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إفتتاحية التقرير
يعد تقرير اإلستقرار المالي في الدول العربية ثمرة للتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل
اإلستقرار المالي في الدول العربية ،المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،
المكون من مدراء اإلدارات المعنية باإلستقرار المالي لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية .يقوم
صندوق النقد العربي بدور األمانة الفنية للفريق ،على اعتبار أن الصندوق يقوم بدور األمانة الفنية للمجلس.
تتضمن أعمال الفريق عددا من المحاور ،أهمها المساهمة في تطوير السياسات واألدوات المتعلقة بتعزيز
اإلستقرار المالي في الدول العربية ،وتعزيز التعاون بين مختلف اإلدارات والجهات الوطنية المعنية بقضايا
اإلستقرار المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات المالية الدولية ذات العالقة ،والمساهمة في تعزيز
الوعي بقضايا اإلستقرار المالي ،إضافة ل تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات
واإلجراءات المتعلقة بتعزيز اإلستقرار المالي ،وإعداد ونشر أوراق ودراسات حول أوضاع اإلستقرار المالي
في الدول العربية ،منها إصدار تقرير سنوي عن اإلستقرار المالي على مستوى الدول العربية.
بناء على ما تقدم ،وبإطار رؤية الصندوق وإستراتيجيته التي تعتبر تعزيز العمل العربي المشترك أحد أولوياتها،
تم إعداد تقرير اإلستقرار المالي في الدول العربية لعام  ،2021الذي تناول تطورات وضعية اإلستقرار المالي
في الدول العربية ،والجوانب اإلقتصادية والنقدية والمالية ذات الصلة بتحقيق اإلستقرار المالي ،والتحديات
اإلقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اإلستقرار المالي في الدول العربية.
يأمل فريق العمل المكلف بإعداد التقرير أن يكون قد وفِّق في اختيار موضوعات فصول التقرير ،لتحقيق
األهداف المرجوة من إعداده ،ولرسم صورة واضحة عن وضعية اإلستقرار المالي في الدول العربية،
والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهودها لتحقيق اإلستقرار المالي .كما يأمل الفريق أن تكون
هذه الجهود موضع تطوير مستمر ،بفضل المالحظات واإلقتراحات التي تبديها المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية ،وأن يكون التقرير بمثابة عامل مساعد في إتخاذ القرارات اإلحترازية التي تسهم
في تعزيز سالمة االقتصادات العربية بوجه عام ،والقطاع المالي والمصرفي بوجه خاص.

ج

تـقديـم
يأتي إعداد تقرير اإل ستقرار المالي في الدول العربية ،في سياق حرص الصندوق على ترسيخ المبادئ
واألهداف والتقاليد التي أرساها مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عدة
سنوات ،التي تتمحور حول تشجيع وحث اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه ،على إعداد تقارير وأوراق عمل
تتناول الموضوعات والقضايا ذات األولوية لدولنا العربية .إضافة إلى ذلك ،يسهم صندوق النقد العربي ضمن
ممارسته لنشاطه كأمانة فنية لهذا المجلس ،ولفرق العمل واللجان المنبثقة عنه ،في إعداد وتنسيق الجهود
الالزمة إلعداد مثل هذه التقارير واألوراق ،في مختلف الجوانب اإلقتصادية ،والنقدية ،والمصرفية التي
تتعلق بأنشطة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
في هذا السياق ،يسعدنا إطالق اإلصدار الرابع من تقرير اإلستقرار المالي في الدول العربية ،الذي تم إعداده
بالتعاون مع فريق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربية المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.
كما يأتي إعداد تقرير اإلستقرار المالي في الدول العربية ،في إطار مهام الصندوق المتعلقة بمتابعة التطورات
االقتصادية والنقدية والمصرفية الدولية ،وتأثيراتها المحتملة على اإلقتصادات العربية ،وتقديم المعلومات
المفيدة حول هذه القضايا ،على خلفية أهميتها للمصارف المركزية ،وإتاحة أكبر فرصة لهذه التقارير على
صعيد النشر والتوزيع ،من أجل تزويد القارئ بأكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة حول الموضوع.
وهللا ولي التوفيق،

عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
صندوق النقد العربي
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الفصل األول
التطورات اإلقتصادية اإلقليمية والدولية ذات الصلة باإلستقرار المالي في الدول العربية

شهد اإلقتصاد العالمي في عام  2020انكماشا إقتصاديا غير مسبوق في التاريخ الحديث ،في ظل األزمات الصحية
واالقتصادية واالجتماعية التي عاشها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا التي نتج عنها تراجع الناتج اإلجمالي العالمي
بنسبة  3.5في المائة ،فيما وصلت خسائر التوظيف في جميع أنحاء العالم إلى حوالي  255مليون وظيفة ،بما يمثل انخفاضا
بنسبة  8.8في المائة في ساعات العمل العالمية ،1مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية عام  .2019على المستوى الفئوي
تصدرت العمالة األقل تعليما والنساء والشباب والعاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة عنصر العمل ،وكذلك العاملين
في القطاع غير الرسمي قائمة المتضررين من األزمة ،حيث تعرضت هذه الفئات لخسائر كبيرة وتدني في الظروف
المعيشية بدرجات متفاوتة .في هذا السياق ،خروج هذه الفئات من سوق العمل يمثل تحديا مضاعفا على العديد من
االقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الصناعات كثيفة العمالة ،التي يتوجه غالبية إنتاجها للتصدير .كما تسببت حاالت
اإلغالق في حدوث إضطرابات إجتماعية على خلفية زيادة الفجوة بين الفقراء واألغنياء ،وعدم تكافؤ الفرص في الحصول
على اللقاحات والعالجات ،األمر الذي من شأنه أن يطيل أمد فترة التعافي.
من المخاطر التي قد تنعكس في األداء االقتصادي وبالتالي في اإلستقرار اإلقتصادي والمالي ،عدم وضوح الرؤيا ،وتخييم
حالة من عدم اليقين بشأن أمد التعافي من تداعيات األزمة ،والعودة مجددا للمسارات االعتيادية للنمو االقتصادي ،خاصة
في ظل محدودية الحيز المالي المتاح للحكومات لدعم السياسات التحفيزية الرامية للحد من حاالت اإلعسار بين الشركات
التي تتمتع بمقومات البقاء ،لكنها تفتقر للسيولة ،حيث أن انهيار تلك الشركات سيؤدي إلى المزيد من خسائر التوظيف
والدخل .من الممكن أن يؤدي تشديد األوضاع المالية الذي قد ينتج عن نفاذ الحيز المالي وعدم وجود فرص للحصول
على الدعم الخارجي ،أثر سلبي واسع النطاق في القطاع العائلي ،وما سيسفر عنه ذلك من ضعف في جانبي العرض
والطلب على اإلئتمان والخدمات المالية.
كما فرضت األزمة تحديا غير مسبوق على األسواق المالية وأسواق السلع ،حيث أسفرت عن نشوء ضغوط على األسواق
الرئيسة للتمويل قصير األجل ،وتدهور كبير في سيولة السوق ،وهبوط في أسعار النفط إزاء ضعف الطلب العالمي،
وانخفاض حاد ومفاجئ في عائدات سندات المالذ اآلمن .على صعيد متصل ،تعرضت إقتصادات األسواق الصاعدة
والواعدة لموجة خروج بأحجام كبيرة إلستثمارات الحافظة ،سواء بالقيم المطلقة لتلك المحافظ أو كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي .كذلك ،أدى ضعف التمويل الخارجي إلى فرض ضغوط إضافية على الدول األكثر اعتمادا على الرفع المالي،
وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عمليات إعادة هيكلة الديون.
كما تسببت األزمة التي ألقت بظاللها على إقتصادات دول العالم المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء ،في مستويات
غير متوقعة من الركود االقتصادي ،وإنخفاض العائدات على المدخرات ،وتصدع سالسل القيمة العالمية ،في ظل حاالت
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اإلغالق التي فرضتها العديد من الدول لمنع تفشي الوباء ،وتردي أوضاع المالية العامة ،وإرتفاع معدالت الدين إلى الناتج
المحلي اإلجمالي إلى مستويات مرتفعة .كما فاقمت حالة عدم اليقين بشأن آفاق التعافي االقتصادي من تدني مستويات ثقة
المستهلكين والمستثمرين ،لتهبط معها مستويات اإلنتاج واإلستهالك واإلستثمار والتجارة ،وتدفقات رؤوس األموال الدولية
إلى أدنى مستوياتها ،وهو ما يتوقع في ضوئه انكماش االقتصاد العالمي بنسبة مرتفعة ،وخسارته بما يتراوح بين  8و12
تريليون دوالر خالل عامي  2020و.2021
إزاء األزمة ،لجأت المصارف المركزية على مستوى العالم إلى حزمة من اإلجراءات كان من أهمها تيسير السياسة
النقدية ،وشراء مجموعة متنوعة من األصول ،بهدف توفير السيولة للنظام المالي ،وسعيا للحفاظ على تدفق اإلئتمان إلى
االقتصاد .ونظرا ألن أسعار الفائدة األساسية باتت قريبة من الصفر ،إضافة إلى الحزم المالية والتحفيزية األخرى التي
تبنتها المصارف المركزية لدعم االقتصاد ،تبنت الدول سياسات نقدية ومالية توسعية غير مسبوقة ،في إطار حزم تحفيزية
قدرت قيمتها بنحو  19.5تريليون دوالر أمريكي ،ساهمت في التخفيف من التبعات السلبية الناتجة عن انتشار الجائحة
على قطاعي األفراد والشركات ،وساهمت في تمهيد الطريق للتعافي اإلقتصادي .من جانب آخر ،سارعت المؤسسات
الدولية واإلقليمية لتقديم حزم إنقاذ واسعة النطاق ،للحيلولة دون تفاقم حالة الركود التي شهدها اإلقتصاد العالمي ،إذ أعلن
صندوق النقد الدولي إستعداده إلستخدام ترليون دوالر من أرصدته لمواجهة الركود العالمي.
إلى جانب اإلعتبارات المتعلقة بالحيز المالي ،فإن ما ميز األوضاع االقتصادية التي سادت خالل عام  2020وحتى اآلن،
تباين استراتيجيات تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي الكلي والمالي .على سبيل المثال ،الخطط والسياسات التي وضعتها بعض
الدول للحيلولة دون إنهيار أسواق الصرف األجنبي ،تباينت حسب هيكل كل اقتصاد وأنواع الصدمات التي يتعرض لها،
سواء أثناء األزمة أو خالل فترة التعافي ،فضال عن درجة عمق أسواقها المالية ،ومدى إتساق ميزانياتها العمومية .في
هذا الصدد ،تلعب مرونة أسعار الصرف دورا بارزا في تعزيز قدرة الدول على إستيعاب الصدمات بفعالية والحد من
سوء توزيع الموارد .أما بالنسبة للدول التي تعاني من جوانب الضعف في ميزانياتها العمومية ،وتفتقد ميزة الوصول إلى
درجة مناسبة من العمق في أسواقها المالية ،فإن حيز اإلختيار بين التدخل المباشر في أسواق الصرف من عدمه لن تكون
متاحة لغالبية الدول ،حيث سيتحتم عليها إتخاذ تدابير استثنائية إلدارة التدفقات الرأسمالية ،وهي في غالب األحيان ال تخدم
اإلستراتيجيات طويلة المدى للتصحيح واإلصالح الهيكلي.
النمو اإلقتصادي العالمي
شهد النمو اإلقتصادي العالمي وضعا إستثنائيا في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد ،ما ترتب عليه من تأثيرات
إقتصادية وإجتماعية ،حيث لم يستثنى أي من القطاعات االقتصادية من التأثر سلبا بتداعيات تلك األزمة ،التي طالت
أنشطة االستهالك واالستثمار والتصنيع ،فضال عن إضطراب سالسل اإلمداد العالمية ،وحركة التجارة الدولية ،ومما فاقم
من تلك التداعيات إرتفاع مستويات عدم اليقين ،وإنخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين.
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كما فرضت الجائحة قيودا على أنشطة العديد
من القطاعات اإلقتصادية خالل حاالت
اإلغالق الكلي التي فرضتها الدول لتجنب
إنتشار العدوى ،بما تضمن أيضا فرض حظر
على إنتقاالت األفراد ،بما أثر على قطاعات
السياحة

والطيران

والتجارة

والصناعة

التحويلية وغيرها من القطاعات االقتصادية
األخرى .ساهمت حالة اإلستنفار التي تبنتها
المؤسسات الدولية واإلقليمية ،بالتعاون مع
السلطات المحلية بالدول األكثر تضررا ،في تخفيف وطأة األزمة .كذلك ،ساهم في إمتصاص جزء من تداعيات األزمة
وتحجيم الخسائر البشرية ،وتقليص فترة انتشار المرض ،تعزيز أطر التعاون الدولي الرامية لتفادي اآلثار االقتصادية
للزمة ،وكذلك تعزيز األنظمة الصحية العالمية ،فضال عن اإلستجابة السريعة والمتواترة من قبل الحكومات لتبني
سياسات اقتصادية ،وتقديم حزم تحفيزية متنوعة ساهمت في تخفيف آثار األزمة على االقتصادات المحلية ،وإن كانت تلك
الحزم قد تباينت بحسب الحيز المالي للحكومات ،وقدرة المؤسسات الدولية واإلقليمية على دعم جهود توفير اللقاحات
للسيطرة على المرض من جهة ،ومعالجة التداعيات االقتصادية من جهة أخرى ،من أجل إرساء المقومات الالزمة للتعافي
والعودة مرة أخرى للمسارات االعتيادية للنمو اإلقتصادي في مرحلة ما بعد األزمة.2
في ضوء ما سبق ،إنكمش اإلقتصادي العالمي خالل عام  2020بحوالي  3.5في المائة ،مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي
 2.9في المائة خالل عام  .2019أما بالنسبة آلفاق النمو اإلقتصادي العالمي ،فقد بدأ في األفق مالمح انتعاش في ضوء
توفر عدد من اللقاحات المضادة للفيروس ،تم اعتمادها من الجهات الدولية المختصة خالل الربع األخير من عام ،2020
تعززت بفعلها اآلمال بحدوث تعافي تدريجي لالقتصاد العالمي خالل عامي  2021و ،2022وتوقع تسجيله لمعدل نمو
يقدر بنحو  4.5و 3.8في المائة على التوالي ،وفق تقديرات صندوق النقد الدولي ،إال أن المخاوف من التأثيرات السلبية
المرتبطة بالجائحة على االقتصاد العالمي تظل قائمة ،على خلفية عدم اليقين حول المدى الزمني الالزم للتعافي من تداعيات
الجائحة ،ومسارات التعافي المرتقبة ،للعودة مجددا للمسارات االعتيادية للنمو االقتصادي ،فضال عن موجات العدوى
المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة ،التي تثير القلق بشأن آفاق االقتصاد ،إضافة إلى عدم وجود آليات متفق عليها دوليا
لتوزيع اللقاحات على الدول بصورة عادلة تتناسب مع عدد اإلصابات.
فيما يتعلق بآفاق مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة ،فمن المتوقع أن تتباين قوة وأنماط التعافي بدرجة كبيرة في مختلف
البلدان ،حسب قدرة كل بلد على اإلستفادة من التدخالت الطبية ،ومدى فعالية الدعم المقدم من السياسات ،ودرجة االنكشاف
النتقال التداعيات عبر الدول ،والخصائص الهيكلية لدى دخول كل دولة هذه األزمة ،واتجاهات النمو العامة السائدة قبل
األزمة ،إلى جانب مدى حدة الجائحة وحجم االستجابة على مستوى السياسات لمكافحة تداعياتها .كذلك ،من المتوقع أن
تتسبب الجائحة في فقدان جزء كبير من المكاسب التي تحققت على العقدين الماضيين في مجاالت الحد من الفقر ،حيث

 2المصدر :صندوق النقد الدولي ،تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" ،أبريل .2021

3

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى احتماالت زيادة السكان على مستوى العالم الذين يقعون تحت خط الفقر خالل
عامي  ،2021-2020بحوالي  90مليون نسمة.
على صعيد متصل ،ستظل تداعيات األزمة تخيم بظاللها على القطاعات المالية ،وخاصة القطاعات المصرفية ،على
الرغم من التدخالت واسعة النطاق من جانب السلطات في الدول الحتواء التداعيات االقتصادية المترتبة على األزمة،
حيث تراجعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بشكل كبير الستخدامها في تمويل الحزم التحفيزية لدعم
اإلقتصادات ،والذي تزامن مع ضعف االدخار الناتج عن فقدان الوظائف ،وتأجيل سداد استحقاقات القروض التي تمثل
رافدا أساسيا لتمويل اإلقراض الجديد .كذلك ،قد تتسبب األزمة في ارتفاع حاالت التعثر في الوفاء بالتزامات عمالء البنوك
المنتمين إلى القطاع العائلي وقطاع الشركات ،وهو ما قد يمثل ضغوطا إضافية على ربحية البنوك ومراكز رأس المال
فيها.
في حال إمتدت األزمة لفترات طويلة ،فإن ذلك من شأنه التأثير سلبا على االستقرار المالي من خالل ما يمثله من تهديد
لقدرة البنوك على استيعاب الخسائر والحفاظ على حالة من االستدامة المالية ،خاصة وأن األزمة فرضت أوضاعا استثنائية
ذات تأثير متوسط المدى ،في مقدمتها تخفيض أو وقف توزيعات رأس المال ،وزيادة المخصصات المتعلقة ببرامج حماية
(ضمان) الودائع ،وخطط مواجهة المواقف الطارئة ،وهو ما قد يحجب عن السوق المالي قدر كبير من األموال ،وقد يحد
من التدفقات المخططة لالستثمار في القطاع المالي والمصرفي ،بما يمثل مخاطر كامنة قد تهدد االستقرار المالي ،في
حالة عدم المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون التداعيات المتوقعة على االستقرار المالي.
في ذات السياق ،فمن المتوقع أن تتفاوت درجة التعافي االقتصادي من الفيروس بصورة كبيرة بين البلدان واألقاليم
اإلقتصادية المختلفة ،وهو ما سيتوقف على متانة النظم الصحية ،وقدرتها االستيعابية ،وليس فقط قدرتها المالية على تقديم
الدعم المالي لتلك النظم ،خاصة وأن فعالية الدعم الضمني المقدم من خالل انتهاج سياسات تيسيرية يحتاج إلى فترة زمنية
تتفاوت من دولة إلى أخرى النتقال أثر تلك السياسات إلى االقتصاد الحقيقي ،بحسب درجة الديناميكية ،والخصائص
الهيكلية لدى كل دولة ،ناهيك عن عدم كفاية الكميات المنتجة من اللقاحات ،فضال عن التوزيع غير العادل لها واستئثار
الدول المنتجة للقاحات بالقدر األكبر ،مما قد يتسبب في تفاقم انتشار الفيروس في أمريكا الالتينية وأفريقيا وجزء كبير من
القارة اآلسيوية.
كل هذه العوامل قد تطيل من فترة التعافي من الفيروس ،بما سينعكس سلبا على اإلستقرار المالي ،إستنادا إلى أن تأخر
التعافي سيجبر الدول على االستمرار في سياساتها التيسيرية لفترات أطول ،بما سيزيد من درجة الضعف المالي لديها في
ظل وجود حيز محدود لديها لتمويل تلك السياسات .كما أن تفاوت المدى الزمني للتعافي من الفيروس نتيجة الحصول
على اللقاحات بصورة غير متوازنة سيشكل تحديا أمام تدفقات رؤوس األموال إلى اقتصادات األسواق الصاعدة ،وخاصة
إذا كانت االقتصادات المتقدمة ستبدأ في العودة إلى سياساتها العادية .ومن المرجح خالل مرحلة ما بعد األزمة حدوث
موجات من التصحيح في أسعار األصول ،كلما قام المستثمرون بإعادة تقييم لما في حوزتهم من أصول ،وهو ما قد يخلق
تداعيات غير مباشرة على الثقة ويؤثر سلبا على االستقرار المالي واالقتصادي الكلي.
على مستوى التجمعات االقتصادية الرئيسة ،فمن المتوقع بالنسبة لالقتصادات النامية منخفضة الدخل ،أن تتفاقم أزمة
الديون بفعل الجائحة ،وهو ما يتطلب تدخال عاجال وفاعال من جانب المجتمع الدولي ،وخاصة المؤسسات المالية اإلقليمية
4

والدولية ،لضمان توفير السيولة المطلوبة ،حيث سيترتب على تجاوز الديون السيادية حدود االستدامة ،تحديات جمة على
اإلستقرار المالي العالمي نظرا للوزن النسبي الكبير لتلك االقتصادات ،والتأثير المتوقع لحاالت التعثر وإعادة الهيكلة على
جانبي العرض والطلب في األسواق المالية العالمية ،وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل إطار العمل المشترك الذي وافقت
عليه مجموعة العشرين إلعادة هيكلة مديونيات الدول الفقيرة المثقلة بالمديونية.
تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الجائحة قد انعكست سلبا على تدفقات اإلستثمارات من وإلى الدول النامية ،سواء منها
اإلستثمارات المباشرة أو إستثمارات الحافظة ،وتزامن ذلك مع تزايد احتماالت تعرض األسواق الدولية الرئيسة لضغوط
نقص السيولة ،خاصة مع لجوء العديد من المستثمرين الرئيسين إلى إغالق مراكزهم اإلستثمارية لسد مطالبات تغطية
حساب الهامش واستعادة توازن محافظهم اإلستثمارية ،وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على فرص الحصول
على التمويل قصير األجل.
على صعيد متصل ،انعكست تداعيات الجائحة ،سلبا على معدل نمو الطلب على النفط خالل عام  ،2020نتيجة ضعف
النشاط االقتصادي العالمي ،على الرغم من اإلتفاق األخير بين أعضاء منظمة أوبك للفترة مايو  - 2020مايو  .2022أما
البلدان النامية منخفضة الدخل فالحيز المتاح لها من السياسات أقل من ذلك بكثير ،كما أن عددا منها دخل األزمة محمال
بمستويات مديونية مرتفعة ،يتوقع أن
ترتفع بدرجة أكبر بسبب الجائحة .وسوف
يكون من الضروري توفير الدعم من
المجتمع الدولي من خالل المنح،
والقروض بشروط ميسرة ،وتخفيف
أعباء الديون لضمان عدم إثقال كاهل هذه
البلدان بتكاليف األزمة وتزايد الفقر .قد ال
يكون هناك مفر من إعادة هيكلة الديون
بالنسبة لبعض البلدان .إن مساعدات نقص
السيولة المؤقتة يمكن أن تسهم في
التخفيف من وطأة ضيق الحيز المتاح من
السياسات ،إال أنها قد ال تكون كافية
بالنسبة لبعض البلدان التي تعاني من عدم
استدامة القدرة على تحمل ديونها السيادية.
في مثل تلك الحاالت ،ينبغي أن تعمل
البلدان المؤهلة مع الدائنين إلعادة هيكلة
ديونها بموجب إطار العمل المشترك
الجديد الذي وافقت عليه مجموعة
العشرين .وبوجه أعم ،فإن تحسين هيكل
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تصميم الدين الدولي لدعم إعادة هيكلة الدين على نحو منظم لن يعود بالنفع على هذه البلدان فحسب ،بل وعلى النظام
بأكمله.3
فيما يخص التطورات المتعلقة بمعدل التضخم ،فقد شهد عام  ،2020تراجعا في معدالت التضخم في الدول المتقدمة ،من
نحو  1.4في المائة خالل عام  ،2019إلى  0.8في المائة خالل عام  ،2020متأثرا بتراجع الطلب ،وحاالت اإلغالق
الكلي التي تم فرضها في عدد من هذه الدول لفترات إمتدت إلى نحو ثالثة أشهر متفرقة خالل عام  .2020تصدرت دول
منطقة اليورو ترتيب التراجع في معدل التضخم ،خالل فترة المقارنة من  1.2في المائة إلى حوالي  0.4في المائة .في
حين شهدت مجموعة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ارتفاعا طفيفا بحوالي  0.3نقطة مئوية على خلفية ضعف
مرونة الطلب االستهالكي ،نظرا لهيكلية الطلب المحلي بها ،الذي يعد مدفوعا بصورة أساسية بالطلب على السلع
االستهالكية الرئيسة .أدى التراجع في معدل التضخم في العديد من الدول المتقدمة إلى إتخاذ عدد من اإلجراءات النقدية،
من أهمها إجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة لتنشيط االقتصاد ومن ثم تنشيط الطلب االستهالكي.
بخصوص التطورات المتعلقة بمعدالت البطالة في المناطق المختلفة من العالم ،قبل وبعد الجائحة فقد سجلت خالل عامي
 2020/ 2019ارتفاعا ملحوظا بكل من الدول المتقدمة كمجموعة ،والواليات المتحدة ومنطقة اليورو ،واليابان وكندا،
ومجموعات اقتصادية أخرى موضحة بالشكل ( )3-1والجدول رقم ( ،)1-1ذلك على خلفية التراجع في الطلب العالمي،
والتراجع النسبي الذي شهدته األسعار العالمية للنفط.
ال دول رق

الدول المتقدمة
الواليات المتحدة
منطقة اليورو
اليابان
كندا
الدول العربية
يب
أمريكا الالتينية والكار ي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبى
آسيا والمحيط الهادئ
العالم
المصدر

تطور معد ت البطالة في م اط م تلفة م العال

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.3
6.2
8.9
3.6
6.9
7.4
6.2
5.4
4.5
5.6

6.7
5.3
8.5
3.6
6.9
7.4
6.7
5.4
4.5
5.6

6.2
4.9
8.1
3.4
6.9
7.6
7.8
5.8
4.5
5.7

5.6
4.4
7.5
3.1
7.0
8.1
8.1
6.0
4.4
5.6

5.1
3.9
6.9
2.8
6.3
8.1
8.0
5.9
4.3
5.4

4.8
3.7
6.7
2.4
5.8
8.1
8.0
6.0
4.4
5.4

7.3
8.3
7.4
3.3
9.7
9.9
10.3
6.3
5.2
6.5

https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates . access at 05 April 05th 2021

على صعيد السياسات النقدية غلبت اإلتجاهات التوسعية على موقف السياسة النقدية في اإلقتصادات المتقدمة خالل عام
 2020في ظل انتشار الجائحة ،بهدف تقديم الدعم الالزم لمستويات السيولة ودعم االئتمان الموجه للقطاع الخاص .بناء
عليه ،تم خفض أسعار الفائدة لمستويات تاريخية ،فيما سجلت مستويات صفرية أو سالبة في بعض الدول .كما تم تبني

 3كريستالينا غورغييفا ،وجيال بازارباشيوغلو ،ورودا وبكس براون.2020 ،
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برامج التيسير الكمي على نطاق واسع ،كما اتسع نطاق انتشارها ليشمل ،إضافة إلى االقتصادات المتقدمة ،بعض الدول
النامية واألسواق الصاعدة.
فيما يخص أسعار الفائدة ،وأسعار الصرف ،فقد

أ

الشكل رقم

تطور أسعار الفائدة قصيرة األجل في بع
2020

إستمرت اإلتجاهات التوسعية لموقف السياسة

2.19

1.25

1.15

0.82
0.57

0.33

0.47
0.21

0.23

0.50

0.64

0.82

0.36

-0.02

-0.26

2.53

2.60
2.14
2.04

1.90
1.27

1.25
1.31
0.93

1.24
1.17

1.52

1.78

1.84

2.14

2.33

2.28
1.46
1.26

0.55

0.35

0.05

0.07

2016

2015

-0.07

-0.11

-1
د



د



2019


2020
د

-0.01

السوق الناشئة .إال أنه قد عمل من جهة أخرى

2017

2018

0
2014

األسواق المالية في الدول النامية واقتصادات

0.58

1

0.89

1

0.94

2

1.59

2

2.14

3

تطور أسعار الفائدة طويلة األجل في بع
2020
2.91

3

االقتصادات المتقدمة الرئيسية

0.75

والحفاظ على قدر مالئم من االستقرار في





0.37
0.21

للحد من تفاقم األوضاع الناتجة عن الجائحة،

-0.33

مستويات الطلب االستهالكي ،وهو ما يضيق

4

في عدد كبير من الدول ،ولكنها كانت ضرورة



د



د

المصدر https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates

المستوى العام للسعار الناتج عن تراجع

النقدية التيسيرية لم تكن خيارا لصانعي القرار

-0.32

د

الشكل رقم

الحيز المتاح للسياسة النقدية .يذكر أن السياسة

-0.36

-1

مستويات صفرية وسالبة في بعض الدول
والمناطق االقتصادية ،ناهيك عن التراجع في

2018

2020
-0.43

-1

0.72

2014

0.81

تلك الحزم تأجيل سداد االلتزامات تجاه البنوك،

0

2015

2016

2017

2019

0.30

إفالسها ،وخروجها من السوق ،حيث تضمنت

0.53

1

1.06

2

1

وتخفيضات في أسعار الفائدة تصل إلى

2.21

2

0.64

للقطاع العائلي وقطاع الشركات ،للحيلولة دون

1.79

عام  ،2020بإطار الحزم التحفيزية الموجهة

3

1.89

النقدية في عدد من االقتصادات المتقدمة طوال

االقتصادات المتقدمة الرئيسية

المصدر https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates

على زيادة حجم المديونية العالمية السيما مديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات ،وزاد من حجم الهشاشة المالية في عدد
من هذه اإلقتصادات.4
كما جاء إحداث تخفيضات في أسعار الفائدة في مقدمة اإلجراءات المالية والنقدية والحوافز التي تم اتخاذها للحد من
تداعيات الجائحة .بهذا الصدد ،حافظ مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي على سعر الفائدة على الدوالر األمريكي عند
مستويات تراوحت بين  0و 0.25في المائة خالل عام  ،2020بإطار سياسته النقدية التوسعية للتخفيف من التداعيات
الحادة للجائحة على النشاط االقتصادي ومعدالت التوظف ،إضافة إلى تقديم حزم دعم مالي ضخمة تجاوزت  2.3تريليون
دوالر أمريكي إلنعاش مختلف القطاعات اإلقتصادية.

 4صندوق النقد العربي ،تقرير "آفاق االقتصادات العربية" ،إصدار ابريل .2020
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في بريطانيا ،أبقى بنك إنجلترا على سعر

الشكل رقم

الفائدة الرسمية منخفضا عند مستوى 10
نقاط أساس بنهاية عام  ،2020كما قام برفع
قيمة مشترياته في إطار برنامج التيسير

تطور أسعار صرف العمالت بع الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي
متوسط الفترة
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الكمي بمقدار  150مليار جنيه إسترليني
ليصل إلى  895مليار جنيه إسترليني،

0

0
0

وأعلن عن كامل استعداده لتبني المزيد من
السياسات إن استدعت الضرورة ذلك  .كما
قام البنك المركزي األوروبي باإلبقاء على
الفائدة الرسمية عند صفر في المائة ،وتقديم
حزمة مساعدات طارئة بلغت 1.85
تريليون يورو ،في إجراء استثنائي الحتواء
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التداعيات االقتصادية الناتجة عن األزمة
الصحية ،كما تعهد البنك بتأجيل موعد إنهاء

المصدر https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates

إجراءات التيسير الكمي من نهاية العام  2020إلى نهاية مارس  .2022كذلك حافظ بنك اليابان على السياسة النقدية
التيسيرية خالل عام  2020وعلى سعر فائدة سلبي على الين الياباني بحدود  0.1في المائة ،وواصل عمليات شراء
السندات الحكومية بدون سقف أعلى ،بهدف اإلبقاء على أسعار الفائدة على السندات طويلة األجل لمدة عشر سنوات عند
مستوى صفري .على صعيد متصل ،قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بإجراء ثالثة تخفيضات في نسبة
االحتياطي اإللزامي على المؤسسات المالية منذ بداية عام  ،2020ليصل إلى  9.4في المائة ،بما أتاح نحو  8.1تريليون
يوان صيني ،وخفض الفوائد الرسمية إلى  0.25في المائة.
أما بالنسبة للسواق المالية ،فقد أحدثت تداعيات جائحة كورونا تذبذبات حادة في أسعار السندات واألسهم ،إال أن السياسات
النقدية والمالية التيسيرية التي تم تطبيقها ،كان لها آثارا إيجابية على خفض هوامش االئتمان لسندات الشركات لتصل إلى
مستويات مناسبة ،كما أدت تلك السياسات إلى دعم أسعار األسهم التي ارتفعت بشكل ملحوظ ،مقارنة بالمستويات المحققة
قبل الجائحة .تجدر اإلشارة إلى أن توصل القادة األوروبيين إلى إتفاق نهائي في األسبوع األخير من عام  2020من شأنه
تحديد العالقة المستقبلية بين اإلتحاد األوروبي والمملكة المتحدة ،ومن المتوقع أن يكون له أثرا إيجابيا على ثقة المستثمرين
ويقلل من المخاطر التنظيمية على األسواق المالية.
بدورها انعكست التطورات االقتصادية سالفة الذكر على سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى،
حيث تراجع الطلب على الدوالر بشكل كبير ،خاصة مع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل االقتصاد األمريكي ،ومدى القدرة
على إنهاء اإلجراءات االستثنائية للحد من انتشار الفيروس بالواليات المتحدة ،التي سجلت أعلى نسبة لحاالت اإلصابة
والوفيات من جراء الفيروس على مستوى العالم .استنادا للتطورات االقتصادية والمالية المشار إليها ،شهدت قيمة الدوالر
تراجعا مقابل اليورو والين الياباني بنسبة  3.29و 2.97في المائة في عام  2020مقابل مستوياتها المسجلة في عام ،2019
8

فيما إرتفعت قيمة الدوالر مقابل الجنيه اإلسترليني بنسبة  3.4في المائة خالل نفس الفترة ،مع تأكد انفصال المملكة المتحدة
عن اإلتحاد األوروبي ،وهو ما عزز من موقف الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر ،واستقر سعر صرف الدوالر األمريكي
مقابل اليوان خالل عام  2020الصيني عند مستواه خالل العام السابق.
على صعيد األوضاع المالية العالمية ،تشير التوقعات الخاصة بعام  ،2020إلى أنه من المتوقع أن تنعكس تداعيات الجائحة
في زيادة كبيرة في عجز المالية العامة ونسب الدين العام مقارنة بالتوقعات السابقة .فمع هبوط الناتج ،تتراجع اإليرادات
بحدة أكبر ،إذ يتوقع أال يقل االنخفاض في اإليرادات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي عن  2.5في المائة خالل
عام  ،2020حسب تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل  .2020من المتوقع أيضا أن تقع
على عاتق المالية الحكومة تكاليف إضافية لمقابلة المصروفات الصحية الضرورية ،واإلجراءات المتعلقة بالضرائب
واإلنفاق لدعم األفراد والشركات ،وتشير التقديرات المبدئية لتلك التكاليف بأن تصل إلى نحو  3.3تريليون دوالر على
مستوى العالم .إضافة إلى ذلك ،فبالرغم من أن قروض القطاع العام ،وعمليات ضخ رؤوس األموال المساهمة،
والضمانات وغيرها من االلتزامات االحتمالية ،يمكن أن تدعم المؤسسات المالية وغير المالية ،إال أنها في المقابل ستخلق
مخاطر على المالية العامة.5
في ضوء إستجابات السياسات اإلقتصادية ،يتوقع أن تتراجع أرصدة المالية العامة في عام  2020في كل البلدان تقريبا،
مع حدوث توسع مالي كبير في الواليات المتحدة والصين ،وعدة إقتصادات أوروبية وآسيوية أخرى .إضافة للزيادة الكبيرة
المتوقعة في العجز هذا العام ،يوقع أيضا تفاقم المديونية العالمية في عام  ،2020اعلما أنها بلغت نحو  83في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2019بسبب إنعكاسات الجائحة على النمو اإلقتصادي .من األمور التي تثير قلقا بالغا،
خاصة في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،الصدمات المتوقعة في جانب التمويل ،وضعف الطلب
الخارجي ،وما قد يترتب عليه من انخفاض في أسعار السلع األولية ،وهو ما يستوجب على هذه الدول إعادة ترتيب
أولويات اإلنفاق ،بالتركيز على القطاع الصحي ،وبرامج الحماية االجتماعية.
فيما يخص التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية خالل عام  ،2020فقد كان التأثير السلبي للجائحة في مقدمة العوامل التي
حددت توجهات وأحجام تدفقات التجارة الدولية ،حيث يقدر البنك الدولي

)(6

تراجع حجم التجارة الدولية خالل عام 2020

بحوالي  9.5في المائة مقارنة بمستوياتها خالل عام  ،2019في حين تشير تقديرات األمم المتحدة) (7إلى تراجع حجم
التجارة بنسبة  7.6في المائة خالل فترة المقارنة ،بما يعكس اإلضطرابات التي طالت سالسل اإلمداد العالمية خالل عام
 ،2020التي كانت متأثرة قبل ذلك بالتوترات التجارية ما بين اإلقتصادات الكبرى خصوصا بين الواليات المتحدة
األمريكية والصين.

5
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6 World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan.
7 UN, (2021). " World Economic Situation and Prospects”, Jan.

9

تجدر اإلشارة إلى أن التراجع الذي شهدته التجارة
الدولية خالل عام  2020ال يمكن إرجاعه كلية إلى
تداعيات الجائحة ،حيث يعزى جزء غير قليل منه
أيضا إلى الضغوطات الناتجة عن استمرار
التوترات التجارية بين اإلقتصادات الكبرى (كما
سبق أن أشرنا) ،بما يضفي حالة من عدم اليقين
والترقب بشأن المسارات والتوجهات المستقبلية
المتعلقة بنمو التجارة الدولية ،وهي ذات األسباب
التي كانت وراء تراجع حجم التجارة الدولية خالل
عام  2019مقارنة بالعام السابق له ).(8
جدير بالذكر ،أن الواليات المتحدة األمريكية والصين كانتا قد توصلتا ،في  13ديسمبر من عام  2019إلى اتفاق "المرحلة
األولى" التجاري واالقتصادي ،الذي يتضمن إلغاء تدريجيا للرسوم ،وقيام الصين بإنفاق  50مليار دوالر لشراء سلع
زراعية أميركية ،وتفاهمات بشأن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ،وتوسيع الوصول إلى األسواق ،وحماية حقوق
الشركات األجنبية في الصين .بموجب هذا االتفاق ،لن تفرض الصين رسوما على بضائع أميركية كما كان مخططا في
رد فعل على الرسوم األميركية المفروضة على البضائع الصينية .من المتوقع في ضوء التوصل هذا اإلتفاق ،واستمرار
عملية التفاوض ما بين الطرفين خالل عامي  2020و ،2021والوصول إلى تفاهمات مشتركة وحلول ألوجه الخالف
التجاري القائم ما بين الطرفين ،تحسن معدل النمو في حجم التجارة الدولية.
على الرغم من التوصل إلى اتفاق المرحلة األولى ما بين الواليات المتحدة األمريكية والصين الذي ساهم في التخفيف
نسبيا من حالة عدم اليقين في األسواق العالمية ،إال ان التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد األطراف ال تزال قائمة،
على خلفية الصعوبات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية ،والمتعلقة بصعوبة استمرار عمل جهاز فض المنازعات
التجارية .هذا إلى جانب الصعوبات والتحديات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ،التي باتت تشكل حاليا نحو خمس التجارة
الدولية ،حيث تركز اتفاقات المنظمة بشكل أساسي على التعامل مع التجارة السلعية المنظورة بشكلها التقليدي ،وهو ما قد
يمثل تحديا آخر يواجه النظام التجاري العالمي متعدد األطراف ،وينذر باستمرار حالة عدم اليقين المؤثرة على النشاط
التجاري وصعوبة العودة إلى مسارات نمو التجارة السابق تسجيلها ،والتي ساهمت في دعم مستويات التنمية وخفض
الفقر في العديد من الدول النامية.9

World Bank, (2021). “Global Economic Prospects”, Jan.
Peter Pedersen, Antonia Diakantoni, “Lessons learned & challenges Head for the WTO Trade Monitoring Experience” World Trade
Organization, Staff Working Paper ERSD-2020-03, 24 February 2020.
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إال أنه على المدى المتوسط ،يتوقع أن تفاقم
الجائحة من األوضاع غير المواتية المتعلقة
بالتجارة الدولية ،على خلفية التغيرات الهيكلية
التي يتوقع أن تشهدها أشكال وأنماط التجارة
الدولية خالل السنوات فيما بعد الجائحة ،حيث
من المتوقع أن تحدث تغييرات واسعة النطاق
في سالسل اإلمداد الدولية ،وارتفاع وتيرة
التحول نحو التجارة اإللكترونية وتنامي األهمية
النسبية لتجارة الخدمات ،واإلعتماد بصورة
أكبر على التقنيات ،مما قد يضع العديد من
الدول النامية في موقف صعب نظرا العتمادها في تجارتها الخارجية بصورة أساسية على المواد الخام ،مما قد يصعب
من موقفها في النظام التجاري العالمي.
من المتوقع تعافي حركة التجارة الدولية سواء على مستوى التجارة السلعية أو بعض أنشطة تجارة الخدمات ،التي من
المتوقع أن تقود النمو المسجل في تدفقات التجارة الدولية خالل السنوات الثالث القادمة ،وذلك على خلفية التوسع المتوقع
في التجارة اإللكترونية ،وإن كانت آفاق التجارة الدولية تظل على المحك في ظل عدم وجود فرص واضحة للتخفيف من
التوترات التجارية ما بين االقتصادات الكبرى الفاعلة عالميا في مجال التجارة الدولية.
تستحوذ التطورات في مستوى المديونية العالمية على قدر كبير من اهتمام صانعي السياسات االقتصادية ،والمهتمين
بالشأن االقتصادي العالمي ،خاصة في ظل االنعكاسات المتوقعة للسياسات النقدية التيسيرية التي تم تبنيها من جانب
االقتصادات الرئيسية ،وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،بهدف حفز النمو االقتصادي ،وهبطت بأسعار الفائدة
إلى مستويات متدنية للغاية .تجدر اإلشارة إلى أن الحزم التي تبنتها دول العالم خالل عام  2020بإطار التحفيز النقدي
والمالي قدرت قيمتها بما يتراوح بين  13و 14
تريليون دوالر .على الرغم من المردود
اإليجابي لتلك المحفزات في التخفيف من وطأة
األزمة ،إال أن ذلك ،على الجانب اآلخر ،قد أسفر
عن ارتفاع ملموس في مستويات المديونية
العالمية التي بلغت نحو  355في المائة من الناتج
اإلجمالي العالمي بنهاية عام  .2020ومع تزايد
المخاطر المتعلقة بضيق الحيز المالي المتاح
للحكومات بما يم ِّكنها من االستمرار في تقديم
الحزم التحفيزية سواء النقدية أو المالية ،للحيلولة
دون تراجع االقتصاد ،ينذر باحتماالت نشوب أزمات مديونية عالمية تتأثر بها بشكل أكبر الدول النامية المصدرة للسلع
األساسية ،في ضوء تدهور شروط التبادل التجاري لديها خالل السنوات السابقة ،وكذلك احتمالية أن يشهد االقتصاد
11

