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الذياألمرالي،اإلجمالمحليبالناتجقورنماإذاالحجمكبيرالعربيةالدولفيالمصرفيالقطاعُيعد❖
فيوالمالياإلقتصادياإلستقرارعلىإيجابيا ًينعكسوبماالقطاعهذامتانةتعزيزأهميةيوضح
وضاعاألأفرزتهاالتيوالمخاطرالتحدياتمنالعديدواجهالقطاعهذاأنخصوصا ًالعربية،الدول

.والعالميةاإلقليميةوالمتغيرات

(2021-2013)ة لدى القطاع المصرفي العربي خالل الفتر( مقوم بالدوالر)تطور حجم الموجودات 

.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

(2021-2013)تطور نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 



تقييم مخاطر القطاع المصرفي
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أنظمة جديدة لعملية الرقابة 

يةًبعدًاألزمةًالماليةًالعالم
،ًطورت2008ًعامًاألخيرة

مةًالسلطاتًالرقابيةًأنظ
جديدةًلعمليةًالرقابةً
ىًالمستمرةًعلىًالمستو

والكليالجزئي

اإلنذار المبكرمؤشرات 

ارًبمثابةًنظامًإنذُتعتبًر
ةًمبكرًيقللًمنًاحتمالي

عنً حدوثًاألزمات،ًفضالً 
جةًتخفيضًتكاليفًمعال

آثارها

اتتوقع األزم

إنًالتعاملًمعًاألزماتً
أًالمصرفيةًيجبًأنًيبد
قبلًحدوثها،ًومنًثمً
تحديدًومراقبةًوالحدًمن
المخاطرًالتيًقدًيتعرض
لهاًالنظامًالماليًككل



مؤشرات السالمة المالية 
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كزوسالمةصحةالماليةالسالمةمؤشراتقيست❖ .الدولةفيالماليللقطاعالماليةالمرا

المخاطرييموتقالجزئي،المستوىعلىالبنوكأداءلتقييمإستخدامهايتمومجمعةفرديةبياناتعلىتشتمل❖

.الكليالمستوىعلىالنظامية

رازيةاإلحتبالسياسةالخاصةالقراراتإتخاذعمليةيدعمبشكلمبكرإنذاركأدواتالمؤشراتهذهتعملحيث❖

.بينهمارضالتعاإمكانيةمنيحدبماوالنقديةاإلحترازيةالسياساتبينالتنسيقمنويعززوالكلية،الجزئية



( المؤشرات األساسية)أمثلة على أهم مؤشرات السالمة المالية 
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بالمخاطرالمرجحةلألصولالتنظيميالمالرأس❖

بالمخاطرالمرجحةاألصولإلىالمالرأسمن(األولالمستوى)االساسيالمالرأس❖

.القروضإجماليإلىالعاملةغيرالقروضنسبة❖

.المخصصاتتغطيةنسبة❖

.الملكيةحقوقعلىوالعائداألصولعلىالعائد❖

.الدخلإجماليإلىالفائدةهامش❖

.األصولإجماليإلىالسائلةاألصولنسبة❖



أمثلة على أهم مؤشرات السالمة المالية 
 (Encouraged Set)المؤشرات اإلضافية 
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.القروضإجماليإلىالسكنيةالعقاريةالقروض❖

.القروضإجماليإلىالتجاريةالعقاريةلقروضا❖

.(التأمينقطاع)الماللرأساألدنىالحدمتطلبإلىالذاتيةاألموال❖

كمةاألرباح❖ .(التأمينقطاع)المالرأسالىالمدورةالخسائر/المترا

.(التأمينقطاع)المكتتبةاألقساطالىالمدينةالذممنسبة❖

.(التأمينقطاع)المكتتبةاألقساطاجماليفيالنمونسبة❖

.(التأمينقطاع)السهمسعرالىاألرباحنسبة❖



على صعيد الرقابة ( المتانة المالية)بعض األمثلة على أهمية مؤشرات السالمة 
(الجزئيةاإلحترازيةالسياسة )المصرفية 
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مثابة ُتعتبر مؤشرات السالمة المالية ب
نظام إنذار مبكر حول الوضع المالي 

