر  المالي  القطاع  على  اإلشراف  بخصوص  المركزي  المصرف  توجھ  ھو  ما  تحدید  يأ 26

 . اإلحترازي المنھج أو  السوق إنضباط منھجیة وفق سیكون المركزي المصرف من إعتماده سیتم الذي النموذج كان إن تحدید ثم ومن منھ، 
 وغیرھا. المتعثرة اإلئتمانیة مثل: حجم السیولة، حجم اإلئتمان الممنوح، أسعار الفائدة على التسھیالت، التسھیالتبیانات   27
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 )14المبدأ (

لمالیة غیر المصرفیة من أداء الدور المأمول  تعزیز دور إدارات الشمول المالي في المصارف المركزیة لتمكین المؤسسات ا

 لھا في تعزیز الشمول المالي. 

 )15المبدأ (

شمولیة نطاق حمایة المستھلك المالي في المصارف المركزیة بحیث تغطي كافة عمالء القطاع المالي غیر المصرفي، وإلزام  

 مؤسسات القطاع المالي غیر المصرفي بإنشاء وحدات شكاوي، وتطبیق التعلیمات في ھذا الشأن.  

 )16المبدأ (

یة من قبل المصرف المركزي (مثل أزمة جائحة فیروس كورونا حصر الدروس الُمستفادة من األزمات المالیة واإلقتصاد

 ) بخصوص أثرھا على القطاع المالي غیر المصرفي.  2008المستجد واألزمة المالیة العالمیة لعام 

 )17( المبدأ

تطویر مؤشرات أداء جزئیة وكلیة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة حسب طبیعة كل مجموعة ضمن القطاع، بحیث یتم  

عن   یصدر  ما  وفق  المالیة  السالمة  مؤشرات  أدنى  بحد  المؤشرات  تشمل  أن  على  دوري،  بشكل  الكلیة  المؤشرات  نشر 

 . الخصوصالمؤسسات المالیة الدولیة المعنیة بھذا 

 )18المبدأ (

التحول المالي الرقمي وحلول االبتكارات في المنتجات   وتشجیع  ،غیر المصرفي   المالي  للقطاع  الرقمیة  التحتیة  البنیة  تعزیز

التنافسیة للقطاع  المالیة، لتعزیز القدرات  التقنیات  المالیة غیر المصرفیة، وإیجاد فرص تطویریة واستثماریة في مجاالت 

 الخاص. 

 )19المبدأ (

االھتمام ببناء القدرات لدى القطاع المالي غیر المصرفي، وكذلك تطویر قدرات العاملین في إدارات الرقابة والتفتیش على 

 القطاع المالي غیر المصرفي. 

 )20المبدأ (

عقد اجتماعات تشاوریة دوریة بین المصرف المركزي والجھات الرسمیة والھیئات المعنیة وجمعیات القطاع المالي غیر  

 المصرفي (أو ممثلین عن القطاع)، لبحث التحدیات التي یواجھھا القطاع.

 )21المبدأ (

المتابعة المستمرة لما یصدر عن المؤسسات الدولیة المختصة حول المواضیع المرتبطة بالقطاع المالي غیر المصرفي، مثل:  

األموال وتمویل اإلرھاب، وحمایة المستھلك المالي،  الرقابة المالیة، وإدارة المخاطر، والمعاییر المحاسبیة، ومكافحة غسل  

السلطات  مع  (بالتنسیق  المركزي  المصرف  قیام  إلى  الحاجة  مدى  ودراسة  المسؤول.  والتمویل  المناخ،  تغیر  وتداعیات 

 اإلشرافیة ذات العالقة) بإصدار التشریعات أو التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص. 

 )22المبدأ (

یفیة التعامل مع حاجة القطاع المالي غیر المصرفي للسیولة الطارئة، سواًء كان ذلك من خالل عملیات إیجاد أطر مناسبة لك

 السوق المفتوحة أو من اإلقتراض من البنوك. 
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 )23المبدأ (

ة  النظر في توقیع مذكرات تفاھم بین المصرف المركزي (بالتنسیق مع السلطات اإلشرافیة ذات العالقة) مع السلطات اإلشرافی

 في الدول األخرى، عند وجود فروع لمؤسسات مالیة غیر مصرفیة خارج الدولة. 

 )24المبدأ (

للمصارف المركزیة تقدیر ما ینطبق من المبادئ السابقة على المؤسسات المالیة غیر المصرفیة المملوكة أو المساھمة بھا  

الدولة، مثل صنادیق التقاعد، ومؤسسات الضمان االجتماعي، ومؤسسات ضمان الودائع، وغیرھا. وللمصارف المركزیة 

 طر التي قد تنشأ عنھا. كیفیة تقدیر التعامل مع ھذه المؤسسات أو المخا
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 ) 2ملحق (

حول كیفیة تعامل المصارف المركزیة مع تداعیات  التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 فیروس كورونا المستجد على االستقرار المالي. 

 )1( المبدأ

 وضمان الشفافیة.  الماليأن تسعى سیاسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط االقتصادي مع الحفاظ على سالمة النظام  

 )2المبدأ (

تشكیل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاستھ، على أن تضم في عضویتھا ممثلین عن  

والسیاسة اإلحترازیة لضمان التنسیق والتعاون بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة  ة،  وزارة المالیة وھیئة األوراق المالی

 المالیة والسیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة بعضھا اآلخر. والسیاسةالكلیة والجزئیة. وأن تدعم السیاسة النقدیة 

  )3المبدأ (

اإلستخدام المتدرج ألدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة، واختیار األداة المناسبة في الوقت المناسب، وعدم المبالغة في تخفیف  

 المتطلبات الرقابیة واإلحترازیة.  

 )4المبدأ (

ب األمر ذلك، لكن  إن تطل  (CCyB)من الممكن في المرحلة الحالیة تحریر أداة ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة   

، وھامش رأس المال للبنوك ذات األھمیة النظامیة (CCoB)فیما یخص األدوات األخرى مثل ھامش رأس المال التحفظي  

، فیُحسن عدم استخدامھا في المرحلة الحالیة نظراً لدورھا الھام في (Leverage Ratio)، والرافعة المالیة  (DSIBs)محلیاً  

 ي على استیعاب الخسائر.تعزیز قدرة النظام المال

 )5المبدأ (

دعم القطاعات اإلنتاجیة ذات األثر االقتصادي األكبر، على سبیل المثال، یُمكن للبنك المركزي السماح لفترة مؤقتة بتخفیض  

 أوزان المخاطر لھا ضمن متطلبات رأس المال التنظیمي بشكل مدروس.

 )6المبدأ (

 في حال امتدت األزمة لنھایة العام الحالي.  تخفیف أدوات رأس المال بعنایة وبتدرج 

  )7المبدأ (

%) ضمن 100عن النسبة المقررة البالغة (  (LCR)النظر في تخفیض متطلبات السیولة القانونیة أو نسبة تغطیة السیولة  

 حدود مدروسة في حال امتدت األزمة ألكثر من ثالثة شھور أخرى.

  )8المبدأ (

األرباح   توزیع  على  قیود  والسیولة مع وضع  المال  باستخدام ھوامش رأس  السماح  یتزامن  أن  یجب  األحوال،  في جمیع 

 والمكافآت.   
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  )9المبدأ (

وفق المعیار    (ECL)قیام المصارف المركزیة بوضع إرشادات حول كیفیة استخدام نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة  أھمیة  

وبناء المخصصات وتصنیف العمالء، والتنسیق مع المدقق الخارجي بھذا الخصوص. أما    (IFRS9)الدولي للتقاریر المالیة  

 في تأجیل تطبیقھ حتى انتھاء األزمة. الدول التي لم تطبق المعیار، فمن الممكن النظر

 )10( المبدأ

على المصارف المركزیة تحقیق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار سعیھا لتعزیز االستقرار المالي. فمن   

والشركات   جھة، إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة القطاع المالي، ومن جھة أخرى، إتخاذ كافة السبل لحمایة قطاع االفراد

 ال سیما متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة.  

  )11المبدأ (

 من الممكن تأجیل إستیفاء الغرامات المفروضة على البنوك في المرحلة الحالیة، على أن یتم إستیفائھا بعد انتھاء األزمة. 

 ) 12المبدأ (

تعزیز القواعد التنظیمیة الداعمة لجھود تطویر األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد وكذلك قیام البنوك التجاریة  

الحدیثة، أھمیة   المالیة  التقنیات  الرقمیة واستخدام  المالیة  العملیات  إجراءات وتدابیر وأطر واضحة   التأكد من وجود بتنفیذ 

المعلومات، وتوفیر البنیة التحتیة المالءمة وتوفیر الدعم التقني المناسب. كذلك االھتمام بخطط    وأمنلتعزیز األمن السیبراني  

 بدیلة في حال انقطاع اإلنترنت، حیث إن انقطاعھ یؤدي إلى حدوث مخاطر تشغیلیة. 

 )13المبدأ (

المالي في ضوء  أھمیة مواصلة اھتمام المصارف المركزیة بتعزیز رقابتھا على حمایة بیانات العمالء وح مایة المستھلك 

 زیادة اإلعتماد التقنیات المالیة الحدیثة.  