العالمي عقدا آخر من النمو المخيب لآلمال في ضوء عمق الخسائر االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن الجائحة .تستلزم
هذه المخاطر العديد من التدخالت االستباقية على صعيد السياسات بهدف تعزيز مسارات التعافي االقتصادي العالمي،
والتحرك نحو النمو االقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ،والحيلولة دون استمرار تراجع مكاسب التنمية البشرية نتيجة
انتشار الوباء ،وتنسيق عالمي لتقديم الدعم الكافي للدول الفقيرة للحصول على اللقاحات وإعادة جدولة الديون.
في هذا السياق ،من بين التحديات التي يتوقع أن تواجهها البلدان خاصة في اقتصادات السوق الناشئة ،يأتي مديونية القطاع
العائلي وقطاع الشركات في مقدمة القطاعات التي تنذر بمخاطر مستقبلية نتيجة تراكم الديون على هذين القطاعين إلى
مستويات غير مسبوقة ،في ظل وصول أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية .تتعلق المخاطر في هذا الخصوص
بتراكم الديون وارتفاع مستوى المديونية .من جانب آخر ،يخفف من درجة المخاطر المتعلقة بتراكم مستوى المديونية،
انخفاض أسعار الفائدة وأثرها في تخفيف عبئ خدمة الديون.
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الفصل الثا ي
تطورات األطر التشريعية والمؤسسية لإلستقرار المالي و ظ الب ية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول
العربية
يعتبر توفر البنية التحتية المالية والمصرفية من أهم التحديات التي تواجه تطور القطاع المالي والمصرفي والركن األساسي
لتحقيق اإلستقرار المالي ،كما وتعتبر البنية التحتية للسواق المالية على وجه الخصوص العمود الفقري للنظام المالي،
حيث إنها ت َّمكن من التدفق اآلمن للموال واألصول المالية في اإلقتصاد.
ازداد االهتمام عقب األزمة المالية العالمية األخيرة في عام  2008بدور المصارف المركزية في تحقيق اإلستقرار المالي
من خالل إستحداث السياسة اإلحترازية الكلية والتي أضيفت لمهام السلطات اإلشرافية .كذلك تنبهت المصارف المركزية
بعد األزمة إلى أهمية وضرورة تقييم ومتابعة المخاطر النظامية بشكل مستمر ،وذلك من خالل دراسة تفعيل أدوات
السياسة اإلحترازية الكلية التي تهدف إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي الكلي وبما يعزز من قدرته
على تحمل الصدمات.
عادة ما تضطلع المصارف المركزية بدور محوري في هذا الصدد ،حيث توفر خدمات الدفع والتسوية ،وتشرف على
البنى التحتية للسواق المالية وأدوات الدفع ،وتعمل مع الجهات المعنية في األسواق على تحقيق تكامل األسواق المالية،
باإلضافة الى وضع التشريعات والتعليمات والنظم الرقابية وتطبيق المعايير والمبادئ الدولية والممارسات الفضلى
بالخصوص.
إن اإلهتمام بالعمل على تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية ينبع من األهمية الخاصة للنظمة المالية والمصرفية في
النشاط االقتصادي ،وذلك باعتبارها الم َّكون الرئيسي للنظام المالي ألي دولة ولدورها كذلك في تمويل عملية التنمية،
وتوفير السيولة الالزمة للنشطة االقتصادية المختلفة ،وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار سعي المصارف المركزية والجهات الرقابية واإلشرافية لتحقيق اإلستقرار المالي والنقدي فإنها تقوم في سبيل
ذلك بتأسيس وتطوير واإلشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية قوية ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية ،بما تتضمنه
من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق الرقي والتطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
والمصرفية.
يلقي هذا الفصل الضوء على اإلطار المؤسسي الذي يحكم أنشطة اإلستقرار المالي ،كما يتطرق إلى أهم المستجدات
التشريعية التي انتهجتها الدول العربية لسالمة القطاع المالي ودعم إستقراره وتعزيز اإلشراف والرقابة عليه ،كما يتناول
البنية التحتية للقطاعات المالية والمصرفية.
كما سيتناول هذا الفصل ،البنية التحتية للقطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية ،آخذين بعين االعتبار مجموعة من
المحاور الرئيسة في هذا اإلطار والمتمثلة في :)1( :األطر التشريعية والتنظيمية للرقابة على القطاع المالي والمصرفي،
( :)2صالحية واستقاللية السلطات الرقابية والتنسيق فيما بينها :)3( ،نظم المدفوعات والتسوية ونظم معلومات اإلئتمان،
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( :)4السياسات اإلحترازية الكلية والجزئية :)5( ،الشفافية والمساءلة واالفصاح :)6( ،اإلستقرار المالي والمخاطر
النظامية.
المملكة األردنية الهاشمية
يعتبر البنك المركزي األردني الجهة المسؤولة عن اإلستقرار المالي حيث تتولى دائرة اإلستقرار المالي التحقق من قدرة
النظام المالي على تحمل الصدمات من خالل تحليل وتقييم ومراقبة وضبط المخاطر على المستوى الكلي للنظام المالي،
ووضع وتنفيذ إستراتيجيات التعامل مع األزمات المالية وصوال لمتطلبات االستقرار المالي ،ولها على وجه الخصوص
ممارسة المهام التالية :التحقق من صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الشركات وقطاع األفراد وقطاع المؤسسات المالية
غير المصرفية ،تحليل ودراسة مدى استقرار أسواق األصول (العقارات واألسهم) ،ومراقبة مدى انسجام أسعارها مع
أساسيات هذه األسواق ،تحليل ومتابعة أثر مستوى مديونية قطاع األفراد وقطاع الشركات على اإلستقرار المالي ،إعداد
الدراسات والبحوث الالزمة في مجال اإلستقرار المالي وتقديم التوصيات المناسبة ،إعداد ومراجعة وتحديث التعليمات
والسياسات ذات العالقة باإلستقرار المالي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ،رفع تقارير دورية إلى لجنة
اإلستقرار المالي توضح وضع الجهاز المالي والمخاطر التي تؤثر عليه والتوصية بما يلزم بخصوصها ،وتقوم دائرة
اإلستقرار المالي بأداء أعمالها من خالل األقسام التالية( :قسم المخاطر النظامية والتحليل اإلحترازي الكلي ،وقسم تحليل
اإلستقرار المالي).
كما واصل البنك المركزي األردني تحديث منظومة التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته،
فعلى سبيل المثال أصدر البنك المركزي تعليمات حدود التعرضات الكبيرة وضوابط منح اإلئتمان ،كما قام أيضا بإصدار
تعليمات وتعاميم أخرى مثل تعليمات الحساب البنكي األساسي والتي تستهدف األفراد المقيمين األردنيين المستبعدين ماليا
الذين ال يملكون حسابات مصرفية ،وتعميم بيانات البنوك المالية النصف السنوية ،وتعميم توفيق أوضاع شركات الصرافة
مع أحكام نظام الدفع والتحويل اإللكتروني ،تعميم الجوائز المرتبطة بحساب التوفير ،وتعميم بخصوص إخطار وحدة
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتعميم بخصوص حصول عمالء البنوك الذين ترد إلى حساباتهم تبرعات نقدية
ومساعدات وتمويالت من مصادر أجنبية على موافقة رئاسة الوزراء ،وتعميم تعديالت على تعليمات حاكمية وإدارة
المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ،كما تمت الموافقة على قانون المعدل لقانون البنوك رقم  7لسنة .2019
يقوم البنك المركزي األردني بتطبيق أدوات السياسات اإلحترازية الكلية ومنها تحديد نسبة كفاية رأس المال  12في المائة،
وكذلك نسبة الرافعة المالية  4في المائة ،ونسبة السيولة لدى البنوك وفقا لتعليمات السيولة القانونية رقم (،)2007/37
ومتطلبات االحتياطي اإللزامي (القانوني) بنسبة  5في المائة (تم تخفيض النسبة من  7في المائة إلى  5في المائة في عام
 2020بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد) ،وحدود التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي
الصلة ،حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية ،كما قام البنك المركزي بتحديد سقوف التسهيالت الممنوحة بالعملة
األجنبية ،في حين لم يقم البنك المركزي بتحديد نسبة القرض إلى قيمة الضمان ) ،(LTVلكن يتم متابعة هذه النسبة بشكل
ربع سنوي .كذلك تم في عام  2020إصدار تعليمات نسبة تغطية السيولة ( ،(LCRإال أنه لم يتم لغاية تاريخه إصدار
تعليمات بخصوص نسبة صافي التمويل المستقر ( .)NSFRمن ناحية أخرى ،بدأت البنوك العاملة بتطبيق بازل III
بخصوص متطلبات رأس المال وفقا لتعليمات صدرت في عام  ،2016وكذلك بدأت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
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رقم  )IFRS9( 9وفقا لتعليمات صدرت في عام  ،2018كما ويتم إحتساب نسبة مديونية األفراد بشكل سنوي ،ولم توضع
حدود على نسبة المديونية إلى الدخل من قبل البنك المركزي.
كما ويتوفر لدى البنك المركزي منهجية إلحتساب البنوك ذات األهمية النظامية على الصعيد المحلي (،)D-SIBs
باإلضافة إلى تطبيق منهجية إلحتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واإلقتصادية ،كما يتم تطبيق تعليمات
رقم ( )13950/3/10تاريخ  2016 / 10 /3بخصوص متطلبات بازل  ،IIIإضافة إلى تعليمات تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
فيما يخص تعزيز البنية التحتية للنظام المالي في األردن ،باشر البنك المركزي األردني بعملية تطوير وإعادة هيكلة نظم
الدفع والتسويات بالتشارك مع البنوك العاملة في األردن والشركاء ذوي العالقة ،وذلك بهدف تعزيز األمان والكفاءة في
نظم الدفع والتسويات ولتقليل المخاطر النظامية ومخاطر اإلئتمان وتسهيل دورة النقود في اإلقتصاد بما يعزز الكفاءة
اإلقتصادية .وقد اضطلع البنك المركزي بالدور القيادي لهذه العملية يسانده فيها البنوك التجارية ممثلة بمجلس المدفوعات
الوطني األردني  .قام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية للنظام المالي والتشريعات المالية ذات العالقة ،حيث أن
جهود البنك المركزي ركزت على بعدين رئيسين ،وهما :تعزيز الشمول المالي وتعزيز المنظومة التشريعية للنظام المالي.
تم تعزيز الشمول المالي من خالل قيام البنك المركزي في عام  2015بالتوجيه واإلشراف على صياغة اإلستراتيجية
الوطنية للشمول المالي في المملكة ،وذلك بعد قيام رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية إلعداد إستراتيجية الشمول المالي
برئاسة محافظ البنك المركزي األردني ،وتم في عام  2017إطالق اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
دولة اإلمارات العربية المتحدة
أنشأ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي دائرة مستقلة للستقرار المالي لتباشر مهاما أساسية تتمثل في إجراء
التحليالت واتخاذ التوصيات التي من شأنها تعزيز االستقرار المالي وتقديمها إلى لجنة سياسة اإلستقرار المالي ومجلس
اإلدارة في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،حيث تنص مسودة قانون المصرف المركزي الجديد لعام 2018
على أنه من أهداف ومهام المصرف المركزي المساهمة في تعزيز وحماية إستقرار النظام المالي في الدولة .كما عرف
المصرف المركزي مفهوم اإلستقرار المالي بالحالة المستقرة للنظام المالي ،الذي يتألف من البنوك ،المؤسسات المالية
األخرى واألسواق المالية ،وكفاءة أدائها لمهامها األساسية مثل تخصيص الموارد ،توزيع المخاطر وكذلك تسوية
المدفوعات ،وبقائها قادرة على اإلستمرار في القيام بتلك المهام في حالة الصدمات ،حاالت الضغط وفترات من التغيرات
الهيكلية العميقة ،أما بالنسبة لتعريف المخاطر النظامية فإنها تتبع تعريف بازل ومجلس اإلستقرار المالي.
في هذا اإلطار ،إستمر المصرف المركزي في عام  2020بتعزيز منظومته التشريعية ،حيث كان هناك تركيز كبير على
تطوير اإلطار التنظيمي في إطار ركيزة تطوير السوق ،فقد أصدر المصرف المركزي لوائح جديدة بشأن التمويل الجماعي
القائم على القروض ،وتسهيالت القيمة المخزنة ،كما طور مجموعة من اللوائح الجديدة التي تغطي أنظمة الدفع ذات القيمة
الكبيرة ،وأنظمة الدفع بالتجزئة ،وخدمات مدفوعات التجزئة ،وخطط البطاقات .تهدف هذه اللوائح إلى السماح بدخول
مقدمي خدمات جدد إلى سوق اإلمارات العربية المتحدة وتشكل جزء من إستراتيجية أوسع للمصرف المركزي لتسهيل
دخول الشركات المبتكرة والمتخصصة في النظام البيئي المالي ،مما يوفر لسكان دولة اإلمارات العربية المتحدة وصوال
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أفضل إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم الخاصة .كما تم إستكمال الئحة جديدة لدعم الوصول
المعزز لالئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام  .2020باإلضافة إلى ذلك ،تم تطوير إطار تنظيمي شامل لحماية
المستهلك ،وواصل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي جهوده بشأن المعايير التنظيمية الجديدة فيما يتعلق
بالتمويل اإلسالمي.
من جانب آخر ،قامت دائرة اإلستقرار المالي في عام  ،2020بإطالق خطة بهدف دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ،من خالل مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات
الصلة بالتمويل والسيولة واإلقراض ورأس المال .كما أثرت الجائحة على إصدار تعليمات الرافعة المالية ،حيث تم اإلنتهاء
من مسودة التشريع ،ولكن تم تأجيله كجزء من التأجيل لتطبيق متطلبات بازل  ،IIIوكجزء من خطة الدعم اإلقتصادي
الشاملة الموجهة.
فيما يخص أهم النسب والمتطلبات الرقابية واإلحترازية ،فقد بلغت نسبة القرض إلى قيمة الضمانة ()Loan To Value
 85في المائة للمواطنين و 80في المائة للمقيمين (للقرض السكني األول بقيمة  5مليون درهم إماراتي أقل) .بحيث تم
زيادة نسبة القرض الى القيمة بالنسبة لمشتري العقارات للمرة األولى برفعها بنسبة  5في المائة في مارس  .2020أما
نسبة المديونية إلى الدخل ( ،)Debt-to-Income Ratioفقد بلغت  50في المائة من إجمالي الدخل للعاملين ،و 30في
المائة للمتقاعدين.
فيما يتعلق بنسبة اإلحتياطي النقدي اإللزامي ،فتعمتد هذه النسبة على نوع الودائع ( 1في المائة للودائع محددة األجل و7
في المائة للودائع تحت الطلب) ،علما أنه تم تخفيض نسبة اإلحتياطيات النقدية االلزامية للودائع تحت الطلب والحسابات
الجارية وحسابات التوفير من  14في المائة الى  7في المائة في ابريل .2020
بالنسبة لحدود التركزات القطاعية ،فقد تم تحديد نسبة  20في المائة كحد للقطاع العقاري من اجمالي الودائع في ،2019
وجاري العمل على رفع هذه النسبة بحيث تتمكن البنوك من زيادة التركيز في القطاع العقاري بنسبة الى  30في المائة،
ولكن سيطلب من البنوك االحتفاظ بمزيد من رأس المال .أما نسبة كفاية رأس المال ،فقد بلغ الحد األدنى  10.5في المائة،
باإلضافة الى  2.5في المائة كنسبة رأس مال وقائي إضافي ،ولكن سمح للبنوك في  2020كجزء من خطة الدعم
االقتصادي الشاملة الموجهة باستخدام  60في المائة من رأس المال الوقائي اإلضافي .فيما يخص متطلبات السيولة ،فعلى
البنوك اإللتزام بنسبة األصول السائلة ( )Liquid Asset Ratioالبالغة  10في المائة ،وقد تم الحقا تخفيض الحد األدنى
لنسبة األصول السائلة المؤهلة إلى  7في المائة في أبريل  ،2020علما أنه وفيما يخص نسبة تغطية السيولة وصافي
التمويل المستقر ،فيتم تطبيقها على البنوك ذات األهمية النظامية ) (D-SIBsوبعض البنوك األخرى كبيرة الحجم.
فيما يخص أهم الجهود التي قام بها المصرف المركزي لتعزيز البينية التحتية للنظام المالي في عام  ،2020فقد تم تطوير
إطار شامل للسياسة التنظيمية في عام  ،2020وذلك لتعزيز اللوائح المتعلقة بالدفع للتعامل مع الخدمات واألنظمة واألنشطة
الناشئة ،مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها .في هذا الصدد ،تم اعتماد نظام تنظيمي معياري لتنظيم تسهيالت القيمة
المخزنة ) (SVFوأنظمة الدفع ذات القيمة الكبيرة وأنظمة مدفوعات التجزئة وخدمات الدفع بالتجزئة .وقد شرع مصرف
االمارات العربية المتحدة المركزي في مرحلة مهمة تركز على تحديث البنى التحتية للسواق المالية ( )FMIsفي دولة
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اإلمارات العربية المتحدة من خالل مبادرة استراتيجية أنظمة المدفوعات الوطنية ( .)NPSSتتمثل األهداف الرئيسة
للستراتيجية في تطوير أفضل معالجات البنى التحتية في فئتها ،وتقديم حلول دفع مبتكرة تعزز األمن وتجربة العمالء،
وتحفيز الشمول المالي ،وتمكين المعامالت غير النقدية.
مملكة البحرين
يعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على االستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خالل إتباع
سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ،حيث أن أحد األهداف األساسية لمصرف البحرين المركزي هو ضمان
استمرار سالمة واستقرار المؤسسات واألسواق المالية .ويعرف المصرف المركزي مفهوم االستقرار المالي بالحالة التي
يكون فيها النظام المالي قادرا على توفير الخدمات المالية بشكل مستمر حتى في حال وجود صدمات ،ويرى المصرف
أن االستقرار المالي يشكل عامال أساسيا للمحافظة على مكانة البحرين كمركز مالي وضمان استمرار مساهمة القطاع في
النمو وإيجاد الفرص الوظيفية والتنمية في البحرين .ويعتبر المصرف السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع
المالي البحريني ،ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين واالستثمار وأسواق المال ،مما ساعد على
اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة .تتولى إدارة االستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي هذه المسؤولية
األساسية ،وتقوم بمراقبة النظام المالي بانتظام للوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تدخل ،كما تتولى إجراء البحوث
والدراسات التحليلية حول المسائل المتعلقة باالستقرار المالي .تقوم اإلدارة بإعداد تقارير االستقرار المالي ،وتشتمل هذه
التقارير على مراجعة للتوجهات وتحديد الجوانب التي تستدعي التدخل والعناية اإلشرافية ورصد التطورات وتحديد
المخاطر المحتملة على االستقرار المالي للتخفيف منها قبل أن تتطور إلى مخاطر نظامية .كما تعمل إدارة االستقرار
المالي أيضا على وضع مؤشرات السالمة المالية بهدف إيجاد "لوحة تحكم" للمراقبة المستمرة لمخاطر القطاع المالي،
ورصد التطورات االقتصادية المحلية والدولية من خالل إجراء البحوث والدراسات التحليلية بهدف تقييم المخاطرالمحتملة
حول االستقرار المالي ،وتقديم االقتراحات والسياسات المتعلقة بالحفاظ على استقرار القطاع المالي في البحرين،
واإلشراف على ومراقبة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات في مملكة البحرين لتقييم أي مخاطر على االستقرار المالي.
كما تقوم اإلدارة بإعداد تقرير االستقرار المالي بشكل نصف سنوي والذي يعتبر أحد أهم العناصر الرئيسية إلطار مراقبة
القطاع المالي .ويتم تقديم التقرير إلى إدارة مصرف البحرين المركزي ،ويستخدم كأداة رئيسية تهدف إلى إطالع الجمهور
على تطورات االستقرار المالي .ويشمل التقرير تقييم سالمة النظام المالي والمراقبة االحترازية الكلية من خالل مؤشرات
السالمة المالية.
أما على المستوى التشريعي ،أصدر المصرف في عام  2020ما يلي:
• تطبيق اتفاقية بازل  :IIIحيث تم إجراء تعديالت مقترحة على فصل إدارة مخاطر االئتمان وفقا لبازل  ،IIIيقوم
المصرف حاليا بدراسة مالحظات القطاع المصرفي المستلمة على الورقة اإلستشارية الصادرة في هذا الخصوص،
وأخذها بعين االعتبار وإجراء تعديالت إضافية بناء على ذلك ،تمهيدا إلصدار التعديالت بصورتها النهائية.
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• المتطلبات المتعلقة بالسيولة :أصدر المصرف في يناير  2020تعميما إلى البنوك التقليدية يتضمن النموذج الخاص
الذي يجب على البنوك المحلية أن تستخدمه عند تسليم تقرير نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRإلى المصرف
بشكل ربع سنوي ،خالل  14يوما تقويميا من نهاية الربع.
• توجيهات جديدة بشأن وضع سقف على الرسوم على التسهيالت االئتمانية للفراد :أصدر المصرف في فبراير
 2020توجيهات جديدة حول سقوف الرسوم المصرفية للبنوك وشركات التمويل ،وذلك ضمن المرحلة الثانية من
المشروع .تتضمن هذه المرحلة وضع سقوف على الرسوم اإلدارية لكل من التسهيالت االئتمانية االستهالكية،
والتسهيالت االئتمانية الخاصة بالسيارات ،وتسهيالت الرهن العقاري.
• تعديالت على فصل األصول المشفرة :أصدر المصرف في يناير  2020تحديثا على فصل مكافحة غسل األموال
) (AML Moduleوفصل األصول المشفرة ) ،(CRAضمن المجلد السادس من مجلد توجيهات المصرف وفقا
للورقة الصادرة مؤخرا عن فريق العمل المالي ( )FATFبهذا الشأن.
• تعديالت مقترحة على فصل إدارة المخاطر التشغيلية:
-

استلم المصرف مالحظات القطاع على الورقة االستشارية "متطلبات األمن السيبراني
( ")Cyber-securityالصادرة في ديسمبر  2019بهذا الخصوص ،وقام بدراستها وإدخال التعديالت
عليها ،وهي قيد المراجعة حاليا.

-

قام المصرف بإدخال تعديالت إضافية على فصل إدارة المخاطر التشغيلية في مايو  ،2020بخصوص
عمليات المساندة إلى مزودي الخدمات السحابية.

-

كما قام المصرف أيضا بإدخال تعديالت أخرى على فصل إدارة المخاطر التشغيلية في مايو 2020
بخصوص مشروع الترميز المحلي ) ، (Local Tokenisation Projectحيث قام المصرف بهذه الخطوة
من أجل السماح للبنوك (المصدرين والمشترين) ) (Issuers and Acquirersإلجراء مدفوعات
االتصاالت قصيرة المدى (( )NFCال تالمسيه) التي تبدأ عبر الهاتف المحمول دون إدخال رقم التعريف
الشخصي.

• متطلبات موافقة المصرف المسبقة بشأن إعالنات المنتجات والخدمات المالية في فصل أخالقيات العمل والسوق
) :(Module BCأصدر المصرف تعميما إلى البنوك التقليدية واإلسالمية وشركات التمويل ومؤسسات التمويل
متناهي الصغر ،يتضمن عدم إلزامية الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل نشر أي إعالنات عن المنتجات
والخدمات المالية من خالل الصحف أو األماكن العامة أو االنترنت أو من خالل استخدام أي وسائط أخرى .ومع
ذلك ،يجب على المرخص لهم التأكد من أن أي إعالن وترويج للمبيعات بغض النظر عن الوسائل المستخدمة واضح
ومفهوم وصحيح وغير مضلل ،وال يشمل رسائل مخفية أو يخدع الجمهور بأي طريقة ،وسوف يقوم المصرف
بإصدار توجيهات مفصلة بهذا الشأن في وقت الحق.
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• تعديالت على فصل الجريمة المالية وفصل المتطلبات عالية المستوى :أصدر المصرف في مايو  2020تعديالت
جديدة على فصلي الجريمة المالية والمتطلبات عالية المستوى ،لضمان االلتزام بجميع متطلبات مكافحة غسيل
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.
• االنتقال من المعيار العالمي أو السعر المرجعي ألسعار الفائدة قصيرة األجل ) : (LIBORأصدر المصرف تعميما
إلى جميع البنوك وشركات التمويل بشأن استبدال سعر الليبور) (LIBORالمستخدم في تسعير األدوات المالية
المرتبطة بالدوالر األمريكي بسعر التمويل الليلي المضمون ( )SOFRأو أي سعر مرجعي آخر معترف به دوليا،
حيث طلب المصرف منهم تقديم تقرير بشأن تحليل تأثير هذا االنتقال باإلضافة إلى تقديم ملخص للنهج والخطة
لمعالجة أي مخاطر ناشئة.
• تقديم الخدمات المالية بدون أي تمييز :أصدر المصرف في أغسطس  2020تعميما إلى جميع المرخص لهم ،حيث
يجب عليهم ضمان تقديم جميع الخدمات المالية الخاضعة لرقابة المصرف دون أي تمييز على أساس الجنس أو
الجنسية أو األصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو اإلعاقة الجسدية أو الحالة االجتماعية ،وعدم االلتزام بذلك قد
يعرض المرخص له واألشخاص المصرح لهم إلجراءات تأديبية من قبل المصرف.
• إصدار بطاقات الدفع بدون االتصال )التالمسية(  :أصدر المصرف في سبتمبر  2020تعميما إلى بنوك التجزئة
وشركات التمويل ومزودي خدمات الدفع بخصوص إصدار بطاقات الدفع الالتالمسية ،حيث يجب على جميع
المرخص لهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء إصدار وتوزيع بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع
وبطاقات الدفع لعمالئهم في موعد أقصاه  31ديسمبر  ،2020وبدون تحصيل أي رسوم على العمالء.
• عمليات النصب واالحتيال االلكتروني :ضمن أهداف المصرف وجهوده لحماية المستهلك والقطاع المالي في
المملكة ،أصدر المصرف تعميما في سبتمبر  2020إلى جميع بنوك التجزئة بخصوص استهداف عمالء بنوك
التجزئة من خالل مكالمات احتيالية عن طريق الهاتف أو الواتساب ،وعن طريق الرسائل القصيرة في الهاتف
) (SMSأو الواتساب ،ورسائل البريد اإللكتروني أو غيرها من الوسائط ،حيث يطلب منهم تحديث بطاقة الهوية
الشخصية أو رقم الهاتف المحمول أو أي معلومات شخصية أخرى .وفي مثل هذا االحتيال ،يطلب من العمالء
الدخول إلى مواقع الكترونية مرفقة للرسالة أو البريد اإللكتروني أو فتح مستندات/مرفقات والتي تؤدي إلى عمليات
االحتيال.
• تدابير مكافحة االحتيال اإللكتروني على حسابات العمالء :نظرا للزيادة المقلقة في عدد محاوالت االحتيال
اإللكتروني التي تستهدف حسابات العمالء مؤخرا ،ولحماية سالمة البنوك المحلية وأنظمة الدفع والثقة فيها ،أصدر
المصرف تعميما إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل ومزودي خدمات الدفع يتضمن تذكيرهم بحقهم في
رفض (أي عكس) أي معاملة دفع ،عند علمهم بأن العميل المعني لم يقم فعال بالمعاملة .كما يجب عليهم تقديم تقرير
بالمعامالت المشبوهة لمثل هذه الحاالت.
• اإلجراءات االحترازية والوقائية لفيروس كورونا :في ضوء التفشي العالمي األخير لفيروس كورونا
( )COVID-19والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة البحرين ،أصدر المصرف العديد من التعاميم للمرخص لهم
19

للتخفيف من تأثير الفيروس على القطاع المالي ،والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين العاملين في
القطاع المالي والعمالء كالتالي:
-

حث المصرف بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالنظر في تدابير ميسرة،
مثل :إعادة جدولة أو منح تأجيالت مؤقتة ألقساط االئتمان ،وتخفيض الربح  /الفائدة أو الرسوم والعموالت أو أي
تدابير أخرى للعمالء المتضررين ،وتقديم تقرير عن تفاصيل المقترضين الذين حصلوا على تدابير ميسرة.

-

تم تخفيض حدود نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر للمصارف البحرينية من  100في المائة إلى
 80في المائة.

-

تم تخفيض وزن مخاطر كفاية رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من  75في المائة إلى 25
في المائة.

-

يجب أن تقوم بنوك التجزئة وشركات التمويل بتخفيض نسبة القرض إلى القيمة ) (LTVعند تقديم رهون عقارية
سكنية جديدة للبحرينيين.

-

تم زيادة الحد األقصى للمعامالت بطريقة الدفع الالتالمسي بدون الرقم السري ) (NFCإلى  50دينار.

-

تم وضع حد أقصى على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك على الشركات المحلية على معامالت بطاقات
الخصم بنسبة  0.8في المائة.

-

وفر المصرف المركزي ترتيبات إعادة الشراء الميسرة لبنوك التجزئة بنسبة صفر في المائة لمدة  6أشهر على
أساس كل حالة على حدة.

-

تم تخفيض نسبة االحتياطي النقدي لبنوك التجزئة من  5في المائة إلى  3في المائة.

-

تأجيل جميع المتطلبات الرقابية المقرر إصدارها هذا العام ،باستثناء التحديث على متطلبات اعرف عميلك
إلكترونيا.

-

تمديد الموعد النهائي لاللتزام بفصل إدارة المخاطر التشغيلية المحدث إلى  30يونيو .2021

-

تأجيل القروض:
o

أصدر المصرف تعميما في مارس  2020إلى جميع مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل
ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بشأن تأجيل تسديد أقساط القروض والتسهيالت االئتمانية لمدة 6
أشهر وذلك من شهر مارس إلى شهر سبتمبر .2020

 oأصدر المصرف في  21و 22سبتمبر  2020تعميمان بشأن تمديد فترة تأجيل األقساط إلى  31ديسمبر
.2020
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فيما يخص جهود دعم االستقرار المالي في البحرين ،فقد واصلت إدارة االستقرار المالي في عام  2020إجراء البحوث
والتحليالت بشأن القضايا المتعلقة باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المهام األساسية التالية:
• إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والتقرير االقتصادي السنوي ،باإلضافة إلى
المنشورات الدورية األخرى التي ترصد التطورات المحلية والدولية كمؤشرات السالمة المالية الفصلية.
• عملت اإلدارة على تحسين جودة البيانات اإلحصائية لضمان توفير البيانات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة،
وشركات األعمال االستثمارية ،والمؤسسات المالية اإلسالمية.
• كما قامت اإلدارة بتطوير تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والذي ينشر ليكون أكثر شمولية من خالل:
 تغطية التطورات في القطاع المالي غير المصرفي كقطاع التأمين وأسواق رأس المال. وضع فصول جديدة تتعلق بالتقنيات المالية الحديثة ) (Fintechوالشمول المالي والمخاطر السيبرانية.• طورت اإلدارة اختبارات الضغط لتعزيز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدير المخاطر المحتملة .وتجرى اختبارات
الضغط على القطاعات المصرفية المختلقة والمصارف المحلية ذات األهمية النظامية ) ، (DSIBsوقد طور اإلطار
لتقييم قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الصدمات التي تلحق بالمالءة المالية والسيولة ،والتي تعد جزء أساسيا
من إدارة المخاطر وتشمل :
 اختبارات التحمل ” ”Sensitivity testingالتي تهدف لقياس أثر الصدمات المالية على متانة المصارف منخالل النظر إلى بعض المخاطر .
 اختبارات األوضاع الضاغطة الكلية ” “Macro stress testingالمبنية على عدة متغيرات اقتصادية ومالية.• يعمل قسم مراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في إدارة االستقرار المالي على ضمان كفاءة ونزاهة البنية التحتية
المالية والمدفوعات لتخصيص الموارد بمثالية في االقتصاد.
• كما يعمل على ضمان تطبيق مبادئ البنية التحتية للسوق المالية ()PFMIعلى البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع وإدارة
المخاطر.
الجمهورية التونسية
يتولى البنك المركزي التونسي ولجنة االستقرار المالي (لجنة وطنية) الحفاظ على االستقرار المالي بحيث يكون إطار
التنسيق والتعاون بينهما من خالل هيئة الرقابة االحترازية الكلية والتصرف في األزمات المالية المحدثة لدى البنك
المركزي بنص قانون البنك المركزي والمتكونة من محافظ البنك المركزي (رئيس الهيئة) وممثل عن الوزارة المكلفة
بالمالية ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير .تتولى دائرة
مستقلة ودائرة عامة بالبنك المركزي التونسي المسؤولية الرئيسية عن االستقرار المالي ،حيث يتمتع البنك المركزي
التونسي باستقاللية تم التنصيص عليها بالقانون المتعلق بنظامه األساسي.
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يتولى البنك المركزي التونسي رصد مختلف العوامل والتطورات التي من شأنها التأثير على استقرار الجهاز المالي
ومتابعتها ،وخاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر النظامية .ولهذا الغرض يمكن للبنك المركزي
الحصول على كل معلومة يراها ضرورية ،كما يقوم بتقييم وتحليل المخاطر من خالل :إنشاء خارطة للمخاطر كأداة
لتحليل ورصد تطور المخاطر بالقطاع ،تحليل التفاعالت بين االقتصاد الحقيقي والقطاع المالي من خالل تحديد المخاطر
النظامية ،وتحليل تأثير الصعوبات القطاعية واختالالت االقتصاد الحقيقي على المؤسسات والمالية والعكس ،ورصد
وتحليل التطورات في األسواق المالية وصناديق االستثمار المشتركة ،والتنسيق بين الجهات الرقابية للقطاع المالي من
خالل االضطالع بدور كتابة هيئة الرقابة االحترازية الكلية والتصرف في األزمات المالية وإنشاء منصة لتبادل البيانات
(اآللي والتلقائي وتحت الطلب) بين الهيئات الرقابية على القطاع المالي.
فيما يتعلق باتخاذ القرارات فهي من صالحيات هيئة الرقابة االحترازية الكلية و /أو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
حيث ينص الفصل  85من قانون البنك المركزي على "تعزيز متانة النظام المالي والوقاية من حدوث المخاطر النظامية
والحد من آثار االضطرابات المحتملة على االقتصاد".
فيما يخص التعليمات والتشريعات التي تم إصدارها ،فقد قام البنك المركزي التونسي بإصدار مايلي خالل عام :2020
 منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد  1لسنة  2020المتعلق باإلجراءات األولية إلعتماد المعايير الدوليةإلعداد التقارير المالية رقم .9
 منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد  6لسنة  2020المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسساتوالمهنيين.
 منشور إلى البنوك عدد  07لسنة  2020المتعلق باإلجراءات اإلستثنائية لمساندة األفراد. منشور إلى البنوك عدد  08لسنة  2020المتعلق باإلجراءات اإلستثنائية لمساندة األفراد. منشور إلى البنوك عدد  12لسنة  2020المتعلق بإجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين. منشور إلى البنوك عدد  14لسنة  2020المتعلق بضبط طرق واجراءات ضبط شروط اإلنتفاع والتصرف فيخط اإلعتماد المخصص إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى
والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
 منشور إلى البنوك عدد  17لسنة  2020المتعلق بضبط طرق وإجراءات صرف المبالغ المتعلقة باإلنتفاع بامتيازتكفل الدولة بتغيير نسبة الفائدة في حدود نقطتين ،ذلك على قروض التصرف واالستغالل الجديدة الممنوحة لفائدة
المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
أما فيما يتعلق بتطبيق أدوات السياسات االحترازية الكلية والجزئية يقوم البنك المركزي التونسي بتطبيق :نسبة القرض
إلى قيمة الضمانة ،سقوف على التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية ،متطلبات االحتياطي اإللزامي ،التركزات االئتمانية
للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ،حدود على التركزات القطاعية ،تحديد نسب على السيولة لدى البنوك،
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حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية ،تطبيق متطلبات رأس المال القطاعية ،نسبة تغطية السيولة (،)LCR
احتساب نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم حيث يتم احتساب هذه نسبة من قبل البنوك عند دراسة ملف القرض كنسبة
قصوى لالقتراض غير أن هذه الممارسة البنكية ال تستند إلى نص صريح.
في هذا اإلطار ،للبنك المركزي التونسي حسب القانون البنكي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات األهمية النظامية
( )D-SIBsقواعد تصرف حذر ،السيما على مستوى المتطلبات الدنيا من األموال الذاتية وأن يخضعها لرقابة خصوصية.
ولم يضع معهد اإلصدار بعد منهجية لتحديد البنوك النظامية .كما ال يتم تطبيق منهجية الحتساب رأس المال لمواجهة
تقلبات الدورة المالية واالقتصادية وال يتم إجراء اختبار لقياس مدى فعالية أدوات السياسة االحترازية الكلية المعتمدة ،ويتم
التنسيق بين السياسة االحترازية الكلية والسياسات االحترازية الجزئية من خالل التشاور عند إعداد القوانين والتعليمات
الداعمة لالستقرار المالي ،.والجدير بالذكر أن البنك المركزي لم يقم بوضع تعليمات فيما يتعلق بمتطلبات بازل  ،IIIلكنه
يقوم حاليا من خالل اإلدارة العامة للرقابة المصرفية بوضع التعليمات بشأن متطلبات بازل بصفة عامة بما في ذلك بازل
 IIIعن طريق إصدار المناشير للبنوك و المؤسسات المالية ،وقد صدرت التعليمات الخاصة بنسبة تغطية السيولة ،أما
نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRفيعكف البنك المركزي حاليا على إعداد منشور حول هذه النسبة .أما المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،)IFRS9( 9فقد قام البنك المركزي التونسي بإصدار المنشور عدد  01لسنة  2020الذي
يحدد الخطوط العريضة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )IFRS9( 9الحوكمة والتوجهات االستراتيجية).
أما فيما يتعلق بجهود البنك المركزي التونسي في تعزيز االستقرار المالي خالل عام  ،2020فقد تم اإلنطالق في إنجاز
مشروع استراتيجي يهدف إلى إرساء نظام تشغيلي إحترازي كلي ،لمتابعة والوقاية من المخاطر على القطاع المالي في
إطار المخطط االستراتيجي األول للبنك المركزي التونسي .2021-2019
هذا ويهدف البنك المركزي التونسي إلى التقارب مع المعايير اإلحترازية الدولية ال سيما معايير بازل ،وللقيام بهذا يتم
األخذ بعين االعتبار بالتجارب المقارنة على الصعيد الدولي وفي البلدان العربية.
من ناحية أخرى ،يقوم البنك المركزي باختبار مؤشرات المتانة المالية ومؤشرات االستقرار المالي في القطاع المصرفي
وغير المصرفي مثل (الضمان االجتماعي وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين ،وشركات التمويل األصغر
وشركات الوساطة المالية وشركات الصرافة وصناديق االستثمار وصناديق التقاعد وشركات استخالص الديون والبريد
التونسي وصندوق الودائع واألمانات) ،حيث تخضع لجهات رقابية كالبنك المركزي التونسي أو هيئة السوق المالية والهيئة
العامة للتأمين وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي ،حيث
تعد الهيئات التعديلية مؤشرات سنوية وفصلية عن هذه المؤسسات حسب صنف النشاط يتم نشرها في تقاريرها السنوية،
ويوجد مؤشرات مالية يتم جمعها عن هذه المؤسسات غير المصرفية بصورة غير منتظمة وبقدر غير كافي والتي تتضمن
بيانات عن المالءة المالية وسياسات االستثمار ومعايير مالءة خاصة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وسياسة االستثمار.
أما على صعيد تطوير نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالية ،فقد عمل البنك المركزي
التونسي على توفير وتطوير نظام للتسويات اآلنية اإلجمالية الفورية ( )RTGSونظام للتقاص االلكتروني ونظام استعالم
ائتماني عام ،ونظام المفتاح الوطني ،ومركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء التسليفات في القطاع العام ،بينما ال تتوفر
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شركة معلومات ائتمانية .كما يتوفر إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت
االلكترونية ،وخدمة الدفع عبر الهاتف النقال ،واستعمال رقم الحساب الموحد ( ،)IBANوتوفر دليل منشور للحوكمة
ملزم للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ،كما توجد شركة وطنية لمقاصة األوراق المالية.
المملكة العربية السعودية
يعرف البنك المركزي السعودي مفهوم اإلستقرار المالي بأنه حالة يتميز فيها النظام المالي بالثقة بعدم حدوث إنقطاع كبير
أو اضطرابات في أدائه .تقوم الدائرة المسؤولة عن اإلستقرار المالي في البنك المركزي بالعديد من المهام لعل أبرزها:
تطوير ومتابعة اإلطار اإلشرافي للسياسات االحترازية الكلية ،وإعداد مصفوفة المخاطر ومؤشر اإلستقرار المالي
المترتب عليها ،ومراقبة وتزويد لجنة اإلستقرار المالي بانعكاسات األوضاع اإلقتصادية المحلية والعالمية على أطر
السياسات اإلحترازية الكلية ،وتعزيز الدور في دعم لجنة اإلستقرار المالي وتزويدها بالمؤشرات المالية المطلوبة ،ومتابعة
مؤشرات السالمة المالية ،وإعداد تقرير اإلستقرار المالي في المملكة ،وتنفيذ اختبارات التحمل (األزمات المالية) وتطوير
منهجيتها ،ومراقبة األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية ،وتتبع مؤشرات المستوى الكلي للستقرار المالي ،ومؤشرات
السالمة المالية ،والتواصل والتعاون مع الجهات الخارجية ذات العالقة بالسياسات االحترازية الكلية واإلستقرار المالي،
وتزويد اإلدارة العليا بالتوصيات والمستجدات المتعلقة باإلستقرار المالي ،وتحليل المخاطر االقتصادية الناجمة من
االبتكارات المالية ،والدراسة والمشاركة بالمواضيع ذات العالقة في مجلس اإلستقرار المالي.
فيما يخص أهم القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في عام  ،2020فقد صدر نظام البنك المركزي
السعودي الذي أستحدث على إثر نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام  1377هجري ،معززا لدور البنك
المركزي في أدائه لمهامه ومنسجما مع رؤية المملكة  .2030وتضمن النظام تعديال لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي
ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك ،مع استمرار تمتع البنك المركزي باالستقالل المالي واإلداري،
وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية .وعلى الرغم من أن وضع وتنفيذ السياسات النقدية وسياسات االستقرار
المالي كان أحد مهام البنك المركزي سابقا ،إال أنه لم ينص عليها النظام السابق صراحة ،أما النظام الحالي ،فقد حدد أهداف
البنك المركزي بالمحافظة على اإلستقرار النقدي ،ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ،ودعم النمو االقتصادي.
كذلك قامت دائرة اإلستقرار المالي في البنك المركزي السعودي بتطوير مؤشر اإلستقرار المالي ،يشمل وضع نموذج
للتنبؤ بمستويات اإلستقرار المالي على المدى القصير والمتوسط .كما تمت دراسة تأثير برامج الدعم المقدمة من البنك
المركزي السعودي (في المرحلتين األولى والثانية) على مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي ،وكذلك تأثير انتهاء
تلك البرامج ،ورفع التوصيات بهذا الخصوص .إضافة لذلك ،تم إعداد مذكرات ودراسات حول مواضيع محددة ترفع
للدارة العليا و/أو لجنة اإلستقرار المالي و/أو اللجنة الوطنية للستقرار المالي ..قامت الدائرة كذلك بنشر تقرير اإلستقرار
المالي  ،2020مع إضافة فصل جديد يناقش اإلطار التنظيمي اإلحترازي الكلي .كما تابعت الدائرة بشكل يومي اإلستجابة
الدولية والسياسات المتخذة عالميا لمواجهة آثار جائحة كورونا (أثناء فترة قمة األزمة) ،وذلك من خالل تقرير "أدوات
مواجهة اآلثار االقتصادية والمالية لجائحة كورونا" الذي يرفع للدارة العليا.
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من جانب آخر ،هنالك العديد من النسب والمتطلبات الرقابية واإلحترازية الملزمة للقطاع المصرفي في المملكة ،بهدف
تعزيز متانة القطاع ،على سبيل المثال يجب أال تشكل مطلوبات الودائع لدى البنك أكثر من  15ضعف مقارنة باالحتياطيات
ورأس المال المدفوع ،أما نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون ،فقد بلغت  90في المائة للمسكن األول للمواطنين ،في
حين تنخفض النسبة إلى  70في المائة للمسكن الثاني للبنوك ،وإلى  85في المائة لشركات التمويل .من جانب آخر ،ال
توجد نسبة محددة لسقوف التسهيالت بالعمالت األجنبية ،لكن تخضع التسهيالت المقدمة بالعملة األجنبية لموافقة مسبقة
من البنك المركزي في حالة القروض المشتركة والقروض لغير المقيمين.
فيما يتعلق بمتطلبات بازل  ،IIIفجميع البنوك التجارية تخضع لهذه المتطلبات ،حيث طبق البنك المركزي قواعد بازل
بالكامل ،والتي تتناول نسب رأس المال والسيولة واإلقراض .من جانب آخر ،يجب أن ال يقل احتياطي سيولة البنك
التجاري عن  20في المائة من إلتزامات الودائع ،كما يجب أن ال تزيد نسبة القروض إلى الودائع الموزونة عن  90في
المائة ،وأن ال تقل نسبة صافي التمويل المستقر عن  100في المائة ،ونسبة تغطية السيولة ال تقل عن  100في المائة.
أخيرا ،فيما يخص تعزيز البنية التحتية للنظام المالي ،أصدر البنك المركزي السعودي القواعد المنظمة لتقديم خدمات
المدفوعات في المملكة في يناير  ،2020حيث تهدف القواعد إلى تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات،
وتنظيم ممارستها ألنشطة خدمات المدفوعات في المملكة ،ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعامالت
في قطاع المدفوعات ،كما استمر البنك المركزي بتطوير منظومة المدفوعات الفورية ،تأتي هذه المنظومة الجديدة لتتيح
للعمالء إمكانية الحواالت الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات عمل
البنوك.إضافة إلى تطوير البنية التحتية لرمز االستجابة السريعة ) (SAQRوالمصرفية المفتوحة .أما من ناحية اإلجراءات
االحترازية فقد اتخذ البنك المركزي عددا من اإلجراءات والتي شملت (على سبيل المثال ال الحصر):
 إصدار ضوابط وإجراءات وقائية وإحترازية التباعها من قبل الجهات الخاضعة إلشراف البنك المركزي. دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص في المملكة لمدة  3أشهرمن خالل تحمل "ساما" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
 رفع الحد األعلى المسموح به لتغذية المحفظة اإللكترونية إلى  20ألف لاير شهريا. مبادرة إلزام وسائل الدفع اإللكتروني في متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية ،بشكل خاص على قطاعاتالتموين خالل الوقت الراهن.
 رفع حد الشراء لخدمة مدى أثير"  " Contactlessإلى  300لاير سعودي للعملية الواحدة. تكثيف حمالت التوعية حول طرق الدفع الرقمية المصرح بها (البطاقات المصرفية واألجهزة الذكية وتطبيقات الدفعوالشراء عبر االنترنت) ،وتقليل استخدام األوراق النقدية والعمالت المعدنية وتوضيح كل هذه اإلجراءات عبر وسائل
اإلعالم للمؤسسات المالية.
 أعلن البنك المركزي عن حزمة بـ  50بليون لدعم القطاع الخاص ،وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ،من خاللتوفير التمويل للبنوك للسماح لها بتأجيل سداد القروض القائمة وزيادة اإلقراض للشركات .
 إعفاء جميع العمالء من أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل او انهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو منجانب الودائع) ولمدة ستة أشهر على األقل.
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جمهورية السودان
في إطار سعي بنك السودان المركزي لتعزيز االستقرار المالي في السودان ،يجري تعديل القوانين وتحديد الجهة المسؤولة
عن اإلستقرار المالي،وإعداد إطار للسياسات االحترازية الكلية وتعريف اإلستقرار المالي والمخاطر النظامية .يقوم بنك
السودان المركزي بإعداد تقرير االستقرار المالي بصورة دورية ،وإجراء اختبارات الضغط الكلية ،كما يجري العمل على
التطبيق الجزئي لبازل  .IIIكذلك قام بنك السودان المركزي بالتمهيد لبناء قاعدة بيانات االستقرار المالي ،وإعداد الدراسات
بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية مثل الكوميسا ،والمساهمة مع اللجنة الفرعية لالستقرار المالي بدول الكوميسا إلعداد
الموجهات واإلرشادات الخاصة باختبارات الضغط ،وغيرها من أدوات تحديد المخاطر باألنظمة المصرفية.
من جانب آخر ،تم إعداد مسودة منشور ضوابط البنوك ذات األهمية النظامية تتضمن منهجية لتحديد البنوك ذات األهمية
النظامية محليا .فيما يخص التنسيق بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات االقتصادية ،فيتم ذلك بالتنسيق بين اإلدارة
العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي واإلدارة العامة للرقابة المصرفية ،وهنالك مقترح بتشكيل لجنة من كافة مكونات
القطاع المالي لتعزيز التنسيق .أما بخصوص تعزيز البنية التحتية للنظام المالي ،فبنك السودان المركزي بصدد تهيئة البيئة
القانونية لتشمل الوكالة المصرفية وأنظمة الدفع ووكالة تسجيل الضمانات.
جمهورية العراق
فيما يخص البنك المركزي العراقي ،فقد جاء قانون البنك المركزي رقم ( )56لسنة  ،2004ليواكب التطورات الحاصلة
في التشريعات المصرفية الدولية ويتماشى مع التغيرات التي حصلت في النظام االقتصادي في العراق ،إذ يهدف هذا
القانون الى :تحقيق اإلستقرار في األسعار ،والحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق ،وتعزيز
التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق.
وقد عرف البنك المركزي العراقي مفهوم االستقرار المالي أنه الحالة التي يكون فيها النظام المالي بكافة مؤسساته قادر
على اإلستمرار في أداء وظائفه األساسية المتمثلة في تعبئة المدخرات ومنح القروض المختلفة وتسوية المدفوعات بفاعلية
السيما في أوقات األزمات المالية الناتجة من النظام المالي نفسه أو من القطاع الحقيقي.
يتكون القسم من ثالث شعب أهمها (شعبة االستقرار المالي وشعبة االنذار المبكر) ،فيما يخص شعبة االستقرار المالي
فتتولى إعداد التقرير السنوي للستقرار المالي ،من خالل جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمؤشرات التي يتضمنها التقرير
وفق الطرق العلمية والمصادر الخاصة بتحليل البيانات .إضافة إلى متابعة التطورات التي تحصل في التقارير الدولية
واإلقليمية وإدراج تلك التطورات في التقرير الصادر عن القسم مع مراعاة خصوصية االقتصاد العراقي ،وإعداد البحوث
والدراسات الخاصة بعمل القسم بشكل خاص والبنك بشكل عام .أما شعبة االنذار المبكر ،فتتولى إعداد التقرير الفصلي
للنذار المبكر من خالل جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمؤشرات التي يتضمنها التقرير وفق الطرق العلمية الخاصة
بتحليل البيانات .وتقوم كذلك بمتابعة التطورات التي تطرأ في التقارير الدولية واالقليمية وإدراج تلك التطورات في التقرير
الصادر عن القسم مع مراعاة خصوصية االقتصاد العراقي .إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات الخاصة بعمل القسم
بشكل خاص والبنك بشكل عام.
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أما فيما يخص أبرز التشريعات الصادرة عن البنك المركزي العراقي خالل العام  ،2020فقد أصدر البنك المركزي ما
يلي:
 .1الضوابط الموحدة لمبادرة ( )1ترليون دينار لتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
 .2إصدار ضوابط شبكة الحماية المالية اإلسالمية.
 .3إصدار قائمة السيولة للمصارف اإلسالمية.
 .4إصدار ضوابط تنظيم عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني عن طريق الهاتف النقال.
 .5إصدار الضوابط المحدثة الخاصة بتنطيم عمل الوكالء الرئيسين والثانويين لمزودي خدمات الحواالت األجنبية.
من جانب آخر ،ساهم قسم اإلستقرار النقدي والمالي في إعداد أربع مبادرات ضمن الخطة االستراتيجية 2023 - 2021
وهي كاآلتي:
 .1إعداد تقارير للتقييم الشامل ألداء النظام المالي باستخدام المنهجيات العلمية وأفضل الممارسات الدولية.
 .2رصد وتحسس المخاطر المالية النظامية لتجنب انعكاساتها على النظام المالي واالقتصاد بشكل عام .
 .3تعزيز وعي المتخصصين والجمهور بقضايا االستقرار المالي من خالل إصدار التقارير الدورية (تقرير االستقرار
المالي واإلنذار المبكر) وعقد الندوات وورش العمل وإعداد البحوث والدراسات.
 .4إعداد موظفين كفؤين قادرين على التحليل والتنبؤ بالقضايا المالية والمصرفية.
فيما يخص متطلبات بازل  ،IIIتبلغ نسبة الحد االدنى لكفاية رأس المال وفق متطلبات بازل  12.5( IIIفي المائة) ،وهذا
اإلجراء مطبق على المصارف التجارية ،أما بالنسبة للمصارف االسالمية اليزال المشروع قيد العمل .كذلك يطبق البنك
المركزي العراقي معايير بازل للسيولة (نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر).
أخيرا ،فيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي ،تم تقييم نظام التسوية االجمالية ( )RTGSوفقا لمبادىء البنية التحتية
ألسواق المال وتطبيق المبادىء األربعة والعشرين على النظام لتقليل المخاطر وفقا ألفضل الممارسات الدولية .هذا وكما
ذكرنا سابقا ،قام البنك المركزي بإصدار ضوابط تنظيم عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني عن طريق الهاتف النقال،
وكذلك إصدار الضوابط المحدثة الخاصة بتنطيم عمل الوكالء الرئيسين والثانوين لمزودي خدمات الحواالت األجنبية.
سلطنة عُمان
يتابع البنك المركزي ال ُعماني التطورات الدولية في مجال الرقابة واالشراف عن كثب ،ويتبع أفضل الممارسات الدولية
التي تصدر وفي أسرع فرصة ممكنة .كما يقوم بتنفيذ حزمة من معايير لجنة بازل  IIIتدريجيا .كما قام البنك المركزي
العماني بإصدار تعليمات تتعلق بإطار تحديد والتعامل مع البنوك ذات األهمية النظامية على المستوى المحلي ،وكذلك
إختبارات األوضاع الضاغطة التي تقيس المالءة المالية والسيولة ،وتعليمات داخلية تتعلق بتقييم المخاطر النظامية من
خالل "لوحة معلومات المخاطر النظامية" ،إضافة إلى إصدار تقرير االستقرار المالي الذي يتضمن تقييم البنك المركزي
لالستقرار المالي ،علما أن تقرير االستقرار المالي يتضمن تحليال لآلفاق المالية الكلية ،وتقييم مخاطر المؤسسات المالية،
وتنظيم القطاع المالي والبنية األساسية ،وإختبارات األوضاع الضاغطة للقطاع المصرفي العماني.
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من جانب آخر ،قام البنك المركزي العماني بالعديد من الجهود في سبيل تعزيز االستقرار المالي ،نذكر منها :رصد ومراقبة
المتغيرات في االقتصاد العماني والقطاع المصرفي في تقارير ربعية ،اختبارات التحمل للمالءة والسيولة للقطاع
المصرفي ،اختبارات الضغط الكلي على المصارف ،إطار تحديد المصارف ذو األهمية النظامية ،المؤشر المركب
للمصارف ذو األهمية النظامية ،تطوير إطار اإلدارة النشطة للسيولة المحلية ضمن مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية،
إطار االنقاذ واإلحالل ،اللجنة المشتركة لالستقرار المالي والتي يترأسها الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وتضم
في عضويتها أعضاء من مختلف الجهات صانعي السياسات المالية واالقتصادية في السلطنة.
فيما يخص أدوات السياسة اإلحترازية الكلية والمتطلبات الرقابية ،تبلغ نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون  80في
المائة لقروض العقارات (اإلسكانية) وقروض المركبات ،وال توجد قيود على الضمانات للقروض التجارية ،حيث تعتمد
على مخاطر العميل ،أما بالنسبة للتسهيالت الممنوحة لشراء أسهم والتسهيالت الممنوحة لغايات أخرى بضمانات أسهم
يجب أن تتجاوز التسهيالت الممنوحة  50في المائة من القيمة السوقية للسهم ،وأما بشأن تمويل بعض التسهيالت األخرى
مثل (تمويل رأس المال ،السحب على المكشوف وغيرها) المرتبطة بضمان األسهم المتداولة بسوق مسقط للوراق المالية،
يجب أن ال تتجاوز  75في المائة من القيمة السوقية للسهم .فيما يتعلق بنسبة المديونية للدخل ،فتبلغ هذه النسبة  60في
المائة كحد أقصى .أما بخصوص متطلبات اإلحتياطي النقدي اإللزامي ،فمن أجل تعزيز وضع السيولة وتشجيع اإلستثمار
لدى البنوك التجارية ،تم السماح لهذه البنوك باحتساب استثماراتها في سندات التنمية الحكومية وأذون الخزينة والصكوك
السيادية ضمن اإلحتياطي النقدي اإللزامي ،وبحد أقصى يبلغ  2في المائة من إجمالي الودائع اعتبارا من  1أبريل .2016
تجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على المصارف أن تمتثل لقوانين السلطنة األخرى حيثما انطبقت عليها .على سبيل المثال،
باإلضافة إلى القواعد التي وضعها البنك المركزي العماني ،يجب تطبيق مدونة قواعد الحوكمة ،التي وضعتها الهيئة العامة
لسوق المال ،على المصارف المرخصة المسجلة كشركات مساهمة مشتركة .كذلك يجب أن تلتزم المؤسسات المصرفية
اإلسالمية بتطبيق اإلطار التنظيمي والرقابي للعمال المصرفية اإلسالمية ،الذي يركز على وجود إطار إشرافي قائم
على أسس رقابية شرعية سليمة حقيقة وواقعا .يجب أال يكون هناك إختالط في األموال مع المصارف التقليدية .وفي حين
تخضع المؤسسات المصرفية اإلسالمية لرقابة وإشراف هيئاتها الرقابية الشرعية فيما يتعلق بإلتزامها الشرعي ،فإن الهيئة
العليا للرقابة الشرعية التي أنشأها البنك المركزي تقوم بتقديم التوجيه والرأي حول مواءمة ممارسات السوق والمسائل
التي يحيلها إليها البنك المركزي.
على صعيد مدى تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية ألسواق المال في سلطنة عمان " "PFMI'sالصادرة عن بنك
التسويات الدولية ،فقد تم العمل على تقييم نظام ( )RTGSو( )SSSوفقا لمبادئ البنية التحتية ألسواق المال ويتم العمل
على تطوير األنظمة بشكل دوري .وفيما يخص الجهود المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للنظام المالي ،فقد قام البنك المركزي
بما يلي:
 .1تم إصدار الالئحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية في يوليو .2019
 .2تـــم االنتهاء من المرحلة الثانيــة من نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال في نوفمبر .2019
 .3تم إعطاء الموافقة لمصرفيين بالتعاون مع مؤسسات غيــر ماليـــة (شركات اتصاالت) لتقــديــم حلــول دفــع إلكترونية.
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 .4تـم استكمال اإلجــراءات القانـونيـــة والتوقيع على مستندات إنشاء شركة المدفــوعات الخليجيــة من قبل كل دول
المجلس التعاون الخليجي.
دولة فلسطين
تقوم سلطة النقد الفلسطينية برسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية بهدف المحافظة على االستقرار المالي والنقدي
ودعم النمو االقتصادي المستدام وذلك من خالل عدة وظائف أهمها التنظيم واإلشراف على المؤسسات الخاضعة لرقابتها،
وتشمل المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والصرافين وشركات خدمات الدفع ،باإلضافة إلى اإلشراف على
تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات.
إن تحقيق االستقرار المالي في فلسطين من ضمن واجبات سلطة النقد الفلسطينية ،ويوجد في مسودة قانون البنك المركزي
الفلسطيني (قيد االعتماد) نص قانوني بمسؤوليتها عن تحقيق االستقرار المالي ،كما تنص المادة رقم ( )2من قانون سلطة
النقد الفلسطينية رقم ( )2لسنة  1997وتعديالته على أن تتمتع سلطة النقد الفلسطينية بالشخصية االعتبارية المستقلة
واألهلية القانونية الكاملة.
حيث تشرف مجموعة دوائر في سلطة النقد الفلسطينية (مجموعة االستقرار المالي ،ومجموعة الرقابة) على االستقرار
المالي تقوم بالرقابة الفاعلة على الجهات الخاضعة لرقابتها من مصارف ،ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ،وصرافين،
وشركات خدمات الدفع ،وضبط السوق والشمول المالي عبر القيام بوظائف مكتب المعلومات االئتمانية والتصنيف
االئتماني والتوعية المالية ونظام الشيكات المعادة ،باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية المتطورة واآلمنة والمتكاملة لتنفيذ
المدفوعات اإلجمالية ومدفوعات التجزئة ،ويتم التنسيق مع األطراف ذات العالقة (هيئة سوق رأس المال ،وزارة المالية،
وزارة االقتصاد الوطني) في الجوانب المتعلقة باالستقرار المالي وذلك إلى حين تشكيل اللجنة الوطنية لالستقرار المالي.
وتعرف سلطة النقد مفهوم االستقرار المالي بأنه القدرة على تحقيق التوازن بين عناصر القطاع المالي الذي تشرف عليه
سلطة النقد والذي يتكون من (المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصص والصرافين وشركات خدمات الدفع ونظم
الدفع) بما يكفل التنسيق مع عناصر االستقرار المالي والشمول المالي على المستوى الوطني والتي تتكون من ثالثة عناصر
أساسية تتمثل في "المؤسسات المالية" ومكوناتها من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية األخرى ،والثانية
"األسواق المالية" والتي تتمثل في أسواق رأس المال وأسواق النقد ،والثالثة والمتمثلة في "البنية التحتية" ،والتي تعتبر
أهم مكونات االستقرار المالي ،وتتمثل في األطر التنظيمية والقانونية ونظم الدفع والمحاسبة ،حيث تعمل جميع هذه
العناصر لخلق البيئة المالية المالئمة بهدف تخفيض والحد من المخاطر النظامية.
كما عرفت المخاطر النظامية بأنها المخاطر الناجمة عن خلل في الخدمات المالية ناتج عن فشل أحد أطراف أو مكونات
النظام المالي والذي يمكن أن يكون له تأثير وتداعيات سلبية مهمة على االقتصاد العالمي.
تحرص سلطة النقد على تطوير األطر التنظيمية والرقابية بشكل مستمر وإجراء تحسينات على أدواتها وأساليبها
ومنهجياتها واالرتقاء في البنية التحتية للنظام المالي من خالل مواكبة المعايير والممارسات الدولية بما يتوافق مع البيئة
المحلية المحيطة لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية .واستمرارا لجهود سلطة النقد التطويرية ،شهد العام  2020العديد
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من التطورات التنظيمية والرقابية على مختلف األصعدة ،وقد شملت التعليمات قضايا تتعلق بالتوظيفات الخارجية،
والتسهيالت غير المنتظمة وغير المجدولة لموظفي القطاع العام ،وإجراءات سلطة النقد للتخفيف من آثار األزمة الصحية
(كورونا) ،وبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المنشأ من قبل سلطة النقد في ظل أزمة كورونا) ،وآلية التعامل
مع تأجيل األقساط الشهرية /الدورية خالل فترة األزمة الصحية ،والشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خالل األزمة
الصحية ،والتخفيف من آثار األزمة المالية وأزمة فايروس كورونا ،والتعامل مع حسابات العمالء ،والسداد المبكر
للتمويالت الممنوحة من المصارف اإلسالمية.
هذا وقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بإطالق برنامج (استدامة) موجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت
خالل األزمة الصحية ،باإلضافة إلى تخفيض الحد األدنى للسيولة النقدية األمر الذي ساهم في دعم جانب السيولة .كما وتم
العمل على تطوير التعليمات المنظمة للعمل المصرفي والصيرفي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
أما فيما يخص المتطلبات الرقابية واإلحترازية ،فسلطة النقد الفلسطينية بصدد إقرار نسبة الرافعة المالية ،علما أن النسبة
المقترحة هي  4في المائة (الشريحة األولى لرأس المال /مجموع التعرضات داخل الميزانية وخارجها) .أما نسبة
اإلحتياطي النقدي فالنسبة المفروضة هي  9في المائة ،كذلك هناك حدود ونسب مفروضة على التركزات المصرفية،
حيث يوجد حدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة تبلغ  10في المائة من قاعدة
رأس المال على مستوى العميل ،و 25في المائة من قاعدة رأس المال على مستوى مجموعة العمالء ذوي الصلة .أما
التركزات القطاعية ،فهناك نسبة  20في المائة من إجمالي محفظة االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي.
بخصوص متطلبات كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل  ،IIIفالجدول التالي يبين ذلك:
التعليمات المطبقة حاليا ً لمتطلبات كفاية رأس المال
التعليمات المطبقة حاليا ً (وفقا ً لمتطلبات بازل :)2
.1
.2
.3
.4
.5