.للبنك التجاري

، وإتاحة ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح
مختلف المعلومات للسوق 
والمتعاملين مع النظام المالي

تطلبات ُتبين قدرة البنك على مقابلة م
يق كفاية رأس المال والسيولة وتحق
زز مستويات مناسبة لكل منهما تع

الصدماتإستيعابمن قدرته على 
.  المالية

يلية تعكس مدى القدرة والكفاءة التشغ
مطلوباتهللبنك من حيث إدارة 

وموجوداته بكفاءة



على صعيد السياسة ( المتانة المالية)بعض األمثلة على أهمية مؤشرات السالمة 
الكليةاإلحترازية

8

ُتعتبر مدخالت هامة لمؤشرات 
ج االستقرار المالي وكذلك في النماذ

.لمالياباإلستقرارالقياسية المرتبطة 

الكليةاإلحترازيةتدعم تطبيق السياسة 

طاع تقييم المخاطر النظامية في الق
.  المصرفي

تباراتإخُتستخدم كمدخالت في تطبيق 
األوضاع الضاغطة



تجارب المصارف المركزية العربية بخصوص مؤشرات السالمة المالية
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اإلفصاح جهة إعداد 
المؤشرات

القطاعات دورية 
رالتقري

إعداد 

تقرير 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تجميع 

المؤشرات
اإلضافية

مدى 

شمول 

البنوك 
اإلسالمية

نطاق 

تجميع 
البيانات

إعداد 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تحديات 

إعداد 

وإصدار 
المؤشرات

المنهجية 
المتبعة

الدولة

المؤشرات الكلية 

موقع )فقط 

ر الكتروني وتقري

.(االستقرار المالي

دائرة : تجميع-

.الرقابة

دائرة : التحليل-

.االستقرار المالي

إدارة : التأمين-

الرقابة على 
(.التأمين

البنوك 

والتأمين

ربع 

سنوي

(بنوك)

سنوي 

(تأمين)

نعم نعم نعم البنوك 

والتأمين

على المستوى

يالجزئي والكل

المؤشرات 

اإلضافية 

المتعلقة 

NBFIsبـ

دليل تجميع 

مؤشرات 

السالمة المالية

2019لعام 
(IMF)

اإلمارات

المؤشرات الكلية 

ر تقرير االستقرا)

(المالي

دائرة االستقرار 

المالي

البنوك ربع 

سنوي

نعم نعم نعم البنوك جزئي وكلي 

.لقطاع البنوك

إستخدام

البيانات 

يانًاالتقديرية أح

للوصول إلى 

ما تقديرات في

ع يتعلق بقطا

العقارات 

.وقطاع األفراد

// البحرين

- دائرتي الرقابة 

.الماليواإلستقرار

- - ال ال نعم .البنوك جزئي فقط 

.لقطاع البنوك

إلى اإلنتقال

تطبيق 

لمتطلبات باز

مساعدة هناك 

ق فنية من صندو

النقد الدولي 

وصندوق النقد

منذ العربي

2020  .

تونس
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اإلفصاح جهة إعداد 
المؤشرات

القطاعات دورية 
رالتقري

إعداد 

تقرير 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تجميع 

المؤشرات
اإلضافية

مدى 

شمول 

البنوك 
اإلسالمية

نطاق 

تجميع 
البيانات

إعداد 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تحديات 

إعداد 

وإصدار 
المؤشرات

المنهجية 
المتبعة

الدولة

تقرير االستقرار

المالي

إدارة البحوث 

واإلحصاء

البنوك سنوي نعم ال نعم البنوك ين على المستوي

يالجزئي والكل

نقص 

المعطيات 

إلعداد بعض 

المؤشرات 

اإلضافية 

دليل تجميع 

مؤشرات 

السالمة المالية

2019لعام 
(IMF)