 )14المبدأ (

التحدیات  لمواجھة  منھجیاتھا  األموال وتمویل اإلرھاب وتطویر  المخاطر ومكافحة غسل  وإدارة  اإلمتثال  تعزیز منظومة 

العملیات المصرفیة، خصوصاً أن العملیات تنفذ دون التواصل مع العمالء المرتبطة باستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في تنفیذ  

المرحلة بشكل    ، تبرز ھنا أھمیة تطویر مبادئ الستخدام التقنیات المالیة الحدیثة في ھذه(Nonface to face)وجھاً لوجھ  

 .  28) والتوقیع اإللكترونيeKYCج (آمن. كذلك من األھمیة بمكان مواصلة الجھود المتعلقة باستخدام الھویة الرقمیة ونموذ

 )15المبدأ (

االھتمام بتعزیز الشمول المالي الرقمي، وتعزیز الوعي المالي الرقمي للجمھور، وإطالق حمالت واسعة عن بعد، وذلك في  

المالیة بالتنسیق مع المؤسسات  ضوء زیادة االعتماد على التقنیات المالیة الحدیثة في األزمة الحالیة. وإرساء سبل تعزیز الثقافة  

 التعلیمیة. 

 

 

 
في ھذا الصدد إلى المبادئ االرشادیة الصادرة عن صندوق النقد العربي في إطار أعمال مجموعة عمل التقنیات المالیة   رجوعمكن الیُ  28

  pdf-Dec-es/Digital%20ID%20and%20eKYChttps://www.amf.org.ae/sites/default/fil.2019.: الحدیثة
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 )16المبدأ (

النظر في ھذه المرحلة في توجیھ التشریعات والتعلیمات للتركیز على أولویات تحدیات الوباء والحد من آثاره السلبیة على   

 القطاع المصرفي والقطاعات االقتصادیة.

 )17المبدأ (

ھدف التركیز في  من الممكن تخفیف الجوالت التفتیشیة المیدانیة على البنوك، حیث إن الوضع الراھن قد یستدعي خفضھا، ب

النتقال   منعاً  بعد  عن  حالیاً  تعمل  المركزیة  المصارف  أن  مراعاة  مع  كورونا،  فیروس  أثر  من  الحد  على  الحالیة  المرحلة 

 العدوى.

 )18المبدأ (

یة حمایة سالمة ومصداقیة أنظمة إعداد التقاریر االئتمانیة، حیث یجب تعزیز المشاركة الدقیقة الكاملة للمعلومات االئتمان  

بشكل مستمر، بما في ذلك اإلبالغ عن البیانات اإلئتمانیة السلبیة الناجمة عن األزمة، واتخاذ كافة السبل التي تحد من األثر  

السلبي على السجل االئتماني للعمالء الجیدین الذین لدیھم دفعات مستحقة تعذر تسدیدھا لظروف خارجة عن إرادتھم، نجمت 

اإلطار، من الممكن توجیھ العمالء الجیدین لمراجعة بنوكھم (ضمن طرق التواصل المسموح بھا  عن األزمة الحالیة. في ھذا  

خالل األزمة) والتفاوض معھم إلعادة جدولة التسھیالت، أو من الممكن وضع مالحظة في التقریر اإلئتماني بأسباب تعثر  

 .العمیل الجید

 )19( المبدأ

المعلومات اإلئتمانیة لتنفیذ تدابیر لرصد المعلومات اإلئتمانیة السلبیة التي تم اإلبالغ عنھا  توجیھ مقدمي اإلئتمان وشركات  

 خالل األزمة، التي قد تشمل استخدام معرفات أو رموز إبالغ إئتماني خاصة باألزمة، وذلك بما یسھل إعداد التقاریر الالزمة. 

 )20المبدأ (

مل مع الشكاوى والمنازعات خالل األزمة، ذلك في ضوء الزیادة المحتملة في تعزیز قدرة السلطات التنظیمیة على التعا 

 .الشكاوى والنزاعات. وتشجیع تطبیق التقنیة المعلوماتیة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات

 )21المبدأ (

 االئتمان لن یتأثر أثناء األزمة.تشجیع رقمنة عملیة الوصول إلى التقاریر اإلئتمانیة، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقاریر 

 )22المبدأ (

التجاریة، وكذلك   والبنوك  المركزیة  المصارف  لدى  علیھا  القائمین  والتأكد من جھوزیة  العمل  استمراریة  مراجعة خطط 

 اریة. مراجعة فعالیة إدارة المخاطر وأنظمة اإلنذار المبكر وخطط اإلنعاش المستخدمة لدى المصارف المركزیة والبنوك التج

 )23المبدأ ( 

الجزئیة    الضاغطة  اختبارات األوضاع  بتطویر  المالي  المصرفیة واالستقرار  الرقابة  قیام دوائر  إلى  الحاجة  دراسة مدى 

 والكلیة بشكل یأخذ باالعتبار األزمة الحالیة. 

 



246

  

 265من  246
 

 )24المبدأ (

تعزیز وعي الجمھور بالدور الذي تقوم بھ كل من مؤسسات ضمان الودائع وضمان القروض في حمایة الودائع وضمان   

 القروض.

 )25المبدأ (

قد یكون من المناسب قیام المصارف المركزیة بإصدار رسائل طمأنة بشكل مستمر للمودعین والمستثمرین، على أن تتمتع  

بما یعزز من ثقة الجمھور بالمصرف المركزي والقطاع المالي الرسمي في ظل األزمة    ھذه الرسائل بمصداقیة وشفافیة، 

 الحالیة.  

 )26المبدأ (

باالعتبار  یأخذ  بشكل  كورونا  فیروس  تداعیات  أثر  لمواجھة  واإلجراءات  األدوات  استخدام  المركزیة  المصارف  على 

خصوصیة البنوك اإلسالمیة، كذلك یستحسن أن تشمل اإلجراءات كافة المؤسسات المالیة غیر المصرفیة الخاضعة لرقابة  

 المصرف المركزي.  

 )27المبدأ (

المركزیة   المصارف  فاعلیتھا وقدرتھا    -بشكل مستمر-أن تقوم  إتخاذھا من حیث  تم  التي  أثر األدوات واإلجراءات  بتقییم 

 التأثیریة لفترة أطول وأیة آثار سلبیة أليٍ منھا وأسلوب التعامل معھا. 

 )28المبدأ (

مھ من أدوات وإجراءات لتخفیف األثر الناشئ عن اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة من حیث توقیت وتدرج تعلیق ما تم استخدا

 ھذا التعلیق، وسرعة عودة الدورة االقتصادیة لوضعھا وتعظیم أثر التعافي. 
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 ) 3ملحق (

إستراتیجیات المصارف المركزیة لدعم  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . التعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فیروس كورونا المستجد

 )1المبدأ (

ر المبكر لمرحلة  اإلستعداد المبكر للجنة إدارة األزمات أو لجنة االستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضی

 لدعم جھود التعافي لمرحلة ما بعد األزمة الحالیة.  ةما بعد األزمة، من خالل تبني إستراتیجی

 )2المبدأ (

إستمرار إجراءات الدعم االقتصادي لفترة مناسبة خالل مرحلة اإلنتعاش، یتم تقدیرھا من قبل اللجنة الُمشار إلیھا في 

 السیولة إلى االقتصاد. )، ذلك لضمان تدفق 1المبدأ (

 ) 3المبدأ (

وزارة المالیة وھیئة األوراق ) أعاله، تضم في عضویتھا ممثلین عن  1في حال لم تكن اللجنة الُمشار إلیھا في البند (

، فمن المناسب أن یكون ھناك تنسیق في اإلجراءات المتخذة في مرحلة اإلنتعاش اإلقتصادي بین جمیع األطراف ةالمالی

 الرسمیة المعنیة.   

 )4المبدأ (

تخفیف أو سحب   یُعتبر التنسیق بین السیاسات االقتصادیة والسیاسة اإلحترازیة الكلیة، واإلنتباه إلى مالئمة توقیت 

ح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي. حیث إن سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد إجراءات الدعم، مفتا

یؤدي إلى تراجع حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات واألسر، في حین إن التأخر في سحبھا قد یزید من  

 المخاطر النظامیة في القطاع المالي.  

 )5المبدأ (

لھوامش رأس المتدرج  إلى    البناء  الحاجة  مدى  وتقدیر  الجائحة،  أزمة  فترة  تخفیفھا خالل  تم  التي  والسیولة  المال 

 اإلستمرار بوضع قیود على توزیع األرباح والمكافآت لدى القطاع المصرفي.   

 )6المبدأ (

الفائدة على أدوات  إستمرار تبني سیاسة نقدیة تیسیریة لترسیخ التعافي اإلقتصادي، مما یعني التریث في رفع أسعار  

السیاسة النقدیة لفترة زمنیة مناسبة، على أن یكون الرفع متدرج بشكٍل متناسق مع التغیرات الحاصلة على أدوات  

 السیاسة المالیة والسیاسة اإلحترازیة الكلیة. 

 

 



248

 

 265من  248
 

 ) 7المبدأ (

مناسبة السماح للبنوك التجاریة بتحقیق  في حال التوجھ نحو رفع نسبة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي، یُنظر في مدى  

نسبة أقل من الحد األدنى المطلوب ضمن ھامش مقبول یحدده المصرف المركزي، بحیث یتم تخصیص ھذا الھامش 

 لمجاالت محددة مثل منح اإلئتمان للشركات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة. 