كافة المصارف :أن ال تقل عن  ،%12وأن ال يقل رأس
المال األساسي عن .%8
مصرف محلي له تواجد خارجي على شكل مكتب
تمثيلي :أن ال تقل عن .%12
مصرف محلي له تواجد خارجي على شكل فروع
ومكاتب مصرفية.%15 :
مصرف محلي له تواجد خارجي على شكل مؤسسة
مصرفية تابعة.%18 :
مصرف يمارس التأجير التمويلي عن طريق تأسيس
شركة تابعة.%14 :

التعليمات التي تم تطبيقها من الربع األول2020/
تعليمات بازل  3تم البدء بتطبيقها اعتبارا من نهاية الربع األول
: 2020
 .1كافة المصارف :أن ال تقل عن ،%13
 .2الشريحة األولى :ال تقل عن .%8
 .3نسبة األسهم العادية ) :(CET1ال تقل عن .%6.5
 .4رأس المال اإلضافي :ال تزيد عن .%1.5
 .5الشريحة الثانية :ال تزيد عن .%2.5
 .6مصد رأس المال اإلضافي التحوطي %2.5 :ضمن
).(CET1
 .7مصد رأس المال المضاد للتقلبات الدورية%(2.5-0) :
ضمن ).(CET1
 .8مصد رأس المال اإلضافي للبنوك المهمة نظاميا:
) %( 3.5-1ضمن ).(CET1
 .9كافة المصارف المحلية التي ستمارس أعمال خارج
فلسطين :أن ال تقل عن .%15

أما بالنسبة لمتطلبات السيولة ،فقد بلغت الحدود الدنيا لهذه المتطلبات كما يلي:
 نسبة السيولة النقدية 3 :في المائة لكل عملة و 5في المائة إلجمالي العمالت بالنسبة للمصارف ،و 2في المائة لكلعملة و 3في المائة إلجمالي العمالت على مستوى الفروع.
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 السيولة القانونية :أن ال تقل الموجودات السائلة عن  25في المائة من االلتزامات قصيرة األجل. نسبة تغطية السيولة  100:في المائة. نسبة صافي التمويل المستقر ( :)NSFRأن ال تقل عن  100في المائة.في هذا السياق ،يتم التنسيق بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات االقتصادية األخرى ،حيث يتم تطبيق أسلوب الرقابة
المبني على المخاطر ،بحيث تقيم المخاطر على نطاق شامل واالهتمام بالقطاع المالي ككل وليس االهتمام فقط بسالمة
ومتانة المؤسسات بشكل فردي .ويتم إستخدام مؤشرات السالمة االحترازية الكلية كأسلوب رقابة على البنوك ،نظرا لكون
المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي .كما تتضمن دائرة
الرقابة والتفتيش قسما مختصا بالرقابة االحترازية الكلية.
من جانب آخر ،ينظم قانون سلطة النقد العالقة مع الحكومة ،كما تم تنظيم العالقة مع هيئة سوق رأس المال من خالل
مذكرة تفاهم لتنظيم العالقة وتبادل المعلومات والتقارير على المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة ،وكذلك مذكرات تفاهم
مع باقي المؤسسات ذات العالقة.
فيما يتعلق باألدوات اإلحترازية الكلية ،فقد بلغ الحد األقصى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون  30في المائة ،و60
في المائة ،و 80في المائة ،و 85في المائة ،وذلك باإلعتماد على تصنيف عمالء البنوك ،فكلما ازدادت مخاطر العمالء،
كلما أصبحت النسبة المطبقة أشد .كذلك بلغ الحد األقصى لنسبة المديونية إلى الدخل  50في المائة.
أخيرا ،فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للنظام المالي ،فقد تم عمل تقييم للمبادئ الدولية للبنية التحتية ألسواق راس المال
بالتعاون مع البنك الدولي بما يتوافق مع المبادئ الصادرة عن بنك التسويات الدولية .كما قامت سلطة النقد الفلسطينية
بإطالق العمل الفعلي بنظام التقاص االلكتروني للشيكات ،وبدء اختبارات تطوير نظام المفتاح الوطني لتفعيل خدمة الدفع
باستخدام بطاقات الدفع المدينة من خالل أجهزة نقاط البيع  POSوتقاص العمليات ذات العالقة وتسويتها محليا.
دولة قطر
أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي قرارا بتشكيل لجنة االستقرار المالي ورقابة المخاطر عمال بأحكام المادة 115
من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم  13لسنة .2012
في هذا اإلطار ،يتولى محافظ مصرف قطر المركزي رئاسة هذه اللجنة العليا .وتتكون من عضوية كل من نائب محافظ
مصرف قطر المركزي وكبار المسؤولين التنفيذيين في مصرف قطر المركزي والرئيس التنفيذي لهيئة قطر للسواق
المالية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمختصين من مختلف المجاالت بحسب ما يتم ترشيحهم من قبل
مجلس اإلدارة.
من جانب آخر ،تتولى دائرة خاصة بمصرف قطر المركزي المسؤولية الرئيسية عن االستقرار المالي ،والتي تتمتع
باستقاللية تامة وفقا لقانون رقم ( )13لعام  ،2012وتساهم الدائرة في حماية االستقرار المالي في قطر ،من خالل تحديد
المخاطر المنهجية في النظام المالي والبنية التحتية للسوق المالي وتنفيذ السياسات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها والحد
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منها ،وهناك العديد من التقارير اليومية والشهرية التي يتم رفعها للدارة العليا والتي تحتوي على مواضيع تخص تقييم
وضع االستقرار المالي في البلد.
في هذا الصدد ،يتم تعريف االستقرار المالي بأنه الحالة التي يكون فيها النظام المالي الذي يضم الوسطاء الماليين واألسواق
والبنى التحتية للسوق ،قادرا على تحمل الصدمات وأداء جميع وظائفه األساسية بشكل مستمر وفعال ،ولديه ثقة مستخدميه
والجمهور.
من جانب آخر ،فيما يتعلق بالسياسات االحترازية الكلية والجزئية ،قام مصرف قطر المركزي بإصدار التعليمات
االحــتــرازيــة لجميع البنوك العاملة في دولة قطر شملت إصدار التعليمات الخاصة بتطبيق بازل  ،IIIومنهجية احتساب
رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واالقتصادية ،والتعليمات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي رقم ( )9إلعداد التقارير
المالية ( ،)IFRS9والتعليمات الخاصة بنسبة تغطية السيولة ( )LCRونسبة صافي التمويل المستقر ( ،)NSFRوتطبيق
متطلبات االحتياطي اإللزامي ،وتعليمات التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ،ونسبة
الرافعة المالية ،ونسبة القرض إلى قيمة الضمانة ونسب كفاية رأس المال ونسب السيولة لدى البنوك ،بينما لم يتم تطبيق
سقوف على التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية ،والتركزات الجغرافية ومتطلبات رأس المال القطاعية وال يتم احتساب
نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم.
في هذا السياق ،يتم تطبيق منهجية مالئمة لتحديد المصارف ذات األهمية النظامية ( )D-SIBsوإجراء اإلختبارات الالزمة
لقياس مدى فعالية أدوات السياسة االحترازية الكلية والجزئية بالتنسيق بين إدارة اإلشراف وإدارة االستقرار المالي ،ويتم
تنظيم المكونات المختلفة للقطاع المالي في قطر من قبل ثالثة منظمين ،ينظم مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية
العاملة في اإلقتصاد المحلي وتشمل هذه المصارف التجارية المحلية واألجنبية ،وشركات التأمين ،ودور الصرافة،
وشركات التمويل ،وشركات االستثمار ،وبنك التنمية ،وتنظم هيئة سوق قطر للمال سوق رأس المال في قطر ،كما تقوم
الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بتنظيم المؤسسات المالية العاملة في مركز قطر للمال .وتتعامل هيئة التنسيق المشتركة
بين الهيئات التنظيمية المسماة لجنة مراقبة مخاطر االستقرار المالي في تنسيق القضايا المشتركة بين مختلف مكونات
النظام المالي التي تقع ضمن اختصاص أكثر من جهة تنظيمية واحدة ،ورؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئات
التنظيمية الثالثة هم أعضاء في اللجنة التي يرأسها محافظ مصرف قطر المركزي.
أما على صعيد تطوير نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع األسواق المالية ،فقد عمل مصرف قطر
المركزي على توفير وتطوير نظام للتسويات اآلنية اإلجمالية الفورية ( )RTGSوشركات لنظام المعلومات االئتمانية
ونظام للتقاص االلكتروني ،في حين ال يتوفر نظام استعالم ائتماني عام ،وكذلك ال يوجد مركز لتسجيل الضمانات الممنوحة
مقابل التسليفات في القطاع المالي ،أما بخصوص نظام المفتاح الوطني فهو نظام الدفع بالتجزئة الرئيسي المستخدم في
دولة قطر لتسوية معامالت بطاقات الخصم محليا وبين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
فيما يخص تطوير البنية التحتية للنظام المالي في عام  ،2020فقد قام مصرف قطر المركزي بتطبيق خدمة الدفع بواسطة
الهاتف النقال على مدار الساعة ،وذلك لدعم معامالت التجزئة في دولة قطر.
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دولة الكويت
في الكويت ،ال يوجد قانون أو قرار خاص باإلستقرار المالي لدى بنك الكويت المركزي ،إال أن قانون بنك الكويت المركزي
يتضمن األحكام القانونية التي تخول البنك إصدار التعليمات والضوابط الرقابية لممارسة الصالحيات من أجل المحافظة
على اإلستقرار المالي ومراقبة السياسة اإلحترازية الكلية ،وذلك بتطبيق ما هو مناسب من األدوات باستهداف الحد من
المخاطر النظامية في إطار سياسات إحترازية كلية (سياسات التحوط الكلي) .في هذا الصدد ،أصدر بنك الكويت المركزي
ومنذ بداية مباشرته ألعماله تعليمات رقابية مع تحديثها ،وإصدار التعليمات األخرى وفقا لمعايير الرقابة الدولية وتطورات
العمل المصرفي ،ومنها التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال ،ومعيار الرفع المالي،
وتعليمات السيولة ،باإلضافة إلى أدوات التحوط ذات العالقة بالنشاط الرئيسي للبنوك وهو اإلئتمان المصرفي ،وكذلك
الضوابط الرقابية في مجال السياسات اإلستثمارية ،والصرف األجنبي ،وغيرها من األدوات األخرى.
كذلك أصدر بنك الكويت المركزي عامي  2014و 2015حزمة معايير بازل ( )3بما تضمنته من مصدات في إطار
السياسة التحوطية الكلية .ومن جانب آخر يجري حاليا اإلعداد إلصدار تشريعات جديدة تتضمن أجزاء خاصة باالستقرار
المالي ،بما في ذلك ما يتعلق بتأسيس مجلس ولجنة لالستقرار المالي ،والتي سيكون لبنك الكويت المركزي دور رئيسي
فيهما.
هناك جهات أخرى لها صلة في اإلستقرار المالي مثل وزارة المالية والهيئة العامة للستثمار ،ولكن البنك المركزي هو
المسؤول عن القطاع المصرفي وهو المحور األهم في النظام المالي في الدولة ،كذلك يجري حاليا اإلعداد لصدور
تشريعات جديدة تتضمن أجزاء خاصة باإلستقرار المالي ،بما في ذلك ما يتعلق بتأسيس مجلس ولجنة للستقرار المالي،
والتي سيكون لبنك الكويت المركزي دور رئيس فيهما.
في هذا اإلطار ،يعتبر مكتب اإلستقرار المالي الذي يتبع مباشرة لمحافظ بنك الكويت المركزي هو الجهة المسؤولة في
البنك عن تعزيز اإلستقرار المالي ،تتمثل المهام والمسؤوليات األساسية لمكتب اإلستقرار المالي في ضمان وجود نظام
مالي قوي وقادر على مواجهة الصدمات المالية واإلقتصادية ،وبما يعزز اإلستقرار المالي ،ويخفف من حدة أي أزمات
مالية في إطار تطبيق نظام للنذار المبكر ،وذلك استنادا لتقييم موضوعي للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي،
وباستخدام إختبارات الضغط المالي ونماذج أداء االقتصاد الكلي .ويشمل ذلك التأكد من متانة مؤشرات السالمة المالية
لوحدات القطاع المصرفي والمالي بشكل فردي ،وفي إطار رقابة جزئية حصيفة تأخذ باإلعتبار أهم تلك المؤشرات ،وذلك
في إطار رقابة كلية حصيفة ،باإلضافة إلى التحقق من تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة ،ونظم قوية إلدارة المخاطر ومعايير
حوكمة سليمة من قبل مؤسسات القطاع المالي.
من جانب آخر ،وفيما يخص أهم التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في عام  2020بهدف تعزيز االستقرار
المالي ،فقد قام بنك الكويت المركزي بما يلي:
 .1أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع البنوك المحلية بشأن تفعيل خطط الطوارئ وإستمرارية األعمال
ومواجهة األزمات بشكل عاجل.
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 .2مطالبة البنوك بمواصلة تقديم الخدمات المالية األساسية للجمهور دون انقطاع ،وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه
العمليات بالسرعة والكفاءة واألمان المعتاد ،ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد.
 .3تأجيل االستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية.
 .4إلزام البنوك باالمتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض وعمليات التمويل المقدمة للعمالء،
وذلك لحين استقرار األسواق وتحسن األوضاع االقتصادية.
 .5أصدر بنك الكويت المركزي تعميما بشأن ضوابط التمويل المقدم للفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات
االقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا ( )COVID-19التي اعتمدها مجلس الوزراء ،حيث تم
مطالبة البنوك بتزويد بنك الكويت المركزي خالل  10أيام بحصة الميزانية العامة للدولة من كلفة التمويل (الفوائد
والعوائد) على نحو ربع سنوي ،وعلى أن يكون مراجعا من قبل مراقبي حسابات البنوك الخارجيين وموقع من الرئيس
التنفيذي.
أما فيما يخص المبادرات التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز االستقرار المالي في عام  ،2020فقد قام بنك الكويت
المركزي بما يلي:
 .1عقد بنك الكويت المركزي إجتماعات متكررة مع أعضاء الجهاز التنفيذي بشأن اإلجراءات الواجب إتخاذها
للمحافظة على اإلستقرار المالي في هذه الظروف اإلستثنائية.
 .2طالب بنك الكويت المركزي البنوك بمراجعة المحفظة االئتمانية لكل عميل على حدة ،ومراجعة المحفظة
اإلستثمارية وإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على سيناريوهات جديدة تتماشى مع انعكاسات الجائحة.
 .3أجرى بنك الكويت المركزي من جانبه وبالتنسيق مع جهة استشارية عالمية متخصصة اختبارات ضغط بناء على
سيناريوهات تم تصميمها تأخذ باالعتبار تداعيات الجائحة.
من جانب آخر ،وعلى صعيد تنفيذ السياسات اإلحترازية الكلية ،نذكر فيما يلي بعض من المتطلبات الرقابية واإلحترازية
المطبقة في الكويت:
.1

تبلغ نسبة الرافعة المالية في المطبقة على البنوك الكويتية  3في المائة.

.2

فيما يخص نسبة القرض إلى القيمة ،بسبب جائحة كورونا تم في أبريل  2020زيادة حجم التمويل الممنوح إلى
قيمة العقار أو تكلفة التطوير ألغراض االستثمار في السكن الخاص كالتالي:
 من  50في المائة إلى  60في المائة لتمويل شراء أرض فضاء. من  60في المائة إلى  70في المائة لتمويل شراء عقار قائم. من  70في المائة إلى  80في المائة لتمويل البناء.34

 .3أما نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم ،وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي فيجب أال تتجاوز نسبة األقساط الشهرية
إلى صافي راتب العميل لدى المنح نسبة  40في المائة للموظفين أو  30في المائة للمتقاعدين.
 .4بالنسبة لمتطلبات اإلحتياطي النقدي اإللزامي ،يتم التزام البنوك باالحتفاظ بما نسبته  18في المائة من ودائع العمالء
بالدينار الكويتي بصورة أصول سائلة ،بسبب جائحة كورونا تم تخفيضها لتصبح  15في المائة.
 .5هناك حدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ،تبلغ  15في المائة من قاعدة
رأس المال البنك بمفهومه الشامل للعميل الواحد .أما على مستوى التركز القطاعي ،فبالنسبة للتمويل الممنوح
لعمليات المتاجرة باألسهم في سوق الكويت للوراق المالية فإن الحدود هي  10في المائة من رأس مال الجهة أو
 25في المائة من رأس مال البنك بمفهومه الشامل أيهما أقل.
 .6فيما يخص متطلبات رأس المال ،فبسبب جائحة كورونا تم اإلفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية
( )Capital Conservation Bufferوالبالغة  2.5في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر على شكل حقوق
مساهمين ( ،)CET1بحيث تخفض متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل كما يلي:
-

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل ( :)CET1 + AT1+T2من  13في المائة إلى  10.5في
المائة.

-

الحد األدنى لرأس المال األساسي ( :)CET1+AT1من  11في المائة إلى  8.5في المائة.

-

الحد األدنى من حقوق المساهمين ( :)CET1من  9.5في المائة إلى  7.0في المائة.

 .7أما بالنسبة لمتطلبات السيولة ،فبسبب جائحة كورونا قام بنك الكويت المركزي بخفض الحدود التالية:
 من  100في المائة إلى  80في المائة ،الحد األدنى لمعيار تغطية السيولة. من  100في المائة إلى  80في المائة ،الحد اللدنى لصافي التمويل المستقر. من  18في المائة إلى  15في المائة ،الحد األدنى لنسبة السيولة الرقابية .وتم رفع الحد األقصى المتاح للتمويلمن  80في المائة إلى  100في المائة.
 رفع الحد األقصى للفجوة التراكمية السالبة والواردة ضمن تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن نظام السيولةوفقا لسلم االستحقاقات ،وذلك على النحو التالي:
•  7أيام فأقل من  10في المائة إلى  20في المائة.
• شهر فأقل من  20في المائة إلى  30في المائة.
• ثالثة أشهر فأقل من  30في المائة إلى  40في المائة.
• ستة أشهر فأقل من  40في المائة إلى  50في المائة.
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من جانب آخر ،فيما يخص التنسيق بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات األخرى ،تعتبر السياسة الرقابية الجزئية
هي ركيزه أساسية للسياسة اإلحترازية الكلية ،ويتم تدعيمها بما يلزم من أدوات إحترازية كلية ،ويكون التكامل من خالل
اختبار كل أداة عند التطبيق للتحقق من مالءمتها ،بحيث ال يكون تعارض أو سلبيات ،وبحيث يتم تحقيق الهدف وهو
االستقرار المالي .كذلك تعتبر السياسة اإلحترازية الكلية هي الوسيلة التي تستخدم حزمة من األدوات المناسبة التي تهدف
إلى توفير نظام مصرفي ومالي يتسم بالقوة والمتانة ،وقادر على مواجهة الصدمات مع القيام بوظائفه في مجال الوساطة
المالية بكفاءة عالية وبما يعزز النمو اإلقتصادي المستدام.
أما على صعيد البنية التحتية للنظام المالي ،فقد قام بنك الكويت المركزي بجهود واضحة في عام  2020لتطويرها ،تمثل
أبرزها بما يلي:
 .1االنتهاء من بناء اإلطار االستراتيجي للمن السيبراني للقطاع المصرفي في دولة الكويت ،والذي يهدف إلى
وضع إطار متكامل للتعامل مع المخاطر السيبرانية ،وذلك حرصا من بنك الكويت المركزي على تعزيز
إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع ،والسعي المتواصل
لالستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي.
 .2أصدر بنك الكويت المركزي تعميما موجها إلى كافة البنوك الكويتية ومزاولي نشاط أعمال نظم الدفع اإللكتروني
بشأن شهادة االعتماد الخاصة بالمعايير األمنية للبطاقات المصرفي ) ،(PCI-DSSبهدف اإللتزام بتطبيق
أفضل المعايير األمنية على البطاقات المصرفية.
 .3استقبل بنك الكويت المركزي خالل عام  2020و 2021عدد من المنتجات والخدمات المبتكرة ضمن البيئة
الرقابية التجريبية الجاري تقييمهم واختبارهم ضمن بيئة آمنة ،وذلك في سبيل دعم المشاريع المبتكرة سواء
القائمة على أعمال الدفع اإللكتروني للموال أو غيرها من المنتجات والخدمات.
 .4قام بنك الكويت المركزي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد  11مزاوال لنشاط أعمال نظم الدفع والتسوية
اإللكترونية خالل عام  2020التزاما بتعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني للموال.
 .5قام بنك الكويت المركزي في استكمال مهام التفتيش والرقابة وفقا لتعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني
للموال لعدد من مزاولي النشاط الذين تم االنتهاء من قيدهم في سجل مزاولي نشاط نظم الدفع ووكالئهم.
 .6منح بنك الكويت المركزي خالل عام  2020العديد من الموافقات للبنوك المحلية على طرح العديد من المنتجات
والخدمات المرتبطة بمجال التقنيات المالية والتي تعتبر خطوات سباقة من جانب البنوك لطرح المنتجات
والخدمات الجديدة مثل ) (Apple Payو) (Fitbitوغيرها.
 .7أطلق بنك الكويت المركزي مبادرة "عيديتي" اإللكترونية بالتعاون مع البنوك المحلية وشركة الخدمات
المصرفية اآللية المشتركة (كي نت) لتقديم خدمة إلكترونية تتيح للجمهور إرسال واستخدام العيدية اإللكترونية.
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 .8أصدر بنك الكويت المركزي تعميما لكافة الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التخاذ الالزم في
شأن اعتماد تطبيق )( (Kuwait Mobile IDهويتي) الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الجمهورية اللبنانية
يعتبر مصرف لبنان الجهة المسؤولة عن المحافظة على االستقرار المالي استنادا إلى المادة  70من قانون النقد والتسليف.
كما أن مسؤولية المحافظة على االستقرار المالي مناطة أيضا بلجنة الرقابة على المصارف حيث تنص المادة العاشرة
من القانون رقم  ،67/28على وجوب أن تطلع لجنة الرقابة على المصارف حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف
إجماليا وافراديا.
حيث أن مهمة مصرف لبنان العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة
المصرف المركزي بشكل خاص المحافظة على سالمة النقد اللبناني واالستقرار االقتصادي والمحافظة على سالمة
أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية.
تم إنشاء لجنة االستقرار المالي بموجب القرار األساسي رقم  12524تاريخ  21نيسان  2017على مستوى مصرف لبنان
وتضم ممثلين عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ،حيث تقوم هذه اللجنة باالجتماع دوريا وتتولى مناقشة
األمور المتعلقة باالستقرار المالي ،تندرج ضمن مهامها تفعيل التعاون بين مختلف الهيئات الرقابية بهدف تأمين االستقرار
المالي والمصرفي ،تحديد واستشعار المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع المالي والمصرفي ،إصدار توصيات
للحد من هذه المخاطر بما فيها المخاطر النظامية ،وذلك بهدف حماية القطاع المالي والمصرفي ،إصدار توصيات لجهة
مواءمة وعدم التعارض في أو بين التنظيمات التي تصدرها الهيئات الرقابية على القطاع المالي والمصرفي ،ويتم تبادل
المعلومات بين لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان باستمرار حول أوضاع القطاع المصرفي.
إن مهمة وحدة االستقرار المالي في مصرف لبنان تتضمن مراقبة سالمة أوضاع القطاع المصرفي والمالي والعمل على
تأمين استقراره واقتراح التدابير الالزمة للتحوط من المخاطر التي قد يتعرض لها /إنشاء نظام للنذار المبكر وتطويره
وتشغيله وإدارته /إبالغ الحاكم فورا بأي مخاطر يتبين لها أنها قد تطال القطاع المصرفي وهيئة األسواق المالية وجميع
الوزارات واإلدارات الرسمية والمؤسسات والهيئات المعنية سواء كانت عامة أو خاصة ومحلية أو دولية بغية اإلستحصال
على المعلومات الكافية للقيام بمهامها .لدى المصرف المركزي وحدة ملحقة مباشرة بالحاكم والمسؤولة عن االستقرار
المالي ،ودائرة التعاميم والدراسات وحماية العميل.
تشارك كل من دائرة التعاميم والدراسات وحماية العميل ودائرة تقييم المخاطر في لجنة الرقابة على المصارف بالتعاون
مع صندوق النقد الدولي في تشغيل نظام ممكنن إلجراء اختبارات ضغط لتحديد درجة تأثر القطاع المصرفي والمالي
بتغير المؤشرات الماكرو اقتصادية ومؤشرات األسواق المالية وتلك المرتبطة بسالمة القطاع المصرفي.
انطلق عام  2019بسلسلة من األنظمة تمحورت حول تعزيز امتثال القطاعين المصرفي والمالي بأهم المعايير الدولية،
وتحفيز االقتصاد من خالل دعم مصرف لبنان للقروض السكنية وقروض المشاريع الصديقة للبيئة .إال أن األحداث التي

37

حصلت في الربع األخير من عام  2019أدت إلى تركز مواضيع األنظمة الصادرة بعد ذلك على اإلجراءات الضرورية
لمواجهة األزمة المستجدة وتحصين القطاعين المصرفي والمالي ،وتشمل أهم التنظيمات الصادرة ما يلي:
 .1نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
 .2مكافحة التهرب الضريبي.
 .3القروض المدعومة من قبل مصرف لبنان.
 .4أصول إجراءات العمليات لمصرفية والمالية مع العمالء.
من جانب آخر ،فيما يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ونظرا إلى التحديات االقتصادية والمالية في لبنان،
وأخذا باإلعتبار نموذج عمل المصارف اللبنانية ،تم تحديد سقف لنسب الخسائر االئتمانية المتوقعة والمطبقة على محافظ
التوظيفات لدى مصرف لبنان (بما فيها شهادات اإليداع) وعلى سندات الخزينة ،وذلك بما ال يزيد عن نسب الخسائر
االئتمانية المحتسبة نظاميا ( )Regulatory Expected Credit Lossوالبالغة  0في المائة على التوظيفات بالليرة
اللبنانية مع مصرف لبنان (بما فيها شهادات اإليداع) والتوظيفات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 1.89 ،في المائة
على التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية ،و 9.45في المائة على التوظيفات في سندات الخزينة بالعمالت
األجنبية ،وذلك لعامي  2019و.2020
كما تم السماح للمصارف المرخص لها بطرح أسهمها لالكتتاب العام أو للتداول في األسواق المالية المنظمة والمطلوب
أن تنشر البيانات المالية العائدة لها فصليا في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليتين واسعتي االنتشار وفق مهلة ال تتعدى
نهاية الشهر الالحق لكل منهما ،أن تقوم استثنائيا بنشر البيانات المالية اعتبارا من الفصل الثالث من العام  2019وما يليه.
في السياق نفسه ،ونظرا الستمرار تراجع األوضاع المالية واالقتصادية ولجوء جميع وكاالت التصنيف العالمية إلى
تخفيض التصنيف السيادي للبنان ،وبهدف أن تكون طريقة احتساب نسب المالءة متوافقة مع لجنة بازل للرقابة المصرفية
فيما يخص وزن المخاطر المطبق على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية ،ولما كانت نسب
المالءة تفوق الحدود الدنيا المطلوبة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية ،وبالتالي لدى المصارف هوامش إضافية من
األموال الخاصة يمكن استخدامها في الحاالت الضاغطة ،وذلك نتيجة اإلجراءات العديدة التي فرضها مصرف لبنان بما
فيها وجوب عدم توزيع األرباح الفورية المسجلة على عمليات الهندسة المالية .تم تعديل اإلطار التنظيمي لكفاية رساميل
المصارف العاملة في لبنان لجهة ما يلي:
-

اعتماد نسب المالءة التالية اعتبارا من الوضعية المالية الموقوفة في نهاية كانون األول :2019
نسبة المالءة
نسبة حقوق حملة األسهم العادية/مجموع الموجودات المرجحة
بالمخاطر )(Common Equity Tier 1 Ratio
نسبة األموال الخاصة األساسية /مجموع الموجودات المرجحة
)(Tier 1 Ratio
نسبة األموال الخاصة اإلجمالية /مجموع الموجودات المرجحة
)(Total Capital Ratio
*المصدر :لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان

الحد االدنى
لنسب المالءة
%4.5
%6
%8
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احتياطي الحفاظ على الحد االدنى لنسب المالءة  +احتياطي
الحفاظ على األموال الخاصة ()%2.5
األموال الخاصة
( %2.5 + %4.5احتياطي الحفاظ على
األموال الخاصة) = %7
( %2.5 + %6احتياطي الحفاظ على
%2.5
األموال الخاصة) = %8.5
( %2.5 + % 8احتياطي الحفاظ على
األموال الخاصة) = %10.5

-

تعديل أوزان مخاطر االئتمان ( )Risk-Weightsبما يتالءم مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية والتصنيف
السيادي للبنان .وأصبح وزن المخاطر على التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية (بما فيها شهادات
اإليداع) ،باستثناء الودائع ذات استحقاق أقل من سنة 150 ،في المائة بدال من  50في المائة .كما تمت زيادة أوزان
مخاطر االئتمان من  100في المائة إلى  150في المائة على العديد من المحافظ منها محفظة سندات الخزينة اللبنانية
بالعمالت األجنبية ،التوظيفات بالعمالت األجنبية لدى المصارف المحلية غير المصنفة ،محفظة القروض بالعمالت
األجنبية الممنوحة إلى مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها مثل التوظيفات السيادية ،محفظة القروض
والتسليفات بالليرة اللبنانية والعمالت األجنبية الممنوحة إلى مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها مثل قروض
القطاع الخاص ومحفظة القروض والتسليفات بالليرة اللبنانية والعمالت األجنبية إلى الشركات المقيمة غير المصنفة.
 تعديل النسب المطبقة الحتساب الخسائر المتوقعة نظاميا .وتمت زيادة نسب الخسارة االئتمانية المتوقعة نظاميا علىالتوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية ومحفظة القروض والتسليفات المقيمة بـ  5أضعاف النسب
المطبقة سابقا وفقا لما هو مبين أدناه:
المحفظة
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية (بما فيها شهادات اإليداع)
التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية
محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام المقيمة (التي تعامل مثل التوظيفات
السيادية)
محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام المقيمة (التي تعامل مثل محفظة
قروض الشركات)
محفظة قروض الشركات المقيمة ،بما فيها سندات الدين المصدرة
محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة الحجم المقيمة ،بما فيها سندات الدين المصدرة
محفظة القروض المقيمة المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية
محفظة قروض التجزئة المقيمة بما فيها القروض السكنية
*المصدر :لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان

النسب المطبقة سابقا ً
%0.1
%1.89

النسب المطبّقة حاليا ً
%1.89
%9.45

%1.89

%9.45

%1.89

%9.45

%1.89
%0.6
%0.72
%0.35

%9.45
%3
%3.6
%1.75

 الطلب من المصارف ،في حال تدني احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة عن نسبة  2.5في المائة ،إعادة تكوينالنقص في األموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق األسهم العادية وذلك لبلوغ النسبة أعاله
خالل مهلة حدها األقصى  3سنوات وفقا لخطة عمل يقدمها المصرف المعني إلى لجنة الرقابة على المصارف.
 الطلب من المصارف زيادة أموالها الخاصة األساسية ) (Tier 1عبر مقدمات نقدية بالعمالت األجنبية بما يوازي 20في المائة من حجم األموال الخاصة األساسية-فئة حقوق حملة األسهم العادية  CET1كما في ،2018/12/31
وذلك على مرحلتين األولى قبل نهاية عام  2019والثانية قبل نهاية النصف األول من عام .2020
 حظر توزيع أنصبة األرباح عن عام .2019 حظر توزيع أنصبة األرباح عن األعوام ما بعد عام  2020في حال تدنت نسب المالءة عن:•  7في المائة على مستوى نسبة حقوق حملة األسهم العادية.
•  10في المائة على مستوى نسبة األموال الخاصة األساسية.
•  12في المائة على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجمالية.
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي ،فإن سياسة مصرف لبنان ترتكز على التقيد بالمعايير الدولية حيث يتوفر إطار
قانوني شامل للرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت االلكترونية ،ويتوفر لدى مصرف لبنان أنظمة ووسائل
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الدفع التالية (نظام التسويات اآلنية اإلجمالية الفورية ،نظام التقاص االلكتروني ،خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ،رقم
الحساب الموحد  ،)IBANكما يتوفر نظام استعالم ائتماني عام ،ويوجد دليل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى كما يتوفر شركة وطنية لمقاصة األوراق المالية ،بينما ال يتوفر مركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء
التسليفات في القطاع المالي ،وكذلك شركة معلومات ائتمانية.
من جانب آخر ،يتم تطبيق أدوات السياسة االحترازية الكلية التالية :نسبة القرض إلى قيمة الضمانة (،)Loan To Value
متطلبات االحتياطي اإللزامي ،حدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ،حدود على
التركزات الجغرافية ،نسب كفاية رأس المال ونسبة السيولة لدى البنوك ،حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية،
نسبة تغطية السيولة ( ،(LCRبينما ال يتم تطبيق حدود على التركزات القطاعية حيث طلب تعميم مصرف لبنان األساسي
رقم  81تاريخ  2001/2/21وضع السقوف والضوابط التي تضمن توزيع هذه المخاطر بشكل متوازن السيما على صعيد
القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية ،كما ال تتوفر تعليمات بشأن نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRحيث تم
إعداد مسودة تعليمات بشأنها ولم تصدر بعد ،كما ال يتوفر منهجية لتحديد المصارف ذات األهمية النظامية وكذلك منهجية
الحتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واالقتصادية .أما فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية فإن النسبة تخضع
الختبارات كمية ،كما يتم العمل على مشروع تعميم لتطبيق نسبة الرافعة وفقا لمتطلبات بازل  3حيث لم يتم بعد إصدار
التعميم ،كما لم يتم إصدار بعد تعاميم متعلقة بمتطلبات اإلفصاح الخاصة ببازل ،إال أن المصارف تقوم بتطبيق تعميم
مصرف لبنان األساسي رقم  33وتعميمي لجنة الرقابة على المصارف رقم  195و 199لجهة البيانات المالية المنشورة،
وهي ملتزمة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 7المتعلق باإلفصاحات حول البيانات المالية.
بدأت المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 9ابتداء من  ،2018/1/1وبالتالي
أصبحت آلية تكوين المؤونات (المخصصات) لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مبنية على الخسارة
االئتمانية المتوقعة ( .)Expected Credit Lossوقد شددت التعليمات الصادرة في نهاية عام ( 2017تعميم مصرف
لبنان رقم  143تاريخ  2017/11/7وتعميم لجنة الرقابة رقم  293تاريخ  )2017/12/28على ضرورة قيام المصارف
بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة لتصنيف األصول المالية وتكوين مؤونات
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،والتعاون بين مختلف الدوائر لحسن التطبيق .ونظرا لتأثير تطبيق المعيار المذكور على
البيانات والتقارير المالية للمصارف والمؤسسات المالية ،تم تعديل الوضعية المالية (نموذج  ،)2010بيان الربح أو
الخسارة ،والنماذج الصادرة عن لجنة الرقابة بما يتوافق مع هذا المعيار.
هذا وتعتمد دائرة التعاميم والدراسات وحماية العميل في لجنة الرقابة على المصارف ،على مختلف أنواع التقارير التي
يتم إصدارها من قبل المنظمات الدولية ودوائر األبحاث في المصارف حول األوضاع االقتصادية بشكل عام وأوضاع
القطاعات االقتصادية بشكل خاص ،ويقوم مصرف لبنان بنشر مؤشرات حول القطاع المصرفي باإلضافة إلى مؤشرات
اقتصادية عديدة على موقعه اإللكتروني.
يتم اختبار مدى فعالية أدوات السياسة االحترازية الكلية المعتمدة من خالل إعداد دراسات مخصصة (غير دورية) ،ويتم
التنسيق ما بين السياســــة االحترازية الكليــة والجزئية من خالل توفر تعاون وتنسيق وثيقين بين دائرة التعاميم ودراسات
القطاع وحماية العميل (مسؤولة عن التقييم االحترازي الكلي في لجنة الرقابة على المصارف) والدوائر المسؤولة عن
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الرقابة االحترازية الجزئية في لجنة الرقابة على المصارف .كما أنه هناك تنسيق بين لجنة الرقابة على المصارف
والمصرف المركزي من خالل لجنة االستقرار المالي المنشأة على مستوى مصرف لبنان.
يتم التفاعل بين الجهات المختلفة المسؤولة عن المكونات المختلفة للنظام المالي من خالل المجلس المركزي لمصرف
لبنان ،والذي يضم الحاكم ونوابه باإلضافة إلى مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة االقتصاد ،ومن خالل لجنة
االستقرار المالي على مستوى مصرف لبنان والتي يترأسها نائب الحاكم الثالث وتضم ممثلين عن مصرف لبنان ولجنة
الرقابة على المصارف .تقوم هذه اللجنة باالجتماع دوريا (شهريا على األقل) .كما يتم التنسيق ما بين السياســــــــــــة
االحترازية الكليــة والسياسات االقتصادية األخرى من خالل المجلس المركزي لمصرف لبنان ،والذي يضم الحاكم ونوابه
باإلضافة إلى مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة االقتصاد.
تقوم وحدة االستقرار المالي لدى مصرف لبنان بإعداد تقرير االستقرار المالي شهريا ،يتناول هذا التقرير تقييم المخاطر
المرتبطة بكل من القطاع المصرفي ،األسواق المالية ،السياسة المالية ،السياسة النقدية ،االقتصاد ،األوضاع السياسية
واألمنية ،البالد المجاورة واالقتصاد العالمي ،كما وتقوم دائرة التعاميم والدراسات وحماية العميل في لجنة الرقابة على
المصارف بإعداد تقرير نصف سنوي عن التطورات والمخاطر في القطاع المصرفي ،حيث يتناول هذا التقرير أهم
الموضوعات التالية (هيكلية القطاع المصرفي ،التركيز في القطاع المصرفي وتطور األهمية النظامية للمصارف ،نمو
القطاع المصرفي ،ودائع الزبائن ،التسليف إلى القطاع الخاص ،نوعية القروض والتسليفات ،الربحية ،مخاطر السيولة
والمخاطر السيادية ،الرسملة والمالءة).
دولة ليبيا
يعتبر مصرف ليبيا المركزي الجهة المسؤولة عن االستقرار المالي ،حيث تم استحداث قسم االستقرار المالي في إدارة
البحوث واإلحصاء ويتمتع باالستقاللية ،كما يقوم مصرف ليبيا المركزي باحتساب مؤشرات المتانة المالية بشكل ربع
سنوي ،كما يتم إعداد تقرير عن مؤشرات السالمة المالية في إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
أما على صعيد التطورات التشريعية والمؤسساتية لتعزيز االستقرار المالي في القطاع المصرفي ،فقد تم عقد االجتماع
االول لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي بتاريخ  ،2020/12/16وذلك في إطار توحيد مؤسسات الدولة ،حيث صدر
قرار بتعديل سعر صرف الدينار الليبي من  0.5175مقابل وحدة حقوق سحب خاصة الى  0.1555مقابل نفس الوحدة،
ونص القرار ان يبدأ العمل بالسعر الجديد بداية من عام .2021
يقوم مصرف ليبيا المركزي بتطبيق بعض أدوات السياسات االحترازية الكلية والجزئية ،ومنها متطلبات االحتياطي
اإللزامي ،وحدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء ذوي الصلة ،وكذلك وضع حدود على
التركزات القطاعية ،وتحديد نسبة على السيولة لدى البنوك ،إضافة إلى وضع تعليمات لتطبيق بازل  ،IIIوتوفير منهجية
لتحديد المصارف ذات األهمية النظامية ،وجاري العمل على إصدار تعليمات نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل
المستقر ،ويقوم باختبار مدى فعالية أدوات السياسة االحترازية الكلية المعتمدة ،واحتساب نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم
بشكل سنوي ،ووضع حدود على نسبة المديونية إلى الدخل بما يعادل إجمالي مرتب سنتين.
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فيما يخص تطورات البنية التحتية فيما يخص نظم المدفوعات ،ونظم معلومات االئتمان ،تتوفر لدى مصرف ليبيا المركزي
خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ،وكذلك استعمال رقم الحساب الموحد ( ،)IBANكما يتوفر نظام التسويات اآلنية
اإلجمالية الفورية ) (RTGSوتتوفر شركات المعلومات االئتمانية ،ونظام التقاص االلكتروني ،ونظام المفتاح الوطني
باإلضافة إلى نظام استعالمات ائتماني عام .وكذلك يتوفر دليل إرشادي للحوكمة منشور وملزم للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى .في حين ال يتوفر مركزا لتسجيل الضمانات الممنوحة مقابل التسليفات في القطاع المالي ،كما أنه ال يتوفر شركة
وطنية لمقاصة األوراق المالية.
جمهورية مصر العربية
يتوفر لدى البنك المركزي المصري دائرة مستقلة لالستقرار المالي ،ووفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم
 194لسنة  ،2020يهدف البنك المركزي المصري إلى سالمة النظام النقدي والمصرفي واستقرار األسعار في إطار
السياسة االقتصادية العامة للدولة ،ويباشر جميع االختصاصات لتحقيق أهدافه ومنها وضع وتنفيذ السياسة النقدية ،وسياسة
سعر الصرف األجنبي ،وكذلك سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ،باإلضافة الي إدارة األزمات المصرفية
وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ،وتحقيق سالمة نظم وخدمات الدفع .كما تنص المادة ( )49من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي رقم  194لسنه  2020على ما يلي :تشكل لجنة لالستقرار المالي ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء،
وعضوية كل من:
المحافظ نائبا للرئيس. وزير المالية. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة من خالل تنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية
وإدارتها فى حالة حدوثها ،وذلك كله دون اإلخالل باالختصاصات المخولة قانونا لكل جهة .وللجنة أن تستعين بمن تراه
فى مباشرة أعمالها .وتنعقد اللجنة مرة على األقل كل ثالثة أشهر ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،وترفع تقريرا سنويا عن
أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.
من جانب آخر ،فقد عرف البنك المركزي المصري مفهوم االستقرار المالي بأنه استمرار النظام المالي في تيسير التوزيع
الكفؤ للموارد االقتصادية من خالل تقديم خدمات الوساطة المالية ،حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية،
والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخالل النظام المالي في أداء دوره ،أو فقدان الثقة فيه وفي سالمته،
مما يؤدي إلى آثار سلبية على االقتصاد الحقيقي .ويقوم البنك المركزي المصري بالرقابة واالشراف على القطاع
المصرفي ،بينما تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة واإلشراف على القطاع المالي الغير المصرفي في مصر.
ويتم التنسيق بين الهيئة والبنك المركزي المصري ،حيث يتم انعقاد اجتماعات دورية بين الجهتين لمناقشة وتقييم التوصيات
والسياسات الالزمة من أجل الحفاظ على قطاع مالي مستقر .كما أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضو بمجلس إدارة
البنك المركزي ونائب محافظ البنك المركزي عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .وتنص المادة ( )2من قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم  194لسنة  2020على أن " البنك المركزي جهاز رقابي مستقل ،له شخصية
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اعتبارية عامة ،يتبع رئيس الجمهورية ،ويتمتع باإلستقالل الفني والمالي واالداري ،ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين
واللوائح المتعلقة بمجال عمله ".
يقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلية في البنك المركزي المصري بتحليل األداء المالي للقطاع على المستوي الكلي ،ودراسة
تأثير التطورات االقتصادية المالية العالمية والمحلية على القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة،
كما يقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلية بإجراء اختبارات الضغوط على المستوى الكلي للقطاع المصرفي ،ويقوم قطاع
مراقبة المخاطر الكلية بتقديم التوصيات والمقترحات للدارة العليا بالبنك المركزي المصري في ضوء الدراسات والتقارير
الدورية المعدة التخاذ االجراءات الالزمة.
من جانب آخر ،قام البنك المركزي المصري بإصدار القانون رقم  194لسنه  2020الصادر بقانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي ،وقد تم إلزام البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع
له قطاع األعمال ،وتتولي عملية التنسيق داخليا بين إدارات البنك من ناحية ،والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق
بالشمول المالي .وكإجراءات استبقاية للحد من تبعات انتشار فيروس كورونا على العمالء ،فقد تم تأجيل كافة االستحقاقات
االئتمانية للعمالء من المؤسسات واألفراد (تشمل القروض ألغراض استهالكية والقروض العقارية للسكان الشخصي)
وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة  6أشهر ،وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد .هذا
باالضافة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات للحد من التعامالت النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع اإللكتروني،
منها إلغاء الرسوم والعموالت المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات اآللية والمحافظ اإللكترونية لمدة 6
أشهر ،وإعفاء التحويالت المحلية بالجنية المصري لمدة ثالثة أشهر من كافة العموالت والمصروفات المرتبطة بها،
وتعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما ،وإصدار المحافظ اإللكترونية وكذلك
البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة  6أشهر .هذا إلى جانب إتاحة التمويل الالزم الستيراد السلع االستراتيجية ودعم
القطاعات والشركات األكثر تأثرا .كما تم إعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة
مخاطر التركز االئتماني ألكبر  50عميل .وقد تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية (ربع سنوية) مختصرة وفقا لمعيار
المحاسبة المصري رقم ( ،)30عـلى أن تلتزم البنوك بإعداد قـوائم مالية سنوية كاملة في نهاية العام المالي لكل بنك .وتم
توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر االئتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى باإلضافة إلى ضمان الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ،كذلك السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع بدون حد
أقصى ،وفى إطار حرص البنك المركزي على سالمة المراكز المالية للبنوك والتحقق من جودة األصول واحتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خالل األزمات ،فقد تقرر قيام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم تؤخذ في الحسبان عند تصميم هذه النماذج ،والتحقق من سالمة
المنهجية المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ،كذلك التحقق من قياس جودة وكفاية وكفاءة نظم المعلومات،
والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم النماذج.
كذلك ،أصدر البنك المركزي العديد من المبادرات بهدف تعزيز الشمول المالي مثل استمرار مبادرة الشركات متناهية
الصغر و الصغيرة والمتوسطة ،ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ،ومبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي
والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت ،وإدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة لكيانات
43