الجزائر

الموقع اإللكتروني مركز المعلومات 

واإلحصاءات في 

وكالة األبحاث 

والشؤون الدولي

البنوك ربع 

سنوي

نعم نعم نعم البنوك على المستوى

الجزئي

ال توجد دليل تجميع 

مؤشرات 

السالمة المالية

2019لعام 
(IMF)

السعودية

طتقارير داخلية فق دائرة الرقابة 

ودائرة تنظيم 

وتنمية الجهاز 

.المصرفي

البنوك - نعم ال نعم البنوك ى يعتمد ذلك عل

نوع القطاع 

.المالي

.ال توجد - السودان
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اإلفصاح جهة إعداد 
المؤشرات

القطاعات دورية 
رالتقري

إعداد 

تقرير 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تجميع 

المؤشرات
اإلضافية

مدى 

شمول 

البنوك 
اإلسالمية

نطاق 

تجميع 
البيانات

إعداد 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تحديات 

إعداد 

وإصدار 
المؤشرات

المنهجية 
المتبعة

الدولة

طتقارير داخلية فق دائرة الرقابة 

ودائرة االستقرار

المالي

البنوك 

وقطاع 

التمويل 

وقطاع 

الصرافة

سنوي نعم ال نعم المؤسسات 

المالية 

المصرفية 

وغير 

المصرفية 

.والصرافة

على المستوى

الجزئي

بعض التحديات

أخير المتعلقة بالت

في تسليم 

البيانات أو عدم

ثة توفر آلية حدي

لتجميع وحصر
.البيانات

- ُعمان

الموقع اإللكتروني دائرة الرقابة على

البنوك

البنوك سنوي نعم ال نعم البنوك يعتمد لك على

نوع القطاع 

المالي

ال توجد - الكويت

الموقع اإللكتروني

ودراسات 
(المؤشرات الكلية)

دائرة الرقابة 

ودائرة االستقرار

المالي ودائرة 

البحوث واإلحصاء

البنوك 

والقطاع 

المالي غير 

المصرفي

شهري 

وربع 
.سنوي

نعم لنعم نعم المؤسسات 

المصرفية 

والمالية غير 

المصرفية

ى يعتمد ذلك عل

نوع القطاع 

.المالي

جائحة كورونا 

وتداعياتها 

المستمرة، 

الوضع افي 

لبنان، األزمة 

االقتصادية 

والمالية 

.والمصرفية

- لبنان
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اإلفصاح جهة إعداد 
المؤشرات