 ) 8المبدأ (

تمویل حكومیة یقودھا المصرف المركزي لدعم النشاطات االقتصادیة اإلنتاجیة مناسبة اإلستمرار في تبني برامج  

    بأسعار فائدة وآجال مناسبة، بما یوازن بین التحفیز المتوخى والتكلفة على الخزینة.

 ) 9المبدأ (

سبب جائحة كورونا،  النظر في وضع األطر المالءمة لتعامل البنوك مع عمالئھم الجیدین، الذین تأثرت تدفقاتھم النقدیة ب

ودراسة الحلول المتعلقة بتخفیف األثر السلبي على جدارتھم اإلئتمانیة، ومدى إمكانیة أخذ ذلك باإلعتبار في تقاریرھم 

 اإلئتمانیة. 

 )10المبدأ (

السیاسة   أدوات  على  الفائدة  بأسعار  مباشر  بشكل  المصرفیة مرتبطة  المنتجات  على  الفائدة  أسعار  تكن  لم  في حال 

قدیة، فُیستحسن قیام المصرف المركزي بحث البنوك التجاریة بالنظر في عدم رفع أسعار الفائدة على اإلئتمان في  الن

 مرحلة التعافي، والتریث لفترة مناسبة بشكل یتماشى مع التغیرات في أسعار الفائدة على السیاسة النقدیة. 

 ) 11المبدأ (

ال مركزي والبنوك التجاریة، لبحث إمكانیة ومناسبة اإلستمرار في  عقد إجتماعات تشاوریة مستمرة بین المصرف 

تعلیق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العمالء أو إعادة جدولتھا، بما یخفض من حاالت اإلعسار للشركات القابلة 

 لإلستمرار.

 ) 12المبدأ (

، ذلك للوقوف على حجم اآلثار المترتبة إجراء دراسة تقییم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة فیروس كورونا المستجد

على األزمة، خصوصاً مؤشرات المتانة المالیة. على أال یتم اإلكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل بناء توقعات لھذه  

المؤشرات مبنیة على منھجیات علمیة ونماذج قیاسیة، ووضع الخطط والحلول والتوصیات المالءمة لمعالجة أوجھ  

 اطن الضعف إن وجدت.القصور أو مو

 )13المبدأ (

قیام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجاریة تزویده بتقریر معتمد من مجلس اإلدارة، یقیم مدى تأثرھا بجائحة  

كورونا، واألثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالیة، خصوصاً نسبة القروض غیر العاملة، ونسبة كفایة رأس المال، 
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لمخاطر اإلئتمان والسوق والتشغیل، وخطة زمنیة لمعالجة أي والربحیة، والسیولة، على أن یتضمن التقریر تقی  یماً 

 مواطن ضعف أو قصور فیھا. 

 )14المبدأ (

إستمرار المصرف المركزي في تقییم المخاطر النظامیة في القطاعین المالي وغیر المالي، وإستخدام األدوات المناسبة 

  . للحد منھا إن وجدت

 )15المبدأ (

الُمستفا الدروس  ھامة  حصر  جوانب  على  مستقبالً  واالنعكاسات  المصرف المركزي،  قبل  من  الجائحة  أزمة  من  دة 

مثل: االستقرار المالي، والرقابة المصرفیة، والسیاسات النقدیة واإلحترازیة، وتطویر أنظمة اإلنذار المبكر، وإدارة 

 جزئیة.  األزمات، وخطط اإلنعاش اإلقتصادي، واختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة وال

 )16المبدأ (

القطاع المصرفي   لتقییم قدرة  تطویر وتوسیع إستخدام إختبارات األوضاع الضاغطة، وزیادة شدة ھذه االختبارات 

 .والمالي على تحمل تداعیات األزمة الحالیة

 )17المبدأ (

التجاریة (خصوصاً البنوك  قیام دائرة الرقابة المصرفیة بتقییم أي مواطن ضعف جوھریة ظھرت لدى أي من البنوك  

ذات األھمیة النظامیة على المستوى المحلي) جراء الجائحة، ورفع تقریر بالخصوص إلى لجنة إدارة األزمات أو  

 لجنة االستقرار المالي، متضمناً التوصیات المناسبة. 

 )18المبدأ (

اد فرص تطویریة واستثماریة في مجاالت  التحول الرقمي، وإیج وتشجیع المالي، للقطاع الرقمیة التحتیة البنیة تعزیز

 التقنیات المالیة محلیاً، لتعزیز القدرات التنافسیة للقطاع المحلي الخاص.

 )19المبدأ (

النظر في مناسبة قیام المصرف المركزي بالتنسیق مع الجھات الرسمیة، بإیجاد آلیة لدعم أسواق األصول (األسھم 

 الجائحة، بما یُمكن من إتخاذ اإلجراءات الكفیلة بدعم تعافیھا.والعقارات) المتضررة جراء أزمة 

 )20المبدأ (

القطاع المالي غیر المصرفي وتعزیز اإلطار التنظیمي لھ، والتنسیق بین المصرف المركزي والسلطات الرقابیة    دعم

 .األخرى لوضع حلول للحد من أثر جائحة كورونا على القطاع

 )21المبدأ (

 السیولة، والموازنة بینھما. إتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقلیل أثر المزاحمة بین القطاعین العام والخاص على  
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 )22المبدأ (

تعزیز دور مؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، وتوفیر الضمانات  

 الالزمة لتعزیز فرص وصول ھذه المشروعات إلى اإلئتمان.

 )23المبدأ (

النظر في وضع اإلجراءات المناسبة للتواصل بین المؤسسات المالیة وغیر المالیة بما یكفل تعزیز الثقة وتسریع مرحلة 

 التعافي. 

 )24المبدأ (

أن تقوم المصارف المركزیة بشكل مستمر بتقییم أثر األدوات واإلجراءات التي تم إتخاذھا من حیث فاعلیتھا وقدرتھا  

 ، وأیة آثار سلبیة إن وجدت أليٍ منھا وأسلوب التعامل معھا.  التأثیریة لفترة أطول
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 ) 4ملحق (

تطویر منھجیات إختبارات األوضاع  حول التي أصدرھا صندوق النقد العربي المبادئ اإلرشادیة العامة 

 . الضاغطة لقیاس مخاطر القطاع المالي

 المبدأ األول 

أن تكون إختبارات األوضاع الضاغطة جزًء ال یتجزأ من منظومة الحوكمة المؤسسیة وإدارة المخاطر في  

تعزیز دور مجلس إدارة المؤسسة المالیة وإدارتھا التنفیذیة في إنجاح تبني  المؤسسات المالیة، بما یشمل 

ارات، وأن یتم أخذ نتائج  إختبارات األوضاع الضاغطة، ورسم سیاسة مكتوبة ومعتمدة تحكم ھذه اإلختب

إختبارات األوضاع الضاغطة في اإلعتبار عند إتخاذ القرارات اإلستراتیجیة وتحدید مستوى تقبل المخاطر  

(Risk Appetite).   

 

وموثق.   واضح وشاملو  فعالھیكل حوكمة  األوضاع الضاغطة على    ات ختبارإتشتمل أطر من المناسب أن 

ھذا   و  ومسؤولیاتأدوار  اإلطار  یحدد  اإلدارة  (أو    العلیااإلدارة  مجلس  البنك  في  العالقة  ذات  واألطراف 

  فرضیات الالمؤسسة المالیة) في دعم وتنفیذ والرقابة على ھذه اإلختبارات. تبدأ المسؤولیة من عملیة تصمیم 

علیھ من صحتاوالموافقة  والتحقق  النموذج  وتطویر  التقاریرھ ،  وإعداد  وكیالنتائج  حلیلوت   ،  إستخدام  ،  فیة 

أدوار  مخرجات اإلختبارات، ومسؤولیة معالجة مواطن أي ضعف أو قصور تظھرھا ھذه اإلختبارات، و

الداخلي والتدقیق  واالمتثال،  المخاطر  اختبار.  إدارة  إطار  جوانب  جمیع  اإلجراءات  وضاع  األ  اتتغطي 

  ا للبنك دارة و/أو اإلدارة العلیمجلس اإل  بما في ذلك موافقةبشكل واضح،    ومحدثة  ، وأن تكون موثقةالضاغطة

اإلختباراتعل إطار  األ  .ى  اختبار  إطار  كذلكیضمن  الضاغطة  المصلحة    وضاع  أصحاب  جمیع  تعاون 

   .ھذه اإلختباراتافتراضات تصمیم بشأن  معھم الضروریین والتواصل المناسب 

وضاع  اإلطار العام الختبار األإعداد المسؤولیة النھائیة عن  یكون لدى مجالس إدارة البنوكفي ھذا السیاق،  

جنة  ل أو ل  لإلدارة التنفیذیةالضغط    اتختبارإقد یتم تفویض تطویر وتنفیذ إطار    .علیھاإلشراف  الضاغطة و

مع اإلدارة العلیا أو كبار الخبراء    ةالمناقش  كما یتم تنظیم إجتماعات دوریة تتضمن.  وضاع الضاغطةاختبار األ

الفرضیات.   تبرز  اختیار  عن إختبارات األوضاع الضاغطة والتحدیات التي قد تواجھ البنك في  المسؤولین  