كبرى لمبادرة القطاع الخاص الصناعي ،باإلضافة الي مبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة العمالء غير المنتظمين من
األشخاص االعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات ،ومبادرة العمالء غير المنتظمين من األفراد الطبيعيين  .وقد قام البنك
المركزي بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ،القطاع الخاص الصناعي والقطاع
الزراعي وقطاع المقاوالت ،ودعم قطاع السياحة بتمويل إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل
السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات لتصبح  8في المائة (يحسب على أساس متناقص) بدال من  10في المائة.
وقد تم تخصيص مبلغ  50مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خالل البنوك بسعر عائد  8في المائة (يحسب
على أساس متناقص) لمدة حدها األقصى  20سنة .وتم إصدار مبادرة العمالء غير المنتظمين من األشخاص االعتبارية
العاملة بقطاع السياحة ،هذا إلى جانب مبادرة البنك المركزي للسداد اإللكتروني ومبادرة نشر  6500ماكينة صراف آلي
ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة ثالثة أشهر ،وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية
بضمان وزارة المالية كأحد اجراءات الحد من تبعات فيروس كورونا.
وعلى صعيد تطبيق أدوات السياسة االحترازية يقوم البنك المركزي المصري بتطبيق العديد منها مثل نسبة الرافعة المالية
(تلتزم البنوك بالحد االدنى المقرر للنسبة  3في المائة على أساس ربع سنوي كنسبة ملزمة اعتبارا من عام ،)2018
ومتطلبات االحتياطي اإللزامي ( حيث تلتزم البنوك باالحتفاظ لدى البنك المركزي بأرصدة دائنة ال تقل عن نسبة  14في
المائة من ودائعها بالجنيه المصري بدون عائد ،كما تحتفظ البنوك لدى البنك المركزي بأرصدة دائنة بنسبة  10في المائة
من ودائعها بالعمالت األجنبية التي تستحق لها عائد) ،وحدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العمالء
ذوي الصلة ( 15في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك للعميل الواحد و 20في المائة للعميل وأطرافه المرتبطة) ،وحدود
على التركزات القطاعية ( 10في المائة من محفظة القروض بالنسبة للتمويل العقاري) ،وحدود على التركزات الجغرافية
(يتم وضع حدود لتركز توظيفات البنوك لدى الدول األخرى كنسبة من القاعدة الرأسمالية لكل لبنك ،وفقا لدرجة تقييم
المخاطر لكل دولة وحجم الناتج القومي الخاص بها) ،ونسب السيولة لدى البنوك ،ونسبة كفاية رأس المال التي تبلغ 12.5
في المائة بحد أدنى متضمنا الدعامة التحوطية ،وتطبيق منهجية لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية محليا (،)D-SIBs
ومنهجية الحتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واالقتصادية ،وكذلك تطبيق المعيار الدولي رقم ( )9للتقارير
المالية ( ،)IFRS9ومتطلبات بازل  ،IIIحيث يلتزم القطاع المصرفي المصري ،بمعايير اإلفصاح التي تقررها التعليمات
الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري ،وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية المتطابقة مع المعايير
الدولية ،ونسبة تغطية السيولة ( ،)LCRونسبة صافي التمويل المستقر ( ،)NSFRوإضافة لهاتين النسبتين ،يتعين على
البنوك اإلحتفاظ بنسبة سيولة بحد أدنى  20في المائة للعملة المحلية ،و 25في المائة للعمالت األجنبية .كما يتم احتساب
نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم في حالة منح تسهيالت لعمالء التجزئة المصرفية كما يتم وضع حدود على نسبة المديونية
إلى الدخل ،وفيما يخص المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية ،يجب أال تجاوز قيمة الفائض في مركز أي عملة أجنبية
نسبة  10في المائة من القاعدة الرأسمالية .ويجب أال تجاوز قيمة إجمالي الفائض أو العجز في مراكز العمالت (أجنبية أو
محلية) نسبة  20في المائة ،ويخضع الفائض أو العجز في مراكز العملة المحلية للحد المذكور نسبة  10في المائة .كذلك
يتم تطبيق منهجية بازل لتحديد مدى تكون مخاطر نظامية ناتجة عن النمو المفرط لالئتمان ،وقد أظهر التطبيق عدم تراكم
مخاطر نظامية خالل السنوات األخيرة ،بالتالي عدم وجود حاجة إلى إضافة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية
).(CCyB
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يتم االعتماد على دراسات وتقارير خارجية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) وكذلك
جهات داخلية (البنك المركزي المصري ،الهيئة العامة للرقابة المالية ،بعض الوزارات مثل وزارة التخطيط والمالية
واالستثمار والصناعة) لدى تنفيذ السياسات االحترازية.
من جانب آخر ،يتم تطبيق اختبارات الضغوط بصورة ربع سنوية لبيان مدي تأثير المخاطر المختلفة على اإلستقرار
المالي وكذلك مدى فاعلية أدوات السياسات االحترازية المعتمدة لمنع تراكم تلك المخاطر.
في هذا السياق ،يتم التنسيق ما بين السياســة االحترازية الكليــة والجزئية ،في ضوء قيام قطاع مراقبة المخاطر الكلية
بمتابعة وتقييم المخاطر النظامية التي قد تواجهه القطاع المصرفي ،فإن اإلدارة تقوم بتقديم تحليل للمخاطرعلى المستوى
الكلي لالقتصاد والنظام المالي إلى إدارة السياسة االحترازية الجزئية ( )Micro-Prudentialالتي قد تؤدي الى اتخاذ
اإلجراءات المناسبة لدرء أي مخاطر متوقعة .بالنسبة للتنسيق مع الجهات الرسمية األخرى المعنية في القطاع المالي.
في هذا الصدد ،يتم التنسيق ما بين السياســــة االحترازية الكليــة والسياسات االقتصادية األخرى من خالل انعقاد اجتماعات
دورية بين ممثلي السياســـــة االحترازية الكليــة والسياسات االقتصادية األخرى ،لمناقشة توجهات هذه السياسات ومدى
تأثير هذه السياسات على االستقرار المالي.
فيما يخص البنية التحتية للقطاع المالي ،فإنه يتوفر إطار قانوني شامل للرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت
االلكترونية ،ويتم تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ،عالوة على تطبيق نظام التسويات اآلنية ()RTGS
ونظام التقاص االلكتروني ونظام االستعالم االئتماني العام وهو بصدد انجاز استعمال رقم الحساب الموحد ()IBAN
إضافة إلى توفر شركة وطنية لمقاصة األوراق المالية ،ومركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء التسليفات في القطاع
المالي ودليل حوكمة منشور وملزم للبنوك والمؤسسات المالية األخرى.
في السياق نفسه ،تم إعداد تقييم لنظام التسوية اللحظية بالجنيه المصري على أساس المبادىء الرئيسية للبنى التحتية ،وما
ينطبق منها على نظام التسوية اللحظية بالجنيه المصري عام  2012ثم تحديثه عام  2019لدى إدخال بعض التعديالت
على قانون البنك المركزي وبعد التعديالت اإلجرائية ،ومن الجدير بالذكر أن التقييم في طور العرض على اإلدارة العليا
للمراجعة ،ثم الموافقة تمهيدا لنشره ،في حين لم يتعارض النشر مع قواعد اإلفصاح عن المعلومات لدى البنك المركزي.
وجاري إعداد تقييم على نفس المبادىء لنظام األوراق المالية والحفظ المركزي والذي تتم إدارته من قبل البنك المركزي.
وكذلك جاري إعداد تقييم على نفس المبادىء لغرفة مقاصة الشيكات بالجنية المصري ،والتى تتم إدارتها من قبل البنك
المركزي المصري.
أخيرا ،قام البنك المركزي المصري بإنشاء شبكة الدفع الوطنية "ميزة" لتشمل محافظ الهاتف المحمول والبطاقات البنكية،
كما قام بتطوير نسخة نظام التسوية اللحظية ،كما قام بتطبيق نظام حفظ االوراق المالية ،إضافة إلى العديد من التعديالت
التشريعية لتهيئة البيئة التشريعية بما يتماشى مع تطور البنية التحتية.
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المملكة المغربية
يعتبر بنك المغر من أهم الجهات المسؤولة عن تعزيز االستقرار المالي في الدولة (علما أنه يقوم بالتنسيق مع هيئات
الرقابة المالية األخرى ووزارة المالية في هذا الخصوص) ،وقد تطرق القانون رقم  103-12المتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها للرقابة االحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات االئتمان ونظام ضمان الودائع .وتجدر
اإلشارة أنه تم توسيع مهام البنك المركزي لتشمل المساهمة في استقرار القطاع المالي الوطني في إطار القانون األساسي
لبنك المغرب رقم  4017الذي نــشر في الجريــدة الرســمية في  15يوليــو .2019
في هذا السياق ،يعهد إلى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية القيام بالرقابة االحترازية الكلية على القطاع المالي،
وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق
الرساميل كما تشمل ممثلين عن وزارة المالية ،ويعهد إلى هذه اللجنة مهمة:
 .1تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق باإلشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.
 .2تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي ،وكذلك األنظمة المشتركة المطبقة على
هذه المؤسسات.
 .3تحديد المؤسسات المالية ذات األهمية الشمولية وتنسيق األنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذلك رقابتها.
 .4تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية.
 .5تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها.
 .6تنسيق أعمال حل األزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا.
 .7تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.
أما القسم الخاص باالستقرار المالي في بنك المغرب (قسم الرقابة االحترازية الكلية) ،فيعهد له إجراء تحليالت ودراسات
لتحديد وتقييم المخاطر المالية النظامية ورصد المخاطر الناجمة عن التجمعات المالية بالتنسيق مع مديرية الرقابة البنكية،
والسلطة المغربية لسوق الرساميل وسلطة اإلشراف على التأمين واالحتياط االجتماعي ،وكذلك دراسة واقتراح التدابير
الالزمة للتخفيف من المخاطر النظامية للجنة االستقرار المالي وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التنسيق ومراقبة
المخاطر النظامية ،كما يقوم بإصدار التقرير السنوي لالستقرار المالي.
من جانب آخر ،وفي ضوء ظهور أزمة صحية غير مسبوقة على إثر انتشار جائحة كورونا ،على الصعيدين الوطني
والدولي .حيث حلت هذه الجائحة في ظروف اقتصادية غير مواتية أصال بالنظر إلى الضعف المرتقب لمردودية القطاع
الفالحي خالل هذه العام ،في ضوء هذه الظروف غير المالئمة ،تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا بتاريخ
 11مارس  2020بمساهمة من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة ،إلى جانب القوى الحية للبلد (الحزبية والنقابية
وتلك المنتمية إلى المجتمع المدني والجمعوي) ،وكذلك من مختلف المواطنين لدعم االقتصاد الوطني ،ال سيما للحفاظ على
التشغيل والتخفيف من اآلثار االجتماعية للزمة .موازاة مع ذلك ،اتخذ البنك المركزي مجموعة من التدابير ضمن
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السياسات النقدية والمالية الرامية إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي المغربي ،نذكر منها :قرار والي بنك المغرب
بتاريخ  15أبريل  2020حول أدوات السياسة النقدية والرسالة التعميمية المتعلقة بأدوات السياسة النقدية ،وخفض سعر
الفائدة الرئيسي على دفعتين من  2.25في المائة إلى  1.50في المائة ،وتخفيض الدعامة التحوطية لرأس المال بحدود 50
نقطة أساس لغاية منتصف .2022
أما على صعيد تعزيز االستقرار المالي ،تم في إطار ترأس بنك المغرب لجنة للتنسيق واالشراف على المخاطر النظامية
التي تضم الهيئة المغربية ألسواق راس المال ،وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي ،ووزارة االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة ،إستحداث مجموعة عمل مكلفة بالتتبع الوثيق للمخاطر التي قد تشكلها أزمة وباء كورونا على االستقرار
المالي بشكل أسبوعي .وكذلك تخفيض متطلبات االحتياطي اإللزامي (القانوني) من  2في المائة إلى  0في المائة في إطار
السياسة المالية (قرار مجلس البنك المركزي بعد اجتماعه في يونيو  ،)2020إضافة إلى مراجعة منهجية اختبارات الضغط
الكلي الخاصة بالقطاع المصرفي لتالئم تداعيات أزمة كورونا وذلك بدعم تقني من صندوق النقد الدولي.
فيما يخص النسب والمتطلبات الرقابية التي تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي ،فقد تم إصدار تعميم حول متطلبات
نسبة الرافعة المالية والذي يدخل حيز التنفيذ في  4مارس  .2021وفي ظل الجائحة تم تخفيض الدعامة التحوطية لرأس
المال بحدود  50نقطة أساس لغاية منتصف  ،2022ليتراجع بذلك الحد األدنى إلى  8.5في المائة بالنسبة لمعامل األموال
الذاتية من الفئة  1في المائة إلى  11.5في المائة فيما يتعلق بنسبة المالءة .علما أن نسبة كفاية رأس المال األساسي تبلغ 9
في المائة ،ونسبة كفاية رأس المال التنظيمي تبلغ  12في المائة .كذلك يوجد حدود على التركزات االئتمانية للعميل الواحد
أو مجموعة العمالء ذوي الصلة تبلغ  20في المائة من رأس المال التنظيمي .أما بالنسبة ألدوات السياسة اإلحترازية ،يتم
حاليا تحصيل البيانات الالزمة والتتبع المستمر للتغيرات في نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون ونسبة المديونية إلى
الدخل لضمان التحكم المناسب في المخاطر ذات الصلة.
أما بالنسبة للتفاعل بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات اإلقتصادية األخرى ،فهناك تنسيق وتشاور لتبادل المعلومات
الخاصة بالقطاع المالي ،من خالل لجنة االستقرار المالي الداخلية للبنك المركزي من جهة ،ومن جهة اخرى لجنة التنسيق
والرقابة على المخاطر الشمولية (المواد  108و 110و 111من القانون  12-103والمرسوم  6622الخاص بتحديد
أعضاء ومهام اللجنة واعتمد النظام الداخلي الخاص بها) .كما قام قسم الرقابة االحترازبة الكلية التابعة لبنك المغرب بوضع
إطار لتحليل التفاعالت بين السياسة اإلحترازيــة الكلية والسياسات االقتصادية األخرى كالسياسة النقدية والسياسة المالية.
وهناك تنسيق وتشاور مع وزارة المالية بشأن هذه الموضوعات ،وال سيما سياسة المالية العامة والضريبية.
يتوفر لدى مملكة المغرب نظام تسويات آلية ( )RTGSوشركة معلومات ائتمانية ونظام تقاص الكتروني ومركز إليداع
األوراق المالية ،كما تم تطبيق خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ويتم استخدام رقم الحساب الموحد ( )IBANللعمليات
الخارجية إضافة إلى توفر شركة وطنية لمقاصة األوراق المالية عالوة على توفر إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة
واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت االلكترونية ،ويتوفر دليل للحوكمة منشور وملزم للبنوك ،وفيما يتعلق بتقييم مدى
تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية ألسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية ،فإنه يتم من خالل مهام االختبار
التي تقوم به المصالح المختصة لبنك المغرب يتم التأكد من النظام الذي تم اختباره ( Financial Market
 )Infrastructureللمبادئ الدولية الصادرة عن بنك التسويات الدولية كما أن نتائج هذه المهام ايجابية إجماال .خالل عام
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 2020وفي ظل جائحة كورونا ،كان هناك تتبع وثيق لجميع البنى التحتية للسواق المالية (وخاصة النظامية منها) ،حيث
عال من الموثوقية واإلتاحة ،مما يسمح للمشاركين بإصدار
عملت جميع بشكل طبيعي دون أي حادث كبير مع مستوى ٍ
تعليمات الدفع الخاصة بهم تحت أفضل الظروف األمنية.
الجمهورية اليمنية
يعتبر البنك المركزي اليمني الجهة المسؤولة عن االستقرار المالي بالتنسيق مع وزارة المالية ،وقد تطرق قانون البنك
المركزي رقم ( )14لسنة  2000مادة ( )5إلى أن هدف البنك هو تحقيق استقرار األسعار وتوفير السيولة على نحو سليم
إليجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق .كذلك أشارت المادة ( )3من القانون رقم ( )40لسنة  2006بشأن أنظمة
الدفع والعمليات المالية والمصرفية االلكترونية إلى تعزيز دور البنك المركزي في إدارة أنظمة الدفع والرقابة عليها،
وتشجيع استخدامها بهدف رفع الكفاءة للنظام المالي والنظام االقتصادي والحفاظ على االستقرار المالي والنقدي ،ويقوم
البنك المركزي بإدارة السندات الحكومية (أذون الخزانة ) نيابة عن وزارة المالية ،حيث أشار قانون البنك المركزي رقم
( )14لسنة  2000مادة ( )5فقرة ( 2ب) إلى تحديد نظام سعر صرف األجنبي بالتشاور مع الحكومة ،كذلك تضمنت
المادة ( )36بأن يقدم البنك النصح للحكومة حول أي موضوع يتعلق باختصاصاته بموجب القانون.
في هذا السياق ،ال يوجد جهة مختصة لالستقرار المالي بل عادة يتم اتخاذ القرارات من اإلدارة العليا في البنك بناء على
بيانات واردة من عدة جهات في البنك المركزي.
من جانب آخر ،وفي إطار سعيه لتعزيز االستقرار المالي في الدولة فإنه يتم العمل حاليا على استصدار تعليمات خاصة
تتعلق بحوكمة وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ،كذلك إعداد التعليمات الخاصة بالقواعد التنظيمية ألنظمة
الدفع ،وتتمثل التعليمات والتعاميم في طلب بيانات إضافية من البنوك من اجل الرقابة للمحافظة على أسعار الصرف،
وكذلك تعليمات صدرت تتعلق بطلب بيانات عن البطاقات االئتمانية المصدرة لعمالء البنوك.
وفي ظل التحديات التي تمر بها الدولة ،فان التركيز األساسي تمثل في المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة
المحلية مقابل العمالت األجنبية ،فقد تم تحديد أسعار صرف معينة للمستوردين من أجل امتصاص السيولة والحد من
التالعب ،كذلك تم رفع أسعار الفوائد في االستثمار في أذون الخزانة.
يقوم البنك المركزي بتطبيق بعض أدوات السياسة االحترازية مثل متطلبات االحتياطي اإللزامي بنسبة  25في المائة،
وضع حدود لنسبة كفاية رأس المال بنسبة  8في المائة ،ونسبة السيولة لدى البنوك بنسبة  25في المائة ،إضافة إلى وضع
حدود على المراكز المفتوحة بالعملة األجنبية بنسبة  25في المائة ،وال يتم احتساب نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم.
أما فيما يتعلق بإرساء الوضع القانوني لتفعيل العمل باألدوات االحترازية الكلية فإنه لم يتم حتى اآلن تطبيق متطلبات بازل
 IIIومتطلبات رأس المال القطاعية ،كما ال يتوفر منهجية الحتساب رأس المال لمواجهة تقلبات الدورة المالية واالقتصادية،
بينما يتم وضع تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،)IFRS9( 9ونسبة تغطية السيولة (.)LCR
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ال يتم اختبار مدى فعالية أدوات السياسة االحترازية الكلية المعتمدة ،ويتم التفاعل بين الجهات المختلفة المسؤولة عن
المكونات المختلفة للنظام المالي من خالل التنسيق بين البنك المركزي الذي يعتبر مسؤول عن السياسة النقدية ووزارة
المالية التي تعتبر مسؤولة عن السياسة المالية إليجاد معالجات معينة تتعلق باالستقرار االقتصادي للدولة بشكل عام.
وفيما يتعلق بمدى توفر البنية التحتية للنظام المالي فإن البنك حاليا بصدد إنجاز نظام التسويات اآلنية اإلجمالية الفورية
( ،)RTGSونظام التقاص اإللكتروني ،وكذلك نظام المفتاح الوطني ( ،)National Switchوال يتوفر شركة معلومات
ائتمانية ،وال مركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء التسليفات ،أما بشأن نظام استعالمات ائتماني عام ،فقد كان موجودا
في فرع البنك المركزي أي قبل صدور القرار الجمهوري بنقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن.
كما أن البنك بصدد إنجاز إطار قانوني شامل يتضمن الرقابة واإلشراف على أنظمة الدفع والتحويالت اإللكترونية ،كما
تتوفر خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال وكذلك دليل للحوكمة منشور وملزم للبنوك فقط ،بينما ال يتوفر شركة وطنية
لمقاصة األوراق المالية.
أما فيما يتعلق بتطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية ألسواق المال في اليمن  PFMI'sالصادرة عن بنك التسويات الدولية
فإنه ال يوجد سوق للوراق المالية حتى اآلن في اليمن.

الخالصة
بين الفصل الجهود الكبيرة التي بذلتها المصارف المركزية في تعزيز مرونة القطاع المصرفي من خالل توفير منظومة
تشريعات تواكب أفضل الممارسات الدولية ووفق أفضل المعايير الدولية ،حيث إن مواصلة تحديث منظومة التشريعات
وتوفير البنية التحتية المناسبة للنظام المالي وفق قواعد العمل المصرفي السليم ستؤدي إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي
العربي على إستيعاب الصدمات المالية بشكل عام ،وقد دأبت معظم المصارف المركزية في الدول العربية إلى تطبيق
متطلبات بازل  IIIوالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)9مما سينعكس إيجابا على مؤشرات المتانة المالية للقطاع
المصرفي وسيعزز من متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة ويحسن نوعية موجودات هذا القطاع .حيث
سيبين الفصل الثالث تحليال شامال ألداء القطاع المصرفي في الدول العربية ،وسيبرز دور المصارف المركزية في تعزيز
مرونة القطاع وسالمة مراكزه المالية .كما يبين الجدول ( )1-2أمثلة على بعض األدوات السياسة اإلحترازية الكلية
المطبقة في عدد من الدول العربية ،علما أن بعض هذه النسب قد تكون تغيرت جراء حزم التحفيز التي تبنتها المصارف
المركزية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط االقتصادي .وال بد من اإلشارة إلى أن تطبيق هذه
المتطلبات ساهم وبوضوح – كما سيتم توضيحه الحقا -بإستيعاب القطاع المصرفي في الدول العربية لصدمة فيروس
كورونا المستجد ،حيث سنبين الحقا دور المتطلبات اإلحترازية والرقابية في الحفاظ على القطاع المصرفي خالل هذه
الجائحة غير المسبوقة.
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جدول ( :)1-2أمثلة على بعض المتطلبات اإلحترازية والرقابية المطبقة من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية على القطاع المصرفي
الرافعة
المالية

تطبيق
متطلبات
بازل III

تطبيق
المعيار
الدولي
للتقارير
المالية رقم
9

معيار
نسبة
تغطية
السيولة

معيار
صافي
التمويل
المستقر

منهجية
للتعامل مع
البنوك ذات
األهمية
النظامية
)(DSIBs

√

√

√

X

√

√

مطبق
على
البنوك
الكبيرة
√

مطبق
على
البنوك
الكبيرة
√

√

X

قيد اإلعداد
-

الدولة

نسبة القرض
إلى قيمة
العقار
المرهون
)(LTV

نسبة الدين
إلى الدخل
)(DBR

نسبة كفاية
رأس المال
التنظيمي

نسبة األصول
السائلة**

األردن

-

-

12%

70%100%

4%

اإلمارات

85%

30%50%

11.50%

7%

-

بشكل
جزئي

البحرين

-

50%

12.50%

-

3%

√

√

تونس

-

40%

10%

-

√

√

√

السعودية

90%

-

8%

20%

3%

√

√

√

√

عمان

80%

60%

10.50%

-

-

√

√

√

√

√

فلسطين

30%-85%

الكويت

50%-80%

10.5%

18%

3%

√

√

√

√

√

ليبيا

-

50%
30%40%
-

13%-15%

25%

4%

√

√

√

√

√

8%

25%

√

X

√

√

X

مصر

-

50%

12.50%

20%-25%

3%

√

√

√

√

√

المغرب

-

-

12%

100%

-

√

√

√

X

√

اليمن

-

-

8%

25%

-

X

√

X

X

X

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
** النسبة ال تتعلق معياري نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر.
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√

الفصل الثالث
تطورات أداء القطاع المصرفي في الدول العربية والم اطر المحتملة
أبرزت األزمة المالية العالمية األخيرة في عام  2008أهمية سالمة القطاع المصرفي والتقييم المستمر لمخاطره
األمر الذي ينعكس إيجابا على اإلستقرار المالي واإلقتصادي ،حيث يلعب القطاع المصرفي دورا أساسيا في
اإلقتصاد والمتمثل بتوفير السيولة واإلحتياجات التمويلية لتمويل األنشطة اإلقتصادية المختلفة بما يعزز من النمو
االقتصادي .كانت المراكز المالية لعدد كبير من البنوك بداية األزمة ،مستقرة في الواليات المتحدة األمريكية ،ولكن
تعثر بنك ليمان براذرز أدى إلى انهيار البنوك األخرى واحدا تلو اآلخر بسبب مخاطر العدوى ،بل وتعدى ذلك
حدود الواليات المتحدة األمريكية بحيث وضعت النظام المالي العالمي برمته في مخاطر ،األمر الذي كبد اقتصادات
الدول خسائر باهظة لسنوات عديدة ،عزز ذلك قناعة السلطات اإلشرافية أن استقرار كل من النظامين المالي
واإلقتصادي ال يتحقق إال إذا تم أخذ المخاطر المالية واإلقتصادية (جنبا إلى جنب) باإلعتبار عند إتخاذ القرارات
في السياسات اإلقتصادية واإلحترازية.
تبرز أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية ،من خالل دوره الحيوي المتمثل في رفد اإلقتصاد الوطني بالسيولة
الالزمة للنشطة اإلقتصادية المختلفة ،ويعتبر القطاع المصرفي في الدول العربية أهم مكون للنظام المالي ،إذ بلغ
متوسط حجم موجودات القطاع المصرفي إلى إجمالي موجودات القطاع المالي في الدول العربية في نهاية عام
 2020حوالي  94في المائة .إضافة لذلك ،يعد القطاع المصرفي في الدول العربية كبير الحجم إذا ما قورن بالناتج
المحلي اإلجمالي ،فقد بلغ حجم موجودات هذا القطاع مقوما بالدوالر في نهاية عام  2020حوالي  3.8ترليون
دوالر مشكال ما نسبته  142في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربية ،األمر الذي يوضح أهمية
تعزيز متانة هذا القطاع وبما ينعكس إيجابيا على اإلستقرار اإلقتصادي والمالي في الدول العربية ،خصوصا أن
هذا القطاع واجه العديد من التحديات والمخاطر التي أفرزتها األوضاع والمتغيرات اإلقليمية والعالمية ،وخصوصا
أزمة فيروس كورونا المستجد ،التي ألقت بظاللها على القطاع المصرفي ،وولدت ضغوطات على السيولة لديها،
وزيادة في مخاطر اإلئتمان والتشغيل والسوق .حيث شكلت الجائحة تحديا أمام االستقرار المالي ،فرض نفسه على
المصارف المركزية التي اج تهدت في المحافظة على تحقيق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن ،في إطار
سعيها لتعزيز االستقرار المالي .فمن جهة ،تسعى المصارف المركزية إلى إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية القطاع
المالي ،ومن جهة أخرى ،تقوم بإتخاذ كافة السبل لحماية قطاع األفراد والشركات ،ال سيما منها متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة .وقد إتخذت العديد من المصارف المركزية إجراءات تحفيزية ووقائية شملت ضخ السيولة
في القطاع المصرفي من خالل تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية واإلحتياطي النقدي اإللزامي .كما قامت
بتعزيز منظومة ضمان القروض دعما للقطاعات اإلنتاجية ،األمر الذي ساهم في تمكين القطاع المصرفي من تأجيل
سداد قروض األفراد والشركات .إضافة لذلك ،تبنت معظم المصارف المركزية برامج دعم للقطاعات اإلنتاجية
بهدف ضمان استدامتها.
بالرغم من ذلك ،ونتيجة لجهود المصارف المركزية العربية ،وتبني معظم الدول العربية متطلبات بازل  IIIوالمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  ،9حققت مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي العربي نتائج جيدة ،حيث
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أظهرت البيانات اإلحصائية المجمعة للبنوك العربية مستويات جيدة في المؤشرات الرئيسة ألداء القطاع المصرفي
العربي بصورة مجمعة ،وإن كان ذلك قد يتفاوت في حالة بعض الدول العربية ،حيث ظهر تأثير التحديات والظروف
الصعبة التي تواجهها بعض الدول العربية على أداء القطاع المصرفي فيها ،يستعرض هذا الفصل تطور أداء القطاع
المصرفي في الدول العربية ومخاطره.10,11

أ .موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية
أخذ حجم موجودات القطاع المصرفي في
الدول العربية بالنمو خالل الفترة (-2012
 )2016ثم إستقر نسبيا خالل عام ،2017

شكل  : 1-3تطور حجم الموجودات (مقوم بالدوالر) لدى القطاع المصرفي العربي
خالل الفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

يعكس ثقة العمالء والسوق بالقطاع المصرفي،

شكل  :2-3معدل نمو الموجودات (مقوم بالدوالر) لدى القطاع المصرفي العربي خالل
عام  2020مقارنة بعام 2019
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

العربية ،فالشكل ( )2-3يبين معدل نمو موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية ،شهد حجم الموجودات
للقطاع المصرفي ارتفاعا خالل عام  2020لدى معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول العربية ،التي واجه
بعض منها بعض الظروف والتحديات .من جهة أخرى ،جاءت البنوك المصرية بالمرتبة األولى من حيث تحقيق
أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي العربي بلغ  22.3في المائة ،تليها البنوك المغربية بمعدل نمو بلغ  15.3في
المائة ،ومن ثم البنوك السعودية بمعدل  13.2في المائة ،وفي المرتبة الرابعة البنوك الفلسطينية بمعدل بلغ 11.8

10

11

قد يطرأ تعديالت طفيفة على بعض النسب في األعوام السابقة في هذا الفصل مقارنة بما تم ذكره في تقرير االستقرار المالي في الدول العربية
في العام السابق ،هناك عدة أسباب في ذلك ،منها :قيام بعض المصارف المركزية بتعديل بعض البيانات كونها كانت بيانات أولية ،أو إضافة
بعض الدول العربية األخرى بحيث تم إدخالها في العام الحالي عند إحتساب بعض النسب اإلجمالية الخاصة بالقطاع المصرفي.
مصدر بيانات هذا الفصل :المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،ويشمل هذا الفصل األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس ،الجزائر،
جيبوتي ،السعودية ،السودان ،العراق ،عمان ،فلسطين ،قطر ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مصر ،المغرب ،موريتانيا ،اليمن ،ما لم يتم ذكر خالف ذلك.
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في المائة ،ويرجع السبب الرئيس في نمو الموجودات لدى البنوك المصرية والمغربية والسعودية والفلسطينية إلى
تحقيق معدالت نمو مرتفعة في حجم اإلئتمان في نهاية عام  2020مقارنة في عام  2019كما سنأتي على ذكره
الحقا .على سبيل المثال ،يعزى نمو أصول القطاع المصرفي في السعودية إلى االرتفاع الكبير الذي سجلته القروض
العقارية بدعم رئيس من المبادرات الحكومية الهادفة إلى زيادة تملك المساكن في المملكة.12
أما فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات

شكل  : 3-3التوزيع النسبي للقطاع المصرفي العربي من إجمالي الموجودات كما
في نهاية عام 2020
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

الحصة بلغت  54.4في المائة في نهاية عام  ،2019أما فيما يخص حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،فقد إستحوذ على ما نسبته  66.0في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي
في نهاية عام  ،2020أي أن حصة دول المجلس حافظت تقريبا على حصتها السوقية المحققة في نهاية عام ،2019
إذ بلغت آنذاك حوالي  66.1في المائة ،في حين بلغت الحصة السوقية في نهاية عام  2018حوالي  64.6في المائة
من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي .أما بالنسبة للدول العربية األخرى (من غير دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية) ،فقد إستحوذت البنوك المصرية على ما نسبته  11.5في المائة من إجمالي موجودات القطاع
المصرفي العربي ،تلت ها كل من البنوك اللبنانية والمغربية والجزائرية بما نسبته  5.2في المائة 4.3 ،في المائة
و 3.5في المائة على التوالي (شكل .)3-3

 12المصدر :البنك المركزي السعودي ،تقرير االستقرار المالي .2021
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أما متوسط نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية ،فقد أخذت اتجاها
تصاعديا خالل الفترة ( ،)2016-2013إال أنها إنخفضت خالل الفترة ( )2019-2016بشكل طفيف ،إذ بلغت النسبة
بالمتوسط  142في المائة في نهاية عام  2019مقابل

شكل ( :) 4-3تطور نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج
المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

المصرفي من جهة أخرى (شكل .)4-3
وتعكس هذه النسب أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية نظرا إلرتفاع حجمه ،وبالتالي أهمية دور السلطات
الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر ،وذلك من خالل إستخدام السياسات اإلحترازية
الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات اإلقتصادية األخرى ال سيما السياستين النقدية والمالية .أما على المستوى
اإلفرادي فكانت النسبة األعلى في عام  2020للبنوك اللبنانية وبنحو  1005.3في المائة ،وتعزى هذه النسبة الكبيرة
بشكل رئيس إلى التحديات التي يشهدها االقتصاد
اللبناني ،من حيث إنكماش الناتج المحلي اإلجمالي

شكل ( :) 5-3نسبة موجودات البنوك لدى الدول العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
بشكل إفرادي في نهاية عام 2020
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

التوالي (شكل .)5-3
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

وقد أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نمو اإلئتمان بشكل ملحوظ في عام  ،2020حيث أثرت الجائحة على
التدفقات النقدية لعدد من القطاعات االقتصادية ،من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية
والنقل والصحة والتعليم ،األمر الذي شكل تحديا كبيرا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في
دولهم ،كون أن القطاعات المتأثرة باإلغالق الجزئي أو الكلي تساهم بنحو  70في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،
كذلك تأثر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل األزمة ،علما أن هذا القطاع يساهم بحوالي  45في المائة
من الناتج المحلي اإلجمالي وثلث العمالة الرسمية .كما شكلت الجائحة تحديا للستقرار المالي ،حيث أن التدفقات
النقدية للقطاعين المصرفي والمالي تأثرت سلبا ،من خالل إحتمالية تعثر عمالء البنوك والمؤسسات المالية ،من
قطاعي الشركات على اختالف أحجامها واألفراد على حد سواء ،مما تتطلب إجراءات فورية من قبل المصارف
المرك زية ،بشكل يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم،
والحفاظ على استدامة الشركات ،خاصة منها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،إضافة لحماية
األفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد ،حفاظا على تصنيفهم اإلئتماني.
أما على المستوى اإلفرادي فقد إحتلت البنوك السعودية واإلماراتية المرتبتين األولى والثانية على التوالي ،حيث
بلغ حجم التسهيالت الممنوحة من قبلها مقوما بالدوالر حوالي  614.2و 484.8مليار دوالر في نهاية عام 2020
على التوالي ،تلتها البنوك القطرية والمصرية بحجم تسهيالت بلغ حوالي  309.7و 158.5مليار دوالر على التوالي.

55

أما البنوك األقل فقد كانت كل من البنوك
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شكل ( :)7-3حجم التسهيالت (مقومة بالدوالر) الممنوحة من القطاع المصرفي العربي
بشكل إفرادي كما في نهاية عام 2020
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

اإلرتفاع إلى نمو حجم التسهيالت الممنوحة لكل من الحكومة واألفراد والشركات (بما فيها شركات القطاع العام)،
إذ بلغ معدل نمو حجم التسهيالت الممنوحة لها في عام  2020حوالي  62.9في المائة و 33.9في المائة و 19.5في
المائة على التوالي ،وبالرغم من أن قطاع الشركات حقق أقل معدل نمو ،إال أنه يستحوذ على حوالي  46في المائة
من إجمالي حجم التسهيالت اإلئتمانية في عام  .2020أما بالنسبة للدول العربية األخرى ،فقد جاءت البنوك العراقية
بالمرتبة الثانية ومن ثم البنوك السعودية بالمرتبة الثالثة ،أما المرتبة الرابعة فقد حظيت بها البنوك التونسية ،إذ بلغ
معدل نمو تسهيالتها  15.4في المائة

شكل ( :) 8-3معدل نمو التسهيالت لدى القطاع المصرفي العربي بشكل إفرادي كما في نهاية
عام 2020
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صرف العملة المحلية (شكل .)8-3
أما بخصوص نسبة التسهيالت إلى

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
شكل ( :)9-3نسبة التسهيالت إلى الموجودات لدى القطاع المصرفي العربي بشكل إفرادي
كما في نهاية عام  2020
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على التوالي .ويعزى انخفاض حجم

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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التسهيالت االئتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الليبي إلى األثر المباشر للقانون رقم ( )1لسنة  2013بمنع
التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعامالت المدنية والتجارية ،ناهيك عن تأثر المناخ االستثماري في الدولة
بالظروف والتحديات التي تواجهها ليبيا وارتفاع مخاطر االئتمان المصرفي ،أما بالنسبة للبنان فيعود السبب
للظروف والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي واإلقتصاد اللبناني (شكل .)9-3
أما فيما يخص نسبة التسهيالت اإلئتمانية المقدمة من القطاع المصرفي العربي إلى حجم الناتج المحلي اإلجمالي،
فقد قفزت هذه النسبة في نهاية عام  2020حوالي  102في المائة ،في حين بلغت نحو  81و 79في المائة في نهاية
عامي  2019و 2018على التوالي (شكل  ،)10-3ويعود السبب في ارتفاع النسبة إلى حدوث إنكماشات في
إقتصادات معظم الدول العربية وازدياد
حجم اإلئتمان نتيجة للظروف الصعبة التي
واجهها قطاعي األفراد والشركات ،أما

شكل ( :) 10-3تطور نسبة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي العربي إلى
الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2020-2013
120%

102%

نسبة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة

81%

86%

79%

77%

100%
80%
67%

للقطاع الخاص إلى إجمالي التسهيالت فقد
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

نسبته  64.9في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي في نهاية عام  ،2020مقابل  51.8في المائة في نهاية عام  ،2019هذا تجدر اإلشارة إلى أن كل من نسبة
التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي التسهيالت ،ونسبة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للقطاع
الخاص إل ى الناتج المحلي اإلجمالي ،تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات الرقابية ،فالنسبة األولى تقيس مزاحمة
القطاع العام للقطاع الخاص للسيولة الموجهة للستثمار ،والنسبة الثانية يعتمد عليها لتقييم المخاطر النظامية ،فهي
تقيس مدى تناسب نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع حجم النشاط االقتصادي ،وبالتالي توجيه االئتمان نحو
القطاعات االقتصادية المنتجة ،وتكمن أهمية هذه النسبة بأنها تقيس المخاطر النظامية من منظورين مالي واقتصادي
من خالل دراسة مدى تناغم وانسجام تحرك مؤشرين هامين :األول التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص من قبل
المؤسسات المالية ،والثاني الناتج المحلي اإلجمالي ،وحسب متطلبات بازل  Ⅲيتم تقدير حجم فجوة اإلئتمان (الفرق
بين نسبة اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي واإلتجاه التاريخي لهذه النسبة) وذلك لغايات
تفعيل/عدم تفعيل أداة إحترازية هامة وهي هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (Counter Cyclical
)Capital Bufferوالتي يتم فرضها على البنوك في حال كانت فجوة اإلئتمان تتجاوز  2في المائة.
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ج .هيكل المطلوبات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية
بتحليل أهم مكون للمطلوبات لدى القطاع
المصرفي في الدول العربية وهو الودائع ،فقد

شكل ( :) 11-3تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي العربي
خالل الفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

و 2019لتصل إلى  62.8في المائة و 60.6في
المائة على التوالي ،ومن ثم ارتفعت مجددا

شكل ( :)12-3تطور نسبة الودائع إلى إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي العربي
على المستوى اإلفرادي في نهاية عام 2020
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نسبة للبنوك البحرينية ،إذ بلغت النسبة حوالي
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 33.0في المائة (شكل .)12-3

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

هذا وقد واصلت ودائع القطاع المصرفي

شكل ( :) 13-3تطور حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي
خالل الفترة ()2020-2013

ارتفاعها خالل الفترة ()2020-2013
وتخطت عتبة الـ  2000مليار دوالر للعام
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

بالدوالر حوالي  1,728مليار دوالر 1,876 ،مليار دوالر ،و 1,926مليار دوالر ،و 1,964مليار دوالر ،و2,096
و 2,168مليار دوالر على التوالي (شكل  .)13-3يذكر أن الرتفاع حجم الودائع خالل الفترة ()2020-2013
دالالت إيجابية عديدة منها على سبيل المثال :ثقة العمالء بالقطاع المصرفي العربي ،نجاح سياسات البنوك بإجتذاب
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المزيد من المدخرات ،نجاح سياسات/استراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية ،األثر اإليجابي
للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التحويل والخدمات المالية.
أما عن هيكل الودائع لدى البنوك العربية فقد
شكلت ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية

شكل ( :) 14-3تطور نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لدى القطاع
المصرفي في الدول العربي خالل الفترة ()2020-2013

والودائع اإلدخارية واآلجلة) ما نسبته  88.8في
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

التوالي ،ويشير ارتفاع النسبة إلى عدة دالئل إيجابية ،منها ثقة القطاع الخاص بالقطاع المصرفي العربي ،وتوفير
المزيد من السيولة لدعم اإلستثمار (شكل .)14-3
وفيما يخص مكونات ودائع القطاع الخاص ،فقد بلغت الودائع اإلدخارية واآلجلة مقومة بالدوالر حوالي  1,160مليار
دوالر في نهاية عام  ،2020مقابل  1,038مليار دوالر في نهاية عام  2019أي بارتفاع بلغ حوالي  11.8في المائة،
محققة بذلك أعلى قيمة خالل الفترة (-2013
 .)2017في المقابل واصلت الودائع الجارية

شكل ( :)15-3مكونات ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي في الدول العربية
خالل الفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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أما على المستوى اإلفرادي ،جاءت البنوك
اإلماراتية والسعودية بالمرتبتين األولى

شكل ( :)16-3حجم الودائع لدى القطاع المصرفي في الدول العربية حسب الدول ،كما
في نهاية عام 2020

والثانية بحجم ودائع (مقوما بالدوالر) بلغ
حوالي  518.1مليار دوالر و 513.2مليار
دوالر في نهاية عام  2020على التوالي ،في
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

أما التوزيع النسبي للودائع لدى القطاع المصرفي في الدول العربية ،فقد إستحوذت بنوك دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية على  62.8في المائة من إجمالي
حجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي في
نهاية عام  ،2020علما أن البنوك السعودية
واإلماراتية والقطرية إستحوذت على ما نسبته
 52.1في المائة من إجمالي حجم الودائع في

شكل ( :)17-3التوزيع النسبي لحجم الودائع لدى القطاع المصرفي العربي ،كما في
نهاية عام 2020
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األولى (والثالثة عربيا) ،إذ بلغت  13.4في
المائة في نهاية عام  ،2020تلتها البنوك اللبنانية
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

والتي استحوذت على ما نسبته  4.8في المائة
(شكل . )17-3
وعند مقارنة نسبة كل من المطلوبات والودائع

شكل ( :) 18-3تطور نسبة كل من الودائع ،التسهيالت ،المطلوبات والموجودات إلى
الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()2020-2013

إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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المائة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على االقتصاد وحدوث إنكماش إقتصادي لدى معظم الدول
العربية .أما نسبة إجمالي المطلوبات إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد ارتفعت في نهاية عامي  2020و 2019بعد
أن أخذت اتجاها هبوطيا بشكل طفيف في نهاية عامي  2018و 2017مقارنة بنهاية عام  ،2016إذ بلغت النسبة
حوالي  146في المائة و 139في المائة في عامي  2020و 2019على التوالي (شكل .)18-3
وفيما يخص نسبة القروض إلى الودائع ،فقد ارتفعت النسبة من حوالي  90.5في المائة في نهاية عام  2017لتصل
إلى حوالي  100.7في المائة في نهاية عام  ،2018أما في نهاية عام  2019فقد إنخفضت النسبة بشكل طفيف لتبلغ
 97.1في المائة ،ونم ثم عاودت اإلرتفاع في نهاية عام  2020لتصل إلى  102.3في المائة بسبب ارتفاع الطلب
على اإلئتمان جراء أزمة فيروس كورونا المستجد ،علما أن هذه النسبة سجلت إرتفاعا بشكل مستمر خالل الفترة
( )2016-2013لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام  ،2016إذ بلغت حوالي  103.1في المائة
(شكل  .)19-3يذكر أن نسبة القروض إلى الودائع تعتبر أداة هامة للتنبؤ بإمكانية تعرض البنوك لمخاطر سيولة،
إضافة لقياس قدرة البنك على تغطية القروض بتمويل مستقر ،وغالبا ما يتكون التمويل المستقر من ودائع األفراد
وودائع الشركات غير المالية ،فعندما تتجاوز القروض قيمة الودائع ،تواجه البنوك فجوة تمويل تؤدي إلى تقييد دخولها
إلى األسواق المالية .وكلما كانت فجوة التمويل كبيرة زادت إحتمالية تعرض البنوك لمخاطر سيولة ،لكن في المقابل
تراع هيكل
يؤخذ على هذه النسبة أنها ال
ِّ
اإلستحقاق لكل من التسهيالت والودائع ،حيث

شكل ( :) 19-3نسبة القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدول العربية كما في
نهاية 2020
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شكل ( :)20-3تطور قيمة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي في الدول العربية خالل
الفترة ()2020-2013
452.6

500
437.2

تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك

450

419.1
373.4

363.4

349.2

العربية للعام الثامن على التوالي ،قد يرجع

400

328.4

303.7

350
300
250

200

الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد

150

الرأسمالية لها ،والوصول إلى مستويات آمنة

100

50

تعزز من اإلستقرار المالي في تلك الدول

0
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

61

د

ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات

وتحافظ على سالمة األوضاع المالية للبنوك

75%

وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية .فقد أظهرت البيانات المجمعة للقطاع المصرفي العربي نمو القواعد
الرأسمالية لهذا القطاع خالل الفترة ( ،)2020-2013إذ بلغت القواعد الرأسمالية (مقومة بالدوالر) حوالي 452.6
مليار دوالر في نهاية عام  2020مقابل  437.2مليار دوالر في نهاية عام  ،2019أي بنسبة نمو بلغت حوالي 3.5
في المائة (شكل  ،)20-3علما أن القواعد الرأسمالية إرتفعت بنسبة  49.0في المائة عما كانت عليه في نهاية عام
 ،2013األمر الذي يعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر المحتملة ويعزز من قدرته على
استيعاب الصدمات.