القطاعات دورية 
التقرير

ر إعداد تقري

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تجميع 

المؤشرا

ت 
اإلضافية

مدى 

شمول 

البنوك 

اإلسالم
ية

نطاق 

تجميع 
تالبيانا

إعداد 

مؤشرات 

السالمة 
المالية

تحديات إعداد وإصدار 
المؤشرات

المنهجية 
المتبعة

الدولة

دراسات 

وتقارير 

داخلية فقط

- - - ال ال نعم المؤسسات
ةالمصرفي

على المستوى

الجزئي، 

وكذلك يعتمد 

على نوع 

القطاع المالي

مواءمة طريقة الحساب مع 

بها من طرفالموصىالمنهجية 

صندوق النقد الدولي

المنهجية 

بها الموصى

من صندوق 

النقد الدولي

المغرب

- - - - ال ال نعم البنوك جزئي وكلي المةالسمؤشراتإلعدادبالنسبة-

عدمفيالسببيرجعالمالية

تمؤشراتقريرإعدادمنالتمكن

فرتوضرورةإلىالماليةالسالمة

مستوىعلىالماليةالبيانات

علىوليسككلالماليالنظام

.طفقالمصرفيالقطاعمستوى

مؤشراتإلعدادبالنسبةأما-

يف(الكلية)المصرفيةالسالمة

فيليتمثفالتحديالراهنالوقت

اةموافعنالبنوكمنعددتوقف

اليةالمببياناتهاالمركزيالبنك

نظراً م2020ينايرمنذ

ةنتيجتواجههاالتيللضغوط

فيالرئيسيةمراكزهاتواجد

المؤشراتيجعلماصنعاء

توليستقديريةالكليةالمالية

.فعلية

أدلة الرقابة -

المكتبية 

والميدانية على

فق البنوك المتوا

مع منهجية 
(CAMELS) 

مقررات -

.اتفاقية بازل

القوانين -

المنظمة للعمل 

المصرفي 

نك وتعليمات الب

.المركزي

اليمن



نظرة على بعض مؤشرات السالمة المالية من واقع تقرير االستقرار المالي في الدول العربية لعام 
2022
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 (2021-2013 )كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بشك   فراد  للفترة(2021-2013)تطور متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربية خالل الفترة 

.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•
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.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

(2021-2013)خالل الفترة اإلئتمانيةغير العاملة  لى  جمالي التسهيالت اإلئتمانيةتطور متوسط نسبة التسهيالت 

ك   فراد  للفترة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بشاإلئتمانيةنسبة التسهيالت غير العاملة  لى  جمالي التسهيالت 

(2013-2021) ،%



نظرة على بعض مؤشرات السالمة المالية من واقع تقرير االستقرار المالي في الدول العربية لعام 
2022

15

.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

%، (2021-2013)تطور نسبة تغطية مخصصات القروض  لى  جمالي القروض غير المنتظمة بشك   فراد  خالل الفترة (2021-2013)تطور نسبة تغطية مخصصات القروض  لى  جمالي القروض غير المنتظمة خالل الفترة 



نظرة على بعض مؤشرات السالمة المالية من واقع تقرير االستقرار المالي في الدول العربية لعام 
2022
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.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

لدى القطاع المصرفي في بعض (NSFR)ونسبة صافي التموي  المستقر  (LCR)نسبة تغطية السيولة (2021-2013)نسبة األصول السائلة  لى  جمالي األصول لدى القطاع المصرفي في الدول العربية للفترة 

2120الدول العربية في نهاية عام 



نظرة على بعض مؤشرات السالمة المالية من واقع تقرير االستقرار المالي في الدول العربية لعام 
2022
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.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

(2021-2014)صافي هامش الفائدة  لى  جمالي الدخ  لدى القطاع المصرفي في الدول العربية خالل الفترة 
(2021-2014)صافي هامش الفائدة  لى  جمالي الدخ  لدى القطاع المصرفي العربي خالل الفترة 
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.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

ترة تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بشك   فراد  خالل الف

(2013-2021)
(2021-2013)تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية خالل الفترة 
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.العربيالنقدصندوق،2022المالياإلستقرارتقريراستبيان:الشكلينلكالالمصدر•

للفترة ( اد بشك   فر)لدى القطاع المصرفي في الدول العربية ( المساهمين)معدل العائد على حقوق الملكية 

(2013-2021  )
(2021-2013)لدى القطاع المصرفي في الدول العربية للفترة ( المساهمين)معدل العائد على حقوق الملكية 



مالحظات ختامية
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Encouraged)اإلضافيةالمؤشراتلتشملالماليةالسالمةلمؤشراتالمستمرالتطوير Set).

.توفير البيانات المالية الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية

2019عاملالماليةالسالمةمؤشراتتجميعدليلتطبيقيخصفيماالعاملينقدراتوبناءتدريب
(IMF).

1

2

3

.

.



مالحظات ختامية
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.تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية

مؤشراتعلىباإلعتمادالماليللقطاعوالكليةالجزئيةالمخاطربتقييمالمتعلقةالدراساتإعداد
.الماليةالسالمة

4

5

.

.