أدوار جمیع العاملین في البنك بكافة تحدد    ترتیبات الحوكمة التياإلجتماعات وتوثیق  ب البنوك  ھنا أھمیة قیام  

  األوضاع الضاغطة  اختبار  نتائج  نقللمھم وضع آلیة واضحة وموثقة توضح كیفیة  مستویاتھم الوظیفیة، من ا 

  .المالي  ووضعھ  وأدائھ  البنك  استراتیجیة  على  التأثیر  في  النظر  من  المجلس  یتمكن  حتى،  اإلدارة  مجلس  إلى

بالبنك   الضاغطةوضاع  األ لجنة اختبارات تفاعلأھمیة   إضافةً لذلك، من المناسب أن توضح ھذه الترتیبات،

مطلوبات،  مثل لجنة األصول وال مع كافة اللجان األخرى المكونة على مستوى البنك والمجموعة المصرفیة
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التشغیلیة(  المخاطر  لجنةو والمخاطر  والسوق  االئتمان  الجدیدة،  أ المنتجات/    لجنةو  ،) مخاطر  البنك  نشطة 

تتضمن تبادل اَراء حول   جراء اجتماعات دوریةإمن خالل   المعلومات واألمن السیبراني، ذلك  قنیةلجنة ت و

كذلك من األھمیة بمكان، إستخدام نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة في تصمیم وتحدید  فرضیات.  اختیار ال 

البنك   لدى  المخاطر  تحمل  المال (Risk Tolerance)درجة  رأس  من  لكل  التخطیط  عملیة  في  وكذلك   ،

 والسیولة. 

ال یتمثل األول في التأكد من وجود  فیما یخص دور السلطات  رقابیة، ھناك جانبین ھامین في ھذا السیاق، 

الدولیة  الممارسات والمعاییر  أفضل  تواكب  المالیة بشكل عام،  المؤسسات  تعلیمات واضحة حول حوكمة 

ویتعلق الجانب الثاني بتطویر التعلیمات الخاصة بإختبارات األوضاع الضاغطة بما    وتطویرھا بإستمرار.

شمل حوكمتھا، بحیث تحدد أدوار ومسؤولیات مجلس إدارة المؤسسة المالیة واإلدارة التنفیذیة وتعزز من  ی

األوضاع الضاغطة   اختباراتإدماج  ثقافة إدارة المخاطر لدى العاملین في المؤسسة المالیة. في ھذا اإلطار،  

الحوكمة   منظومة  اإلفي  االعتبار  بعین  حول  الطار  یأخذ  الضاغطة  اختباراتعام  عن    األوضاع  الصادر 

 ". المبدأ الرابعوفق ما سیتم ذكره في " لسلطات الرقابیة على القطاع المالي ا

 المبدأ الثاني 

توفیر البنیة التحتیة الالزمة لتطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة، بما في ذلك الكوادر المؤھلة في إدارة  

أدنى مھارات تصمیم وإجراء وتحلیل إختبارات األوضاع الضاغطة، ووضع  المخاطر الذین تتوفر لدیھم كحد  

توفیر البرامج اإلحصائیة المناسبة والبیانات الدقیقة والشاملة والتاریخیة  برامج مستمرة لبناء قدراتھم، و

 لضمان نجاح التطبیق الفعّال لھذه اإلختبارات. 

 

توفیر البیانات ذات الجودة العالیة. كما تتطلب توفر    إختبارات األوضاع الضاغطة  حوكمة  إجراءاتضمن  ت ت

تقنیة   أنظمة  تتناسب  أن  األھمیة  من  كذلك  األمثل.  بالشكل  اإلختبارات  ھذه  لتطبیق  الالزمة  التحتیة  البنیة 

إلختبارات. كما المعلومات مع حجم وطبیعة وتعقید أعمال البنك، بما یسمح بتمكین الفنیین من تطبیق ھذه ا 

 یتعین توفر الموارد المالیة والبشریة، إضافةً للبرامج اإلحصائیة. تتكفل إدارة البنك بتوفیر برامج تدریب 

 

و  وظیفي  تعاقب  مع وجود خطط  بالبنك،  العاملین  قدرات  المعرفة  وبناء  كما  نقل  البنك.  في  العاملین  بین 

 یھم مھارات وخبرات مناسبة في إدارة المخاطرتستقطب متخصصین في إختبارات األوضاع الضاغطة، لد

و  السیولةو السوق  ومخاطر  كفایةواالئتمان  والنمذجة  تعلیمات  المالیة  والمحاسبة  المال  إلى  رأس  إضافة   ،

  معرفة شاملة بالمعاییر الدولیة الخاصة بإختبارات األوضاع الضاغطة. كما تشمل الخبرات قدرات ومھارات 

ستعانة من الممكن اإل  .قتصادیة والمخاطر المالیة (دورة األعمال والدورة المالیة)في الربط بین المخاطر اال

بما ال یتعارض مع التشریعات    األوضاع الضاغطة  اختباراتنجاز  إلبخبرات من خارج المؤسسة المالیة  



253

 

 265من  253
 

البیانات اإلحصائیة الموثوقة أساساً لمصداقیة نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة.    كذلك یعتبر توفرالرقابیة.  

حیث یتم إستخدام سالسل زمنیة كافیة، وإجراء المعالجات اإلحصائیة الالزمة وإختیار النموذج المالئم في 

)، لضمان  (Satellite Modelاإلختبارات الكلیة المبنیة على النماذج القیاسیة مثل: إختبار النموذج الناقل  

) ینطبق، سواًء كان تنفیذ اإلختبارات  2مالءمة النموذج ومصداقیتھ العلمیة. تجدر اإلشارة إلى أن المبدأ رقم (

 . (Bottom Up)أو من خالل المؤسسة المالیة  (Top Down)من قبل البنك المركزي أو السلطة الرقابیة 

 
 المبدأ الثالث  

ت  فرضیاتُبنى إختبارات األوضاع الضاغطة على فرضیات علمیة ومنطقیة، مع إستخدام   من المناسب أن 

متدرجة الشدة مستندة إلى بیانات تاریخیة. من الممكن في ھذا اإلطار، إستخدام العالمة المعیاریة لبناء  

،  (Forward Looking)المطبقة ذات نظرة مستقبلیة    كذلك تكون كافة اإلختبارات  .فرضیات اإلختبار

 .29وتدعم خطط الطوارئ والتعافي وسیاسة إدارة المخاطر 

 

  بعین  یأخذفي ضوء أن إختبارات األوضاع الضاغطة أداة إستشرافیة وذات بعد مستقبلي وتنبؤي، بحیث  

یتم تصمیم فرضیاتھا على أسس سلیمة علمیاً، حیث تكون    .التوقعات  من  سنوات  3  عن  یقل  ال  ما  االعتبار

مسؤولي:   (مثل  المؤسسة  داخل  المعنیین  مع  بالتعاون  ومختصین  خبراء  آراء  وفق  وُمصاغة  معنى،  ذات 

  المخاطر، واألبحاث، والخزینة، والتسھیالت اإلئتمانیة، والمالیة، واإلستثمارات، واإلمتثال،...الخ)، بحیث

فھم واضح    االختبارات في تتبع تحقیق األھداف اإلستراتیجیة للمؤسسة المالیة. من المناسب توفرتُسھم ھذه  

 وتغطیة  الفرضیات مالءمة  ومدى  ،  (Risk Drivers)  أصحاب المصلحة حول تحدید عوامل المخاطر  لدى

ة، والمغزى كما یتعین تحدید نوع وتفاصیل فرضیات إختبارات األوضاع الضاغطة المستخدم  .المخاطركافة  

من تصمیم الفرضیات، إضافةً إلى تقییم الفرضیات المستخدمة بشكل سنوي أو عند حدوث مستجدات. من 

المناسب كذلك توثیق نتائج عملیات التقییم للفرضیات، وتفاصیل المنھجیات المستخدمة في تحدید الفرضیات  

 والھدف منھا. 

التي تستند إلى بیانات    الفرضیاتولیس فقط اختبارات    الفرضیاتلجمیع  ختبارات  إ جراءإأھمیة  تبرز ھنا  

  ) لكن محتملة الحدوث( قاسیة    فرضیاتبوضع   بالبنك األوضاع  لجنة اختبارات   تقومیُمكن أن  تاریخیة، حیث  

المخاطر المصاحبة    عتیادیة (مثلالمخاطر غیر اإل عتبارإلبا  فرضیاتخذ ھذه التأ   بشأن اإلطار العام للمخاطر.

فتح شركات تابعة أو فروع أجنبیة) التي قد تـؤدى إلـى مخـاطر مسـتقبلیة  ك   ،الجدیدة  جات أو أنشطة البنك لمنت

 .من قبل معروفةغیـر 

 
فیما یخص كیفیة التدرج في بناء فرضیات إختبارات األوضاع الضاغطة، یرجى الرجوع إلى الدلیل اإلسترشادي حول إختبارات األوضاع   29

 www.amf.org.ae )، المنشور على الموقع اإللكتروني لصندوق النقد العربي: 2021الضاغطة الجزئیة والكلیة (
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الجزئیة،   الضاغطة  األوضاع  إختبارات  على تتیح  معتمدة  أكانت  (اختبارات  سواًء  واحد    تحلیل  متغیر 

مخاطر  ، قیاس المخاطر التالیة كحد أدنى: )فرضیات المتعددة على عدة متغیرات (اختبارات ال  أو الحساسیة)

اإلئتمانیة)  االئتمان للتسھیالت  الضمانات  كفایة  عدم  مخاطر  ذلك  في  تشمل (بما  (التي  السوق  ومخاطر   ،

ال سعر  الملكیةو،  فائدةمخاطر  وحقوق  الصرف،  السعر  المشتقات  ومخاطر  األسھم،  ومخاطر  )،  مالیة، 

، ومخاطر التركز، ومخاطر السمعة، ومخاطر العدوى، ومخاطر تقییم  ومخاطر السیولة، ومخاطر التشغیل

الموجودات خارج المیزانیة، بما في ذلك األثر المتوقع على المؤشرات المالیة األساسیة للبنك التجاري، مثل:  

 مدى كفایة رأس المال، والسیولة، والربحیة.