هـ .مؤشرات السالمة المالية
تعتبر مؤشرات السالمة المالية بمثابة نظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للبنك ،إضافة إلى أنها تعكس مدى
القدرة والكفاءة التشغيلية للبنك من حيث إدارة مطلوباته وموجوداته بكفاءة ،والقيام بدوره في الوساطة المالية مع
تمتعه بالمالءة المالية ،وكذلك تبين قدر ة البنك على مقابلة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة وتحقيق مستويات
مناسبة لكل منهما تعزز من قدرته على إستيعاب الصدمات المالية .يستعرض التقرير أبرز هذه المؤشرات في
القطاع المصرفي لدى الدول العربية:
 .1مؤشر جودة األصول :تعتبر نسبة التسهيالت غير العاملة (التسهيالت المتعثرة) إلى إجمالي التسهيالت اإلئتمانية
من أهم النسب التي تقيس جودة األصول لدى البنوك ،حيث إن مخاطر اإلعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبها
من نوعية األصول .إضافة لذلك فإن هذه النسبة تعكس قدرة البنك على تحويل األصول إلى سيولة .وكما جميع
الدول في مختلف أنحاء العالم ،تأثر القطاع المصرفي في الدول العربية بآثار أزمة فيروس كورونا المستجد،
حيث إنعكست آثار الجائحة على التدفقات النقدية للفراد والشركات ،وقد ساهمت إجراءات المصارف المركزية
المتمثلة بتأجيل أقساط المتضررين من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد على ضبط نسبة التسهيالت غير
العاملة لتبقى ضمن مستويات مقبولة في نهاية عام  ،2020إذ بلغ متوسط النسبة حوالي  8.3في المائة ،مقابل
حوالي  7.2و 7.5في المائة في نهاية
عامي  2018و 2019على التوالي ،في

شكل ( :)21-3تطور متوسط نسبة التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت
اإلئتمانية خالل الفترة ()2020-2013
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التسهيالت غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت منذ نهاية عام ( 2018إضافة إلرتفاعه بسبب أزمة فيروس
كورونا المستجد في عام  )2020إلى بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )،(IFRS9
حيث يشمل نطاق تطبيق المعيار التسهيالت االئتمانية الجيدة وغير الجيدة ،من الجدير ذكره أن تطبيق المعيار
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المذكور سيؤدي إلى تعزيز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة ،فالمخصصات اإلضافية التي قد
تنتج عن تطبيق المعيار (خاصة في بداية التطبيق) تزيد من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتمثل حماية
إضافية لرأس المال ،حيث يعزز هذا المعيار من تحوط البنوك للمخاطر من خالل بناء مخصصات تأخذ
باإلعتبار البعد التنبؤي للخسائر (بما يشمل البعد االقتصادي) من اليوم األول لمنح اإلئتمان ،وهذا بدوره يمثل
هامش تحوط إضافي يقلل العبء على رأس المال ويعزز من مالءة البنوك.
جاءت البنوك الليبية والعراقية بالمرتبة األولى من حيث النسبة األعلى ،حيث بلغت هذه النسبة لديهما حوالي
 21في المائة في نهاية عام  .2020يعزى ذلك إلى الظروف والتحديات التي ال تزال تعاني منها ليبيا ،أما البنوك
العراقية فقد جاء إرتفاع النسبة لديها بسبب ارتفاع القروض غير العاملة لدى البنوك الحكومية والتي تمنح
قروض أكبر من البنوك الخاصة .باإلضافة إلى الظروف التي مر بها العراق بعد عام  2014التي أثرت سلبيا
على النشاط االقتصادي بشكل عام وعلى قدرة المقترضين في تسديد القروض السيما من القطاع الخاص .فيما
جاءت البنوك التونسية بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت  13.1في المائة ،حيث نتجت النسبة المرتفعة للتسهيالت غير
العاملة لدى القطاع المصرفي إلى أسباب هيكلية ومؤسساتية ترجع إلى فترة ما قبل سنة  ،2010وتعمل الهيئات
الرقابية حاليا مع القطاع المصرفي

شكل ( :)22-3نسبة التسهيالت غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت اإلئتمانية لدى القطاع
المصرفي في الدول العربية بشكل إفرادي للفترة (% ،)2020-2013

على التخفيض التدريجي لهذه النسبة،
أما الدول العربية األخرى فقد جاءت
النسبة لبنوكها أقل من  10في المائة،
علما أن النسبة لدى كل من البنوك
الكويتية والقطرية والسعودية كانت
األقل من بين الدول العربية ،إذ كانت
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أما فيما يخص نسبة تغطية مخصصات

شكل ( :)23-3تطور نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة
خالل الفترة ()2020-2013
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نهاية عام  ،2019علما أن نسبة تغطية المخصصات ارتفعت بشكل ملحوظ في نهاية عام  ،2018وكما سبقت
اإلشارة إليه ،فإن بعض الدول بدأت بتطبيق المعيار المحاسبي ) ،(IFRS9بموجب هذا المعيار يتم بناء
مخصصات إضافية بشكل تحوطي منذ اليوم األول لمنح اإلئتمان ،بحيث يأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي لتعثر
اإلئتمان األمر الذي يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر اإلئتمان ،وبالتالي تعزيز االستقرار المالي (شكل
.)23-3
أما على صعيد الدول العربية بشكل إفرادي ،فقد إحتلت البنوك الكويتية المرتبة األولى بنسبة مرتفعة بلغت 220.3
في المائة في نهاية عام  ،2020تلتها البنوك اإلماراتية بنسبة بلغت  110.2في المائة ،فيما كانت أقل نسبة لدى
البنوك السودانية إذ بلغت  55.5في المائة (شكل  .)24-3وبشكل عام فإن إنخفاض هذه النسبة قد يعطي مؤشرا
على عدم قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الناجمة عن عدم اإلنتظام في سداد القروض ،من جهة أخرى فإن
تكوين المخصصات بصورة مبالغ فيها قد
يعطي

انطباع

غير

مالئم

لدى

شكل ( :) 24-3تطور نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة
بشكل إفرادي خالل الفترة (% ،)2020-2013
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المبالغة في تكوين المخصصات قد تحرم
االقتصاد من قدر كبير من األرباح القابلة
للتوزيع التي قد تسهم في تعزيز
اإلستهالك واإلستثمار ،ومن ثم النمو
االقتصادي.
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 .2مؤشر معدل كفاية رأس المال :يعد رأس المال أداة هامة تعزز من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية
واإلقتصادية والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها ،وقد جاء االهتمام بالمالءة المالية من قبل البنوك
والسلطات الرقابية لما لها من أهمية كبيرة على سالمة المراكز المالية للبنوك .وتعتبر كفاية رأس المال من أهم
النسب المستخدمة لقياس المالءة المالية ،حيث تقيس هذه النسبة قدرة البنوك على تحمل الصدمات وامتصاص
الخسائر مما ينعكس إيجابا على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك ،وخالل األزمة المالية العالمية األخيرة تبين أن
عدد من البنوك لم تم تلك رؤوس أموال ذات نوعية وجودة عالية تكفي لمواجهة المخاطر ،وقد أدى إفراط البنوك
في الديون داخل وخارج الميزانية لتآكل تدريجي لرؤوس أموالها وبالتالي تضاعف خسائرها اإلئتمانية ،وقد قامت
لجنة بازل للرقابة المصرفية بإجراء مجموعة من التعديالت الجوهرية على مقررات لجنة بازل  Ⅱمن خالل إصدار
إرشادات جديدة بخصوص رأس المال والسيولة (بازل  ،)Ⅲتهدف إلى تعزيز قدرة ونوعية رؤوس أموال البنوك
الستيعاب الصدمات .ولعل من أهم التعديالت ضمن معيار بازل  Ⅲتتمثل بتعزيز وتحسين نوعية وكمية رؤوس
األموال لدى البنوك من خالل احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة
المخاطر واستيعاب الخسائر .وقد ركز المعيار على إعادة تعريف رأس المال والتركيز على الجزء الذي يتصف
64

بأعلى جودة والمسمى حقوق حملة األسهم العادية ) ، (Tier1 Capitalوبموجب مقررات بازل  Ⅲفإن رأس المال
التنظيمي للبنوك يجب أال يقل عن  10.5في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر.
فيما يخص متوسط نسبة كفاية رأس المال
لدى القطاع المصرفي في البنوك العربية،
فقد حافظت النسبة على مستوياتها الجيدة

شكل ( :) 25-3تطور متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربية
خالل الفترة ()2020 - 2013
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و 2019حوالي  17.8و 17.7في المائة على التوالي ،مقابل  16.9في المائة في عام  ،2018في حين بلغت خالل
األعوام  2013 ،2014 ،2015 ،2016 ،2017حوالي  17.2في المائة 17.6 ،في المائة 17.3 ،في المائة 16.0 ،
في المائة و 16.1في المائة على التوالي (شكل .)25-3
ولدى مقارنة نسبة كفاية رأس المال لدى
القطاع المصرفي بين الدول العربية ،يتبين

شكل ( :) 26-3نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بشكل إفرادي
للفترة ()2020-2013

أن البنوك العراقية والموريتانية والليبية
إحتلت المراتب األولى والثانية والثالثة
بنسبة كفاية رأسمال بلغت  47.0في المائة
و 20.7في المائة و 20.5في المائة على
التوالي في عام  ،2020في حين كانت
النسبة األقل لدى البنوك السودانية ،إذ بلغت
 12.7في المائة ،مع ذلك يتجاوز هذا
المعدل النسبة المطبقة دوليا وفق مقررات
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

بازل  Ⅲوهي  10.5في المائة (شكل .)26-3
 .3مؤشر السيولة :تعتبر نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول من أهم النسب التي تقيس قدرة البنوك على
الوفاء بالتزاماتها باإل عتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من األصول األخرى ،وقد
حافظت هذه النسبة لدى القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة تراوحت بين ( 27.3في المائة 34.5 -في
المائة) ،فقد بلغت النسبة حوالي  31.1في المائة في نهاية عام  ،2020مقابل  34.5في المائة في نهاية عام 2019
(شكل  ،)27-3وبالرغم من ضغوطات أزمة فيروس كورونا المستجد على السيولة لدى البنوك ،وتراجع النسبة
في عام  2020مقارنة مع عام  ،2019إال أن النسبة المحققة في عام  2020كانت أعلى من المحققة في الفترة
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( .)2018-2015أما على الصعيد
اإلفرادي ،فقد كانت أعلى نسبة للبنوك
اليمنية بنسبة بلغت  74.4في المائة ،تلتها

شكل ( :)27-3نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول لدى القطاع المصرفي في الدول
العربية للفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

التونسية إلى دخول تعليمات نسبة تغطية السيولة ( )LCRحيز التنفيذ في يناير  ،2015حيث تحسب قيمة بسط
النسبة على أساس مختلف ومقيد أكثر من القيمة المستخدمة لحساب النسبة المئوية للفترات السابقة .وبالفعل ،منذ
دخول التعليمات الجديدة لنسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ في يناير  2015كما سبق وأن أشرنا ،تم االحتفاظ فقط
بالموجودات السائلة األعلى جودة في البسط (أذون الخزانة واألرصدة النقدية).
تجدر اإلشارة إلى أن عدد من الدول العربية بدأت بتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة ومعيار نسبة صافي التمويل
المستقر واللذا ن يعززان من قدرة القطاع المصرفي على إدارة سيولته ،حيث تقيس نسبة تغطية السيولة قدرة
البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وتساوي األصول عالية الجودة مقسومة على التدفقات النقدية
الخارجة (المتوقعة) تحت األوضاع الضاغطة خالل الثالثين يوم المقبلة .أما معيار نسبة صافي التمويل المستقر
فيهدف إلى التأكد والتحقق من أن التمويل المستقر المتاح لدى البنك يكفي لمواجهة ومقابلة التمويل المستقر
المطلوب ،ويمكن تعريف التمويل المستقر المتاح ) (Available Stable Fundingبأنه مصادر التمويل على
جانبي حقوق الملكية والمطلوبات لكل بنك التي تأخذ صفة االستقرار ،وذلك باإلستناد إلى تطبيق نسب ترجيحية
لمعامالت التمويل المستقر المتاحة لها ،التي يحددها المعيار في ضوء أهمية وطبيعة بنود هذه المصادر ودرجة
استقرارها ،حي ث تتراوح نسب معامل التمويل المستقر المتاح التي يتم تطبيقها من  100في المائة (األكثر
استقرارا) إلى  0في المائة (األقل استقرارا) ،أما صافي التمويل المطلوب فيعرف بموجب هذا المعيار بأنه
استخدامات مصادر التمويل على جانبي

شكل ( :)28-3نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر لدى القطاع المصرفي في
بعض الدول العربية في نهاية عام 2020
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ونسبة صافي التمويل المستقر لدى القطاع

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2020صندوق النقد العربي.
* النسبة لدى لبنان تخص عام .2019

المصرفي في بعض الدول العربية التي طبقت هذين المعيارين.
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 .4مؤشرات الكفاءة التشغيلية :يعتبر صافي هامش الفائدة من أهم العوامل التي تقيس الكفاءة التشغيلية للبنوك ،من
خالل اعتمادها على تحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسة المتمثلة بدورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.
وقد انخفضت نسبة صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي بشكل طفيف في نهاية
عام  ،2020إذ بلغت النسبة  67.3في المائة ،مقابل  70.9في المائة في نهاية عام  ،2019ويعود هذا اإلنخفاض
بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على قدرة األفراد والشركات على اإلنتظام بسداد مديونياتهم ،إال أن اإلجراءات
الحكومية بشكل عام وإجراءات المصارف المركزية بشكل خاص ساهمت في الحد من اإلنعكاسات السلبية على
القطاع المصرفي .مع ذلك ،وبالرغم من
هذا اإلنخفاض الطفيف في متوسط صافي

شكل ( :)29-3صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي العربي خالل
الفترة ()2020-2014
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شكل ( :)30-3صافي هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل لدى القطاع المصرفي في الدول
العربية خالل الفترة ()2020-2014
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

 .5مؤشرات الربحية :تشمل معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية:
• معدل العائد على الموجودات :ي شير معدل العائد على الموجودات بصورة أساسية إلى كفاءة عملية منح
االئتمان ،وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على األصول ،وتنميتها من خالل تحقيق عوائد مناسبة
عليها ،مما يعزز من تدفق االستثمارات للقطاع المصرفي ،وزيادة درجة الثقة في سالمته .وكما هو في سائر
دول العالم ،تأثرت أرباح القطاع المصرفي في الدول العربية بشكل ملحوظ في نهاية عام  2020بسبب جائحة
فيروس كورونا المستجد ،حيث إن اإلنعكاسات السلبية للجائحة أثرت على ربحية البنوك ،منها على سبيل
المثال :األثر السلبي على قدرة عمالء البنوك على السداد ،وتراجع النشاط االقتصادي ،وإرتفاع المخصصات
المرصودة إزاء القروض المتعثرة ،وتأجيل أقساط المقترضين ،ووضع قيود على توزيع األرباح .ولمواجهة
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ذلك قامت المصارف المركزية بإتخاذ إجراءات تحفيزية تمثلت بتخفيض أدوات السياسة النقدية وتخفيض أو
تحرير بعض المتطلبات اإلحترازية والرقابية في بعض الدول .بالرغم من ذلك ،حافظ القطاع المصرفي في
الدول العربية على تحقيق معدالت عائد موجبة خالل عام  ،2020إذ بلغ متوسط هذا المعدل حوالي 0.81
في المائة ،في حين تراوح متوسط المعدل خالل الفترة ( )2019-2013بين ( 1.23في المائة  1.47-في
المائة) ،أما على الصعيد اإلفرادي
فقد حافظ القطاع المصرفي في الدول

شكل ( :) 31-3تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية
خالل الفترة ()2020-2013
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في الدول العربية (باستثناء البنوك

شكل ( :) 32-3تطور معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية
بشكل إفرادي خالل الفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

في إدارة موجوداته.
• معدل العائد على حقوق الملكية  :كما هو الحال في معدل العائد على الموجودات ،تأثر معدل العائد على حقوق
الملكية في القطاع المصرفي في الدول العربية بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ،إذ بلغ متوسط هذا
المعدل حوالي  6.39في المائة في نهاية عام  ،2020في حين تراوح المتوسط لدى القطاع المصرفي في الدول
العربية خالل الفترة ( )2019-2013بين ( 11.65في المائة  13.62-في المائة) ،حيث بلغ المتوسط حوالي
 11.55في المائة في نهاية عام  2019مقابل  12.66في المائة في نهاية عام  ،2018ويمكن القول بأن بقاء
معدل العائد على حقوق الملكية ضمن مستويات موجبة جيدة يشير إلى األداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام
رأسمالها األمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبال (شكل
.)33-3
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وعلى المستوى اإلفرادي ،فقد جاءت البنوك القطرية بالمرتبة األولى بمعدل بلغ حوالي  12.9في المائة في
نهاية عام  ،2020في حين جاءت كل من البنوك الفلسطينية والسعودية بالمرتبتين الثانية والثالثة بمعدالت بلغت
 9.4في المائة و 9.0في المائة على التوالي ،في حين كان أقل معدل موجب للبنوك البحرينية بمعدل بلغ 2.8
في المائة (شكل .)34-3
شكل ( :)34-3معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) لدى القطاع
المصرفي في الدول العربية (بشكل إفرادي) للفترة ()2020-2013

شكل ( :) 33-3معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) لدى القطاع
المصرفي في الدول العربية للفترة ()2020-2013
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

الخالصة
من خالل ما تم تحليله في هذا الفصل ،يمكن اإلستنتاج بأنه وبالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد والتطورات
والتحديات والصدمات اإلقتصادية التي شهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص ،وما رافق ذلك من
صدمات مالية وسياسية خالل الفترة ( )2020-2013إال أن الجهاز المصرفي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا
بشكل عام على تحمل الصدمات ،حيث واصل القطاع المصرفي العربي دوره الهام في اإلقتصاد ،وذلك بإجتذاب
السيولة وتوجيهها للستثم ار وبما يعزز من النمو اإلقتصادي ،كما بين الفصل أن الجهاز المصرفي العربي حقق
مستويات جيدة من رأس المال وجودة األصول والربحية ،األمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية
لضمان سالمة القطاع المالي وبما يعزز من اإلستقرار المالي ،لكن ال زال على السلطات الرقابية  -في ظل المخاطر
والظروف المحيطة بالمنطقة العربية -مواصلة تعزيز رقابتها على القطاع المصرفي والتحقق بشكل مستمر من
صحة أعماله وأدائه وتطوير البنية التحتية والتشريعية له ،وصوال لمتطلبات األمان المصرفي واإلستقرار المالي
وفقا ألفضل المعايير والممارسات الدولية.
ال بد من اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدول العربية مرن وقادر على إستيعاب الصدمات المالية بشكل عام،
فبالرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها القطاع المصرفي في الدول العربية جراء أزمة فيروس كورونا
المستجد ،إال أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة
جائحة كورونا والتحديات األخرى ،فقد تميز القطاع المصرفي في الدول العربية بمالءة مالية مرتفعة أعلى من تلك
المستهدفة دوليا حسب معيار بازل  Ⅲالبالغة  10.5في المائة ،األمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي
بمالءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة .كما حافظ القطاع المصرفي في الدول العربية على
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مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية ) ،(IFRS9الذي أدى إلى تعزيز متانة ومالءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات
هذا القطاع .كما تجدر اإلشارة إلى أن فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية قام خالل عام  2020بإجراء
اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك تمثل نحو  80في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي
لدى عدد من الدول العربية ،تم نشر نتائجها في تقرير االستقرار المالي في الدول العربية لعام  ،2020حيث تم في
هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات االقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا ،التي قد ينتج عنها زيادة
في مخاطر االئتمان ،ومخاطر التركز االئتماني ،ومخاطر سعر الصرف ،وأسعار العائد ،والسيولة .بينت النتائج
في ضوء نتائج هذه اإلختبارات ،أن القطاع المصرفي العربي متين ،حيث حقق نتائج إيجابية في معظم أنواع
اإلختبارات لدى معظم الدول العربية.
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الفصل الرابع
تطورات أداء القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية والم اطر المحتملة

بالرغم من أن حصة القطاع المالي غير المصرفي في النظام المالي في الدول العربية تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت
بالقطاع المصرفي ،حيث بلغ متوسط حجم موجودات القطاع المالي غير المصرفي (بدون صناديق التقاعد) إلى
إجمالي موجودات القطاع المالي في نهاية عام  2020حوالي  6.2في المائة ،في حين بلغ متوسط حجم موجوداته
(بدون صناديق التقاعد) إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2020حوالي  15.6في المائة ،إال أن ذلك ال يقلل من
أهمية هذا القطاع ،حيث يعتبر القطاع المالي غير المصرفي شريكا للقطاع المصرفي في تعزيز النمو اإلقتصادي
واإلستقرار المالي واإلجتماعي في الدول العربية .كما يلعب هذا القطاع دورا استراتيجيا في تعزيز الشمول المالي،
بما يدعم اإلستقرار المالي واإلقتصادي .فعلى سبيل المثال ،يسهم قطاع التأمين في تحقيق أهداف النمو االقتصادي
والتنمية بصفة عامة ،بما يوفره من حماية لممتلكات األفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنية ،وكذلك بما
يستقطبه من موارد ادخار ضخمة تسمح بتمويل االستثمار على المدى المتوسط والبعيد .من ناحية أخرى ،هناك
قطاعات مالية أخرى ال تقل شأنا عن قطاع التأمين ومثال ذلك قطاع األسواق المالية ،حيث تلعب هذه األسواق دورا
حيويا في حشد المدخرات وتوجيهها لمجاالت االستثمار المتنوعة ،وتوفير مصادر التمويل طويل األجل للمشروعات
االقتصادية المختلفة .أما قطاع مؤسسات اإلقراض (مثل :مؤسسات التمويل األصغر ،شركات التأجير التمويلي،
شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة) فتقوم أيضا بدور اقتصادي هام عن طريق منح اإلئتمان للفئات التي
تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل المصرفي.
أما على مستوى العالم ،فقد قدر مجلس االستقرار المالي مجموع األصول غير المصرفية (بما في ذلك صناديق التقاعد
وقطاع التأمين) بحوالي  200.2ترليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2019ليشكل ما نسبته  50في المائة تقريبا من
مجموع أصول المؤسسات المالية في عام  .2019وقد تمت التوصية بأهمية االهتمام بالمخاطر النظامية التي قد تنجم
عن المؤسسات المالية غير المصرفية ،باإلضافة إلى أهمية تعزيز وعي السلطات الرقابية بأنشطة هذه المؤسسات
وترابطها مع نشاط المؤسسات المصرفية ،بما يؤسس الى إحاطة أفضل بمستوى المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع
المؤسسات المالية غير المصرفية عبر اتخاذ اجراءات تنظيمية ورقابية مناسبة.
يستعرض هذا الفصل تطورات القطاع المالي غير المصرفي ومخاطره في الدول العربية ،حيث سيحلل تطورات
قطاعات مالية غير مصرفية هامة وهي :قطاع شركات التأمين ،قطاع األسواق المالية ،قطاع شركات التمويل (قطاع
مؤسسات التمويل األصغر وقطاع شركات التمويل األخرى) وأخيرا قطاع شركات الصرافة.
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أ .قطاع شركات التأمين

13

يعتبر قطاع التأمين عنصرا هاما في تعزيز اإلستقرار المالي ،حيث يتمثل دوره كما سبقت اإلشارة في حماية األفراد
والممتلكات من المخاطر ،باإلضافة إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها لتعزيز التنمية االقتصادية .في الدول
العربية ،يلعب قطاع التأمين دورا هاما في دعم اإلقتصاد الوطني كونه من أهم قطاعات الخدمات المالية غير
المصرفية ،حيث يسهم في دعم األنشطة اإلقتصادية والمحافظة على استقرارها .وقد شهد قطاع التأمين في الدول
العربية نموا خالل السنوات األخيرة تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة
لخدمات التأمين ،حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام  2020ما يقارب  39.5مليار دوالر أميركي
لجميع أنواع التأمين التقليدية واإلسالمية ،وعلى الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم ألقساط التأمين ،إال أنه
ال يزال بحاجة إلى التوسع ،بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع ،حيث ال تتجاوز هذه األقساط نحو  1.6في
المائة من الناتج المحلي االجمالي للدول العربية ،وهي نسبة تقل عن النسب المماثلة للمجموعات اإلقليمية األخرى.
كما تمثل االقساط المدفوعة  0.75في المائة من مجموع االقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين ،وهو مستوى
ال يزال ضعيفا مقارنة بمساهمة قطاع التأمين في الدول العربية في الناتج االجمالي العالمي.
وعليه يفرض هذا الواقع تحديات على السلطات االشرافية في الدول العربية بخصوص تطوير القطاع المالي غير
المصرفي وزيادة الوعي بأهميته وفهم مخاطره ،وسنلقي فيما يلي المزيد من الضوء على أبرز المؤشرات المتعلقة
في هذا القطاع.
 .1إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمين :بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية
مقوما بالدوالر األمريكي حوالي  39,499مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2020مقابل حوالي 38,911
مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2019أي بمعدل نمو طفيف بلغ حوالي  1.4في المائة ،علما أن إجمالي
أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم بلغت حوالي  6,292.6مليار دوالر أمريكي في نهاية عام ،2019
علما أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي األقساط المكتتبة ستنخفض بشكل طفيف في نهاية عام  2020لتصل إلى
 6,203.9مليون دوالر ،أي بنسبة إنخفاض تبلغ  1.4في المائة ،لتمثل بذلك أقساط التأمين لدى شركات التأمين
العربية ما نسبته أقل من واحد في المائة

شكل ( :)1-4الحصة السوقية للقارات من سوق التأمين العالمية في عام 2019
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• المصدر :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد .Swiss Re

 13مصدر البيانات :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد  ، Swiss Reالبنوك المركزية العربية والتقارير السنوية لهيئات قطاع
التأمين العربية ،ويشمل هذا الفصل الدول العربية التالية :األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس ،الجزائر ،السعودية ،السودان ،عمان ،فلسطين،
قطر ،الكويت ،لبنان ،مصر والمغرب ما لم يتم ذكر خالف ذلك.
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في هذا اإلطار ،على مستوى شركات
التأمين العربية ،جاءت شركات التأمين

شكل ( :)2-4إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمين العربية خالل الفترة
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• المصدر :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد  ،Swiss Reوالمصارف
المركزية ،والهيئات الرقابية على قطاع التأمين.

إحتلت شركات التأمين الفلسطينية المرتبة

شكل ( :)3-4إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمين العربية حسب نوع التأمين
خالل الفترة ()2020-2016
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• المصدر :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد  ،Swiss Reوالمصارف
المركزية ،والهيئات الرقابية على قطاع التأمين.
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عمق التأمين في الدول العربية :يقاس
عمق التأمين دوليا من خالل إحتساب
2019

إجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمين
إلى الناتج المحلي اإلجمالي .وقد بلغ
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• المصدر :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد  ،Swiss Reوالمصارف
المركزية ،والهيئات الرقابية على قطاع التأمين.

بالنسبة المسجلة عام  2019البالغة  1.8في المائة ،في حين بلغ إجمالي األقساط المكتتبة لدى شركات التأمين
إلى الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى العالم حوالي  7.2في المائة في نهاية عام .2019
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وقد حققت شركات التأمين المصرية أعلى نسبة نمو في إجمالي األقساط المكتتبة ،حيث بلغت النسبة لديها 31.0
في المائة في نهاية عام  ،2020تليها شركات التأمين المغربية والتي بلغت النسبة لديها  16.1في المائة ،في
حين حققت شركات التأمين اإلماراتية والقطرية والبحرينية والتونسية والفلسطينية تراجعا في إجمالي األقساط
المكتتبة في نهاية عام  2020مقارنة بنهاية عام ( 2019شكل .)4-4
 .2إجمالي التعويضات من األقساط المكتتبة:
فيما يخص إجمالي التعويضات المدفوعة

نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي األقساط المكتتبة لدى شركات
التأمين العربية خالل الفترة ()2020-2016
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• المصدر :التقرير السنوي لشركة إعادة التأمين العالمية -معهد  ،Swiss Reوالتقارير
السنوية لهيئات الرقابة على التأمين.

على التوالي (شكل .)5-4

 .األسواق المالية العربية

14

تكمن أهمية األسواق المالية في دورها الحيوي والهام في دعم ودفع عجلة التنمية االقتصادية وذلك من خالل تعبئة
المدخرات الوطنية ،حيث تسهم سوق األوراق المالية في تنمية العادات االدخارية من خالل تشجيع األفراد على استثمار
فوائض أموالهم في قنوات إدخارية تؤمن لهم دخال إضافيا ،وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة عند بيع األسهم العائدة
لهم .كذلك توفر األسواق المالية السيولة الالزمة للمستثمرين التي تدعم المشاريع االقتصادية المختلفة في مختلف
اإلقتصادات ،إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو االستثمارات المنتجة .كذلك
تعطي األسواق المالية مؤشرا يتم التنبؤ من خالله بحالة اإلقتصاد فهي بمثابة إنذار مبكر لصانعي القرار عند إنخفاض
قيمة األسهم ،حيث إن إنخفاض قيمة األسهم بشكل مستمر يعطي مؤشرا على إقبال اإلقتصاد على مرحلة الكساد،
وارتفاعها يعطي مؤشرا على إقبال اإلقتصاد على مرحلة اإلزدهار أو اإلنتعاش ،وبعد األزمة المالية العالمية األخيرة،
إكتسبت األسواق المالية أهمية بالغة من خالل دخول المؤشر القياسي ألسعار األسهم كجزء أساسي من الدورة المالية،
والتي يتم التنبؤ من خاللها بتراكم المخاطر النظامية وبالتالي حدوث أزمة الحقا ،حيث إن إرتفاع المؤشر بشكل كبير ال
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يعطي بالضرورة إنطباعا إيجابيا ،حيث إن إرتفاعه بشكل كبير قد ينبئ بحدوث فقاعة سعرية تؤدي إلى حدوث األزمة،15
سنستعرض فيما يلي أبرز تطورات األسواق المالية وأدائها لدى الدول العربية:
 .1مؤشرات التداول في األسواق المالية العربية :إرتفع عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية في عام
 2020بشكل ملحوظ مقارنة مع عام  ،2019إذ قارب اإلرتفاع حوالي  90في المائة ،حيث بلغ عدد األسهم
المتداولة في عام  2020حوالي  373مليار سهم مقابل حوالي  197مليار سهم في عام  ،2019كذلك إرتفعت
قيمة األسهم المتداولة من  347.2مليار دوالر في عام  2019إلى  708.5مليار دوالر أمريكي في عام 2020
أي بنسبة إرتفاع كبيرة تجاوزت  104في المائة .يعزى سبب اإلرتفاع بشكل أساسي ،إلى بورصات كل من
السعودية ،وقطر ،والكويت التي ارتفعت فيها قيمة األسهم المتداولة خالل هذا العام بنحو  322.0مليار دوالر
و 10.5مليار دوالر و 9.2مليار دوالر على التوالي .وقد ساهم في ارتفاع قيم التداول في السوق المالية السعودية،
تنفيذ صفقة استحواذ من قبل شركة " أرامكو" على نسبة  70في المائة من شركة سابك بلغت قيمتها نحو 69.1
مليار دوالر ،إلى جانب اإلعالن عن ضم سهم "أرامكو" إلى مؤشر ( )MSCIللسواق الناشئة ،األمر الذي ساهم
في زيادة تدفق االستثمارات األجنبية .كما
ساهم إكتمال إدراج سبع شركات كويتية في

شكل ( :) 6-4عدد األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية خالل الفترة (-2016
)2020
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شكل ( :) 7-4قيمة األسهم المتداولة في األسواق المالية العربية خالل الفترة (-2016
)2020
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 15تقدم الدورة المالية بشكل رئيسي وصفا ً لسلوك كل من :نسبة اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،حجم اإلئتمان ،وأسعار األصول
(األسهم والعقارات) ،لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع لـAkerlof, G, What have we learned? Macroeconomic Policy after crisis, :
London: The MIT press Cambridge, Massachusetts, 2014, p 71-83.
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أما فيما يخص معدل دوران السهم ،والتي تحسب من خالل إيجاد قيمة األوراق المالية المتداولة مقسوما على القيمة
السوقية للوراق المالية المدرجة بنهاية السنة ،فقد بلغ معدل الدوران في عام  2020حوالي  22.0في المائة مقابل
 11.0في المائة في عام  ،2019وقد كان أكبر

شكل ( :)8-4معدل دوران السهم في األسواق المالية العربية خالل الفترة (-2016
)2020
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 79.2مليار دوالر ،أي  11.6في المائة من

شكل ( :)9-4حجم معامالت المستثمرين األجانب (بيع ،شراء وصافي) في األسواق
المالية العربية في عام 2020
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من حيث معامالت الشراء والبيع للمستثمرين

شكل ( :) 10-4نسبة تعامالت المستثمرين األجانب من التداول في األسواق المالية
العربية في عام 2020

األجانب ،حيث بلغ حجم تلك المعامالت 43.3
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 .2مؤشرات أداء األسواق العربية :بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد ،إال أن
األسواق العربية حافظت على أدائها اإليجابي في عام  ،2020حيث إرتفعت القيمة السوقية ألسهم األسواق
العربية من حوالي  3,165.1مليار دوالر تقريبا في نهاية عام  2019إلى حوالي  3,217.5مليار دوالر في
نهاية عام  ،2020أي بمعدل نمو بلغ  1.7في المائة .على صعيد األسواق العربية بشكل إفرادي ،كان سوق
أبوظبي للوراق المالية أكثر البورصات العربية ارتفاعا من حيث القيمة السوقية خالل  ،2020بمعدل بلغ
نحو  39.8في المائة .وقد ساهم في ارتفاع القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للوراق المالية ،إتمام صفقة إندماج
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مع مؤسسة أبوظبي للطاقة ،لتثمر هذه العملية عن إنشاء واحدة من
كبريات شركات المرافق في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا .كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصتي
قطر والدار البيضاء بنسبة  3.3في المائة و 2.4في المائة على الترتيب .أخيرا حققت السوق المالية السعودية
والبورصة التونسية ارتفاعات تقل عن واحد في المائة .في المقابل ،تراجعت القيمة السوقية لبورصات عمان
والبحرين والكويت ودبي وفلسطين وبيروت ومصر بنهاية عام ( 2020شكل .)11-4
شكل ( :)11-4القيمة السوقية ألسهم األسواق المالية العربية خالل الفترة ()2020-2016
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أما بخصوص نسبة القيمة السوقية ألسهم األسواق المالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدى البورصات العريبة
بشكل إجمالي ،فقد إرتفعت إلى  131.2في المائة في نهاية عام  2020مقابل  104.1في المائة في نهاية عام
 ،2019وذلك بفعل ارتفاع القيمة السوقية لدى عدد من البورصات العربية أهمها سوق أبو ظبي للوراق
المالية والسوق المالية السعودية من جهة ،ومن جهة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى معظم الدول
العربية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .أما من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي على المستوى اإلفرادي للدول العربية ،فقد إحتلت السوق المالية السعودية األولى محققة  306.6في
المائة ،وقد إحتلت بورصة قطر المرتبة الثانية محققة نسبة بلغت  90.3في المائة ،تالها سوق الكويت بنسبة
بلغت  88.8في المائة ،أما أقل نسبة فقد كانت لبورصة بيروت إذ بلغت  12.3في المائة (شكل .)12-4
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شكل ( :) 12-4نسبة القيمة السوقية ألسهم األسواق العربية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020
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 .3مؤشرات األسعار في األسواق المالية العربية :عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء
البورصات العربية مجتمعة ،تلك التطورات في مؤشرات األسعار وسجل ارتفاعا بنحو  9.1في المائة بنهاية
العام  ،2020مقابل ارتفاعه بنسبة  19.7في المائة عن العام السابق .عند المقارنة مع األسواق المالية األخرى،
جاء أداء أسواق المال العربية متماشيا بشكل عام مع أداء غالبية األسواق المالية في األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية ،حيث سجل مؤشر ( )MSCIللسـواق الناشئـة في شرق وجنوب آسيا ارتفاعا بنحو
 26.0في المائة ،فيما انخفضت مؤشرات ( )MSCIللسـواق الناشئـة في كـل مـن أوروبا الشرقية ،وأمريكا
الالتينية ،بنحو  15.6في المائة و 16.0في المائة على التوالي خالل العام .كما ارتفعت المؤشرات العالمية
"ستاندرد أند بورز" ( )S&P-500و"داو جونز" ( )DJIاألمريكيين بنحو  16.0في المائة و 2.7في المائة
على التوالي .كذلك سجل مؤشري "نيكاي  )NIKKEI 225( "225الياباني و"داكس" ( )DAXاأللماني
ت بنحو  3.5في المائة و 16.0في المائة على التــوالي ،فيما سجل مؤشر"كاك  "40الفرنسي ( CAC
ارتفاعا ٍ
 )40تراجعا بنحو  7.1في المائة .فيما يخص األسواق المالية العربية ،قد إحتل سوق دمشق للوراق المالية
المرتبة األولى من حيث إرتفاع قيمة المؤشر ،إذ إرتفع المؤشر في نهاية عام  2020بمقدار  38.5في المائة،
يليها السوق المالية السعودية بإرتفاع بلغ  3.6في المائة ،في حين تراجعت قيم مؤشرات معظم البورصات
العربية بسبب أثر جائحة فيروس كورونا المستجد (شكل .)13-4
شكل ( :)13-4تطور مؤشر األسعار للسواق المالية العربية خالل الفترة ()2020-2016
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سو أبوظبي ل ورا المالية

• المصدر :صندوق النقد العربي.
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ج .شركات التمويل غير المصرفية
بعد األزمة المالية العالمية األخيرة ،برزت الحاجة لوضع إطار عمل للسياسات واالجراءات الرقابية لتنظيم نشاط
المؤسسات المالية غير المصرفية ،انطالقا من ثالث مرتكزات أساسية وهي :تعريف نشاط هذه المؤسسات وتحديده
على وجه دقيق وخلق شبكة من المعلومات والبيانات حوله ،وتحديد وفهم نوع المخاطر التي يحملها هذا النشاط
والتركيز على النظامية منها ،وأخيرا ،وبعد تحديد هذه المخاطر ،تحديد السياسات واإلجراءات االحترازية التي
يتوجب اتخاذها لتنظيم نشاط هذه المؤسسات .بالرغم من أن البنوك هي المكون الرئيسي للنظام المالي كما سبق أن
أشرنا ،إال أن العديد من البنوك المركزية دأبت إلخضاع العديد من هذه المؤسسات لمظلتها الرقابية ،وذلك إدراكا
منها ألهمية هذا القطاع ودوره في تعزيز اإلستقرار المالي والنمو اإلقتصادي ،كون هذا القطاع يعزز من الشمول
المالي من خالل تقديم التمويل بشكل أساسي للفئات التي تواجه صعوبات في الحصول على اإلئتمان من البنوك ،إال
أن غياب الرقابة عن هذا القطاع في بعض الدول وغياب التمويل المسؤول لديه ،قد يؤدي إلى حدوث مخاطر نظامية
تتمثل بإثقال كاهل األفراد (وبالذات محدودي الدخل) بالمديونية ،األمر الذي يزيد من إحتمالية تعثر األفراد مما قد
قد يؤدي إلى زعزعة اإلستقرار المالي واإلجتماعي.
في الدول العربية ،خطت العديد من البنوك المركزية خطوات هامة في توسيع مظلتها الرقابية لتشمل أكبر قدر ممكن من
مؤسسات هذا القطاع خصوصا صيرفة الظل ) ،(Shadow Bankingوإلدراك حجم وواقع وتحديات القطاع المالي
غير المصرفي (بما في ذلك صيرفة الظل) ،تبرز أهمية قيام البنوك المركزية بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة،
للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه ومخاطره ،حيث إن الرقابة على الجهاز المصرفي وحده ال تكفي
لتحقيق اإلستقرار المالي ،ونظرا ألهمية دور هذا القطاع في إقتصادات الدول العربية ،نستعرض فيما يلي تطورات هذا
القطاع ومخاطره ،حيث سيتم إبتداء تحليل تطورات قطاع مؤسسات التمويل األصغر ومخاطره ،ومن ثم سيتم تحليل
تطورات شركات التمويل األخرى ومخاطرها بشكل عام كونه ال يوجد تعريف واضح لهذه الشركات ،وتختلف أنشطتها
ومسمياتها وتبعيتها من دولة عربية إلى أخرى.
 .1قطاع مؤسسات التمويل األصغر :تعتبر عملية توفير خدمات التمويل للشخاص ذوي الدخل المتدني و/أو
للشخاص الذين ال يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي ،والتي عادة ما تكون من
خالل قنوات قطاع التمويل األصغر ،عملية لها دور محوري في تعزيز الشمول المالي وبالتالي التنمية البشرية
واالقتصادية ،حيث إن تقديم التمويل لهذه الفئات يساعد في تعزيز اإلستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي من
خالل تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمس اعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل ،وللعمل على تعزيز وتطوير
دور قطاع التمويل األصغر وتحقيق االستدامة له؛ برزت أهمية وجود مظلة رقابية على هذا القطاع ،حيث قامت
العديد من البنوك المركزية بإخضاع مؤسسات التمويل األصغر لرقابتها نظرا لدورها الهام في تعزيز اإلستقرار
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المالي واإلقتصادي واإلجتماعي كما ذكرنا أعاله ،وسنستعرض فيما يلي نظرة على هذا القطاع الواعد والهام في
الدول العربية والذي قارب حجم موجوداته مقوما بالدوالر األمريكي  2مليار دوالر أمريكي.16
لمحة عن قطاع التمويل األصغر في الدول العربية :يخضع قطاع التمويل األصغر في المملكة األردنية الهاشمية
لرقابة وإشراف البنك المركزي ،حيث بدأ العمل في االردن في عام  ،1994وهو قطاع صغير الحجم نسبيا إذا ما
قورن بحجم موجودات القطاع المالي في األردن ،إذ بلغت نسبة موجودات قطاع التمويل األصغر إلى موجودات
القطاع المالي حوالي  0.7في المائة في نهاية عام  ،2020في حين بلغت إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي
اإلجمالي حوالي  0.8في المائة في نهاية عام .2020
بالنسبة لقطاع التمويل األصغر في الجمهورية التونسية ،حسب أحكام المرسوم عدد  117لسنة  2011المتعلق
بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير ،تحدث مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية اإلسم برأس مال
ال يقل عن ثالثة ماليين دينار ،أو في شكل جمعيات خاضعة ألحكام المرسوم عدد  88لسنة  2011المتعلق بتنظيم
الجمعيات ،باعتماد جمعياتي أدنى بمائتي ألف دينار ،تسند مؤسسات التمويل الصغير القروض الصغيرة طبقا
للشروط الواردة بالمرسوم عدد  117لسنة  2011ونصوصه التطبيقية .كما تقوم في إطار نشاط إسناد القروض
الصغيرة بجميع العمليات المرتبطة بتأطير مبادرات الحرفاء وتكوينهم ومرافقتهم .ويعتبر قرضا صغيرا كل قرض
يهدف إلى المساعدة على اإلدماج االقتصادي واالجتماعي .ويتم إسناد القروض الصغيرة لتمويل نشاط مدر للدخل
ومحدث لمواطن شغل .كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش .ويحدد المبلغ
األقصى للقرض الصغير وشروط إسناده بقرار من وزير المالية .تكلف سلطة رقابة التمويل الصغيرحسب الفصل
 43من المرسوم عدد  117لسنة  2011المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير بما يلي:
ـ دراسة ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير وإبداء الرأي فيها.
ـ إعالم مؤسسات التمويل الصغير بقرار الترخيص الصادر عن وزير المالية.
ـ مراقبة الوثائق والمراقبة على عين المكان لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها والجمعيات التي قامت بتفريع
نشاطها.
ـ تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير حسب شروط يتم ضبطها بمقرر من وزير المالية.
ـ تسليط عقوبات إدارية ،ما عدا سحب الترخيص ،في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.
ـ تسليط خطايا ،في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية ،تستخلص لفائدة خزينة الدولة وتحدد مبالغها
بقرار من وزير المالية.