م فرضیات إختبارات األوضاع الضاغطة بشكل متدرج الشدة تستند إلى أحداث ضاغطة أخیراً، یتم تصمی 

حصلت تاریخیاً، أو إفتراض حدوث أزمات معینة غیر متوقعة، مثل حدوث أزمة مالیة أو إقتصادیة عالمیة.  

 لشدة. من الممكن إستخدام العالمة المعیاریة وفقاً للبیانات التاریخیة بھدف تصمیم الفرضیات متدرجة ا

تجدر اإلشارة، إلى أنھ من الممكن اإلستفادة من النماذج القیاسیة المستخدمة في إختبارات األوضاع الضاغطة  

لتطویر أنظمة اإلنذار المبكر، ونماذج إحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

 أن یتم  خطط الطوارئ. كذلك من األھمیة  ، ونماذج التنبؤ بالبنوك الضعیفة، وتطویر9رقم 

،  خطط التعافي في تحدیث وإعادة تقییم   وضاع الضاغطةإلى استخدام نتائج اختبارات األ إیالء عنایة خاصة

 . ولیس فقط خطط الطوارئ واستمراریة األعمال وعملیات التقییم الداخلي لكفایة رأس المال والسیولة

 المبدأ الرابع

قیام المصرف المركزي أو السلطة الرقابیة بإصدار إطار عام حول إختبارات األوضاع الضاغطة، یتضمن  

متطلبات بناء الفرضیات والمنھجیات المستخدمة، ودوریة إجراءھا، وآلیة التعامل مع نتائج اإلختبارات.  

خاصة بھا وفقاً لخصوصیة  من المناسب أن یتم إتاحة المجال للمؤسسات المالیة بتحدید بعض الفرضیات ال

 المخاطر لدیھا.   

 

كون المصرف المركزي ھو السلطة الرقابیة المسؤولة عن متانة وسالمة المراكز المالیة للقطاع المصرفي  

والمالي في الدولة، یعتبر قیامھ بإصدار إطار عام حول إختبارات األوضاع الضاغطة نقطة إنطالق نحو  

إدارة   ثقافة  وتعزیز  تطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة  فاعلیة  المؤسسات  إنجاح وتعزیز  المخاطر لدى 

 المالیة.  

یشمل اإلطار الحد األدنى من المتطلبات المتعلقة بتطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة، بما في ذلك: تحدید  

المخاطر الرئیسة، وأھداف اإلختبارات، وحوكمتھا، والسیاسات الخاصة بھا، واإلجراءات الداخلیة والتوثیق،  
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اإلختبارات، ومتطلبات تصمیمھا ودوریة إجراءھا (من المناسب أن تكون    ومتطلبات البنیة التحتیة إلجراء

دوریة إجراء اإلختبارات خالل األوقات الطبیعیة مرة واحدة سنویاً على األقل، وبشكل نصف سنوي خالل  

وكیفیة   الخصوص،  بھذا  المركزي  المصرف  ودور  المطلوبة،  اإلختبارات  وأنواع  الضاغطة)،  األوضاع 

مراجع المصرف  ودوریة  بین  التواصل  ومتطلبات  اإلختبارات،  ونتائج  مخرجات  مع  التعامل  وطرق  تھا، 

 المركزي والمؤسسة المالیة حول نتائجھا.  

في حال كانت الفرضیات المستخدمة في إختبارات األوضاع الضاغطة مصممة من المصرف المركزي،  

المالیة ت للمؤسسات  الرقابیة  التعلیمات  تتیح  المستحسن أن  صمیم فرضیة واحدة على األقل، تأخذ في  فمن 

المصرف   قبل  من  المبنیة  الفرضیات  تغطیھا  لم  المالیة  المؤسسة  نظر  وجھة  من  مھمة  مخاطر  اإلعتبار 

من الضروري قیام كل بنك  المركزي، ذلك في ضوء أن المخاطر قد تختلف من مؤسسة مالیة ألخرى. حیث  

د عملیاتھ قوحجم أنشطتھ، ومدى تع مع نموذج أعمالھ  التي تتماشى الضغوط الخاصة بھ  فرضیاتبتحدید  

  السلطة  قیامقد یؤدي  ومستوى المالءة المالیة والسیولة لدیھ. حیث   المصرفیة، والمخاطر التي یتعرض لھا،

ستجابة بغرض اإلفرضیات  البنوك بإعداد ال  إلى قیام ضغوط موحدة على كل البنوك    فرضیات  وضعالرقابیة ب

الرقابیة فقط   السلطة  للمخاط  ،لمتطلبات  العام  اإلطار  وتقییم  االختبارات  جودة  على  سلباً  یؤثر  علیھ ر.  مما 

المركزیةیُستحسن   المصارف  فرضیات    قیام  البنوك  بوضع  على  بوضعموحدة  بنك  كل  قیام  إتاحة   مع 

ً    الفرضیات الخاصة بھ. أیضا من المناسب  ھذا اإلطار،    المركزي قیام   أن تتضمن تعلیمات المصرف  في 

على أساس فردي ومجمع معاً بالنسبة للبنوك التي تنتمي إلى   وضاع الضاغطةالبنوك بإجراء اختبارات األ

مجموعة مصرفیة، ذلك للوصول إلى تحدید وتقییم شامل للمخاطر التي یمكن أن تؤثر على الكیانات التابعة  

طار العام لإلختبارات ملزم للمؤسسات المالیة، بحیث  یحبّذ أن یكون اإل ل.للبنك أو المجموعة المصرفیة بالكام

في مجال تصمیم فرضیات اإلختبارات واإلفصاح   تقوم السلطات الرقابیة بمتابعة مدى اإللتزام بھ، خاصةً 

 عن نتائجھا. 

 المبدأ الخامس 

تعلیمات أو  مراعاة خصوصیة نماذج أعمال البنوك اإلسالمیة، عند قیام المصارف المركزیة بإصدار أي  

 إرشادات تتعلق بإختبارات األوضاع الضاغطة. 

ن المؤسسات المالیة من تعزیز قدرتھا على  في تمكی األوضاع الضاغطةختبارات  إمن الرئیس   ھدفتمثل الی

الشریعة تختلف عن   مع  المتوافقة  البنوك  أعمال  نماذج  أن  بما  إقتصادیة.  أو  مالیة  إمتصاص أي صدمات 

 ُ راعي المنظومة الرقابیة خصوصیة نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشریعة، خاصة أن  البنوك التقلیدیة، ت

  لقد أشار مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة إلى عدمالصناعة المالیة المتوافقة مع الشریعة في تطور ملحوظ.  

خاطر ممع وضعیة    اإلسالمیةلألدوات المالیة  خاطر التشغیلیة  لمتمان والسوق وائ توافق وضعیة مخاطر اإل

المخاطر، لھذه  إضافةً  التقلیدیة.  المالیة  تتعرض    األدوات  المالیة  قد  الشریعةالمؤسسات  مع  إلى    المتوافقة 
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عدم   مخاطر  مثل  أخرى،  ومخاطر    تعلیماتب   اإللتزام مخاطر  العائد،  معدل  ومخاطر  ومبادئھا،  الشریعة 

. فعلى سبیل المثال، فیما یخص إختبارات األوضاع  كیةمللا األسھم وغیرھا من أدوات حقوق  ستثمار في  إلا

على   المتوافقة أعمالھا مع الشریعةالمؤسسات المالیة  حصول    تحدیاتل  الضاغطة الخاصة بالسیولة، ونظراً 

تمویل قصیر األجل وموجودات سائلة عالیة الجودة متوافقة مع أحكام الشریعة بحیث تتماشى مع توقعات  

 المھم أن تأخذ إختبارات الضغط الخاصة بالسیولة ھذا الجانب في اإلعتبار.  مخاطر السیولة، فمن

عام   في  أصدر  اإلسالمیة  المالیة  الخدمات  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  "المبادئ    2012تجدر  بعنوان  ورقة 

 اإلرشادیة إلختبارات الضغط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (عدا مؤسسات التكافل وبرامج اإلستثمار الجماعي

تتضمن كافة المتطلبات الخاصة بتصمیم فرضیات ومنھجیات    اإلسالمي) التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة"

 إختبارات األوضاع الضاغطة الخاصة بالبنوك اإلسالمیة. 

 المبدأ السادس 

تكثیف دوریة إختبارات األوضاع الضاغطة بالنسبة للبنوك ذات األھمیة النظامیة، وإستخدام فرضیات تُراعي  

ومخاطر   (Contagion Risk)خصوصیة ھذه البنوك، ومثال ذلك إستخدام فرضیات لقیاس مخاطر العدوى 

 العملیات المالیة العابرة للحدود. 