 16بيانات الجزء المتعلق بمؤسسات التمويل األصغر تشمل الدول العربية التالية :األردن ،تونس ،السودان،العراق ،فلسطين ،لبنان ،مصر ،المغرب،
ومصادر البيانات هي :إستبيان تقرير االستقرار المالي ( ،)2021تقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق
مكس  ،والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية (ما لم يتم ذكر خالف ذلك).
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ـ تقديم مقترح معلل لوزير المالية حول سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها.
ـ إرساء منظومة لتجميع المخاطر المتعلقة بالقطاع وتبليغها لمؤسسات التمويل الصغير عند طلبها ،ويمكن لها للغرض
أن تطلب من مؤسسات التمويل الصغير أن تمدها بجميع اإلحصائيات والمعلومات التي تسمح لها باإلطالع على
تطور نشاطها .كما يمكن لها إبرام عقود شراكة مع سلطة رقابة مماثلة لتبادل المعلومات.
ـ إبداء رأيها لوزير المالية بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير.
أما بخصوص قطاع التمويل األصغر في دولة فلسطين ،فقد بدأت مؤسسات اإلقراض المتخصصة نشاطها في
فلسطين منذ مطلع التسعينيات ،وكان النشاط الرئيس لهذه المؤسسات هو توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية
الصغر ودعم األفكار الريادية وخاصة للشخاص غير القادرين على حصول على تمويل من مصادر أخرى مثل
القطاع المصرفي .وقد تأسست مؤسسات اإلقراض المتخصص في فلسطين ألهداف تنموية واجتماعية ،تتمحور
باألساس ب محاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل ومصدر تمويل للفئات المهمشة والفقيرة والرياديين والشباب،
والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.
عملت سلطة النقد على توفير بيئة قانونية مالئمة للشراف على قطاع اإلقراض المتخصص من خالل إضافة أحكام
في قانون المصارف رقم  9لسنة  ،2010أنيطت صالحية ترخيص ورقابة مؤسسات اإلقراض المتخصصة بسلطة
النقد ،وبناء عليه تم إصدار قرار رقم ( )132لسنة  2011بشأن نظام الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض
المتخصصة.
تعمل في فلسطين ثماني مؤسسات إقراض متخصصة مرخصة من سلطة النقد ،بلغ صافي أصولها  335مليون
دوالر أمريكي ،وقد بلغ عدد فروع هذه الشركات  96فرع يعمل بها  849موظف .وقد تم إصدار العديد من التعليمات
الرقابية للقطاع والهادفة لضبط أدائه وتعزيز استقراره في مواجهة األزمات ومنها:
 تعليمات رقم ( )2020/21بشأن برامج ضمان القروض الخاصة بمؤسسات اإلقراض المتخصصة . تعليمات رقم ( )2020/30بشأن المسؤولين الرئيسيين. تعليمات رقم ( )2020/37بشأن البيانات المرحلية والتقارير الربعية واإلغالق الشهري. تعليمات رقم ( )2020/43بشأن تعديل المتطلبات الرقابية المتعلقة بتصنيف القروض والتمويالت وتكوينالمخصصات.
يواجه قطاع التمويل األصغر في فلسطين بعض التحديات ،نذكر منها:
. 1إرتفاع أسعار الفوائد والرسوم والعموالت مقارنة مع القطاعات االخرى.
. 2محدودية تنوع المنتجات المقتصرة حاليا على تقديم خدمة اإلقراض.
. 3محدودية مصادر التمويل لتغطية الحاجة من السيولة.
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 .4اإلتجاه المتزايد لعدم التركيز على القروض متناهية الصغر ،واإلتجاه إلى القروض األكبر حجما واإلتجاه المتزايد
للعتماد على الضمانات في منح القروض.
فيما يخص قطاع التمويل األصغر في جمهورية مصر العربية ،فيخضع قطاع التمويل األصغر إلشراف ورقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية ،وقد قامت جهات التمويل بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق  2,840منفذ
تمويل بنهاية عام  ،2020تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية ،مقارنة بـعدد  2,427منفذا بنهاية عام .2019
أما بالنسبة للمملكة المغربية ،فيهدف التمويل األصغر في المغرب إلى تقديم خدمات مالية لذوي الدخل المنخفض.
وفي هذا اإلطار ،يراقب بنك المغرب هذه المؤسسات ( 12مؤسسة) عبر مديرية اإلشراف البنكي.
بالنسبة للدول العربية األخرى ،تخضع شركات التمويل في مملكة البحرين إلشراف ورقابة مصرف البحرين
المركزي (إدارة رقابة مصارف التجزئة) ،وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان ودولة
قطر فيخضع القطاع لرقابة البنك المركزي فيها ،في حين يخضع القطاع لبنك التنمية العماني في سلطنة عُمان.
القروض الممنوحة من مؤسسات التمويل
األصغر :بلغ حجم محفظة القروض المقدمة من

شكل ( :) 14-4تطور محفظة القروض لدى مؤسسات التمويل األصغر في الدول العربية
خالل ()2020-2016
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• المصدر :المصارف المركزية العربية ،وتقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة
األداء المالي الصادر عن سوق مكس ،والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية.
شكل ( :) 15-4متوسط حجم القرض/عميل لدى مؤسسات التمويل األصغر العربية خالل
()2020-2017
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• المصدر :المصارف المركزية العربية ،وتقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة
األداء المالي الصادر عن سوق مكس ،والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية.

(شكل .)15-4
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أما فيما يخص عدد العمالء النشطين لدى
مؤسسات التمويل األصغر العربية ،فقد بلغ

شكل ( :) 16-4عدد العمالء النشطين في مؤسسات التمويل األصغر العربية خالل
()2020-2016
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• المصدر :المصارف المركزية العربية ،تقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة
األداء المالي الصادر عن سوق مكس ،والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية.

بالنسبة لجودة محفظة القروض لدى مؤسسات التمويل األصغر العربية ،فال تتوفر بيانات محدثة لعام  2020حولها،
وذلك ليتسنى تحليل تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على جودة محفظة القروض .بالنسبة للعوام السابقة،
فتشير البيانات إلى أن المحفظة ذات جودة عالية ،إذ بلغ متوسط النسبة المئوية لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من
 30يوم حوالي  4.3في المائة في نهاية عام  ،2019علما أن مؤسسات التمويل األصغر العراقية كانت لديها النسبة
األعلى ،حيث بلغت النسبة لديها حوالي  10في المائة ،في حين كانت النسبة األقل لمؤسسات التمويل األصغر
التونسية .إذ بلغت حوالي  1.0في المائة .أما معدل شطب الديون المعدومة فقد كان منخفضا ،حيث بلغ متوسط هذا
المعدل حوالي  0.32في المائة ،علما أن جميع
مؤسسات التمويل األصغر العربية كان لها
معدل أقل من واحد في المائة ،األمر الذي قد
يشير إلى كفاءة هذه المؤسسات في تقييم العمالء
قبل منحهم القروض .كذلك يمكن اإلستنتاج بأنه
وفي ضوء بيانات هذا القطاع ،فإن المخاطر
الناجمة عن هذا القطاع على اإلستقرار المالي
منخفضة وغير مقلقة خصوصا أن هذا القطاع
ال زال صغير الحجم نسبيا (شكل .)17-4

شكل ( :) 17-4النسبة المئوية لمحفظة القروض الخطرة ألكثر من  30يوم ومعدل شطب
الديون المعدومة في نهاية عام % ،2019
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• المصدر :المصارف المركزية العربية ،وتقرير شبكات التمويل األصغر للدول العربية
(سنابل) ،وتقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق
مكس والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية.
** بيانات تونس تخص عام  ،2020والمصدر :الموقع اإللكتروني لسلطة الرقابة على
التمويل الصغير في تونس.
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أخيرا وفيما يخص ربحية مؤسسات التمويل األصغر العربية لعام ( 2019كونه لم تتوفر بيانات لعام  ،)2020فقد حققت
تلك المؤسسات عوائد جيدة؛ إذ بلغ كل من متوسط معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكية حوالي
 5.0في المائة و 15.1في المائة على التوالي ،مما يشير إلى كفاءة عملية منح القروض من قبل مؤسسات التمويل
األصغر ،وقدرتها على المحافظة على األصول
وتنميتها من خالل تحقيق عوائد مناسبة عليها،
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إضافة إلى فاعليتها في إستخدام رأسمالها .هذا وقد
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المصرية المرتبة األولى من حيث العائد على

• المصدر :المصارف المركزية العربية ،وتقرير شبكات التمويل األصغر للدول العربية
(سنابل) ،وتقرير مدى اإلنتشار العالمي وأسس مقارنة األداء المالي الصادر عن سوق
مكس والمواقع اإللكترونية للجهات الرقابية الرسمية.

 .2شركات التمويل األخرى :17يعتبر قطاع شركات التمويل قطاع حيوي وهام في توفير التمويل في اإلقتصاد جنبا
إلى جنب مع القطاع المصرفي ،حيث واصلت البنوك المركزية في الدول العربية إهتمامها في تطوير هذا القطاع
الهام ،ونظرا الختالف مكونات هذا القطاع وتبعيته في الدول العربية ،تم تحليل هذا القطاع لكل دولة عربية على
حدا ،نستعرض فيما يلي نبذة عن أهم مكونات هذا القطاع في عدد من الدول العربية حسب ما توفر من بيانات.
في المملكة األردنية الهاشمية يتكون قطاع الشركات المالية غير المصرفية من شركات الصرافة وشركات التأجير
التمويلي وشركات التمويل المتعدد وشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية األخرى،
إضافة إلى شركات التأمين و شركات التمويل األصغر والتي سبق تحليلها ،وقد قام البنك المركزي األردني بإخضاع
شركات التمويل األصغر إلى رقابته في عام  ،2015ويسعى إلخضاع كافة شركات التمويل األخرى إلى رقابته.
بلغت موجودات شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك في األردن في نهاية عام  2019حوالي  604.6مليون
دينار ،مقابل  582.4مليون دينار في نهاية عام  ،2018أي بنسبة نمو بلغت  16في المائة ،وقد بلغت كل من نسبة
إجما لي موجودات القطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  2019حوالي  1.1في المائة و 1.9في المائة على التوالي .كما ارتفعت حقوق المساهمين في
عام 2019لتبلغ  323مليون دينار مقابل  309مليون دينار في عام  ،2018أما فيما يتعلق بنتائج أعمال هذه الشركات
فقد ارتفع صافي األرباح بعد الضريبة من  17.7مليون دينار في عام  2018إلى  21.8مليون دينار في عام ،2019
أي بنسبة نمو  23.2في المائة ،كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين من  6.8في المائة لعام  2018إلى  6.9في

17

مصدر البيانات :المواقع اإللكترونية للبنوك المركزية العربية وتقارير اإلستقرار المالي والتقرير السنوي عن البنوك المركزية العربية ،ويشمل
هذا البند كل من :األردن ،اإلمارات ،البحرين ،تونس ،السعودية ،السودان ،عمان ،فلسطين ،قطر ،الكويت ،مصر ،المغرب.
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المائة لعام  ،2019في حين ارتفع معدل العائد على الموجودات من  3.5في المائة في عام  2018إلى  3.7في
المائة في عام .2019
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تخضع شركات التمويل لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
بلغ حجم هذا القطاع في نهاية عام  2019حوالي  10.1مليار دوالر مسجال إنخفاضا بنسبة  8.9في المائة عن العام
السابق .وبلغ مجموع األصول لهذه الشركات ما نسبته  2.4في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ،ومثلت
شركات التمويل المتفرعة عن البنوك حوالي  29.6في المائة من إجمالي األصول .مع ذلك ،إن إجمالي أصول
شركات التمويل لم يمثل سوى  1.2في المائة من أصول النظام المصرفي اإلماراتي في نهاية عام  ،2019مما يشير
إلى أن هذا القطاع له مساهمة محدودة في مجمل المخاطر النظامية المحتملة للنظام المالي اإلماراتي .وتتكون أصول
شركات التمويل في المقام األول من القروض التي شكلت  59.7في المائة من إجمالي األصول في نهاية عام
 ،2019علما أن إجمالي القروض الممنوحة تراجع في نهاية عام  2019بنسبة  8.5في المائة .أما بخصوص
مؤشرات أداء شركات التمويل ،فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال  38.5في المائة في نهاية عام  2019مقابل 37.1
في المائة في نهاية عام  ،2018األمر الذي يعكس متانة المراكز المالية لهذه الشركات .من جانب آخر ،فيما يخص
جودة األصول ،بلغ صافي نسبة الديون المتعثرة حوالي  5.4في المائة في نهاية عام  2019مقابل  7.6في المائة
في نهاية عام  ،2018ويعزى السبب الرئيس في تراجع النسبة إلى زيادة المخصصات لدى الشركات بنسبة 8.6
في المائة في نهاية عام  2019عما كانت عليه في نهاية عام  ،2018كما بلغت نسبة التغطية للمخصصات الخاصة
والعامة حوالي  96.6في المائة في نهاية عام  ،2019األمر الذي يحد من مخاطر اإلئتمان لدى هذا القطاع .فيما
يتعلق بنسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول لدى قطاع شركات التمويل ،فقد بلغ  16.9في المائة في نهاية
عام  ،2019وهو يزيد عن الحد الرقابي المطبق البالغ  10في المائة .وتقدم شركات التمويل تمويالت لغايات متنوعة
تشمل التمويل الشخصي والعقاري والسيارات والتجاري وبطاقات اإلئتمان وتمويالت أخرى ،علما أن التسهيالت
الممنوحة لغايات عقارية شكلت  39في المائة من إجمالي التسهيالت المقدمة في عام  ،2019تليها القروض التجارية
بنسبة  21في المائة ،ومن ثم القروض الشخصية بنسبة  21في المائة .تجدر اإلشارة إلى أن شركات التمويل
اإلسالمية تستحوذ على  59.6في المائة من إجمالي أصول قطاع شركات التمويل.
وفي مملكة البحرين استطاعت شركات التمويل العاملة بالبحرين تحقيق تقدم كبير في المعامالت والخدمات التي
تقدمها للجمهور وكذلك في جودة منتجاتها .وتتخصص شركات التمويل في توفير التمويل للفراد (اإلسكان،
السيارات ،القروض الشخصية) والشركات ،حيث بلغ عدد هذه الشركات المرخصة  6شركات في نهاية عام .2019
في الربع األخير من عام  ،2018بلغ إجمالي القروض المقدمة من شركات التمويل  1,278مليون دوالر .بارتفاع
بنسبة  10.3في المائة مقارنة بالربع األخير من عام  .2017وعلى مدى السنوات الست الماضية ،شهد إجمالي
اإلقراض المقدم ارتفاعا تدريجيا من  907.2مليون دوالر في عام  2013إلى  1,277.7مليون دوالر في عام
.2018
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وفي الجمهورية التونسية ،تخضع البنوك والمؤسسات المالية الى رقابة البنك المركزي التونسي حسب القانون
عدد  35لسنة  ،2016والقانون عدد  48لسنة  2016بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستعملي
الخدمات البنكية ،بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق االستقرار المالي .تعرف المؤسسة المالية حسب
القانون عدد  48لسنة  2016بأنها كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية االتية :عمليات منح
القروض بجميع أشكالها ،وعمليات اإليجار المالي ،وعمليات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" ،وعمليات
الصيرفة اإلسالمية.
بلغ اجمالي الموجودات لقطاع شركات االيجار المالي والبنوك غير المقيمة وشركات الفكتورينغ حوالي 10,874
مليون دوالر في نهاية عام  ،2019مقابل  11,009مليون دوالر في نهاية عام  ،2018علما أن حجم موجودات
القطاع المالي غير المصرفي بلغت في نهاية عام  2020ما نسبته  22.3في المائة من إجمالي حجم موجودات
القطاع المالي.
وفي المملكة العربية السعودية ،بلغ عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية  36شركة في عام  ،2020مقابل
 37شركة في عام  ،2019حيث تتكون هذه الشركات من  6شركات تمويل عقاري ،و 28شركة تمويل غير عقاري،
وشركة واحدة إلعادة التمويل ،وشركة واحدة للتمويل األصغر ،وشركة واحدة للتمويل اإلستهالكي المصغر .بلغت
نسبة أصول قطاع شركات التمويل (العقاري وغير العقاري) من إجمالي أصول القطاع المالي  1.1في المائة في
نهاية  ،2020مقابل  1.4في المائة في نهاية عام  .2019كما بلغت نسبة أصول هذا القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي
 1.2في المائة في نهاية عام  ،2020مقابل  1.5في المائة في نهاية عام  .2019بلغت أصول القطاع في نهاية عام
 2020حوالي  12.2مليار دوالر ،مقابل  10.2مليار دوالر في نهاية عام  ،2019أي بمعدل نمو بلغ  18.6في المائة،
يعزى السبب الرئيس في هذا النمو إلى نمو األصول غير العقارية بنسبة  23.4في المائة في عام  2020مقارنة بعام
 ،2019إضافة إلى نمو األصول العقارية بنسبة  9.0في المائة للفترة نفسها ،كذلك تم ترخيص شركة تبلغ أصولها
حوالي  880مليون دوالر أمريكي .أما رؤوس أموال هذه الشركات فقد استقرت عام  2020في مستوى  3.8مليار
دوالر وهو نفس المستوى للعوام  2019و 2018و.2017
من جانب آخر ،بلغت القروض الممنوحة من قبل هذا القطاع في نهاية عام  2020حوالي  14.4مليار دوالر ،مقابل
 13.2مليار دوالر في نهاية عام  2019مسجلة ارتفاعا بنسبة  9.1في المائة مقارنة بعام  .2019ويتركز نشاط هذا
القطاع حول القروض الممنوحة للفراد والتي بلغت نسبتها  74.4في المائة من إجمالي القروض في نهاية عام .2020
أما إحدى المخاطر الرئيسة التي تواجه قطاع التمويل فهي محدودية مصادر التمويل وطبيعة أصولها طويلة األجل،
ويعد الهيكل الرأسمالي لشركات التمويل تقليديا ومقتصرا بشكل رئيس على كل من الدين ،ورأس المال المدفوع،
وبيع الذمم المدينة ،واالحتياطيات ،والمخصصات .كما يؤدي تركز مصادر دين شركات التمويل إلى جعل هذه
الشركات عرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة الناشئ عن تغير الفائدة بين المصارف ،األمر الذي قد ينتج عنه في
نهاية المطاف ارتفاع أسعار التمويل على األسر والشركات التي تعتمد على شركات التمويل كمصدر للئتمان.
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أما عن مؤشرات أداء هذا القطاع في السعودية ،فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى  8.1في المائة في نهاية
عام  2020مقابل  13.0في المائة في نهاية عام  ،2019ويعزى السبب الرئيس للنخفاض إلى حزم الدعم الحكومي
لمواجهة أثر جائحة فيروس كورونا .أما فيما يخص ربحية هذا القطاع فقد إنخفض كل من معدل العائد على األصول
ومعدل العائد على حقوق الملكية في نهاية عام  ،2020إذ بلغا حوالي  1.9في المائة و 4.9في المائة على التوالي،
مقارنة مع  3.5في المائة و 7.5في المائة على التوالي في العام السابق ،ويعزى هذا التراجع إلى أثر جائحة فيروس
كورونا على القطاع.
أما في سلطنة عُمان فقد تطور حجم الموجودات لدى كل من شركات التمويل وشركات التأجير التمويلي بنسبة 4.4
في المائة ليبلغ  2,900مليون دوالر في عام  ،2018لكن نسبة أصول هذا القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي
تراجعت من  3.93في عام  2017في المائة الى  3.66في المائة في عام  ،2018وقد بلغ حجم محفظة القروض
لدى كل من شركات التمويل وشركات التأجير التمويلي  2,898مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2018مسجلة
نموا بنسبة  2.6في المائة مقارنة بالعام المنقضي .أما بخصوص جودة المحفظة فقد بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى
إجمالي اإلئتمان  12في المائة في نهاية عام  2018مقابل  8.6في المائة في العام السابق .وتعد نسبة الديون المتعثرة
مرتفعة إذا ما قورنت بالقطاع المصرفي باعتبار ان التمويل الممنوح من شركات التمويل والتأجير التمويلي موجه
أساسا نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة .كما أن قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي بحاجة إلى تعزيز قدرته
على تحليل اإلئتمان وإدارة المخاطر وبما يخفض من مخاطر اإلئتمان .أما فيما يخص مؤشرات أداء هذا القطاع،
فقد بلغ كل من معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق المساهمين  2.0في المائة و 7.6في المائة
في نهاية عام  2018مقابل  4.1في المائة و 15.9في المائة على التوالي للعام السابق .ويعزى تراجع أرباح هذا
القطاع بشكل رئيس إلى إرتفاع تكلفة اإلقراض وارتفاع المصاريف التشغيلية.
وفي دولة فلسطين ،تقوم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالرقابة واإلشراف على شركات التأجير التمويلي استنادا
ألحكام المادة ( )3من قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة  ،2004كما أن المادة ( )7من "قرار بقانون
رقم ( )6لسنة  2014بشأن التأجير التمويلي" حددت مهام الهيئة في الرقابة والتنظيم واإلشراف على نشاط التأجير
التمويلي.
تتمثل التحديات الحالية التي تواجه شركات التاجير التمويلي في التوســع وإحداث إختراق ،وذلك بقيام أحد الشركات
العالمية في اإلستثمار في السوق الفلسطيني ورفع مستوى التعامالت في نشاط وعقود التأجير التمويلي .إضافة إلى
قيام الشركات القائمة بالتوسع فــي القطاعــات اإلنتاجية والعقاريــة واإلنشــائية ،وهي تواجه تحديات في ذلك نظرا
لعــدم إكتمــال التعليمات المنظمـة لتسجيل األموال غير المنقولة والمستأجرة تأجيرا تمويليا ،وعــدم وجــود
تعليمــات بمــا يخــص استفادة المؤجر مــن اإلعفاءات الضريبية الممنوحة للمستأجر ،كاإلعفاء الجمركي
للستثمار ،أو التأجير التمويلي لذوي االحتياجات الخاصة.
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إ ضافة الى ذلك ،تواجــه شركات التأجيــر التمويلي العاملة في فلسطين صعوبة الوصول إلــى مصــادر تمويل
مسـتدامة ،للمسـاهمة فـي التوسـع بعملياتهـ ا ،إضافـة إلى عــدم توفر الوعــي التــام بهــذا الخيــار التمويلي وأهميتــه
بيــن المواطنين وأصحاب المشاريع.
فيما يخص أهم المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع ،فقد شكلت نسبة حجم األصول إلى إجمالي أصول القطاع المالي
في فلسطين حوالي  0.9في المائة في نهاية عام  ،2020أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد
بلغت  1.0في المائة في نهاية عام  ،2020كما بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل الهيئة  9شركات
في نهاية عام  ،2019علما أن عددها بلغ  13شركة في نهاية عام  .2018وقد بلغت قيمة إجمالي استثمار العقود
المسجلة لدى هيئة سوق المال الفلسطينية ،ما يقارب  44.4مليون دوالر في نهاية سبتمبر  ،2020بواقع  995عقدا.
في حين بلغ ما يقارب  90.9مليون دوالر أمريكي ،بواقع  1,998عقدا ،كما في نهاية عام  ،2019مقابل 92.1
مليون دوالر ،بواقع  1,645عقدا كما في نهاية عام  ،2018أي أن إجمالي قيمة العقود إنخفضت بنسبة  1.3في
المائة مقارنة مع نهاية العام  ،2018بينما كان هناك زيادة بنسبة  21.5في المائة في عدد العقود المسجلة لدى الهيئة.
وما زالت المركبات تشكل الحصة األكبر من محفظة التأجير التمويلي ،حيث شكلت ما نسبته  83في المائة من
إجمالي قيمة العقود في نهاية عام  ،2019مقارنة مع ما نسبته  78في المائة في العام  .2018أما الشاحنات
والمركبات الثقيلة ،فشكلت ما نسبته  9في المائة في نهاية عام  2019مقارنة بنسبة  12في المائة من العام السابق.
من جانب آخر ،إستحوذ قطاع األفراد على ما نسبته  57.7في المائة من إجمالي قيمة العقود المسجلة كما في نهاية
عام  ،2019في حين أن قطاع الشركات إستحوذ على  42.3في المائة لنفس الفترة .علما أن قطاع الشركات كانت
حصته أكبر في نهاية عام  ،2018إذ بلغت  55.3في المائة من قيمة العقود المسجلة مقابل  44.7في المائة لقطاع
األفراد لنفس الفترة.
من جهة أخرى ،وفيما يخص قطاع تمويل الرهن العقاري في فلسطين ،وتقوم هيئة سوق رأس المال بالرقابة
واإلشراف على شركات تمويل الرهن العقاري استنادا ألحكام المادة ( )3من قانون هيئة سوق رأس المال رقم
( )13لسنة .2004
ال زال السوق األولي لتمويل الرهن العقاري يواجه تحديات ،تتمثل بعدم وجود شركات تمويل رهن عقاري
متخصصة ،حيث يقتصر التعامل في السوق األولي على البنوك فقط ،وتعتمد بعض البنوك على مصادرها الذاتية
للتمويل في عمليات اإلقراض العقاري ،في حين تلجأ البنوك األخرى إلى إعادة تمويل قروضها من خالل السوق
الثانوي لتمويل الرهن العقاري ،حيث يعمل في هذا السوق شركتان هما "شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري"
التي أسست كشركة مساهمة عامة عام  ،1999والشركة التابعة لها "شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية".
كذلك تعد البيئة التشريعية المنظمة لعمل شركات تمويل الرهن العقاري تحديا آخر يواجه هذا القطاع .إضافة
لمحدودية االراضي المسجلة رسميا في دوائر تسجيل األراضي ،وكذلك انتشار وتوسع قطاع التمويل العقاري غير
الرسمي (أي المباشر من قبل المطورين العقاريين).
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أما السوق الثانوي فمصادر تمويله محدودة ،وذلك بسبب عدم إقبال شركات إعادة التمويل على إصدار سندات
القرض أو السندات المدعومة بموجودات عقارية ،علما بأن السندات المدعومة بموجودات عقارية تحتاج إلى قانون
خاص بها إلصدارها.
فيما يخص أبرز مؤشرات هذا القطاع ،فقد بلغ إجمالي أصول شركات التمويل العقاري نهاية العام  2019حوالي
 38.4مليون دوالر ،أما إجمالي رأس المال فقد بلغ  15مليون دوالر ،فيما بلغ معدل العائد على األصول في نهاية
 2019حوالي  1.79في المائة ،في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية  3.6في المائة في نهاية نفس العام.
وفي دولة قطر ،بلغت موجودات شركات التمويل في نهاية عام  2020حوالي  993مليون دوالر ،مقابل 1,097
اإلسالمي التي
مليون دوالر في نهاية عام  ،2019أي بمعدل إنخفاض بلغ  9.5في المائة .كما بلغت أنشطة التمويل ٍ
تقدمها شركات التمويل المرخصة في قطر حوالي  773مليون دوالر في نهاية عام  ،2020مقابل  850مليون
دوالر في نهاية عام  ،2019أي بمعدل إنخفاض بلغ  8.7في المائة .بالنسبة لحقوق المساهمين فقد بلغ  651مليون
دوالر في نهاية عام  ،2020مقابل  698مليون دوالر في نهاية عام  ،2019أي بمعدل تراجع بلغ  6.7في المائة.
وفي دولة الكويت يقوم بنك الكويت المركزي بالرقابة على شركات االستثمار التقليدية واإلسالمية فيما يخص نشاط
التمويل فقط ،وقد استمرت شركات االستثمار التقليدية -البالغ عددها  26شركة -بتقديم خدماتها المالية .وقد بلغ حجم
موجودات هذه الشركات في نهاية الربع الثالث من عام  2020حوالي  8,569.6مليون دوالر أمريكي (علما أن
حجم الموجودات للربع الثالث من عام  2019بلغ حوالي  8,778.4مليون دوالر أمريكي) ،مقابل حوالي 8,913
مليون دوالر و 9,096مليون دوالر و 9,791مليون دوالر في نهاية األعوام  2019و  2018و 2017على التوالي،
ويعزى هذا التراجع الطفيف في حجم الموجودات إلى إنخفاض عدد شركات اإلستثمار التقليدية من  29شركة في
نهاية عام  2018إلى  27شركة في نهاية عام  ،2019ومن ثم إنخفض إلى  26شركة في الربع الثالث من عام
 .2020وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات القطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي
موجودات القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2020حوالي  6.8في المائة و 18.4في المائة على التوالي.
من جانب آخر ،بلغ حجم التسهيالت االئتمانية المقدمة من هذه الشركات حوالي  938.2مليون دوالر في نهاية الربع
الثالث من عام  ،2020مقابل  1,057.5لنفس الفترة من عام  ،2019علما أن حجم التسهيالت اإلئتمانية بلغ حوالي
 1,028مليون دوالر و 1,017مليون دوالر و 1,045مليون دوالر في نهاية األعوام  2019و 2018و 2017على
التوالي ،في حين بلغ حجم استثمارات هذه الشركات حوالي  3,020مليون دوالر في نهاية الربع الثالث من عام
 ،2020مقابل حوالي  3,098لنفس الفترة من عام  ،2019في حين بلغ حجم اإلستثمارات حوالي  3,192مليون
دوالر و 3,030مليون دوالر و 2,980مليون دوالر في نهاية األعوام  2019و 2018و 2017على التوالي .أما
شركات االستثمار اإلسالمية والبالغ عددها  32شركة ،فقد بلغ حجم موجوداتها  11,009مليون دوالر في نهاية
الربع الثالث من عام  2020مقابل  11,234لنفس الفترة من عام  ،2019هذا وقد بلغ حجم موجودات هذه الشركات
 11,694مليون دوالر و 11,099مليون دوالر و 12,810مليون دوالر في نهاية األعوام  2019و 2018و.2017
علما أن عدد شركات االستثمار اإلسالمية بلغ  39شركة و 37شركة و 35شركة في األعوام  2017و2018
و 2019على التوالي ،ثم إنخفض إلى  32شركة في نهاية الربع الثالث من عام  2020كما سبق وأن ذكرنا .وقد بلغ
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حجم التمويل المقدم من هذه الشركات حوالي  967مليون دوالر في نهاية الربع الثالث من عام  2020مقابل حوالي
 1,061مليون دوالر في نهاية نفس الفترة من عام  ،2020علما أنه حجم التمويل بلغ حوالي  1,072مليون دوالر
في نهاية عام  ،2019مقابل حوالي  939مليون دوالر و 973مليون دوالر في نهاية عامي  2018و 2017على
التوالي ،أما حجم االستثمارات المالية فقد بلغ حوالي  2,345مليون دوالر في نهاية الربع الثالث من عام ،2020
مقابل حوالي  2,535مليون دوالر لنفس الفترة من عام  ،2019علما أن حجم اإلستثمارات بلغ حوالي 2,732
مليون دوالر في نهاية عام  ،2019مقابل حوالي  2,610مليون دوالر و 2,706مليون دوالر في نهاية عامي 2018
و 2017على التوالي.
وفي الجمهورية اللبنانية ،بلغ حجم موجودات قطاع التمويل واإلقراض بما في ذلك شركات التمويل التأجيري
 1,134مليون دوالر عام  2019مقابل  1,370مليون دوالر في عام  ،2018علما أن حجم الموجودات بلغ 1,421
مليون دوالر و 1,316مليون دوالر في نهاية عامي  2017و 2016على التوالي ،علما أن حجم موجودات قطاع
التمويل واإلقراض شكل ما نسبته  0.6في المائة من إجمالي موجودات القطاع المالي في لبنان .هذا وقد بلغت نسبة
مديونية القطاع المالي غير المصرفي (شركات تمويل ومؤسسات تمويل أصغر) تجاه القطاع المصرفي  1في المائة
من إجمالي التسهيالت الممنوحة.
وفي دولة ليبيا توجد شركة واحدة في الوقت الحالي تزاول نشاط التأجير التمويلي ،وهي بصدد تصحيح أوضاعها
بشأن خضوعها لرقابة مصرف ليبيا المركزي وليس لوزارة االقتصاد كما كان في السابق ،كذلك تقدمت بعض
المصارف بطلبات لمصرف ليبيا المركزي للموافقة على تأسيس شركات تأجير تمويلي والزالت هذه الطلبات قيد
الدراسة.
في جمهورية مصر العربية ،بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة التي تزاول نشاط التأجير التمويلي  44شركة في
نهاية عام  ،2020وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو  58.9مليار جنيه ( 3.7مليار دوالر) خالل عام ،2020
مقارنة بـ  55.9مليار جنيه ( 3.5مليار دوالر) خالل عام  ،2019بمعدل ارتفاع بلغ نحو  5.4في المائة .وقد ترجع
هذه الزيادة السنوية المحدودة إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويلي نتيجة لتأثر األنشطة االقتصادية بتداعيات جائحة
كورونا.
من جانب آخر ،يعد سوق التخصيم في مصر أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته ،وعلى
وجه األخص في تخصيم ا لحقوق المالية قصيرة األجل ،وبالرغم من اآلثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط
االقتصادي بوجه عام ،إال أن نشاط التخصيم قد واصل االرتفاع ،محققا معدل نمو سنوي قدره  6.6في المائة ،حيث
بلغت قيمة األوراق المخصمة  11.3مليار جنيه ( 716.8مليون دوالر) خالل عام  ،2020مقارنة بـ  10.6مليار
جنيه ( 672.4مليون دوالر) خالل العام السابق.
فيما يخص قطاع اإلستثمار العقاري ،فتنبع أهميته في مصر من تأثيره وإرتباطه بالعديد من الخدمات واألدوات
المالية ،مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق ،إضافة إلى صناديق اإلستثمار العقاري .ووصل عدد
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الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري في السوق المصري  15شركة بنهاية عام ( 2020منها شركة واحدة
إلعادة التمويل العقاري).
في هذا اإلطار ،قامت شركات التمويل العقاري بمنح  3.4مليار جنيه ( 215.7مليون دوالر) لعمالئها خالل عام
 ،2020مقارنة بحوالي  2.6مليار جنيه ( 164.9مليون دوالر) تمويالت ممنوحة خالل عام  ،2019بمعدل ارتفاع
بلغ نحو  31في المائة  .وقد ترجع هذه الزيادة السنوية إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر األنشطة
االقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
وفي المملكة المغربية ،تضم شركات التمويل  13شركة متخصصة في قروض االستهالك و 7شركات تقوم بتوزيع
قروض اإليجار .وتنشط باقي الشركات في مجاالت القروض العقارية والكفالة وتحصيل وشراء الديون .وتمثل
شركات قروض االستهالك حوالي  48في المائة من مجموع أصول شركات التمويل ،مقابل  42في المائة لشركات
قروض اإليجار والباقي تتقاسمه الشركات األخرى .تجدر اإلشارة إلى أن الشركات المتخصصة في قروض
اإلستهالك تقدم عدة منتجات وخدمات ،نذكر منها :قروض عقارية ،وتحصيل وشراء الديون ،وكفاالت ،وتمويالت
أخرى.
في نهاية عام  ،2019ارتفع مجموع أصول شركات التمويل بنسبة  4.6في المائة إلى ما يقارب  13مليار دوالر،
مقارنة بنسبة  5.0في المائة في العام السابق .ويظهر هيكل الموارد عام  2019انخفاضا في مديونية هذه الشركات
تجاه المصارف إلى  48في المائة ،لصالح سندات الدين المصدرة والتي ارتفعت إلى  22في المائة .أما على صعيد
المردودية ،فقد ارتفع العائد الصافي البنكي لشركات التمويل بنسبة  1.1في المائة مقابل  5.4في المائة في عام
 ،2018كما ناهز متوسط العائد على األصول لهذه الشركات نسبة  1.3في المائة ،ومتوسط العائد على األموال
الذاتية نسبة  14في المائة .تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي تمويل السنة المالية  2019بلغ حوالي  16.7مليار درهم
مغربي ( 1,759.7مليون دوالر) بزيادة بلغت  5.8في المائة مقارنة بعام  .2018وقد بلغت كل من نسبة إجمالي
موجودات القطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي
في عام  2020حوالي  2.9في المائة و 6.2في المائة على التوالي.
إضافة إلى ما سبق ،فقد صادق البرلمان (مجلس المستشارين) في يناير  2021على قانون جديد حول التمويل
التعاوني أوالجماعي ( ،)Crowdfindingوهي آلية جديدة لتمويل المشاريع ،تتم من خالل جمع تمويالت
المساهمين عبر منصة إلكترونية ،بهدف تمويل المبادرات سواء ربحية أو غير ربحية.
قطاع شركات الصرافة

18

يعتبر قطاع شركات الصرافة قطاعا هاما في الدول العربية ،حيث يلعب القطاع دورا فاعال في االقتصاد من خالل
تلبية اإلحتياجات المحلية من العمالت األجنبية لمجموعة متنوعة من المعامالت اإلقتصادية غير المنظورة مثل

 18مصدر البيانات :المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
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السفر إلى الخارج ألغراض السياحة أو التعليم أو الصحة .ولكن أهم دور تؤديه هذه الشركات هو تحويل األموال
من قبل المقيمين في الخارج إلى عائالتهم في بلدانهم األصلية ،ونظرا لمحدودية البيانات الرسمية المنشورة لهذا
القطاع ،نستعرض فيما يلي تطورات هذا القطاع في بعض الدول العربية.
في المملكة األردنية الهاشمية بلغ عدد شركات الصرافة  129شركة (و 157فرعا موزعة في كافة محافظات
المملكة) في عام  2019مقابل  138شركة في عام  ،2018وقد بلغ حجم قطاع شركات الصرافة حوالي  236مليون
دوالر كما في نهاية عام  2019مقابل  220مليون دوالر في نهاية عام  ،2018أي بنسبة نمو بلغت  7.2في المائة،
وقد بلغت كل من نسبة إجمالي موجودات القطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي ونسبة إجمالي موجودات
القطاع إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2019حوالي  0.3في المائة و 0.5في المائة على التوالي ،أما إجمالي
رؤوس األموال لهذه الشركات فقد بلغ  138.6مليون دوالر في عام  2019مقابل  135.7مليون دوالر في نهاية
عام  ،2018أي بنسبة نمو بلغت  2.1في المائة .وفيما يخص حجم مشتريات ومبيعات هذا القطاع فقد بلغ خالل عام
 2019حوالي  10.6و 10.8مليار دوالر على التوالي ،أ ما عن مستوى أداء هذه الشركات ،فقد بلغ كل من معدل
العائد على رأس المال ومعدل العائد على الموجودات خالل عام  2019حوالي  2.4في المائة و 1.3في المائة على
التوالي ،مقابل  3.1في المائة و 1.8في المائة خالل عام .2018
تجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي يمارس رقابته على القطاع الصيرفي مكتبيا وميدانيا ،حيث تتمثل الرقابة
المكتبية بشكل رئيس بدراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الدورية والقوائم المالية المدققة للشركات وتقديم التوصيات
المناسبة بشأنها ،في حين تتمثل الرقابة الميدانية بشك ٍل رئيس في قيام فرق التفتيش بالتحقق ميدانيا من مدى التزام
الشركات العاملة في القطاع بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تعد اإلمارات مركزا عالميا لتحويل العمالت ونقل األموال من الشرق األوسط
وآسيا وإفريقيا ،بفضل العمالة الوافدة ،ونمو األعمال والسياحة .وبلغت قيمة تحويالت العاملين الصادرة باتجاه
بلدانهم في عام  2020حوالي  156.8مليار درهم (حوالي  42.7مليار دوالر) ،استحوذت شركات الصرافة على
 72.1في المائة منها ،فيما تنفذ البنوك البقية .وقد بلغ عدد شركات الصرافة  97شركة في نهاية عام  ،2020مقابل
 104شركات و 123شركة في نهاية عام  .2019تمثل التحويالت الشخصية الموجهة للخارج ،تحويالت المغتربين
وكذلك تحويالت المواطنين الشخصية .وخالل عام  ،2020تراجعت التحويالت بما قيمته  8.3مليار درهم مقارنة
الفترة نفسها من عام  ،2019وهو ما يعزى بشكل رئيس ،إلى انخفاض التحويالت الشخصية الموجهة للخارج ،التي
جرى تسويتها من خالل شركات الصرافة بنسبة  13.8في المائة أو  18.1مليار درهم .وفي الوقت نفسه ،سجلت
التحويالت الشخصية الموجهة للخارج ،والتي جرت تسويتها من خالل البنوك زيادة بنسبة  28.8في المائة أو 9.8
مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام .2019
وفي مملكة البحرين تشمل المؤسسات المالية غير المصرفية في البحرين مؤسسات الصرافة المتخصصة في التحويالت
المالية السريعة والموثوقة وصرف العمالت ،والتي تقدم خدماتها للفراد والشركات والمؤسسات في مجال استبدال
العمالت والتحويالت المالية .واعتبارا من ديسمبر  ،2018كان هناك  19مؤسسة مرخصة للصرافة ،وكلهم مدرجون
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محليا .ويشهد سوق الصرافة والتحويالت المالية في البحرين نموا خالل السنوات القليلة الماضية ،مما يشجع شركات
الصرافة على التوسع ،وقد بلغ حجم موجودات قطاع شركات الصرافة في نهاية عام  2020حوالي  248مليون دوالر،
مقابل  271مليون دوالر في نهاية عام  ،2019أي بمعدل إنخفاض بلغ  8.2في المائة ،وذلك نتيجة لتراجع بندي النقد
والموجودات األجنبية .في المقابل إرتفع رأس المال واإلحتياطي لدى شركات الصرافة في البحرين بمعدل  3في المائة
في نهاية عام  ،2020إذ بلغت قيمة إجمالي رأس المال واإلحتياطي في نهاية عام  2020حوالي  229.4مليون دوالر
أمريكي ،مقابل  228.8مليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2019
وفي الجمهورية التونسية صدر منشور البنك المركزي عدد  7لسنة  2018المتعلقة بممارسة نشاط الصرف اليدوي
من قبل األشخاص الطبيعيين من خالل فتح مكاتب الصرافة .وقد حصل  54مكتب صرافة على موافقة البنك
المركزي لمزاولة أعمال الصرافة في عام  ،2019ومن المنتظر أن يدخل عدد أكبر من المكاتب في نشاط الصرف
اليدوي.
وفي دولة فلسطين يعتبر قطاع الصرافة ركنا أساسيا من عناصر االستقرار المالي في فلسطين كون شركات
الصرافة تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الجمهور من العمالت المختلفة ،فضال عن تقديم الخدمات األخرى
"تحويل األموال ،شراء الشيكات" ،كما تلعب دورا مهما في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالية
لكافة المناطق في فلسطين .وسعيا من سلطة النقد بشكل مستمر لتطوير المنهجيات واألدوات الرقابية بما يتالءم مع
التطورات الرقابية والتكنولوجية ،فقد قامت بتطوير نظام آلي لتسهيل عمليات الرقابة المكتبية والميدانية على قطاع
الصرافين ،وذلك من أجل تحسين كفاءة هذه العمليات وتحسين فعالية مخرجاتها.
يتم اإلشراف على قطاع الصرافة بموجب أحكام القرار رقم ( )41لسنة  2016والتعليمات الرقابية المنظمة للعمل
الصيرفي ،وتم خالل العام  2020إصدار تعليمات رقم ( )2020/29بشأن تنظيم عمل الصرافين كوكالء لمقدمي
خدمات الدفع .وتهدف سلطة النقد من الرقابة على القطاع إلى مجموعة من األهداف فيما يلي أهمها:
. 1المساهمة في إستراتيجية الشمول المالي وتعزيز اإلستقرار المالي.
. 2حماية حقوق جمهور المواطنين المتعاملين مع الصرافين (حماية المستهلك).
. 3تنظيم العالقة ما بين المصارف والصرافين .
. 4ربط اشكال ومتطلبات الترخيص بالخدمات المقدمة.
. 5حماية القطاع الصيرفي بشكل عام.
وقد شكلت نسبة حجم األصول إلى حجم أصول القطاع المالي في فلسطين حوالي  0.4في المائة في نهاية عام
 ،2020أما نسبة حجم األصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت  0.5في المائة في نهاية عام  ،2020وقد بلغ
عدد محال وشركات الصرافة العاملة والمرخصة في فلسطين  244محل /شركة ،منها  208محل /شركة في الضفة
و 36محل /شركة في قطاع غزة ،كما تجدر اإلشارة بأن عدد شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحواالت في فلسطين
بلغ  70شركة ،وتعمل  14شركة صرافة كوكالء لشركات خدمات الدفع اإللكتروني في فلسطين.
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كذلك بلغ إجمالي حقوق الملكية لقطاع الصرافة كما في نهاية العام  2020حوالي  69.9مليون دوالر أمريكي،
وإجمالي موجوداته  79.1مليون دوالر أمريكي ،محققا أرباح بما قيمته  2.4مليون دوالر أمريكي ،وقد بلغ حجم
السيولة ما يعادل  49.5مليون دوالر أمريكي .كما بلغ حجم عمليات بيع العمالت المنفذة من خالل الصرافين مع
الجمهور حوالي  2,404.5مليون دوالر أمريكي ،وبلغ حجم عمليات بيع العمالت المنفذة من الصرافين مع
المصارف والصرافين حوالي  571مليون دوالر أمريكي ،أما فيما يتعلق بالحواالت المالية فقد بلغ حجم الحواالت
المالية الصادرة من خالل الصرافين  224.5مليون دوالر أمريكي ،بينما بلغ حجم الحواالت المالية الواردة 450.4
مليون دوالر أمريكي.
وفي دولة قطر بلغ حجم أصول قطاع شركات الصرافة في قطر حوالي  567.9مليون دوالر في نهاية عام ،2020
مقابل  623.6مليون دوالر في نهاية عام  ،2019أي بنسبة إنخفاض بلغت  9.0في المائة .في حين إرتفع رأس
المال المدفوع للقطاع من  211.5مليون دوالر في نهاية عام  2019إلى  218.4مليون دوالر في نهاية عام .2020
أما عن مؤشرات أداء القطاع فقد كانت جيدة ،إذ إرتفعت األرباح المدورة للقطاع من  40.7مليون دوالر في نهاية
عام  2019إلى  54.0مليون دوالر في نهاية عام  ،2020وكذلك إرتفعت نسبة حقوق المساهمين من  307.7مليون
دوالر في نهاية عام  2019إلى  335.3مليون دوالر في نهاية عام  ،2020محققة نموا بمعدل  9.0في المائة.
وفي دولة الكويت بلغ عدد شركات الصرافة  38شركة في نهاية عام  2020مقابل  40شركة صرافة في نهاية عام
 ،2019وقد بلغ حجم أصول هذا القطاع نحو  805.9مليون دوالر في نهاية عام  ،2020مقابل حوالي 752.5
مليون دوالر في نهاية عام  2019أي بمعدل نمو بلغ نحو  7.1في المائة ،وقد شكلت نسبة حجم األصول إلى حجم
أصول القطاع المالي في الكويت حوالي  0.3في المائة في نهاية عام  ،2020أما نسبة حجم األصول إلى الناتج
المحلي اإلجمالي فقد بلغت  0.8في المائة في نهاية عام  .2020وقد عوضت شركات الصرافة تراجع أرباحها في
عام  ،2019الذي تراجع آنذاك بنسبة  2.3في المائة مقارنة بعام  ،2018إال أنها تضاعفت تقريبا في نهاية األشهر
التسعة األولى من عام  2020مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2019حيث حققت هذه الشركات أرباحا بلغت حوالي
 83.9مليون دوالر في التسعة أشهر األولى من عام  2020مقابل  45.0مليون دوالر لنفس الفترة من عام ،2019
علما أن هذه الشركات حققت صافي أرباح حوالي  59.1مليون دوالر في نهاية عام  2019مقابل حوالي 60.5
مليون دوالر في نهاية عام  ،2018وقد ارتفع صافي أرباح الشركات بشكل أساسي بسبب ارتفاع إيرادات بيع
العمالت من جهة ،وتراجع المصروفات اإلدارية والمصرفية من جهة أخرى ،األمر الذي يشير إلى كفاءة هذه
الشركات بتحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسية.

الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية
كدرس مستفاد من األزمة المالية العالمية في عام  ،2008برزت الحاجة إلى تنظيم كافة مؤسسات القطاع المالي
غير المصرفي وخصوصا شركات التمويل بكافة أنواعها (بما في ذلك صيرفة الظل  .)Shadow Bankingفغياب
البيانات الالزمة حول القطاع وعدم توفر المتابعة والرقابة الكافية عليه ،قد يترتب عنه نشوء فقاعات أصول ومخاطر
نظامية تؤثر سلبا على اإلستقرار المالي .وعليه ،من األهمية بمكان ،قيام السلطات الرقابية بدراسة واقع هذا القطاع
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وتعريف نشاطه وتحدياته بشكل دقيق مع التركيز على توفير بيانات دقيقة تمكن من متابعة القطاع ،وذلك للوقوف
على حجمه ومخاطره .كما يتطلب األمر تنسيق أكبر بين مختلف السلطات اإلشرافية والرقابية على القطاع المالي
والمصرفي .في هذا السياق ،إن أساليب الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي قد تختلف من دولة عربية إلى
أخرى (مثل باقي دول العالم) ،فبعض الدول أوكلت مهام الرقابة على معظم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي
إلى البنك المركزي ،في حين أن بعض الدول لديها هيئات رقابية متعددة على القطاع ،مع وجود تنسيق فيما بينها،
حيث إن التنسيق بين السلطات الرقابية واإلشرافية أساس لنجاح قياس المخاطر الناشئة عن القطاع المالي غير
المصرفي بشكل فعال ،على أن تتوفر لدى الجهة الرقابية القدرة والصالحية واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر
القطاع بما يعزز من االستقرار المالي.
في هذا السياق ،في حال كان التوجه اإلشرافي في الدولة ،لوجود هيئات إشرافية مستقلة متعددة على القطاع المالي
غير المصرفي ،من المناسب التنسيق بين المصرف المركزي وهذه الهيئات ،قد يكون من خالل توقيع مذكرات
تفاهم بخصوص الجوانب التي تهم المصرف المركزي ،مثل قضايا المخاطر النظامية (بما في ذلك مخاطر العدوى)،
وحماية المستهلك المالي ،والشمول المالي ،واإلستقرار المالي .كذلك تبرز أهمية تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة
استقرار مالي داخل المصرف المركزي وبرئاسته ،على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وهيئة
األوراق المالية وهيئة التأمين والسلطات اإلشرافية على المؤسسات المالية غير المصرفية ،للتنسيق بين السياسة
النقدية والسياسة المالية والسياسة اإلحترازية الجزئية والكلية وقياس مخاطر قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية
بالقدر الكافي .إضافة إلى تعزيز فعالية السياسة اإلحترازية الكلية والتطبيق األمثل ألدواتها .يبين الشكل ()19-4
والجدول ( )1-4تفاصيل شكل الرقابة على مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية.

شكل ( :)19-4السلطات الرقابية على مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية
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الخالصة
إنطالقا مما تقدم ،يمكن اإلستنتاج بأن القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ،وإن كان حجمه النسبي قليل
بالمقارنة مع المجموعات اإلقليمية األخرى ،وبالمقارنة مع حجم القطاع المصرفي في الدول العربية ،إال أنه قطاع متين
ومستقر وال يستدعي القلق بالرغم من الظروف والتحديات التي تواجهها بعض الدول العربية ،إضافة إلى األثر العميق
ألزمة فيروس كورونا المستجد وإنعكاساتها على إقتصادات الدول العربية.
من جانب آخر ،وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله األعضاء في مجال اإلصالحات االقتصادية
والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز اإلستقرار المالي في المنطقة العربية ،ولتعزيز اإلهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي
في الدول العربية ،ودوره في الشمول المالي والتنمية اإلقتصادية ،وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها ،قام
الصندوق خالل عام  2021بإصدار المبادئ اإلرشادية حول تعزيز الدور اإلشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع
مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية (ملحق  .)1حيث تضمنت المبادئ اإلرشادية مجموعة من
التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية ،حيث
تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ،بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة
لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يفترض أن تخضع إلشرافه ،والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في
الدولة ،للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.
كما أكدت المبادئ على ضرورة تحديد المتطلبات اإلشرافية للقطاع المالي غير المصرفي ،بما يشمل بحد أدنى :متطلبات
الترخيص والتفرع ،والحوكمة ،ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة ،واإلمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وخطط اإلحالل والتعاقب الوظيفي ،واإلفصاح ،والبيانات والتقارير الدورية ،وإعداد وإعتماد خطط معتمدة
من اإلدارة العليا للمصرف المركزي ،حول كيفية تنفيذ المهام الخاصة بالتفتيش الميداني والرقابة المكتبية على المؤسسات
المالية غير المصرفية ،ومؤشرات تقييم أدائها.
كذلك أوصت المبادئ بأهمية قيام إدارات اإلستقرار المالي في المصارف المركزية بتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن
القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستمر ،والنظر في وضع األطر المالءمة لتوسيع قاعدة البيانات لدى شركات
المعلومات اإلئتمانية لتشمل عمليات مؤسسات وشركات القطاع المالي غير المصرفي .على صعيد آخر ،أشارت المبادئ
اإلرشادية إلى أهمية قيام المصرف المركزي بتوسيع شمولية نطاق حماية المستهلك المالي في المصارف المركزية،
بحيث تغطي كافة عمالء القطاع المالي غير المصرفي ،وإلزام مؤسسات القطاع بإنشاء وحدات شكاوى ،وتطبيق
التعليمات في هذا الشأن.
إضافة لما تقدم ،تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا القطاع المالي غير المصرفي ،أهمها المتطلبات
الرقابية واإلحترازية ،ومنظومة إدارة المخاطر ،واختبارات األوضاع الضاغطة الكلية والجزئية ،وخطط استمرارية
العمل ،وخطط التعافي ،والتقنيات المالية الحديثة ،والشمول المالي الرقمي ،وإدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ
وغيرها من الجوانب التي تعزز من اإلستقرار المالي.
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الفصل ال ام
تبارات ال

ط (التحمل) و تا

ا ل مستو ال ا المصرفي في الدول العربية

تعد إختبارات الضغط أداة من أدوات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي وفقا للدعامة الثانية من مقررات بازل II
لكفاية رأس المال ،حيث تستخدم لتقييم قدرته على مواجهة المخاطر والصدمات في ظل الظروف اإلستثنائية الضاغطة،
وتهدف هذه اإلختبارات إلى تقييم الوضع المالي للبنك الواحد ،وكذلك القطاع المصرفي ككل من خالل قياس مستوى
تأثير السيناريوهات الشديدة ولكن ممكنة الحدوث على كل من كفاية رأس المال والربحية والسيولة ،حيث يتمثل الهدف
النهائي لتلك اإلختبارات في تعزيز اإلجراءات الوقائية ومؤشرات التحوط اإلحترازية في مواجهة الصدمات واألزمات
المفاجئة ،من خالل تقدير حجم رأس المال اإلضافي أو مستويات السيولة الالزمة الستيعاب الخسائر المترتبة على هذه
الصدمات ،ومن ثم دعم اإلستقرار المالي.
وعلى مستوى البنوك المنفردة ،تساهم إختبارات الضغط في عملية تطوير خطط الطوارئ للتعامل مع المخاطر المختلفة
المصاحبة للظروف غير المواتية كتدعيم رأس المال ،وتفعيل أدوات تخفيف المخاطر ،وذلك في إطار تعدد أنواع
المخاطر التي تواجهها البنوك ،حيث ينتج عن هذه اإلختبارات تقدير مخاطر اإلنكشافات المحتملة في ظل الظروف
اإلستثنائية ،مثل الخسائر المحتملة لزيادة معدالت اإلخفاق لعمالء اإلئتمان أو للمحفظة اإلستثمارية ،وبالتالي تمكين
البنوك من التحوط لمثل هذه الظروف من خالل تطوير إستراتيجيتها ،وتعديل سياسات المخاطر لديها ،وإعادة هيكلة
مراكزها لمواجهة الصدمات حال حدوثها ،إلى جانب تحديد مدى قدرة البنوك على إمتصاص صدمات السيولة المختلفة،
باإلضافة أنها تعمل كأداة لعملية التخطيط الرأسمالي من خالل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )، (ICAAP
كما تساعد البنك في تقدير حجم رأس المال المستقبلي الالزم توفيره لمواجهة المخاطر المختلفة.
من جانب آخر ،تعد إختبارات الضغط أحد أدوات اإلنذار المبكر لتنبيه البنوك المركزية إلى المخاطر غير المتوقعة
وآث ارها السلبية والتي قد تصل إلى مخاطر نظامية ،وتستخدم في تحديد نقاط الضعف في النظام المالي ،ومنها على
سبيل المثال ما يواجهه اإلستقرار المالي في الوقت الراهن من التحديات الناتجة عن اآلثار السلبية لجائحة فيروس
كورونا المستجد ،ومنها إحتمالية إرتفاع إخفاق العمالء من الشركات واألفراد ،وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على
مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي.
هذا وتشمل إختبارات الضغط اختبارات تحليل الحساسية التي تعتمد على تقييم تأثير أحداث إقتصادية أو مالية غير
مواتية على متغير واحد مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة عند مستواها ،مثل إرتفاع نسبة الديون غير المنتظمة،
أو التغيرات في أسعار الصرف أو العائد ،أو التغيرات في أسعار األسهم ،إلى جانب إختبارات تحليل السيناريوهات،
التي يتم من خاللها تقييم تأثير بعض الصدمات على عدة متغيرات في وقت واحد بناء على مجموعة من اإلفتراضات،
والتي تتدرج في درجة التأثير من األقل تأثيرا إلى األشد تأثيرا ،وتتنوع إختبارات تحليل السيناريوهات بين اإلختبارات
التي تعتمد على أحداث تاريخية ،واإلختبارات اإلفتراضية التي تشمل حدوث تغيرات جوهرية في المتغيرات المالية
أو اإلقتصادية الكلية ،وتقيس هذه اإلختبارات قدرة البنوك على إجتياز هذه السيناريوهات.
98

وتتعدد أنواع ومنهجيات اختبارات الضغط المطبقة بواسطة البنوك المركزية وسلطات النقد في الدول العربية ،فمنها
ما يعتمد على عامل واحد من عوامل المخاطر ،أو عدة عوامل في ذات الوقت ،كما تتعدد أنواع المخاطر التي تتضمنها
إختبارات الضغط مثل مخاطر اإلئتمان ،والتركز ،والسوق ،والسيولة ،والتشغيل ،وإنتقال العدوى بين البنوك،
وإختبارات الضغط الكلية ،وبصفة عامة تنقسم إلى إختبارات المالءة المالية والسيولة .وتقوم بعض الدول العربية
بتطبيق تلك اإل ختبارات على مستوى القطاع المصرفي بواسطة البنك المركزي ) ،(Top-down Approachفي
حين أن هذا اإلجراء يتم من خالل البنوك في دول أخرى ) ،(Bottom-up Approachوبناء على سيناريوهات
موحدة محددة بواسطة البنك المركزي ،وقد يكون مزيجا من المنهجين السابقين في عدد آخر من الدول .وتتدرج درجات
اإلفصاح عن نتائج تلك اإلختبارات في الدول العربية ،حيث تقوم بعض الدول بنشر نتائج تلك اإلختبارات في تقارير
اإلستقرار المالي الخاصة بها ،بينما يقتصر عدد آخر من الدول باإلفصاح عن المنهجية فقط.

أنواع إختبارات الضغط
يمكن تقسيم إختبارات الضغط إلى نوعين رئيسين كما يلي:
إختبارات تحليل الحساسية )(Sensitivity Analysis
يمثل هذا النوع الشكل المبسط من إختبارات الضغط ،حيث يتم من خاللها تقييم تأثير أحداث إقتصادية أو مالية غير
مواتيه على متغير واحد مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،وذلك بهدف الحكم على مدى حساسية الوضع المالي
للبنك لتلك األحداث ،وا لمقارنة مع حساسية المتغيرات األخرى ،وهو ما يساعد على تحديد المخاطر المختلفة وترتيب
تأثيرها على كفاية رأس المال ومستوى السيولة لدي البنك .وتساعد تلك اإلختبارات البنك على تحديد عوامل المخاطر
المتعلقة بمتغيرات اإلقتصاد الكلي مثل النمو اإلقتصادي وأسعار العائد وأسعار الصرف ،المخاطر المتعلقة باإلئتمان،
مخاطر التركز ،مخاطر التشغيل ومخاطر السيولة .هذا ويتم إجراء إختبارات تحليل الحساسية على عدة مستويات
داخل البنك ،سواء على المستوى الفردي أو الكلي.
إختبارات السيناريوهات )(Scenario Analysis
تعد هذه اإلختبارات أكثر تعقيدا من اختبارات الحساسية ،حيث يتم من خاللها تقييم تأثير أحداث اقتصادية أو مالية غير
مواتيه (عدة متغيرات في وقت واحد) بناء على مجموعة من اإلفتراضات ،والتي تشمل إنخفاض معدل النمو
االقتصادي ،إرتفاع مستويات البطالة ،التغير في معدالت التضخم ،التغير في سعر العائد ،التغير في أسعار النفط في
األسواق العالمية .ويمكن وضع اإلفتراضات سالفة الذكر على أساس تاريخي استنادا على أحداث جوهرية وقعت في
الماضي ،أو على أساس افتراضي استنادا إلى أحداث ممكنة الحدوث ،حتى إذا لم تكن حدثت بالفعل .وبشكل عام فإن
إختبارات السيناريوهات تهدف الي قياس التأثير السلبي للتغيرات االقتصادية والمالية الكلية على أوضاع البنك مثل
إرتفاع نسب الديون المتعثرة ،وبالتالي انخفاض ربحية البنك مما قد يؤثر على مالءته ،كما يمكن أن تشمل عوامل
أخرى قد تؤثر بصورة حادة على سيولة البنك بالعملة المحلية أو األجنبية.
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إختبارات الضغط وفقا ً ألنواع المخاطر
باإلضافة إلى ما سبق ،يمكن تقسيم إختبارات الضغط إلى إختبارات متعلقة بالمخاطر مثل مخاطر اإلئتمان ،ومخاطر
السوق ،ومخاطر السيولة ،ويمكن تطبيق كل نوع من اإلختبارات باستخدام عدة منهجيات تبدأ باألسلوب البسيط إلى
النماذج اإلحصائية عالية التعقيد ،ويختلف التطبيق حسب درجة توافر البيانات واإلمكانيات التقنية والبشرية المتاحة.
 .1مخاطر اإلئتمان
تهدف إختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر اإلئتمان إلى قياس تأثير مخاطر اإلئتمان على كل من الربحية وكفاية رأس
المال على مستوى البنك ،والقطاع المصرفي ،و ذلك باستخدام فرضيات تقيس أثر تدهور جودة محفظة اإلئتمان من
خالل تخفيض درجة التقييم اإلئتماني للعمالء ببعض القطاعات اإلقتصادية المعرضة لمخاطر ،أو تخفيض درجة التقييم
اإلئتماني لكافة العمالء بالمحفظة حسب درجة تأثرهم بالظروف اإلقتصادية المحيطة ،أو زيادة نسبة الديون المتعثرة
إلى إجمالي محفظة اإلئتمان بالبنك ،ويتم ترجمة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في صورة زيادة للمخصصات المكونة
المقابلة لمخاطر اإلئتمان ،والتي يمكن حسابها من خالل المعادلة ) (EL= PD x LGD19وذلك في حالة توافر بيانات
عن تلك المدخالت ،والتي تؤثر بدورها على قائمة الدخل ومعيار كفاية رأس المال.
فى إطار إختبارات الضغط الكلية (التي تهتم بتقييم المخاطر النظامية) ،يتم قياس مدى تأثر نسبة الديون المتعثرة
(كمؤشر لمخاطر اإلئتمان) ببعض المتغيرات اإلقتصادية والمالية مثل :معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ،معدل
التضخم ،العائد على أذون الخزانة ،التغير في رصيد اإلستثمار األجنبي المباشر ،معدل العائد على اإلقراض ،ويتم
ذلك باستخدام نماذج إحصائية ،وذلك من خالل تقديرات مرونة النموذج لجميع المتغيرات ،للتنبؤ بنسبة الديون المتعثرة
إلى إجمالي القروض بعد الضغط.
أما فيما يخص إختبارات الضغط المتعلقة بمخاطر اإلئتمان السيادية ،والتي تهدف إلى حساب الخسائر اإلئتمانية
المتوقعة الناتجة عن إرتفاع إ حتمالية إخفاق الحكومة في سداد المستحقات الخاصة بأدوات الدين في ميزانيات البنوك،
والتي تشمل :السندات الحكومية وأذون الخزانة في محفظة األوراق المالية بهدف المتاجرة ،والمتاحة للبيع ،والمحتفظ
بها حتى تاريخ االستحقاق .وفى سياق مخاطر اإلئتمان ،يمكن أيضا تقييم مخاطر التركز من خالل إختبارات الضغط
الخاصة بقياس تأثير إخفاق توظيفات كبار العمالء في البنك (على سبيل المثال أكبر ثالثة/خمسة/عشرة عمالء) على
صافي الربحية ،وعلى نسبة كفاية رأس المال.
 .2مخاطر السوق
تقيس إ ختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر السوق مدى صالبة البنوك في مواجهة التغيرات في أسعار العائد وأسعار
الصرف ،والتي قد ينتج عنها خسائر أو أرباح في القوائم المالية نتيجة لوجود فجوات إعادة التسعير بالنسبة للتغير في
سعر العائد ،أو لوجود المراكز المفتوحة بالنسبة للتغير في سعر صرف العمالت األجنبية.

 :EL 19الخسارة اإلئتمانية المتوقعة :PD ،إحتمالية التعثر :LGD ،الخسارة عند التعثر.
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 .3مخاطر سعر العائد
يتم تقييم مخاطر سعر العائد بصورة مباشرة من خالل إستخدام فجوات إعادة التسعير ،والتي تشمل مجموعة متجانسة
من األصول أو اإللتزامات من حيث الحساسية للتغير في سعر العائد طبقا لفترات اإلستحقاق ،فعلى سبيل المثال يتم
إدراج قرض ووديعة في الشريحة الزمنية ألجل شهر بحيث يمثل الفرق بينهما فجوة إعادة التسعير .ويٌقاس التأثير
المباشر لصدمة سعر العائد من خالل قياس الخسائر أو األرباح المتوقعة  ،20والتي تمثل ناتج ضرب الفجوة والتغير
في سعر العائد .من ناحية أخرى ،يتم قياس تأثير التغير في سعر العائد على إعادة تقييم السندات الحكومية وسندات
الشركات .21أما عن التأثير غير المباشر لمخاطر سعر العائد ،فيتم قياسه من خالل تأثيره على مخاطر اإلئتمان ،حيث
أن اإلرتفاع في سعر العائد على اإلقراض يمثل إرتفاعا في تكلفة اإلقتراض التي يتحملها عمالء اإلئتمان بالبنك ،بما
يؤثر سلبا على جودة محفظة اإلئتمان.
 .4مخاطر سعر الصرف
أما بالنسبة للصدمات المتعلقة بمخاطر سعر الصرف ،فيتم تقييمها من خالل تقدير الخسائر أو األرباح الناتجة من
ضرب صافي المركز المفتوح للعملة األجنبية ،والتغير في سعر الصرف حسب السيناريو المستخدم ،فإذا كان هناك
فائضا في صافي المركز المفتوح بالعملة األجنبية لدى البنك ،فيحقق البنك أرباحا في حالة إنخفاض قيمة العملة المحلية
مقابل العمالت األجنبية ) ،(Depreciationفي حين يتكبد البنك خسائر في حالة إرتفاع سعر الصرف
) ،(Appreciationوالعكس صحيح في حالة وجود عجز في صافي المركز المفتوح بالعملة األجنبية.
 .5مخاطر السيولة
تهدف إ ختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة إلى قياس قدرة البنوك على مواجهة أزمات السيولة خالل فترات
زمنية معينة ،وذلك بإستخدام المنهجية القائمة على األرصدة ) ،(Stock-based approachأو منهجية التدفقات
النقدية للسيولة ).(Cash flow based approach
تشمل المنهجية القائمة على إ ستخدام األرصدة تطبيق سيناريوهات صدمات السيولة على نسبة تغطية السيولة
) ،(LCRأو النسبة التقليدية للسيولة .فبإستخدام نسبة تغطية السيولة ،تقيس إختبارات الضغط مدى كفاية األصول
السائلة عالية الجودة لمقابلة اإللتزامات من خالل تحويلها إلى نقد (على مدى  30يوم) ،وذلك بافتراض سيناريو معاكس
ألوضاع السيولة لدى البنك أكثر حدة من تلك المفترضة بواسطة لجنة بازل ،مثل حساب نسب خصم أعلى )(Haircuts

 20تحقيق فجوة موجبة إلعادة التسعير تشير إلى إعادة تسعير األصول بشكل أسرع من االلتزامات ،والتي يترتب عليها تحقيق البنوك لزيادة في الربح
من صافي الدخل من العائد ،وذلك في حالة ارتفاع سعر العائد ،وخسارتها في حالة انخفاض سعر العائد ،والعكس صحيح بالنسبة للبنوك ذات الفجوة
السالبة.
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للصول السائلة ،أو نسب سحب أكبر للتدفقات النقدية الخارجة (مثال الودائع) .أما باستخدام النسبة التقليدية للسيولة
سواء بالعملة المحلية أو العمالت األجنبية في إعداد تلك اإلختبارات ،فيتم تطبيق أوزان ترجيحية أقل لبعض األصول
السائلة في بسط النسبة (مثل السندات الحكومية المحلية) ،ثم قياس مدى تغطيتها لللتزامات قصيرة األجل.
أما بالنسبة لمنهجية التدفقات النقدية للسيولة ) ،(Cash-flow based approachفيتم قياس مدى قدرة األصول السائلة
على تغطية الفجوات التراكمية الناتجة عن عدم تطابق آجال استحقاق األصول واإللتزامات باستخدام هيكل آجال
اإلستحقاق ،وذلك من خالل تطبيق نسب إ فتراضية للبنود التي تمثل تدفقات نقدية داخلة أو خارجة ،ثم حساب الفجوة
الناتجة عن ذلك ،باإلضافة إلى تطبيق نسب خصم للصول السائلة التي تلجأ البنوك إليها لتغطية تلك الفجوات ،حسب
السيناريو المستخدم.
هذا ويتناول الفصل إ ختبارات الضغوط التي تم تطبيقها بواسطة البنوك المركزية في األنظمة المصرفية العربية ،كما
يقدم تطبيق بعض إختبارات الضغوط على بعض األنظمة المصرفية العربية باستخدام سيناريوهات وإفتراضات
موحدة  ،وهو ما يتيح إجراء المقارنة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث درجة تحمل الصدمات المختلفة،
وتحليل النتائج ،كما تساهم هذه الممارسة في تقييم مدى صالبة البنوك العربية في مواجهة األزمات ومنها جائحة
كورونا الحالية.

أوالً :تطبيقات إختبارات الضغوط بواسطة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
تقوم البنوك المركزية في الدول العربية بإجراء إختبارات الضغط لتقييم مدى صالبة األنظمة المصرفية لديها ،وذلك
باستخدام سيناريوهات تتنوع في درجة تأثيرها بين السيناريوهات المعتدلة والشديدة ،والتي يتم صياغتها بناء على
التوقعات للمتغيرات اإلقتصادية الكلية مثل :التراجع في أسعار النفط ،واإلنخفاض في أسعار األصول العقارية،
وتخفيض درجة التصنيفات السيادية ،حيث يتم قياس مرونة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل حدوث تلك الصدمات
السلبية على مستوى اإلقتصاد الكلي .هذا وتقوم البنوك المركزية بإجراء إختبارات ضغط مرتبطة بمخاطر اإلئتمان
من خالل إفتراض إرتفاع نسب الديون غير المنتظمة لتقييم صدمة مخاطر اإلئتمان ،وإخفاق التوظيفات اإلئتمانية
الخاصة بأكبر العمالء وأطرافهم المرتبطة لقياس مخاطر التركز اإلئتمانية ،كما تقوم بإجراء إختبارات ضغط لمخاطر
السوق تقيس تأثير صدمة تغير أسعار العائد بعدد معين من نقاط األساس ،إلى جانب اإلنخفاض في سعر صرف
العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية ،باإلضافة إلى تقييم مخاطر السيولة بإفتراض نسب سحب مفاجئة للودائع.
فضال عن ذلك ،تقوم بعض البنوك المركزية بقياس مدى الترابط بين البنوك لقياس مخاطر العدوى ،عالوة على
إختبارات قدرة البنوك على تحمل مخاطر اإلقتصاد الكلي في بعض دول المنطقة ،وذلك من خالل استخدام بعض
النماذج اإلحصائية مثل ).(VAR
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أ .تطبيقات إختبارات الضغوط في األنظمة المصرفية للدول العربية المصدرة للنفط
دولة االمارات العربية المتحدة
قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإجراء إختبارات ضغط للمالءة المالية والسيولة ،باستخدام سيناريو
المخاطر اإلقتصادية الكلية المصاحبة لتفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا ،وبإفتراض إستمرار الركود اإلقتصادي
العالمي ،والتراجع المستمر في أسعار النفط ،ومخاطر المالءة والسيولة في قطاع الشركات وبعض الشركات الحكومية
العالمية ،واإلنخفاض في أسعار األسهم ،ومخاطر التسعير في القطاع العقاري .وباستخدام السيناريو المعاكس األخير
إلختبار الضغط الذي تم تطبيقه في الربع الثالث من عام  ،2020تم إفتراض إنخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
غير النفطي بنسبة  8.8في المائة في عام  ،2020وأسعار النفط إلى أقل من  40دوالر حتى نهاية عام .2021
 .1إختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالية
تم إجراء هذه اإلختبارات باستخدام السيناريو األساسي ،والسيناريو المعاكس ،وقياس تأثيرها على القوائم المالية
للبنوك ،وخاصة النسب المتوقعة لكفاية رأس المال ،ويتم ذلك من خالل تقدير العالقة بين المتغيرات االقتصادية
الكلية ،وحجم المخصصات المكونة لمحافظ اإلئتمان المختلفة ،والعناصر الرئيسة للقوائم المالية مثل :صافي الدخل
من العائد ،واألصول المرجحة بأوزان المخاطر باستخدام نماذج اإلقتصاد القياسي .وقد تم إفتراض إرتفاع معدالت
اإلخفاق بشكل كبير بمحفظة إئتمان الشركات ،والشركات متناهية الصغر ،والصغيرة ،والمتوسطة )،(SMEs
ومحفظة التجزئة المصرفية .وقد أظهرت نتائج إختبارات الضغط كفاية رأس المال إلستيعاب الخسائر الناتجة عن
كال السيناريوهين.
شكل ( :)1-5نتائج اختبارات الضغط بواسطة مصرف اإلمارات المركزي على نسبة رأس المال األساسي
المستمر إلى األصول المرجحة بأوزان مخاطر ()%
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 .2إختبارات تحليل الحساسية
يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإجراء إختبارات دورية ربع سنوية لتحليل الحساسية ،بناء على
تحليل القطاعات اإلقتصادية األكثر عرضة لمخاطر اإلقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا ،حيث تم تطبيق صدمات
إضافية للضغط بنسبة  50في المائة على أسوأ قيم تاريخية لعوامل المخاطر للقطاعات ذات درجة التعرض المرتفعة،
والتي تتضمن قطاعات السياحة ،وتجارة الجملة والتجزئة ،والنقل والتخزين ،والتشييد والبناء ،حيث ساهمت الخسائر
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اإلئتمانية لتلك القطاعات بنصيب كبير في إجمالي الخسائر اإلئتمانية .وعلى الرغم من ذلك ،يستمر القطاع المصرفي
في تحقيق نسب لكفاية رأس المال بعد الضغط أعلى من الحد األدنى المقرر.
 .3إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة
قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتقييم مرونة القطاع المصرفي في مواجهة صدمات السيولة باستخدام
نسبة تغطية السيولة ) (LCRعلى مدى فترة ضغط أطول تصل إلى  60يوم ،حيث تم إفتراض معدالت أعلى لسحب
الودائع ،حيث تؤدي عمليات سحب الودائع من كبار المودعين أو العمالء غير المقيمين إلى ضغوط سيولة كبيرة في
السوق أو على مستوى البنوك الفردية .وقد أظهرت نتائج اختبار ضغط السيولة أن القطاع المصرفي ككل يمكن أن
يتحمل ضغوطا لمدة  30يوما و 60يوما ،وبما يشير إلى توافر أصول سائلة عالية الجودة لدى البنوك ،وتدفقات من
األصول األخرى لتغطية التدفقات الخارجة من اإللتزامات قصيرة األجل ،حيث تبقى نسب السيولة للبنوك أعلى من
المتطلبات الرقابية ،بينما تتعرض بعض البنوك لمخاطر سيولة أعلى بعد تطبيق سيناريو الضغط المعاكس عليها،
وذلك في حالة إ عتمادها بدرجة كبيرة على التمويل من المؤسسات ،أو التي لديها تركز في قاعدة المودعين.
جمهورية العراق
تم إجراء إ ختبار لمرونة القطاع المصرفي العراقي ،وتقييم قدرته على تحمل حدوث صدمات سلبية على مستوى
اإلقتصاد الكلي ،وذلك بإستخدام بعض المتغيرات الكلية التي تعكس طبيعة اإلقتصاد العراقي.
 .1إختبارات الضغط الكلي
تم إستخدام إختبارات الضغط الكلية ،من خالل بناء نموذج وفقا لمنهجية اإلنحدار الذاتي للمتجه ) ،(VARلتقدير
العالقة بين التعثر المالي للبنوك ،وأي صدمات ذات صلة بالمتغيرات اإلقتصادية الكلية والمتمثلة في أسعار النفط
العالمية لتأثيرها على األوضاع المالية والنمو االقتصادي ،والقطاع المصرفي ،ويتمثل المتغير الثاني في معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الذي يعكس كافة التطورات في اإلقتصاد الكلي ،وتأثيره على نسبة الديون غير
المنتظمة بالقطاع المصرفي ،ويتمثل المتغير الثالث في معدل نمو اإلنفاق الحكومي الذي يعد من المؤشرات ذات
التأثير الواضح في اإلستهالك واإلستثمار الكلي ،ومن ثم في قدرة المشروعات واألفراد على اإللتزام بمعامالتهم
المالية مع البنوك .وقد تم إجراء اإلختبار بإفتراض ثالثة سيناريوهات للضغط:
▪ السيناريو األساسي :يتم في هذا السيناريو التنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغيرات الداخلة في النموذج ،المقدرة خالل
الفترة من الربع األول حتى الربع الرابع من عام .2020
▪ السيناريو متوسط الشدة :يتم في هذا السيناريو تحديد الصدمة المتوسطة الشدة لكل متغير ،وتم تقديره من خالل
حساب معدل نمو المتغير للسيناريو األساسي ،مطروحا منه إنحراف معياري واحد لسلسلة معدل نمو المتغير
خالل الفترة من الربع األول من عام  2010حتى الربع الرابع .2019
▪ السيناريو األكثر شدة :يتم في هذا السيناريو تحديد صدمة أعلى في درجة تأثيرها من الصدمة المتوسطة الشدة
ومناسبة لكل متغير .تم تقديره من خالل حساب معدل نمو المتغير للسيناريو األساسي ،مطروحا منه إنحرافان
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معياريان لسلسلة معدل نمو المتغير خالل الفترة من الربع األول من عام  2010حتى الربع الرابع من عام
.2019
 .2نتائج إختبارات الضغط
▪

أظهر تطبيق النموذج اإلحصائي عدم وجود عالقة ذات معنوية إحصائية بين معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ونسبة الديون غير المنتظمة ،وهو ما يرجع إلى إنخفاض العمق المصرفي في اإلقتصاد العراقي.

▪

أظهر تطبيق النموذج اإلحصائي عالقة طردية ومعنوية من الناحية اإلحصائية بين أسعار النفط العالمية ونسبة
الديون غير المنتظمة ،وبأثر طفيف يعكس العالقة الضعيفة بين أسعار النفط العالمية والقطاع المالي في العراق،
ويرجع ذلك إلى قدرة الحكومة على إمتصاص صدمة إنخفاض أسعار النفط العالمية ،واإلبقاء على مستوى
اإلنفاق العام دون تغيير.

▪

أظهر تطبيق النموذج اإلحصائي عالقة طردية وغير معنوية من الناحية اإلحصائية بين معدل نمو اإلنفاق
الحكومي ونسبة الديون غير المنتظمة ،وقد يرجع إتجاه هذه العالقة إلى ضعف تأثر اإلنفاق الحكومي باألزمات
اإلقتصادية ،وخاصة اإلنفاق الجاري ،وإعداد مصادر بديلة لتمويله في حالة إنخفاض المصادر األساسية.
شكل ( :)2-5نتائج اختبارات الضغط بواسطة البنك المركزى العراقى على نسبة كفاية رأس المال ()%
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

دولة الكويت
قام بنك الكويت المركزي بإعادة تصميم سيناريوهات وإفتراضات إختبارات الضغط لتأخذ في اإلعتبار فاعلية التدابير
الصحية واإلقتصادية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ،واإلطار الزمني المستغرق للتعافي ،باإلضافة إلى التأثير على
جودة األصول والربحية والسيولة لدى البنوك ،ولهذا الغرض ،تم تطبيق ثالث سيناريوهات على النحو التالي:
▪

السيناريو األول (تعافي متردد) :حيث يفترض تعرض اإلقتصاد لتراجع حاد ولكن قصير األجل ،بحيث يعود
الفيروس للنتشار ليخ فض النمو في األجل الطويل ويحيد التعافي العالمي ،باإلضافة إلى أن اجراءات التباعد
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اإلجتماعي تقيد من فرص حدوث إنتعاش سريع ،ويستمر التأثير السلبي لالضطراب في الطلب العالمي على
أسعار النفط ،مما يترتب عليه تأخر نسبي في التعافي.
▪

السيناريو الثاني (تعافي متأخر) :حيث أن المسار مشابه للسيناريو األول ،ولكن على مدى أطول ،حيث يؤخر
تصاعد وتيرة انتشار الفيروس من الوصول إلى بداية مرحلة التعافي ،وذلك نتيجة لعدة موجات من إنتشار
الفيروس تتبعها إجراءات حظر وإغالق.

▪

السيناريو الثالث (األكثر شدة) :ويفترض الفشل في إحتواء األضرار على نطاق واسع في التدخالت الصحية
والسياسات المالية ،مع إنتشار الكساد في ظل أزمة مالءة وديون ،كما تستمر أسعار النفط في أدنى مستوياتها
مما يحد من قدرة الحكومة على التدخل ودعم اإلقتصاد.

نتائج اختبارات الضغط
وفقا للسيناريو األول ،تمكنت البنوك من الحفاظ على معدل كفاية رأس المال أعلى من الحد األدنى المقرر من بنك
الكويت المركزي بنسبة  10.5في المائة ،وذلك بعد السماح باإلستخدام المؤقت لمصدات رأس المال التحوطية بنسبة
 2.5في المائة ،باستثناء بنك واحد الذي تجاوز الحد األدنى المقرر من لجنة بازل .ومن المتوقع أن يكون هناك ضغط
أكبر على رأس المال خالل عام  2021مع إنتهاء فترات تأجيل السداد ،وتعثر بعض العمالء.
كما أسفرت أشد نتائج هذه السيناريوهــات عــن مرونة جيدة للقطـــاع المصــرفي الكـــويتي ،حيث حافـــظ على
متـوسط كفــاية رأســماليــة يبلـــغ  11.4في المائة في نهاية عام  ،2023وهـــو مستـــوى مـــرتفـــع نسبــيـا أخــذا
فــي الحسبان شدة السيناريوهــات المطبقـــة ويفـــوق متطلبـــات لجنة بازل لمعيـــار كفـــاية رأس المـــال والتـــي
يصـــل حدها األدنى إلى  10.5في المائة.
عمان
سلطنة ُ
تم تطبيق إختبارات الضغط من قبل البنك المركزي العماني باستخدام بيانات نهاية ديسمبر  ،2020بافتراض
سيناريوهات معتدلة ،وسيناريوهات شديدة.
 .1إختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالية
مخاطر اإلئتمان
وفقا للسيناريو المعتدل ،تم إفتراض إحتفاظ البنوك بمخصصات بنسبة  65في المائة من القروض المصنفة ضمن
المرحلة الثالثة ،كما تم تطبيق نسبة خصم تبلغ  25في المائة على الضمانات المتوفرة مقابل القروض غير المنتظمة
(صدمة اإلئتمان ،)1وانتقال  10في المائة من المستوى الحالي للقروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى فئة
التخلف عن السداد ،مما يتطلب اإلحتفاظ بمخصصات نقدية بنسبة  50في المائة (صدمة اإلئتمان  .)2ووفقا للسيناريو
الشديد ،تم فيها إفتراض نفس إفتراضات مخاطر اإلئتمان بصدمة اإلئتمان  ،1باإلضافة إلى إفتراض انتقال  15في
المائة من المستوى الحالي للقروض المصنفة ضمن المرحلة الثانية إلى فئة التخلف عن السداد ،مما يتطلب اإلحتفاظ
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بمخصصات نقدية بنسبة  50في المائة ،وانتقال  5في المائة من المستوى الحالي للقروض المصنفة ضمن المرحلة
األولى إلى فئة التخلف عن السداد مما يتطلب االحتفاظ بمخصصات نقدية بنسبة  50في المائة.
مخاطر السوق
وفقا للسيناريو المعتدل ،تم إفتراض حدوث انخفاض بنسبة  15في المائة في قيمة الريال العماني مقابل العمالت
األجنبية ،وإرتفاع سعر العائد بمقدار  200نقطة أساس ،والذي له تأثير التدفق نتيجة الفجوة بين األصول والخصوم
ذات الحساسية لسعر العائد ،وتأثير الرصيد نتيجة إعادة تسعير السندات ،وقد تم إفتراض بقاء باقي اإلفتراضات
الخاصة بسعر الصرف وسعر العائد وفقا للسيناريو الشديد كما في السيناريو المعتدل.
مخاطر الربحية
تم إفتراض أن البنوك ستحقق  50في المائة من أرباحها في العام السابق خالل العام التي تتعرض فيه لسيناريوهات
التحمل ،بحيث يتم خصم التأثير الكلي الناجم عن جميع الصدمات من إحتياطي الربح قبل أن يمتد إلى رأس المال
التنظيمي ،وذلك وفقا للسيناريوهين المعتدل ،والشديد.
نتائج اختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالية
▪ في ظل سيناريوهات الضغط المعتدلة ،إرتفعت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة لدى البنوك المحلية من 3.8
في المائة إلى  5.9في المائة ،بينما إنخفض متوسط نسبة رأس المال إلى األصول المرجحة بالمخاطر لدى هذه
البنوك من  18.7في المائة إلى  16.7في المائة .ولقد إختلف تأثير الصدمات على مستوى البنوك منفردة ،فقد
بلغت أدنى قيمة لنسبة رأس المال إلى األصول المرجحة بالمخاطر بعد الصدمة على مستوى البنوك بشكل منفرد
 11.6في المائة ،لتظل أعلى من الحد األدنى وفقا لمتطلبات بازل  IIIوالبالغ  10.5في المائة.
▪ وفقا للسيناريوهات الشديدة ،سوف تنخفض نسبة رأس المال إلى األصول المرجحة بالمخاطر بشكل عام إلى
 14.2في المائة مقارنة بالنسبة الفعلية التي بلغت  18.7في المائة في ديسمبر  .2020أما على مستوى البنوك
منفردة ،تشير نتائج اإلختبارات إلى أن خمسة بنوك محلية لن تكون قادرة على تلبية الحد األدنى لنسبة رأس المال
إلى األصول المرجحة بالمخاطر والبالغة  12.5في المائة وفقا لمتطلبات البنك المركزي العماني ،ولكن تكون
قادرة على تلبية متطلبات رأس المال وفقا لبازل .III
 .2إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة
يهدف إختبار الضغط للسيولة إلى تقييم مستوى إحتياطيات السيولة لدى البنوك المحلية ،وكذلك تحديد عدد األيام التي
تستطيع البنوك فيها أن تتحمل سحبا يوميا من الودائع على نحو مكثف وغير متوقع ،وذلك باإلعتماد فقط على أصولها
السائلة ومع إفتراض عدم قدرتها على الحصول على تمويل من سوق رأس المال أو سوق ما بين البنوك .فقد تم
إفتراض سحوبات يومية من الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة  5في المائة ،و 10في المائة للودائع تحت
الطلب بالعملة األجنبية ،كما تم إفتراض سحوبات يومية من الودائع اآلجلة بالعملة المحلية بنسبة  3في المائة ،و 5في
المائة للعملة األجنبية ،مع إفتراض مستوى األصول السائلة المتاحة في اليوم عند  90في المائة ،واألصول األخرى
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عند  1في المائة ،ثم تقييم مستوى السيولة على مدى خمسة أيام .وقد أظهرت نتائج اختبارات ضغط السيولة قدرة
البنوك على مواجهة حدوث سحب جماعي للودائع لمدة تتجاوز خمسة أيام عمل.
دولة قطر
مخاطر اإلئتمان
لتقييم تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية لقطاع الشركات والقطاع العائلي ،تم إجـراء ســيناريوهات ضغــط
علــى المحفظــة اإلئتمانيــة للقطــاع المصرفــي بإفتــراض مســتويات مرتفعة مــن القــروض غيــر المنتظمــة في
القطــاع الخــاص ،وقد تم إفتراض ســيناريوهات ضغــط علــى إئتمــان قطـاع اإلسـتهالك بمعـدل أعلـى ،ألن قطـاع
األفـراد يحتفـظ بأكثـر مــن نصــف إجمالــي القــروض غيــر المنتظمــة ،كما تم إفتراض وجــود حالـة ضغـط
معتـدل لجميـع القطاعـات األخـرى بإسـتثناء القطـاع العــام ،وذلك بإفتراض أن نسبة القروض غير المنتظمة لقطاع
اإلستهالك تبلغ  15في المائة ،ولقطاعي العقارات والمقاولون  10في المائة ،ولباقي القطاعات االقتصادية باستثناء
القطاع العام  5في المائة .وباإلضافة إلى ذلك إجراء تحليل الضغط على التعادل لفحـص حـدود نسـبة القـروض غيـر
المنتظمـة التـي يمكـن أن يتحملهـا القطـاع المصرفـي دون التأثيـر سـلبا علـى نسـب كفايـة رأسمالـه إلـى مـا دون
الحـد األدنـى.
وقد أظهــرت نتائــج إختبــارات الضغــط على المحفظة اإلئتمانية تراجع نســبة كفايــة رأس المـال للبنـوك مـا بين
 3.5في المائة و 6.2في المائة ،وتحتـاج بعــض البنــوك بشــكل فــردي إلــى زيــادة مســتوى رأس المــال لديهــا
لتلبيــة الحــد األدنــى المطلــوب مــن متطلبــات كفايــة رأس المــال .وبالنسبة لتحليل الضغط على التعادل ،يفترض
أن تتحـول نسـبة  11في المائة علـى األقـل مـن القـروض المنتظمـة لجميـع القطاعـات باسـتثناء القطـاع العـام إلـى
قـروض غير منتظمة في ديسمبر  ،2019وعند تلك النقطة ال تلتزم البنوك بمتطلبـات الحـد األدنـى لنسـبة كفايـة رأس
المـال البالغة  12.5في المائة.
مخاطر السيولة
لتقييم أثر مخاطر سحوبات المودعين في جميع القطاعات اإلقتصادية ،إلى جانب مخاطر تجديد آجال اإلستحقاق من
المؤسسات المالية األجنبية ،تم إجـراء إختبـار ضغـط على جانــب اإللتزامات مــن الميزانيــة العموميــة للقطــاع
المصرفي ،وتختلف اإلفتراضات حول وزن السحب على مدى مستوى اإلستحقاق ،حيث يكون أجل اإلستحقاق
المنخفض ذو وزن مخاطر أعلى .وتشير نتائج إختبارات الضغط إلى أن جميـع البنـوك لديهـا مـا يكفـي مـن السـيولة
المتاحـة لتحمـل المخاطـر ،وتحتــاج أغلبيــة البنــوك إلــى إســتخدام  15في المائة إلى  50في المائة فقــط مــن أذون
الخزانة/الســندات الخاصــة بهــا لتغطيــة عمليــات الســحب ،نظــرا ألن األصول الســائلة الخارجيــة يتــم
اســتخدامها بــوزن  50في المائة.
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مخاطر السوق
من أجل دراسة تأثير التحركات السلبية ألسعار العائد ،تم إجــراء إختبـار ضغـط األربـاح المعرضـة للخطـر ،حيث
توفر رؤية قصيرة األجل (عادة ما تصل إلى سنة) لمخاطر أسعار العائد من خالل قياس مدى تغير صافي الدخل في
حالة حدوث تغير معاكس في أسعار العائد ،وذلك بافتراض إرتفاع سعر العائد بمقدار  100نقطة أساس على المستوى
اإلجمالي .ويترتب على تطبيق هذا اإلختبار إنخفاض صافــي دخــل العوائد للبنوك بمقــدار  2.8مليار ريــال قطــري.
كما تم إفتراض تراجــع األســعار بنســبة  75في المائة فــي ســوق األســهم ،وكان لذلك التراجع تأثيـر مباشـر
ضئيـل علـى الوضـع الرأسـمالي للبنــوك المحليــة .وعلى جانب سعر الصرف ،تم افتراض ارتفاع سعر الدوالر
مقابل العمالت األخرى ) ،(Appreciationويكون لذلك اإلرتفاع تأثيرا سلبيا على القطاع المصرفي نظرا لتسجيله
فجوة موجبة بين األصول واإللتزامات بالعمالت األجنبية األخرى بخالف الدوالر األمريكي.
المخاطر العابرة للحدود
قـد تؤثـر أي صدمة فـي سـوق مـا بـين البنـوك األجنبيـة الناشئ عـن عـدم اليقـين الخارجـي-بمـا فـي ذلـك جائحة
كورونا -سـلبا على وضع السـيولة بالدوالر محليــا ،باإلضافــة إلــى الربحيــة .وللتخفيــف مــن المخاطــر الناتجة
عـن نقـاط الضعـف ،يحتـاج القطـاع المصرفـي إلــى تصميــم إســتراتيجيات تمويــل مبتكــرة لجــذب ودائــع محليـة
أعلـى .وقد أظهر إختبـار الضغـط لتقييـم قـدرة البنوك علـى تمويـل أي مخاطـر سـحب مـن الودائـع عبـر الحـدود أن
البنـوك لديهـا مسـتوى أعلـى مـن نقطـة التعـادل ،وعلـى وجــه التحديــد ،فــإن أول بنــك يحــدث لديــه عجــز في
الســيولة بالعملـة األجنبيـة يكـون فقـط عندمـا يتـم سـحب الودائـع عبـر الحـدود بمعـدل فـوق  37في المائة.
مخاطر الترابط
ينعكس الترابط في القطاع المصرفي في الغالب من خالل أنشطته في السوق المحلية بين البنوك ،ويعكس السوق
النشط عمق تطور السوق ،في حين أنه قد ينطوي على نقاط ضعف إذا كان واحد أو أكثر من المشاركين في السوق
له حجم تعامل كبير مقارنة باآلخرين .وقد تم تصميم خريطة الترابط بين البنوك خالل عام  2019باستخدام البيانات
الخاصة بمتوسط اإلقتراض واإلقراض بين البنوك في سوق ما بين البنوك المحلية .وفى حالة سوء إدارة السيولة من
قبل عدد أقل من البنوك ،فإن الترابط المرتفع بين هذه البنوك في السوق بين البنوك قد يشكل بعض نقاط الضعف.
ويتم تحليل طوبولوجيا الشبكة لسوق ما بين البنوك لليلة واحدة لفحص عمق الترابط ،كما يجب فحص التطورات في
الترابط والعمق والتركيز والحجم لتحديد المخاطر .وفى أوقات الضغط ،تعتمد البنوك بشكل كبير على سوق ما بين
البنوك ،أما في الظروف العادية ،يؤدى الترابط العالي في الشبكة إلى تحسين الوصول إلى السيولة .مع ذلك ،يمكن
أن يؤدى الترابط إلى تضخيم الصدمات وإحداث اإلضطرابات المفاجئة إذا لم تتم مراقبتها وإدارتها بشكل جيد.
وقد إقترحت الشبكة تنوع سوق ما بين البنوك خالل العام لتقليل مخاطر الشبكة ،حيث كان عدد المقرضين الرئيسين
قليال ،في حين أن غالبية البنوك من المقرضين المعتدلين .وكان هناك مقترضون ذو حصة مرتفعة ،ولكنهم أقل عددا،
وعليه ال يوجد تركز على مستوى المقترضين ،حيث قام المقرضون بتوزيع تعرضهم للعديد من البنوك ،وبالتالي
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تقليل مخاطر الترابط .وفى المتوسط ،فإن البنوك لديها إلتزامات /تعرضات ناشئة عن حوالي سبعة بنوك مما يحد من
مخاطر العدوى.
 .تطبيقات إختبارات الضغوط في األنظمة المصرفية للدول العربية غير المصدرة للنفط
المملكة األردنية الهاشمية
تم إجراء إختبارات الضغط بواسطة البنك المركزي األردني لتقييم مستوى المالءة المالية بعد إفتراض صدمات
لمخاطر االئتمان ،ومخاطر التركز ،ومخاطر السوق ،باإلضافة إلى تغيرات في المؤشرات االقتصادية الكلية في
إطار اختبار الضغط الكلى ،إلى جانب تقييم مستوى السيولة بعد الضغط ،وذلك باستخدام السيناريو المعتدل،
والسيناريو األكثر شدة.
 .1إختبارات تحليل الحساسية
مخاطر اإلئتمان
وفقا للسيناريو المعتدل ،تم إفتراض زيادة نسبة الديون غير المنتظمة لدى البنوك بنسبة  100في المائة ،وإفتراض
إنخفاض أرباح البنوك بنسبة  50في المائة في عام  2020مقارنة بعام  ،2019وذلك بسبب جائحة كورونا وأثرها
على األوضاع اإلقتصادية في األردن ،كما تم إفتراض أن تصل نسبة الخسارة عند التعثر ) (LGDحوالي  65في
المائة من قيمة الديون غير المنتظمة .ووفقا للسيناريو األكثر شدة ،تم إفتراض إرتفاع نسبة الخسارة عند التعثر
) (LGDإلى  85في المائة من قيمة الديون غير المنتظمة ،وإنخفاض أرباح البنوك بنسبة  75في المائة في عام
 2020مقارنة بعام  .2019وفي الحالة األولى ،تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في األردن من
 18.3في المائة إلى  17.6في المائة ،مما يعني أن القطاع المصرفي بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة ،حيث
تبقى النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد األدنى المطبق في األردن والبالغ  12في المائة .وفى الحالة الثانية،
تنخفض نسبة كفاية رأس المال على مستوى إجمالي القطاع المصرفي من  18.3في المائة إلى  16.6في المائة ،أي
أن القطاع المصرفي على المستوى الكلي يكون قادرا على تحمل الصدمات الشديدة.
مخاطر تركز اإلئتمان
تم إفتراض تعثر أكبر ثالثة مقترضين (بإستثناء التسهيالت اإلئتمانية المقدمة للحكومة األردنية والتسهيالت الحكومية
المضمونة) على مستوى البنك الفردي وفقا للسيناريو المعتدل ،في حين تم إفتراض تعثر أكبر ستة مقترضين على
مستوى البنك الفردي ،وفقا للسيناريو األكثر شدة ،ويترتب على السيناريو األول إنخفاض نسبة كفاية رأس المال في
القطاع المصرفي إلى  15.2في المائة مقابل نسبة فعلية  18.3في المائة ،ويترتب على السيناريو الثاني إنخفاض نسبة
كفاية رأس المال في القطاع المصرفي إلى  12.8في المائة ،مقابل نسبة فعلية  18.3في المائة.
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مخاطر السوق
تم إفتراض إنخفاض سعر صرف الدينار األردني مقابل جميع العمالت األجنبية بنسبة  25في المائة ،وإرتفاع أسعار
العائد بمقدار  200نقطة أساس ،وإنخفاض أسعار األسهم في السوق بنسبة  30في المائة .وأظهر تطبيق إختبار سعر
الصرف أن نسبة كفاية رأس المال ستبقى عند  18.3في المائة ،مما يشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تحمل هذه
الصدمة بفضل تغطية األصول بالعملة االجنبية لللتزامات بالعملة األجنبية ،وتحقيق فوائض في مراكز العمالت
األجنبية لمعظم البنوك .كما أظهر إختبار الضغط الخاص بمخاطر أسعار العائد بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 18.3
في المائة على المستوى اإلجمالي .أما فيما يتعلق بأسعار األسهم ،ستبقى نسبة كفاية رأس المال عند  18.3في المائة،
مما يعني أن تأثير هذه الصدمة على القطاع المصرفي غير جوهري بشكل عام.
 .2إختبار الضغط الكلي
تعد مخاطر اإلئتمان من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك واألكثر تأثيرا على مالءتها ،ولذلك فقد تم توظيف النموذج
الناقل ) (Satellite modelللتنبؤ بنسبة الديون غير المنتظمة خالل الفترة  ،2022-2020وتم إفتراض مجموعة
من السيناريوهات ،حيث تمثل السيناريوهات الكلية متوسطة الشدة واألكثر شدة حاالت إفتراضية تصمم بهدف تقييم
قدرة البنوك على تحمل الصدمات ،وذلك بإفتراض تزايد التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ،وما
تشكله من تحديات للقتصاد الوطني من خالل إنخفاض الدخل من السياحة ،واإلستثمار المباشر ،وتراجع الصادرات
الوطنية ،وعودة المغتربين من الخارج ،مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في معدالت النمو اإلقتصادي مقارنة بالمتوقع،
وإرتفاع مستوى البطالة ،وتراجع السوق المالي.
كما تم إفتراض إرتفاع أسعار العائد للحفاظ على جاذبية الدينار األردني كعملة ادخارية .ولقياس تأثير هذه الفرضيات
على البنوك ،فإنه تم إستخدام نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو اإلقتصادي) كأحد المتغيرات اإلقتصادية
الرئيسة التي تؤثر على الديون غير المنتظمة ،وقياس أثر ذلك على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ،ورأس المال
األساسي لدى البنك ،كما تم إستخدام متغيرات أخرى مثل أسعار العائد وأسعار األسهم ،ونسبة البطالة للتنبؤ بنسبة
الديون غير المنتظمة.
وقد تضمنت منهجية إختبارات الضغط بإستخدام النموذج الناقل ثالثة سيناريوهات لتوقع قيمة المتغير التابع (نسبة
الديون غير المنتظمة) ،ودراسة تأثيرها على نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك في السنوات القادمة للفترة -2020
 ،2022وهذه السيناريوهات تتدرج في حدة التأثير ،وهي :السيناريو األساسي المتوقع ،والسيناريو متوسط الشدة،
والسيناريو األكثر حدة .وقد تم إفتراض السيناريو متوسط الشدة بناء على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع
مطروحا منه إنحراف معياري واحد ،ومعدل البطالة المتوقع مضافا إليه إنحراف معياري واحد .وتم إفتراض
السيناريو األكثر شدة بناء على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع مطروحا منه إنحرافان معياريان ،ومعدل
البطالة المتوقع مضافا اليها إنحرافان معياريان .أما بالنسبة ألسعار العائد الفعلية ،وأسعار األسهم ،تم إفتراض أن
ترتفع أسعار العائد بمقدار  100و 150نقطة أساس ،بينما كان من المفترض أن تنخفض أسعار األسهم بنسبة  25في
المائة و 50في المائة للسيناريوهات المتوسطة والشديدة على التوالي.
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هذا مع مالحظة أن النموذج المستخدم يقوم على إفتراض إنخفاض أرباح البنوك في عام  2020بنسبة  75في المائة
مقارنة مع األرباح التي حققتها في عام  2019نتيجة تداعيات جائحة كورونا ،وإفتراض وصول نسبة الخسارة عند
التعثر) (LGDإلى  85في المائة من الديون غير المنتظمة ،باإلضافة إلى اإلفتراضات المبينة في الجدول (.)1-5
جدول ( :)1-5االفتراضات الخاصة باختبار الضغط الكلى الذي تم إجرائه بواسطة البنك المركزي في المملكة األردنية
الهاشمية
سعر الفائدة الرقم القياسي العام
معدل البطالة
النمو االقتصادي
تفاصيل السيناريوهات
ألسعار األسهم
الحقيقي
3541
7.7
22.9
3.4السيناريو األساسي
سيناريوهات
2020
2635
8.7
24.8
5.6سيناريو متوسط الشدة
1318
9.2
26.7
7.9سيناريو األكثر شدة
سيناريوهات
2021
سيناريوهات
2022