، لوحظ أن التحدیات التي واجھتھا بعض المؤسسات المالیة 2007خالل األزمة المالیة العالمیة أواخر عام  

الكبیرة تؤثر بشكل ملحوظ على النظام المالي وإستقراره، ذلك كون ھذه المؤسسات لھا ترابطات كبیرة مع 

المؤسسات المالیة األخرى، بالتالي إن تعثر ھذه المؤسسات یؤدي إلى حدوث مخاطر العدوى التي تنتقل إلى  

المالیة األخرى، مما ینعكس بشكل سلبي على اإلقتصاد واإلستقرار المالي، األمر الذي یحتم تدخل    المؤسسات

الحكومات لضمان اإلستقرار المالي. لذا برزت أھمیة وجود سیاسات تھدف إلى الحد من فشل تلك المؤسسات  

األزمة   بدایةفي    لمعظم البنوكة  كانت المراكز المالی  .(DSIBs)المالیة وبالذات البنوك ذات األھمیة النظامیة  

" أدى إلى حدوث مخاطر عدوى  لیمان براذرز"مستقرة، لكن تعثر بنك   ،2007المالیة العالمیة أواخر عام  

برمتھ    في العالم النظام المالي    لیصبح  ،حدود الوالیات المتحدة األمریكیة  تالبنوك األخرى، بل تعد  إلى  إنتقلت

   .باھظةوُكلف خسائر   ه وكبد االقتصاد العالميانعكس سلباً على  مما خطر،في 

وعي   من  األزمة  ھذه  الزادت  منالسلطات  المالي  اإلأن    رقابیة  تم  ی  الالعالمي  ستقرار  إذا  إال  ربط  تحقق 

ة، وتعزیز منظومة إدارة  اإلقتصادیة واإلحترازی تینالسیاس وحدوث تنسیق بین اإلقتصادیة بالمخاطر المالیة  

 زمات المالیة وتكثیف الرقابة على البنوك ذات األھمیة النظامیة.األ

إختبارات األوضاع الضاغطة جزء رئیس من منظومة الحوكمة دأب العدید من البنوك المركزیة في جعل    لقد 

وثقافة إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام والبنوك ذات األھمیة النظامیة بشكل خاص. وفقاً لتعلیمات لجنة  

بازل للرقابة المصرفیة، فعلى السلطات الرقابیة تحلیل نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة التي تقوم البنوك  
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یأخذ  بإجرا  وأن  محلیاً.  المھمة  البنوك  خصوصاً  البنوك  لھذه  اإلستراتیجیة  القرارات  على  تؤثر  كونھا  ئھا، 

) محلیاً  النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  على  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  اإلعتبارات    D-SIBs)تطبیق 

 الموضحة بالجدول أدناه: 

 األھمیة النظامیة إطار إختبارات األوضاع الضاغطة لدى البنوك ذات  
المنھجیة  

 واإلطار
 األوضاع الضاغطة.  فرضیاتتضمین المتغیرات اإلقتصادیة في 

باإلعتبار  واألخذ  الرقابیة  السلطة  من  المعتمدة  الضاغطة  األوضاع  بفرضیات  اإللتزام 
 فرضیات إضافیة تراعي ھیكل مخاطر البنك. 

واإلنخفاض في رأس المال نتیجة تطبیق إختبارات  األخذ باإلعتبار التدني في المخصصات  
 األوضاع الضاغطة. 

تقییم رأس المال  
 ونظام التقاریر 

 تتضمن إختبارات األوضاع الضاغطة تحلیل الحساسیة وتحلیل الفرضیات المختلفة. 
 تقییم قوة رأس المال وتعرضھ لإلنخفاض نتیجة تطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة. 

 إجراءات التخفیف من الخسائر. مراقبة 
 تقاریر رقابیة داخلیة وخارجیة.
 . KPIs)رصد مؤشرات األداء الرئیسة (

والبنیة   النظم 
 التحتیة  

 منھجیة موحدة أو بیئة موحدة لتنفیذ إختبارات األوضاع الضاغطة لمختلف أنواع المخاطر. 
 نتائج المخاطر.أن تكون البنیة التحتیة قادرة على تجمیع جمیع 

تكاملیة المعلومات والبیانات بحیث تكون البنیة التحتیة قادرة على قراءة البیانات من مختلف  
 المصادر ودمجھا. 

حوكمة 
إختبارات  
األوضاع  
 الضاغطة 

األوضاع  إختبارات  وإطار  منھجیة  وضع  في  اإلدارة  ومجلس  العلیا  اإلدارة  إشراك 
 الضاغطة.

 الحوكمة مراجعة منھجیة إختبارات األوضاع الضاغطة ونتائجھا.یشمل إطار 
 توفر خبرة كافیة في مواضیع إختبارات األوضاع الضاغطة لدى كافة المستویات الوظیفیة. 

 

بإفتراض حدوث خسائر لدى   العدوى، من خالل قیام البنك التجاري  من الممكن قیاس مخاطر الترابط أو 

  معھا بودائع وقروض نتیجة حدوث أزمة معینة، وقیاس أثر ذلك على مالئتھ المالیة، أو البنوك التي یترابط  

من خالل قیام البنك المركزي بإفتراض حدوث مخاطر جوھریة في مالءة بنك أو البنوك ذات األھمیة النظامیة 

ة تحدید البنوك  على النظام المصرفي ككل، وإستخدام فرضیات معینة تتعلق بالمتغیرات المستخدمة في منھجی

ذات األھمیة النظامیة محلیاً، مثال ذلك حجم العملیات في نظام المدفوعات الوطني، وحجم  القروض والودائع  

ما بین البنوك للیلة واحدة، وحجم ودائع العمالء (مع األخذ في اإلعتبار حجم األجزاء المضمونة بموجب  

ت الُمستخدمة في إختبارات األوضاع الضاغطة للبنوك  منظومة ضمان الودائع)، من المھم أن تُبنى الفرضیا

 ذات األھمیة النظامیة بحیث یتم تضمینھا صدمات أشد من تلك المستخدمة لدى البنوك األخرى.  

أخیراً، تبرز أھمیة التعاون والتنسیق بین السلطات الرقابیة في حال كان للبنك التجاري فروع خارج حدود  

جود مذكرات تفاھم، تغطي كافة متطلبات قیاس المخاطر العابرة للحدود بالنسبة الدولة. وقد یتطلب األمر و

 للبنك ذو األھمیة النظامیة على المستوى المحلي.  
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 المبدأ السابع

عملیة التخطیط الرأسمالي من خالل عملیة التقییم الداخلي  في    وضاع الضاغطةاستخدام نتائج اختبارات األ

 . (ILAAP)والتقییم الداخلي لكفایة السیولة  )ICAAPلكفایة رأس المال (

كما سبق اإلشارة إلیھ، تُعد إختبارات األوضاع الضاغطة أحد أھم أدوات إدارة المخاطر التي یُمكن إستخدامھا 

تطبیق   یقتصر  ال  عام،  بشكل  المالي.  أو  المصرفي  القطاع  یواجھھا  قد  التي  والصدمات  بالمخاطر  للتنبؤ 

إستخدام نتائج تلك اإلختبارات، بما إختبارات األوضاع الضاغطة فقط على تحلیل النتائج، حیث یشمل أیضاً  

على   البنك  قدرة  من  التي  یُعزز  المادي  األثر  ذات  المخاطر  كافة  تواجھھمواجھة  مالیة    قد  وأي صدمات 

.  القادمة  عوام ألل  ا فرھاالواجب تو  ومستویات السیولة  محتملة، إضافة إلى تقدیر حجم رأس المال المستقبلي

ات یؤدي إلى تعزیز المراكز المالیة للبنوك، بحیث تكون أكثر إستعداداً  بالتالي، فإن إستخدام ھذه اإلختبار

لمواجھة الصدمات المالیة المحتملة، خصوصاً أن أداتي كفایة رأس المال والسیولة تعززان من قدرة البنك  

والمخاطر   بشكل خاص  والسیولة  المال  رأس  مخاطر  وتضبطان  المحتملة  المالیة  الخسائر  إستیعاب  على 

إلى أن إختبارات األوضاع الضاغطة تلعب دوراً    ھنا میة في القطاع المالي بشكل عام. ال بد من اإلشارة  النظا

  (VaR)القیمة المعرضة للمخاطر مثل المستخدمة في منظومة إدارة المخاطر، تكاملیاً مع األدوات األخرى 

 التغیرات التاریخیةنھجیة محاكاة  التي تقیس مخاطر السوق على سبیل المثال، سواًء التي یتم فیھا تطبیق م

(Historical simulation Methodology) منھجیة تستخدم  التي  تلك  قیمة محاكاة   أو  في  التغیرات 

فترة  التغیرات التاریخیة في قیمة المحفظة خالل    حاكيسوقیة عشوائیة ت فرضیاتالمحفظة الحالیة من خالل  

    (Monte Carlo simulation Methodology). زمنیة معینة

كفایة  الداخلي لتقییم  لل  المراجعةفحص نتائج اختبار الضغط كجزء من  فیما یخص المصارف المركزیة، یتم  

  المخاطر المادیة تلتقط إختبارات األوضاع الضاغطة  وإدارة مخاطر السیولة للبنوك.     (ICAAP)رأس المال

كما تبرز    .تقییم كفایة رأس مال البنك والسیولة  تكون فعالة بشكل كاٍف لدى  بحیث،  التي قد یواجھھا البنك

البنوك،  أھمیة   تجریھا  التي  الضغط  األخرى الختبارات  الجوانب  متوافقة  فیمامراجعة  كانت  ألھدافھا    إذا 

ي أوجھ معالجة أالتنفیذیة للبنك التجاري،    من اإلدارة   یطلب المصرف المركزي  المعلنة وترتیبات الحوكمة.

فیھا  ال تؤخذ    ، بما في ذلك الحاالت التيات األوضاع الضاغطةقصور مادیة تم تحدیدھا في إطار اختبار

 . في االعتبار بشكل كاٍف في عملیة صنع القرار في البنك تلك اإلختباراتنتائج  
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 المبدأ الثامن 

بالتنسیق   المالي  واإلستقرار  المصرفیة  الرقابة  إدارتي  ونتائج  قیام  منھجیات  وتقییم  ومراجعة  المشترك 

من   أو  من المؤسسة المالیة  سواًء الُمطبقة  علمي،  وتحلیل النتائج بشكل  األوضاع الضاغطة،  إختبارات 

 المصرف المركزي، وتقدیم التوصیات الالزمة إلدارة المصرف المركزي. 

الي بخصوص تقییم إختبارات األوضاع  یُعد التنسیق الداخلي بین إدارتي الرقابة المصرفیة واإلستقرار الم

الضاغطة الجزئیة والكلیة وتبادل اآلراء حول نتائجھا عنصراً مھماً لتعزیز قوة اإلختبارات. كذلك من المفید  

وقاعدة   المركزي  المصرف  لدى  المخاطر  بیانات مركزیة  قاعدة  من  اإلستفادة  أوجھ  تعزیز  التنسیق حول 

عند بناء النماذج القیاسیة وتقییم المخاطر الجزئیة والكلیة للنظام المالي في  بیانات المعلومات اإلئتمانیة، ذلك

في ھذا اإلطار، یُستحسن عند إصدار أي تعلیمات خاصة بإختبارات األوضاع    . إختبارات األوضاع الضاغطة

الضاغطة الجزئیة أن یتم عرضھا على إدارة االستقرار المالي إلبداء الرأي، والعكس صحیح فیما یخص  

إختبارات األوضاع الضاغطة الكلیة. من المعروف أن المخاطر الكلیة مثل المخاطر االقتصادیة، على سبیل  

مثال، تؤخذ في اإلعتبار عند بناء النماذج القیاسیة الخاصة في البنك التجاري. كذلك الحال بالنسبة للنماذج  ال

القیاسیة الخاصة بقیاس المخاطر التي قد یتعرض لھا النظام المصرفي ككل، التي تأخذ في اإلعتبار المخاطر  

البنوك التي لھا أھمیة نظامیة. ال   بد من التأكید على أھمیة تضمین إختبارات  الجزئیة لكل بنك، خصوصاً 

المؤشرات   على  االقتصادیة  للمخاطر  المتوقع  األثر  تقیس  لفرضیات  والكلیة  الجزئیة  الضاغطة  األوضاع 

 الرئیسة للمؤسسة المالیة، بحیث تشمل كحد أدنى متغیر الناتج المحلي اإلجمالي.  

ابة المصرفیة واٍإلستقرار المالي واألبحاث، للبحث  في ھذا السیاق، تبرز أھمیة المشاورات بین إدارات الرق

في المتغیرات والفرضیات والمنھجیات المستخدمة في إختبارات األوضاع الضاغطة. إن تبادل نتائج تحلیل  

من   واألبحاث،  المالي  واإلستقرار  المصرفیة  الرقابة  إدارات  بین  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  وتقییم 

إط یكون ضمن  أن  األدوار  المستحسن  تكون  بحیث  المركزي،  المصرف  إدارة  قبل  من  معتمد  واضح  ار 

المنوطة بإدارات الرقابة المصرفیة واإلستقرار المالي واألبحاث واضحة بما یكفل التحسین المستمر لتطبیق  

إختبارات األوضاع الضاغطة. كذلك من المناسب تبادل اآلراء حول التقریر والتوصیات المتعلقة بإختبارات  

االختبارات  ا نتائج  تقریر  جودة  من  یعزز  بما  المركزي،  المصرف  إلدارة  رفعھا  قبل  الضاغطة  ألوضاع 

  المالي   ستقرار واإل  والتوصیات التي یتم رفعھا. من جانب آخر، من الممكن أن تقوم إدارات الرقابة المصرفیة

  إستدعت الضرورة ذلك،   إذا  البنوك  معإختبارات األوضاع الضاغطة    فرضیات ونتائج  واألبحاث بمناقشة

ونتائج   فرضیات  بمناقشة  المصرفیة  غیر  المالیة  المؤسسات  على  بالرقابة  المعنیة  اإلدارات  قیام  وكذلك 

   اإلختبارات مع تلك المؤسسات التي تخضع إلشرافھا إذا إستدعت الضرورة لذلك.
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 المبدأ التاسع

في حال تبین للمصرف المركزي أوجھ قصور أو مواطن ضعف لدى المؤسسة المالیة في تطبیق إختبارات  

األوضاع الضاغطة، یتم التواصل مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للمؤسسة المالیة وتزویدھا بتقریر  

المالیة وضع خطة   المؤسسة  الطلب من  یتم  أن  القصور، على  أوجھ  زمنیة شاملة  خطي شامل یتضمن 

 لمعالجة كافة أوجھ القصور التي تبینت للمصرف المركزي.  

 
المكتبیة   الرقابة  عملیة  من  یتجزأ  ال  جزء  الضاغطة  األوضاع  إختبارات  موثوقیة  مراجعة  عملیة  تُعتبر 

والمیدانیة للمصارف المركزیة. في حال تبین وجود قصور أو مواطن ضعف للمصرف المركزي بخصوص  

ت األوضاع الضاغطة مثل: قصور في المنھجیات المستخدمة، وعدم موثوقیة النتائج، وعدم  تطبیق إختبارا

اإلدارة   دور  في  وقصور  والمالیة،  المؤھلة  البشریة  الموارد  في  ونقص  المستخدمة،  الفرضیات  منطقیة 

بتقریر شامل حول   التنفیذیة، یتم مخاطبة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للبنك أو المؤسسة المالیة وتزویدھا

أوجھ القصور في تطبیق تلك اإلختبارات، ومنح البنك التجاري/المؤسسة المالیة مھلة زمنیة كافیة لتصویب  

المركزي ومجلس اإلدارة واإلدارة   المصرف  قد یتطلب األمر عقد اجتماع بین  الوضع بشكل عاجل. كما 

الم مالحظات  في  للتباحث  المالیة  للبنك/المؤسسة  قیام  التنفیذیة  األحوال  جمیع  في  ویتم  المركزي،  صرف 

اإلدارة التنفیذیة للبنك التجاري/المؤسسة المالیة بتزوید المصرف المركزي بخطة شاملة وواضحة ذات إطار  

زمني محدد لمعالجة كافة أوجھ الضعف التي تبینت للمصرف المركزي في إطار عملیة الرقابة المالیة. من 

المر المصرف  یطلب  أن  لتطویر  الممكن  متخصصة  استشاریة  بجھة  اإلستعانة  المالیة  المؤسسة  من  كزي 

 .اختبارات األوضاع الضاغطة، على أن یتم تزوید المصرف المركزي بتقریر شامل حول ذلك

 المبدأ العاشر 

إختبارات   في  المستخدمة  المنھجیات  وتطویر  بمراجعة  المالیة  والمؤسسات  المركزیة  المصارف  قیام 

الضاغطة بشكل دوري أو كلما إقتضت الحاجة، ومواكبة التطورات الحاصلة في المجاالت التي  األوضاع  

تھم القطاع المالي كالكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ، واألزمات المالیة واإلقتصادیة وغیرھا، ومخاطر  

 .األمن السیبراني والمخاطر المرتبطة بأطراف ثالثة وغیرھا

 
تُعد عملیة مراجعة منھجیة وفرضیات إختبارات األوضاع الضاغطة، جانباً مھماً وخطوة رئیسة في منظومة 

إدارة المخاطر، حیث تسعى المصارف المركزیة والبنوك التجاریة باستمرار لتطویر إختبارات األوضاع  

إضافةً  المستخدمة،  والفرضیات  المنھجیات  ذلك  یشمل  موثوقیتھا.  وتحسین  إلى  الضاغطة  نتائج    استخدام 

كذلك من األھمیة، عقد إجتماعات دوریة   بطریقة تتوافق مع أھداف إطار العمل. األوضاع الضاغطةاختبار 

أو كلما إقتضت الحاجة بین المصرف المركزي والبنوك التجاریة لبحث التحدیات أو أي جوانب أخرى تخص  
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مالحظات المؤسسات المالیة حول التحدیات التي  عملیة تطویر ھذه اإلختبارات، حیث من المھم النظر في  

تواجھھا عند تطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة. كذلك من المناسب عرض مسودة أي تعلیمات أو تحدیثات  

خاصة بالتعلیمات إلختبارات األوضاع الضاغطة على المؤسسات المالیة/البنوك و/أو جمعیات المصارف،  

 لیمات أو التحدیثات.  بھدف إبداء الرأي في مسودة التع

المالیة حول   للمؤسسات  تعلیمات  أو  دلیل  بإصدار  المركزیة  المصارف  قیام  المناسب  من  من جانب آخر، 

العكسیة   الضاغطة  األوضاع  إختبارات  المالیة (Reverse Stress Tests)تطبیق  للمؤسسة  تتیح  التي   ،

لحدود الدنیا المقررة بموجب تعلیمات المصرف  معرفة مسببات تراجع النسب الرقابیة الرئیسة لدى البنك عن ا

المركزي، وتُعطي المصرف المركزي والمؤسسة المالیة فرصة إلستخدام نتائج ھذه اإلختبارات ومقارنتھا  

 مع نتائج إختبارات األوضاع الضاغطة الُمطبقة بھدف مراجعة موثوقیتھا.

على صعید نماذج أعمال المؤسسات المالیة   والتغیرات  كذلك من األھمیة، مواكبة آخر التطورات والمستجدات

وتعقد عملیاتھا المالیة وارتفاع المخاطر المالیة، بما یؤدي إلى تصمیم إختبارات أوضاع ضاغطة تقیس ھذه  

أثر   قیاس  المناخ، بما في ذلك  الطبیعیة وتغیرات  الكوارث    ةالمادیمخاطر  الالمخاطر، مثال ذلك: مخاطر 

)Physical Risk  (  لالومخاطر ، والمخاطر السیبرانیة، والمخاطر المرتبطة )Transition Risk(  تحوُّ

باألطراف الثالثة، والتخلي عن أسعار الفائدة المرجعیة اللیبور واآلیبورس، ومخاطر غسل األموال وتمویل  

مة فیروس  اإلرھاب، ومخاطر تغیر أسعار النفط والمواد األولیة األخرى، ومخاطر حدوث أزمات معینة (كأز

فعلى سبیل المثال، كشفت أزمة فیروس كورونا   .)2007كورونا المستجد، واألزمة المالیة العالمیة أواخر عام  

قیام المصرف المركزي والبنوك التجاریة بتبني إختبارات أوضاع ضاغطة تقیس مخاطر    المستجد أھمیة 

الصدد، من المھم تطبیق إختبارات مبنیة  . في ھذا )كل قطاع على حده   (القطاعات االقتصادیة بشكل إفرادي  

على أحداث مشابھة ألزمات تاریخیة سواًء داخل الدولة أو خارجھا، مثال ذلك: حدوث أزمة إقتصادیة معینة  

في الدولة، وحدوث أزمة بسبب تراجع كبیر في سعر صرف العملة المحلیة، واألزمة المالیة العالمیة أواخر  

مثال آخر حول المخاطر التي قد تواجھ   ،...الخ.2020ا المستجد في عام  ، وأزمة فیروس كورون2007عام  

الكوارث   مخاطر  الضاغطة،  األوضاع  إختبارات  تطبیق  عند  اإلعتبار  في  أخذھا  الواجب  المالي،  القطاع 

الطبیعیة وتغیرات المناخ، حیث تتطلب من المصرف المركزي والقطاع المالي تطویر إختبارات أوضاع  

تتضمن فرضیات متدرجة الشدة، واألثر المحتمل للكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على القطاع ضاغطة  

المصرفي وقطاع التأمین. من الفرضیات الممكن أخذھا في اإلعتبار على سبیل المثال ال الحصر، حدوث  

ت العمالء من  خسائر مادیة في أصول القطاع المالي وفي المحفظة اإلستثماریة، وحدوث خسائر في ممتلكا

أفراد وشركات، وحدوث كوارث طبیعیة في دولة البنك األم أو في دول فروع البنوك خارج حدود الدولة أو  

البنوك المراسلة في دول أخرى. واألثر المتوقع للكوارث الطبیعیة وتغیرات المناخ على مخاطر اإلئتمان،  

 ومخاطر التشغیل، ومخاطر السوق. 
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سن قیام المصرف المركزي بإصدار إطار عام حول متطلبات تطبیق إختبارات  من جانب آخر، من المستح

األوضاع الضاغطة على القطاعات المالیة غیر المصرفیة، یُراعي خصوصیة كل منھا. أما بالنسبة للقطاعات  

المالیة التي ال تخضع لرقابة المصرف المركزي، فمن المستحسن التنسیق مع الجھات الرقابیة األخرى حول 

 إصدار ھذا اإلطار بما یشمل كافة المتطلبات الالزمة لتطبیق إختبارات األوضاع الضاغطة.

 

 المبدأ الحادي عشر

اإلفصاح عن منھجیات ونتائج المركزي بإصدار متطلبات  المصرف  الضاغطة،    قیام  إختبارات األوضاع 

الُمطبقة ال  سواًء  المطبقة    ،(Top-down Approach)  المركزي  مصرفبواسطة  خالل  و/أو  من 

 .  (Bottom-up Approach)  مؤسسات المالیةال

 
اختبارات  یساھم   نتائج  عن  المركزياإلفصاح  المصرف  متطلبات  وفق  الضاغطة  سواءً األوضاع  كان   ، 

عزیز  وت  إنضباط السوق،في تحسین    ،المؤسسات المالیة و/أو من المصارف المركزیة نفسھامن قبل  اإلفصاح  

دقیقة حول  ال ستنتاجات غیر  إلاعلى مواجھة الصدمات المحتملة، ویحد من    قدرة القطاع المصرفيالثقة في  

المؤسسات المالیة. لكن في الوقت نفسھ، ینبغي أن یكون اإلفصاح مدروس بعنایة بحیث یُراعي / مرونة البنوك

تائج اإلختبارات،  كذلك من الممكن أن یشمل اإلفصاح ن ،  مستویات الوعي المالي للجمھور غیر المتخصص

اإلختبارات، ومنھجیتھا. من المناسب، قیام المصارف  أھداف  التي بُنیت علیھا اإلختبارات، وفتراضات  اإلو

ذلك من باب  نتائج تلك االختبارات في تقاریر االستقرار المالي الخاصة بھا،  المركزیة بنشر ملخص حول  

في جمیع األحوال، یكون أي إفصاح عن إختبارات    لكن   .الشفافیة وتعزیز ثقة الجمھور في القطاع المالي

الرقابیة السلطة  قبل  من  إصدارھا  یتم  لمتطلبات  خاضعاً  الضاغطة  الشأن،  األوضاع  ھذا    یتم   ال  وأن   في 

 .لھا سمعة  مخاطر حتى ال یتسبب ذلك بحدوث المالیة المؤسسات أسماء اإلفصاح عن
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 الدول العربیة نبذة عن فریق عمل االستقرار المالي في 

 

 مقدمة

ستقرار المالي، التي باتت تمثل  ھتمام العالمي في أعقاب األزمة المالیة العالمیة، بقضایا اإللتزاید اإل  نظراً 

  ، وألغراض تعزیز فرص تبادل الخبرات بین الدول العربیة ،محوراً مھماً من أولویات المصارف المركزیة

عام   في  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  محافظي  مجلس  عمل 2014قرر  فریق  إنشاء   ،

االستقرار المالي في الدول العربیة.  تشمل عضویة الفریق، المدراء المكلفین بقضایا االستقرار المالي في  

 ات النقد العربیة.  المصارف المركزیة ومؤسس

 

 األھداف 

یحرص  تطویر السیاسات واألدوات المتعلقة بتعزیز االستقرار المالي في الدول العربیة، و  علىالفریق  یعمل  

تبادل الخبرات والتجارب في مجال السیاسات واالجراءات المتعلقة بتعزیز االستقرار المالي، وتعزیز  على  

بالتعاون الوطنیة المعنیة بقضایا االستقرار المالي في الدول العربیة،  التعاون بین مختلف االدارات والجھات  

تقریر االستقرار المالي للدول العربیة،    إعداد ونشربالفریق    یقوم مع المؤسسات الدولیة ذات العالقة. كما  

الوعي بقضایا  أوراق عمل، ودراسات حول أوضاع االستقرار المالي في الدول العربیة، والمساھمة في رفع  و

 االستقرار المالي. 

 

 األمانة الفنیة 

فریق،  الول أعمال اجتماعات  اإعداد الدعوات وجد   األمانة  تتولى  .یتولى صندوق النقد العربي أمانة الفریق

 ً إضافة إلى المساھمة الفنیة    . ومحاضر اجتماعاتھ، ومتابعة تنفیذ برنامج العمل الذي یتم االتفاق علیھ سنویا

ال إعداد  الفریقفي  ألعمال  الالزمة  المصارف    ، دراسات  محافظي  والسعادة  المعالي  ترفع ألصحاب  التي 

 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في اجتماعاتھم السنویة.  

 

 الدولیة والتعاون مع الھیئات اإلقلیمیة  

النقد الدولي، ومعھد  الستقرار المالي في الدول العربیة، بشكل وثیق مع كل من صندوق ایتعاون فریق عمل 

خرى، حیث  قلیمیة والدولیة األاالستقرار المالي، ومجلس االستقرار المالي، إضافة إلى عدد من المؤسسات اإل

 یحضر باستمرار ممثلین عن ھذه المؤسسات االجتماعات الدوریة للفریق.  
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