السيناريو األساسي
سيناريو متوسط الشدة
سيناريو األكثر شدة
السيناريو األساسي
سيناريو متوسط الشدة
سيناريو األكثر شدة

19.1
21
22.9
19.1
21
22.9

3.6
1.4
0.93.5
1.3
1-

1318
988
494
494
371
185

8.7
9.7
10.2
9.7
10.7
11.2

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

وبناء على اإلختبارات اإلحصائية التي تم إجرائها ،فقد تبين وجود عالقة عكسية معنوية بين نسبة الديون غير المنتظمة
وكل من معدل النمو االقتصادي ،وأسعار األسهم ،وعالقة طردية معنوية بين نسبة الديون غير المنتظمة وكل من
معدل البطالة ،وأسعار العائد .وجاءت نتائج إختبار الضغط الكلي على كل من نسبة القروض غير المنتظمة ،ونسبة
كفاية رأس المال على النحو المبين في الشكلين ( )3-5و(.)4-5
شكل ( :)4-5نتائج اختبارات الضغط الكلي فى المملكة
األردنية الهاشمية على نسبة الديون غير المنتظمة ()%

شكل ( :)3-5نتائج اختبارات الضغط الكلي فى المملكة
األردنية الهاشمية على نسبة كفاية رأس المال ()%
17

2022
16.7

11.4

5.3

15.6
14.4

2021

10.4

5

14.9

14.3

12.7

14.2
2020
7.8
2020

سيناريو االكثر شدة

2021

9.3

10.7

2022

السيناريو االساسي

سيناريو متوسط الشدة

سيناريو متوسط الشدة

سيناريو االكثر شدة

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

وقد أظهرت نتائج إختبار الضغط الكلي خالل الفترة  ،2022-2020فإن القطاع المصرفي لديه قدرة على تحمل
الصدمات والمخاطر المرتفعة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا على اإلقتصاد الوطني ،حيث تسجل نسبة كفاية
رأس المال لدى القطاع المصرفي  16.7في المائة 14.9 ،في المائة 14.2 ،في المائة في األعوام ،2021 ،2020
 2022على التوالي ،وذلك بإفتراض حدوث السيناريو األكثر شدة ،وترجع هذه النتائج اإليجابية إلى تمتع البنوك في
األردن بمستويات مرتفعة من رأس المال وبمستوى مرتفع من األرباح ،مما يمكنها من إستيعاب المخصصات
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والخسائر اإلضافية الناتجة عن الصدمات المفترضة ،دون تأثير كبير على رأس المال .كما أبرزت نتائج إختبارات
الحساسية أن مخاطر التركزات اإلئتمانية لها تأثير أكبر على بعض البنوك مقارنة مع المخاطر األخرى ،مما يدل
على أن بعض البنوك بحاجة إلى تخفيض مخاطر التركز لديها.
دولة فلسطين
تحرص سلطة النقد الفلسطينية على إجراء اختبارات األوضاع الضاغطة الكلية والجزئية من أجل تقييم الوضع المالي
للبنوك العاملة في فلسطين من خالل محاكاة صدمات وسيناريوهات شديدة األثر ولكنها ممكنة الحدوث .أظهرت نتائج
إختبارات األوضاع الضاغطة للعام  - 2020رغم كل ما تخلل هذا العام من تحديات إضافية فرضتها جائحة كورونا-
أن القطاع المصرفي الفلسطيني سليم ومتين وقادر بشكل عام على تحمل الصدمات واألوضاع الضاغطة نتيجة إحتفاظ
البنوك العاملة في فلسطين بمستويات جيدة من رأس المال ،إلى جانب تمتعها بمستويات مريحة من السيولة ،حيث
أسفرت نتائج محاكاة الصدمات متفاوتة الشدة التي تم إفتراضها عن نجاح غالبية البنوك العاملة في فلسطين في إجتياز
هذه الصدمات ،والمحافظة على مستويات رسملة أعلى من الحد األدنى ،بإستثناء بعض البنوك التي إنخفضت النسبة
لديها عن الحد المقرر في سيناريوهات تصنف بأنها عالية الشدة.
بلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين في نهاية العام  2020ثالثة عشر بنكا (سبعة بنوك محلية وستة بنوك وافدة) ،حيث
شملت إختبارات األوضاع الضاغطة التي أجريت البنوك جميعها دون إستثناء .تجدر اإلشارة إلى أن الحد األدنى
المقرر رقابيا لنسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين هو  13في المائة بما يتضمن هامش رأس المال
التحفظي البالغ  2.5في المائة.
 .1إختبارات المالءة ()Solvency Stress Test
مخاطر االئتمان
الصدمة األولى :صدمة إنخفاض قيمة الضمانات المقبولة إلى النصف ( :)Collateral’s haircutتعتبر صدمة
إنخفاض قيمة الضمانات المقبولة من الصدمات المهمة الواجب على مصممي إختبارات األوضاع الضاغطة
محاكاتها ،حيث أثبتت األزمة المالية العالمية األخيرة (أزمة العام  )2008أهمية التعرف على أثر هكذا صدمات.
تكشف هذه الصدمة مدى حساسية البنوك ألي إنخفاض يحدث على قيمة الضمانات المقبولة لديها ،وأثر ذلك على
مخصصات الديون اإلضافية التي ينبغي عليها تجنيبها عند حدوث هذه الصدمة .تم تخفيض قيمة الضمانات المقبولة
بنسبة  50في المائة ،حيث أظهرت نتيجة محاكاة هذه الصدمة على المستوى اإلجمالي للبنوك إنخفاض نسبة كفاية
رأس المال للمصارف العاملة في فلسطين بـ  46نقطة أساس ،22من  15.75في المائة قبل الصدمة إلى  15.29في
المائة مع بقائها أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.

 22نقطة األساس ويرمز لها بالرمز ) (BPSيطلق على وحدة القياس التي تستخدم للداللة على نسبة التغير في المؤشرات وتساوي  100/1من ،%1
بمعنى ان التغير بـ  100 = %1نقطة أساس ،وتغير بـ  1 = %0.01نقطة أساس.
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الصدمة الثانية :محاكاة أثر تدهور جودة اإلئتمان واإلرتفاع الكبير في الديون المتعثرة :حيث سيتم عرض نتائج
صدمات اإلئتمان بعد أخذ األثر المجمع للصدمة ،إضافة إلى أثر صدمة إنخفاض قيمة الضمانات :بالرجوع إلى أعلى
مستوى تاريخي وصلت إليه نسبة الديون المتعثرة من إجمالي اإلئتمان ،نجد أن هذه الديون كانت قد سجلت تاريخيا
نسبة  13.2في المائة .تم إفتراض حدوث إرتفاع في الديون المتعثرة من مستواها الحالي عند  4.2في المائة لتصل
الى  13في المائة من إجمالي محفظة الديون ،حيث أظهرت نتائج محاكاة هذه الصدمة إنخفاض نسبة كفاية رأس المال
للمصارف العاملة في فلسطين بـ  215نقطة أساس ،من  15.75في المائة قبل الصدمة الى  13.60في المائة ،مع
بقائها أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
الصدمة الثالثة :صدمة قطاعية تم من خاللها إفتراض إرتفاع نسبة الديون المتعثرة في القطاعات (األنشطة)
اإلقتصادية الرئيسة :وقد تم في هذا الجزء من اإلختبارات إفتراض حدوث إرتفاع في نسبة الديون المتعثرة في القطاع/
النشاط اإلقتصادي على نحو يؤدي إلى إرتفاع نسبة الديون المتعثرة اإلجمالية إلى  13في المائة من محفظة الديون.
والقطاعات اإلقتصادية الرئيسة هي:

القطاع (النشاط) اإلقتصادي

إنكشاف البنوك على
القطاع ،مليون $

نسبة إلى اإلئتمان المقدم
للقطاع الخاص

نسبة التعثر الحالية

العقارات واإلنشاءات

1,810.9

23%

4.3%

قطاع التجارة العامة

1,523

19%

8.7%

تمويل السلع اإلستهالكية

1415

18%

4.2%

قطاع الخدمات

1,125.2

14%

4.0%

المجموع

5,865

74%

صدمة إرتفاع نسبة الديون المتعثرة في قطاع العقارات واإلنشاءات :تبلغ نسبة التعثر في هذا القطاع حوالي  4.3في
المائة من اإلئتمان المقدم لذات القطاع ،تم إفتراض إرتفاع نسبة التعثر في هذا القطاع الى  30في المائة .أسفرت
نتيجة محاكاة الصدمة عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للمصارف العاملة في فلسطين بـ  207نقطة أساس ،من
 15.75في المائة قبل الصدمة الى  13.67في المائة ،مع بقائها أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
صدمة إ رتفاع نسبة الديون المتعثرة في قطاع التجارة العامة :تبلغ نسبة التعثر في هذا القطاع حوالي  8.7في المائة
من اإلئتمان المقدم لذات القطاع ،تم إفتراض إرتفاع نسبة التعثر في هذا القطاع إلى  40في المائة .أسفرت نتيجة
محاكاة الصدمة عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للمصارف العاملة في فلسطين بـ  206نقطة أساس ،من 15.75
في المائة قبل الصدمة الى  13.69في المائة ،مع بقائها أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
صدمة إرتفاع نسبة الديون المتعثرة في نشاط تمويل السلع االستهالكية :تبلغ نسبة التعثر في هذا القطاع حوالي 4.2
في المائة من اإلئتمان المقدم لذات القطاع ،تم إفتراض إرتفاع نسبة التعثر في هذا القطاع لتصل الى  40في المائة.
أسفرت نتيجة محاكاة الصدمة عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للمصارف العاملة في فلسطين بـ  216نقطة أساس،
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من  15.75في المائة قبل الصدمة الى  13.59في المائة ،مع بقائها أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في
المائة.
صدمة إ رتفاع نسبة الديون المتعثرة في قطاع الخدمات :تبلغ نسبة التعثر في هذا القطاع حوالي  4في المائة من
اإلئتمان المقدم لذات القطاع ،تم إفتراض إرتفاع نسبة التعثر في هذا القطاع لتصل إلى  50في المائة .أسفرت نتيجة
محاكاة الصدمة عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للمصارف العاملة في فلسطين بـ  218نقطة أساس ،من 15.75
في المائة قبل الصدمة الى  13.57في المائة ،مع بقائها اعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
مخاطر التركز
صدمة تعثر أكبر مقترض (غير الحكومة) :أظهرت هذه الصدمة إرتفاع حجم التركز في اإلقراض المقدم من جانب
البنوك العاملة في فلسطين ،حيث أسفرت محاكاة صدمة تعثر أكبر مقترض عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال على
المستوى اإلجمالي للمصارف بـ  244نقطة أساس ،لتنخفض النسبة من  15.75في المائة الى  12.85في المائة وهي
دون الحد األدنى المقرر ( 13في المائة).
صدمة تعثر أكبر ثالثة مقترض (ال تشمل الحكومة) :أسفرت محاكاة الصدمة عن تعمق أثر االنخفاض في نسبة كفاية
رأس المال لتصل نسبة الكفاية اإلجمالية للبنوك الى  10.58في المائة ،بعد إنخفاضها بـ  471نقطة أساس عن مستواها
بعد صدمة إنخفاض قيمة الضمانات إلى النصف .وهي دون الحد األدنى المقرر ( 13في المائة).
مخاطر السوق
صدمة تغير أسعار الفائدة /العائد :تم إفتراض إرتفاع سعر الفائدة /العائد بـ  200نقطة أساس ،حيث أظهرت نتائج
محاكاة هذه الصدمة إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للمصارف بنحو  40نقطة أساس لتصل الى  15.34في المائة،
وهي أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
محاكاة أثر صدمة سعر الفائدة على محفظة السندات :توجد عالقة عكسية بين إرتفاع سعر الفائدة وقيمة السندات،
فعند ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض أسعار السندات القائمة ،حيث يصبح العائد عليها غير جذاب للمستثمرين في السوق
في ظل وجود فرص استثمارية بعائد أفضل .أسفر األثر المجمع الناتج عن محاكاة الصدمتين (صدمات تغير سعر
الفائدة /العائد) عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين بنحو  136نقطة أساس لتصل الى
 14.39في المائة ،وهي أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
محاكاة األثر غير المباشرة لصدمة تغير إرتفاع سعر الفائدة :تم في هذا السيناريو محاكاة األثر غير المباشر لصدمة
إرتفاع سعر الفائدة ،والمتمثل في إفتراض تعثر  1في المائة من الديون العاملة نتيجة إرتفاع أعباء الدين .أسفر األثر
المجمع لصدمات تغير سعر الفائدة عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين بنحو  156نقطة
أساس لتصل الى  14.19في المائة ،وهي أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
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صدمة تغير سعر الصرف :تم محاكاة صدمتين في هذا السياق ،األولى مباشرة ،والثانية غير مباشرة ،وذلك على
النحو التالي:
محاكاة األثر المباشر لصدمة تغير سعر الصرف :تم إفتراض إنخفاض سعر صرف عملة الشيكل بحكم أن الشيكل
هو عملة واقع ( )De facto currencyمقابل العمالت األخرى بـ  30في المائة ،حيث لم تسفر محاكاة الصدمة عن
أي أثر سلبي على كفاية رأس المال إلجمالي المصارف والتي بقيت فوق الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
محاكاة األثر غير المباشر لصدمة تغير سعر الصرف :في محاكاة األثر غير المباشر لصدمة تغير سعر الصرف تم
إفتراض تعثر  10المائة من القروض بالعمالت األخرى (غير عملة الشيكل) ،حيث أسفر األثر المجمع الناتج عن
محاكاة الصدمتين (صدمات تغير سعر الصرف) عن إنخفاض نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في فلسطين بنحو
 38نقطة أساس لتصل إلى  15.37في المائة ،وهي أعلى من الحد األدنى المقرر رقابيا عند  13في المائة.
 .2اختبار السيولة ()Liquidity Stress Test
تم محاكاة إختبار السيولة بإفتراض حدوث عمليات سحب يومية تراكمية على جميع البنوك العاملة في فلسطين
( ،)Run on all bankلفحص مدى قدرة البنوك على مواجهة هكذا صدمة وذلك ضمن الفرضيات التالية:
ILS Demand deposits, Withdrawn per day (15%).

1-

Other currencies Demand deposits, Withdrawn per day (10%).

2-

ILS Time deposits, Withdrawn per day (5%).

3-

Other currencies Time deposits, Withdrawn per day (5%).

4-

Liquid assets, Available per day (95%).

5-

Non-liquid assets, Available per day (1%).

6-

أظهرت نتيجة محاكاة صدمة السيولة إستجابة جيدة من طرف البنوك وقدرتها على التعامل مع هذا الوضع الضاغط
لعدد من األيام وصل الى  5أيام قبل ان تبدأ سيولة بعضها بالنفاد بعد هذه المدة.
جمهورية مصر العربية
تضمنت إختبارات الضغط المطبقة بواسطة البنك المركزي المصري بعض أنواع المخاطر الرئيسة مثل مخاطر
اإلئتمان ،والتركز ،والسوق ،والسيولة ،وذلك على أكبر  15بنك على مستوى القطاع المصرفي ،والتي تضم مجموعة
من بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة ،ومن بينها البنوك ذات األهمية النظامية محليا .وقد تم صياغة إفتراضات
إختبارات الضغط في إطار سيناريوهات مرتبطة باألداء اإلقتصادي الكلي والتي تعكس التداعيات السلبية المحتملة
للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا على النشاط اإلقتصادي ،واألداء المالي الحكومي ،والقطاع الخارجي ،وقيمة
العملة المحلية ،وبالتالي التصنيف اإلئتماني للدولة.
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مخاطر اإلئتمان
تم تطبيق إختبار الضغط لمخاطر اإلئتمان الناتجة عن توظيفات البنوك في األوراق المالية الحكومية ،وذلك من خالل
إفتراض إستمرار درجة التصنيف اإلئتماني لمصر عند  Bوفقا لمؤسسة  ،S&P’sومن ثم تطبيق وزن مخاطر  9في
المائة على األوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ،وفقا للسيناريو األساسي ،وإفتراض إنخفاض درجة التصنيف
اإلئتماني لمصر بدرجتين ليصل إلى  ، +CCCوتطبيق وزن مخاطر  15في المائة على األوراق المالية الحكومية
بالعملة المحلية ،وفقا للسيناريو األكثر حدة.
تم إجراء إختبارات الضغط الخاصة بمحفظة إئتمان الشركات -متضمنة قروض المؤسسات والشركات الصغيرة
والمتوسطة -بإستخدام سيناريو إحتمالية تراجع أداء الشركات في القطاعات اإلقتصادية المختلفة تأثرا بتفشي الموجة
الثانية من فيروس كورونا ،وذلك طبقا لدرجة تعرض القطاع ،حيث أن هناك بعض القطاعات العالية التعرض مثل:
قطاعي السياحة ،والنقل والطيران ،والمتوسطة التعرض مثل :قطاعي البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات،
وصناعة وتجارة األغذية والمشروبات ،في حين أن هناك بعض القطاعات المنخفضة التعرض مثل :قطاعات صناعة
وتجارة التبغ ،وصناعة وتجارة األدوية والرعاية الصحية ،واإلتصاالت .وقد تم إفتراض تراجع درجة الجدارة
اإلئتمانية المرجحة للقطاعات عالية التعرض بدرجة واحدة وفقا للسيناريو األساسي ،ثم درجتين وفقا للسيناريو األكثر
حدة ،وتراجعها لنسبة  50في المائة من التسهيالت اإلئتمانية المستخدمة في القطاعات متوسطة التعرض بدرجة
واحدة في السيناريو األساسي ،ثم درجتين في السيناريو األكثر حدة.
مخاطر تركز اإلئتمان
تم تطبيق إختبار الضغط الخاص بمخاطر تركز التوظيفات في األوراق المالية الحكومية من خالل تطبيق وزن
مخاطر إضافي على تلك األوراق طبقا لمقترحات مراجعات لجنة بازل ،والذي يتم تحديده وفقا لنسبة تعرضات القطاع
المصرفي للجهات السيادية إلى الشريحة األولى من رأس المال ،وذلك بإستخدام مجموعة من األوزان تتراوح بين 5
في المائة إلى  30في المائة ،والتي تطبق بشكل تصاعدي على شرائح تجاوز تلك التعرضات إلى الشريحة األولى
من رأس المال والتي تتراوح بين  100في المائة إلى  150في المائة وأعلى من  300في المائة .كذلك تم تطبيق
اإلختبار الخاص بمخاطر التركز بمحفظة إئتمان الشركات ،وذلك بإفتراض إخفاق أكبر ثالثة عمالء على مستوى كل
بنك وذلك في السيناريو األساسي ،وإخفاق أكبر خمسة عمالء وفقا للسيناريو األكثر حدة.
مخاطر السوق
تستخدم إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق سيناريو المخاطر اإلقتصادية والمالية الكلية في ظل الموجة الثانية
من تفشي فيروس كورونا ،وما قد ينتج عنها من الضغط على قيمة العملة المحلية بسبب تراجع موارد النقد األجنبي،
حيث تم إفتراض تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة  10في المائة وفقا للسيناريو األساسي ،و 20في المائة وفقا
للسيناريو األكثر حدة .أما بالنسبة لمخاطر أسعار العائد  ،تم إعادة تقييم القيمة الحالية للسندات الحكومية ،وذلك برفع
سعر العائد بقيمة  100نقطة أساس في السيناريو األساسي ،و 300نقطة أساس في السيناريو األكثر حدة ،بهدف
إحتواء الضغوط التضخمية وفقا للسيناريو.
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نتائج إختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالية
أظهرت نتائج إختبارات الضغط الخاصة بالمالءة المالية مقدرة القطاع على تحمل الصدمات المتعلقة بكل من مخاطر
اإلئتمان ،ومخاطر التركز ،ومخاطر السوق المتمثلة في مخاطر سعر العائد ومخاطر سعر الصرف ،وهو ما إنعكس
في تعرض القطاع المصرفي لمستوى منخفض من كل نوع من أنواع المخاطر السابقة عند تطبيق السيناريوهين
األساسي واألكثر حدة.
كما أظهرت نتائج إختبارات الضغط مجمعة  -متضمنة كل من مخاطر اإلئتمان الحكومي والخاص ،ومخاطر التركز،
والسوق -مقدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المختلفة ،حيث إستمر معيار كفاية رأس المال في تحقيق
معدالت أعلى من الحد األدنى المقرر وفقا لتعليمات بازل ،وأعلى من الحد األدنى المقرر من قبل البنك المركزي،
والبالغ  12.5في المائة.
مخاطر السيولة
تم إجراء إختبارات الضغوط لمخاطر السيولة طبقا لسيناريو المخاطر اإلقتصادية والمالية الكلية ،والذي يفترض
إحتمالية انخفاض درجة التصنيف االئتماني للدولة ،وهو ما قد يؤدي إلى إتجاه البنوك إلى بيع األوراق المالية الحكومية
في السوق الثانوي خالل فترة زمنية قصيرة ،مما قد يترتب عليه إنخفاض قيمتها المتخذة كضمانة في عمليات الريبو،
باإلضافة إلى ذلك قد يتجه العمالء نحو سحب نسب منخفضة من الودائع .أما فيما يخص إستخدام هيكل آجال
اإلستحقاق ،فقد تم تطبيق نسب إفتراضية على التدفقات النقدية الداخلة على مستوى القروض واألوراق التجارية
المخصومة ،وهو ما قد يؤدي إلى إنخفاض سيولة القطاع المصرفي ،إلى جانب إرتفاع التدفقات النقدية الخارجة من
خالل حساب نسب سحب على ودائع العمالء ،هذا إلى جانب تحديد نسب خصم على األوراق المالية الحكومية كأصول
سائلة يمكن استخدامها في تغطية الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
جدول ( :)2-5افتراضات سيناريو الضغط الخاص بمخاطر السيولة ضمن إختبارات الضغط ال ُمطبقة من قبل البنك
المركزي المصري
نسبة تغطية السيولة ) (LCRبالعملة المحلية
-

تطبيق نسبة خصم  10في المائة بدال من صفر في المائة على أذون الخزانة ،و 40في المائة على السندات الحكومية.

-

إرتفاع نسب سحب ودائع العمالء بـ  15في المائة على النسب المطبقة فعليا للودائع المستقرة وغير المستقرة.

نسبة صافي التمويل المستقر ) (NSFRبالعملة المحلية
-

إنخفاض الوزن الترجيحي لبند الودائع بمقدار  15في المائة في صافي التمويل المستقر المتاح.

-

إرتفاع الوزن الترجيحي ألذون الخزانة بمقدار  10في المائة ،وللسندات الحكومية بمقدار  40في المائة للسندات
الحكومية في صافي التمويل المستقر المطلوب.
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التدفقات النقدية للسيولة
-

تطبيق نسبة تدفقات نقدية داخلة  80في المائة للقروض واألوراق التجارية المخصومة للشرائح الزمنية ،بدءا من
اليوم التالي حتى (أكثر من  6شهور وحتى سنة) ،مع إفتراض تدفق باقي بنود التدفقات النقدية الداخلة بكامل قيمتها.

-

تطبيق نسبة سحب  15في المائة على الودائع للشرائح الزمنية بدءا من اليوم التالي حتى الشريحة (أكثر من  6شهور
وحتى سنة).

-

تطبيق نسبة سحب  10في المائة على األرصدة المستحقة للبنوك المحلية ،مع إفتراض عدم سحب باقي بنود
اإللتزامات.

-

تطبيق نسب خصم على األصول السائلة التي يمكن أن تستخدم لتغطية الفجوة بقيمة  10في المائة على أذون الخزانة،
و 40في المائة على السندات الحكومية ،و 10في المائة على األرصدة لدى البنوك المحلية مع عدم تطبيق نسب خصم
على باقي األصول السائلة.

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

نتائج إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة
أظهرت نتائج إختبارات الضغط تعرض القطاع المصرفي المصري لمستوى منخفض من مخاطر السيولة ،ليتخطى
كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر الحد األدنى المقرر البالغ  100في المائة وفقا للجنة بازل،
كما يترتب على إستخدام هيكل آجال اإلستحقاق قدرة األصول السائلة لكافة البنوك -بعد تطبيق الضغط عليها -على
تغطية الفجوات السالبة بنسبة  100في المائة.
المملكة المغربية
قام بنك المغرب بإجراء إختبارات الضغط بهدف قياس مدى تأثر متانة البنوك بالصدمة اإلقتصادية الناتجة عن جائحة
كورونا ،بناء على توقعاته اإلقتصادية الكلية ،حيث تم إجراء اإلختبارات خالل النصف األول من عام  2020بناء
على توقع إنكماش الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2020بنسبة  5.2في المائة ،وذلك في ظل إفتراض ضعف األنشطة
الزراعية بسبب الجفاف ،والتدهور الكبير في األنشطة غير الزراعية والتي تأثرت بشدة بالوباء في عام ،2020
وتدهور الوضع الخارجي ،في ظل إنخفاض تحويالت العاملين بالخارج وتدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر ،هذا إلى
جانب تراجع الصادرات وإنخفاض عائدات السفر ،ثم تحسن النمو الوطني إلى  4.2في المائة ،تماشيا مع األداء الجيد
للقطاع الزراعي والتبدد التدريجي لتأثيرات الوباء خالل عام  .2021وقد أظهرت نتائج هذا االختبار إرتفاع متوسط
معدل الديون غير المنتظمة من  7.6في المائة في عام  2019إلى  9.9في المائة في عام  ،2020و 10.8في المائة
في عام  ،2021هذا باإلضافة إلى أن زيادة مخاطر االئتمان وإنخفاض الربحية الناتج عن إنخفاض الهامش على
العموالت ،مما يؤثر سلبا على نسب المالءة.
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وخالل النصف الثاني من عام  ،2020إعتمد بنك المغرب على سيناريوهين أساسيين إلختبارات الضغط متمثلة في:
▪ السيناريو األساسي :الذي يفترض إنكماش النمو االقتصادي في عام  2020بنسبة  6.6في المائة ،يتبعه تحسن
في نسبة النمو إلى  4.7في المائة و 3.5في المائة في عامي  2021و 2022على التوالي.
▪ السيناريو الحاد :الذي يفترض أن الصدمة اإلقتصادية الناجمة عن الوباء ستستمر خالل النصف الثاني من عام
 ،2020بالتالي ،سينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  10في المائة في  ،2020قبل أن ينتعش إلى  4.4في
المائة في  2021و 3.4في المائة في عام  ،2022ويرافق هذا التطور تدهور الوضع الخارجي وتشديد األوضاع
المالية .وقد تم التمييز في هذا السيناريو بين حالتين وهما مراعاة تدابير الدعم ،وتجاهل اإلجراءات المتخذة.
وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغط الكلي تسجيل البنوك لزيادة في نسبة الديون غير المنتظمة ،وانخفاضا في الربحية،
وفي نسب المالءة ،لكنها ستستمر في االلتزام بالمتطلبات التنظيمية .باإلضافة إلى ذلك ،أكدت النتائج على فعالية
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات والتي ساعدت في التخفيف من تأثير الصدمة على القطاع المصرفي.
ثانيا ً :تطبيق اختبارات الضغط على بع

القطاعات المصرفية في الدول العربية

يهدف هذا الجزء إلى تطبيق إختبارات حساسية للضغط على بعض القطاعات المصرفية في الدول العربية،23
وباستخدام ذات السيناريوهات واإلفتراضات ،وذلك على مستوى البنوك المنفردة التي تمثل نحو  80في المائة من
إجمالي أصول القطاع المصرفي ،وعلى مستوى إجمالي القطاع المصرفي في تلك الدول .ويتيح تطبيق االختبار الموحد
إلى إجراء المق ارنة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث درجة تحمل الصدمات المختلفة ،وتحليل النتائج ،كما
تساهم هذه الممارسة في تقييم مدى صالبة البنوك العربية في مواجهة األزمات ومنها جائحة كورونا الحالية .وتم إجراء
هذه االختبارات بناء على بعض اإلفتراضات التي تم صياغتها في إطار سيناريو المخاطر االقتصادية والمالية المرتبط
بالتبعات السلبية لجائحة كورونا على اإلقتصادات العربية.

 23تشمل الدول العربية التي تم تطبيق إختبارات الضغط عليها كل من :اإلمارات ،البحرين ،العراق ،عمان ،الكويت ،فلسطين ،قطر ،ليبيا ،المغرب،
اليمن.
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جدول ( :)3-5المخاطر االقتصادية والمالية الكلية طبقا ً لسيناريو اختبارات الضغط للقطاعات المصرفية في بع
العربية

الدول

-

إفتراض إســتمرار التبعات الســلبية لجائحة كورونا على األداء االقتصــادي للمنطقة العربية بســبب إنتشــار الوباء وظهور ســالالت
متحورة منه ينعدم معها فاعلية اللقاحات ،وذلك في ظل إســتمرارية عدم اليقين وإنخفاض الثقة من جانب المســتهلكين والمســتثمرين،
مما ينعكس في تواصــل تراجع أنشــطة االســتهالك واإلســتثمار والتصــنيع ،وإنخفاض مســتويات الدخول وفقدان الوظائف ،مع تأثر
ســالســل التوريد العالمية ،وحركة التجارة الدولية ،وإنخفاض كميات اإلنتاج النفطي وتراجع أســعاره في األســواق الدولية .هذا إلى
جانب تراجع مسـتويات القيمة المضـافة في عدد من القطاعات االقتصـادية التي تسـاهم بشـكل كبير في الناتج المحلى اإلجمالي -متأثرة
بظروف اإلغالق الكلي أو الجزئي -ومنها قطاعات الســياحة والطيران والتجارة والصــناعة التحويلية ،إلى جانب تضــرر القطاعات
كثيفة العمالة ،وقطاع المؤسـسـات متناهية الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة ،فضـال عن اآلثار السـلبية الناتجة عن ترابط القطاعات،
حيث يعد قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضــررا بالجائحة ،مما يترتب عليه تأثر الوظائف المباشــرة التي توفرها صــناعة النقل
الجوي ،وكذلك الوظائف في قطـاعات أخرى مثـل الســــيـاحة ،إلى جانب انكمـاش حركة التجـارة الدوليـة ونقل البضــــائع ،والذى يقوم
قطاع الطيران بتدعيمها.

-

على مسـتوى األداء المالي الحكومي وإرتفاع مسـتوى الدين العام ،قد تسـتمر الضـغوط على الموازنات العامة للدول العربية ،وإرتفاع
عجز الموازنة العامة كنســـبة من الناتج المحلي اإلجمالي في تلك الدول ،وذلك في ضـــوء الحاجة إلســـتمرار الســـياســـات والتدابير
التحفيزية لتنشــيط جانب الطلب الكلي والتخفيف من التداعيات االقتصــادية واالجتماعية ،وحفز اإلســتثمار في عدد من المشــروعات
كثيفة اســــتخدام العمالة ،والحد من حجم فقدان الوظائف الناتج عن الجائحة ،وخاصــــة فيما يتعلق بالمشــــروعات متناهية الصــــغر
والصـغيرة ،والفقراء ومحدودي الدخل ،والعاملين في القطاع غير الرسـمي ،والقطاعات اإلقتصـادية األكثر تأثرا بالوباء ،إلى جانب
زيادة اإلنفاق على قطاع الصــحة ،في الوقت الذى تراجعت فيه مســتويات اإليرادات العامة بشــكل حاد نتيجة فقدان جانب كبير من
اإليرادات الضريبية والنفطية ،وهو ما يترتب عليه إرتفاع مستويات المديونية العامة في عدة دول عربية.

-

على جانب القطاع الخارجي ،على الرغم من التحســن النســبي المتوقع أن يشــهده أداء ميزان المعامالت الجارية للدول العربية ،مع
ترقب تخفيف القيود واإلجراءات المصــاحبة للجائحة مع ظهور اللقاحات ،إال أنه تم إفتراض إنخفاض مســتويات الطلب العالمي مع
استمرار تباطؤ حركة التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط يؤدى إلى تراجع أداء الصادرات السلعية ،إلى جانب االنخفاض النسبي
للمتحصـالت من قطاع السـياحة ،وتحويالت العاملين بالخارج ،األمر الذي يؤثر سـلبا على موارد الدول من النقد األجنبي ،والضـغط
على قيمة العمالت المحلية للدول العربية.

-

من ناحية األوضـــاع النقدية ،تم إفتراض إســـتمرار العديد من الدول العربية في تبنى تدابير الســـياســـة النقدية التوســـعية من خالل
اإلســـتمرار في خفض أســـعار العائد ،خاصـــة في البنوك المركزية العربية ذات نظم أســـعار الصـــرف الثابتة التي ترتبط عمالتها
بالدوالر واليورو ،وذلك بهدف العمل على دعم ثقة المســـتثمرين ،وتدعيم أوضـــاع الســـيولة المحلية ،وتوفير االئتمان الالزم لقطاع
الشـركات واألفراد للتخفيف من حدة الركود االقتصـادي المصـاحب للجائحة ،ومسـاندة المشـروعات المتأثرة باألزمة من خالل توفير
السيولة الداعمة لرأس المال العامل والمصروفات التشغيلية ،والعمل على دعم االستقرار المالي.

-

إ نخفاض التصــنيف االئتماني لعدة دول بالمنطقة في ضــوء تراجع ثقة المســتثمرين إلى مســتويات منخفضــة وتنامى المخاوف بشــأن
اسـتدامة أوضـاع المالية العامة وعدم مقدرة الحكومات على خدمة الدين ،في ضـوء ارتفاع نسـب المديونية العامة المصـاحب إلحتواء
اآلثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ،وتحفيز النشاط اإلقتصادي ،ودعم القطاع الصحي.

أ .إختبارات المالءة المالية
تتضمن إختبارات المالءة المالية إختبارات الضغط المرتبطة بكل من مخاطر اإلئتمان السيادية ،ومخاطر التركز
على مستوى أكبر التوظيفات اإلئتمانية ،ومخاطر سعر الصرف وأسعار العائد المتضمنة بمخاطر السوق.
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إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر اإلئتمان السيادية
في إطار سيناريو المخاطر اإلقتصادية والمالية ،تم إفتراض إرتفاع احتمال مواجهة القطاع الحكومي لبعض
الصعوبات ،24وإنخفاض درجة التصنيف اإلئتماني للجهات السيادية الحكومية الناتج عن إرتفاع العجز المالي
للحكومات التي تواجه ضغوطا على موازناتها العامة في إطار إجراءات احتواء تداعيات جائحة كورونا ،ومنها
تدابير تنشيط الطلب الكلي ومساندة القطاعات اإلقتصادية وبعض الشرائح األكثر تأثرا بالجائحة ،وزيادة اإلنفاق
على القطاع الصحي ،مع تراجع مستوى اإليرادات العامة ،األمر الذي يترتب عليه إرتفاع نسبة الديون غير المنتظمة
للقطاع الحكومي عن النسب الفعلية ،وذلك على مستوى أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في دول (اإلمارات،
البحرين ،العراق ،عمان ،الكويت ،فلسطين ،قطر ،ليبيا ،المغرب ،اليمن) في الربع الرابع من عام  2020مقارنة
بالربع الرابع من عام  .252019ويفترض السيناريو األساسي زيادة مخاطر (إخفاق) محفظة ائتمان القطاع الحكومي
بنسبة  10في المائة عن نسب اإلخفاق الفعلية ،في حين يفترض السيناريو الثاني األكثر حدة زيادة إخفاق المحفظة
بنسبة  20في المائة ،لتصل نسب الديون غير المنتظمة بها في كل من السيناريو األساسي واألكثر حدة وفقا لموقف
ديسمبر  2020إلى  11.8في المائة ،و 21.8في المائة على التوالي في القطاع المصرفي في اإلمارات 63.5 ،في
المائة ،و 73.3في المائة على التوالي في العراق 11.7 ،في المائة ،و 21.7في المائة على التوالي في البحرين.26
وقد أظهرت نتائج االختبار كفاية رأس المال الستيعاب الخسائر الناتجة عن إخفاق نسبة من محفظة إئتمان القطاع
الحكومي على مستوى أكبر البنوك في القطاعات المصرفية لمختلف الدول العربية المطبق عليها اإلختبار ،وذلك
وفقا للسيناريوهين األساسي واألكثر حدة ،حيث تظل نسب كفاية رأس المال بعد الضغط أعلى من النسبة المقررة
وفقا لبازل ،بناء على بيانات عامي  2019و .2020هذا وقد بلغ مقدار اإلنخفاض في نسبة كفاية رأس المال في كل
من السيناريو األساسي واألكثر حدة على التوالي وفقا للموقف في الربع الرابع من عام  2020نسبتي  27في المائة،
و 31.1في المائة في العراق .و 3.6في المائة ،و 7.2في المائة في قطر .و 2.5في المائة ،و 4.7في المائة في
اإلمارات .و 2في المائة ،و 3.9في المائة في فلسطين .و 1.2في المائة ،و 2.5في المائة في عمان .و 0.4في المائة،
و 0.9في المائة في الكويت .و 0.2في المائة ،و 0.4في المائة في البحرين .أما عن مقدار اإلنخفاض في نسبة كفاية
رأس المال في كل من السيناريو األساسي واألكثر حدة على التوالي وفقا للموقف في الربع الرابع من عام ،2019
فقد سجل نسبتي  22.1في المائة ،و 27في المائة في العراق .و 3.3في المائة ،و 6.6في المائة في قطر .و 2.3في
المائة ،و 4.3في المائة في اإلمارات .و 2.2في المائة ،و 4.2في المائة في ليبيا .و 1.5في المائة ،و 3في فلسطين.
و 1.3في المائة ،و 2.6في المائة في المغرب .و 1في المائة ،و 1.9في المائة في عمان .و 0.4في المائة ،و 0.8في
المائة في الكويت .وأخيرا  0.2في المائة ،و 0.4في المائة في البحرين.

 24يختلف تعريف ومكونات القطاع الحكومي من دولة إلى أخرى.
 25لم يتم اجراء االختبار على كل من المغرب وليبيا في الربع الرابع من عام  2020لعدم توافر البيانات لهما في تلك الفترة.
 26تجدر اإلشارة إلى أنه تم افتراض نسبة اخفاق  10في المائة بمحفظة ائتمان القطاع الحكومي وفقا للسيناريو األساسي ،و 20في المائة وفقا للسيناريو
األكثر حدة ،دون إضافة النسبة الفعلية للديون غير المنتظمة بهذه المحفظة إلى النسب المفترضة ،وذلك في الدول التي تم تطبيق هذا االختبار عليها،
والتي ال تتوفر فيها بيانات عن النسبة الفعلية للديون غير المنتظمة بالقطاع الحكومي.
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شكل ( :)5-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السيادية وفقا ً للموقف فى الربع الرابع من
عام )%(2020
فلسطين

قطر

عمان

الكويت

19.1

19

العراق

االمارات

البحرين

47

18

18.4 18.2

16 13.5

15.7

14.4

10.9

18.6

18.1

17.9 16.7

13.7 11.8

18.5 18.1

نسبة كفاية رأس المال بعد الضغط (السيناريو األكثر حدة)

15.9

20.1

نسبة كفاية رأس المال بعد الضغط (السيناريو األساسى)

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

شكل ( :)6-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السيادية وفقا ً للموقف فى الربع الرابع من
عام )%(2019
ليبيا

20.6

المغر

قطر

فلسطين

عمان

الكويت

15.6

18.5

16.6

18.5

18.5

14.3 13

15.2 11.9

15.1 13.6

17.5 17

18.1 17.7

العراق
53.5

26.5
18.4 16.3

نسبة كفاية رأس المال الفعلية

نسبة كفاية رأس المال بعد الضغط (السيناريو األكثر حدة)

31.4

البحرين

االمارات

19.4

17.7

19.2 19

15.4 13.4

نسبة كفاية رأس المال بعد الضغط (السيناريو األساسى)

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز
أما بالنسبة إلختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز اإلئتماني ،فقد تم إفتراض إخفاق نسبة  5في المائة من
التوظيفات الخاصة بأكبر  5عمالء مقترضين وأطرافهم المرتبطة في السيناريو األساسي ،ونسبة  7في المائة من
التوظيفات الخاصة بأكبر  10عمالء مقترضين وأطرافهم المرتبطة في السيناريو األكثر حدة ،وذلك لتقدير قيمة
الخسائر المترتبة على إخفاق توظيفات كبار العمالء ،27ومدى تأثيرها على المالءة المالية للقطاع المصرفي ،وفقا
للموقف المالي في كل من ديسمبر  2019و ،2020وذلك على مستوى إجمالي أكبر البنوك في القطاع المصرفي
في ثالث دول عربية (فلسطين ،قطر ،المغرب) ،وعلى مستوى كل بنك منهم ،خاصة في ظل تراجع األداء
اإلقتصادي ،وتباطؤ أنشطة اإلستهالك واإلستثمار والتصنيع ،إلى جانب تراجع مستويات القيمة المضافة في عدد
من القطاعات االقتصادية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي ،ومنها قطاعات السياحة والطيران
والتجارة والصناعة التحويلية ،إلى جانب تضرر القطاعات كثيفة العمالة ،وقطاع المؤسسات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،األمر الذى يترتب عليه زيادة معدالت اإلخفاق لعمالء اإلئتمان.

 27دون األخذ في االعتبار قيمة المخصصات المكونة بالفعل لتلك التوظيفات ،لعدم توافر بيانات عنها في بعض الدول.
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هذا وتمثل توظيفات أكبر 10عمالء وأطرافهم المرتبطة في ديسمبر  2020نحو  23.3في المائة من إجمالي
األصول ،و 294.5في المائة من القواعد الرأسمالية ألكبر البنوك في القطاع المصرفي بفلسطين ،28في حين تمثل
 38.6في المائة ،و 323.9في المائة على التوالي في قطر .و 12.4في المائة ،و 116.5في المائة على التوالي في
المغرب .وعلى مستوى أكبر  5عمالء وأطرافهم المرتبطة ،فتمثل  32.5في المائة من إجمالي األصول ،و272.8
في المائة من إجمالي القواعد الرأسمالية ألكبر البنوك في القطاع المصرفي القطري ،مقابل  8.2في المائة ،و77.1
في المائة على التوالي في المغرب.
في هذا السياق ،نتج عن تطبيق السيناريو األساسي وفقا لموقف ديسمبر  2020إنخفاض نسبة كفاية رأس المال في
قطر بمقدار  2.6في المائة لتسجل  16.5في المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 4.3في المائة لتسجل  14.8في
المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة ،يليها فلسطين بنسبة  2.9في المائة لتصل إلى  11في المائة طبقا للسيناريو األكثر
حدة ،ثم المغرب بمقدار  0.6في المائة لتسجل  14.2في المائة بالسيناريو األساسي ،و 0.2في المائة لتسجل 13.5
في المائة بالسيناريو األكثر حدة .وعلى المستوى الجزئي ،تنخفض نسبة كفاية رأس المال في أعلى البنوك تأثرا
بالقطاع المصرفي في فلسطين طبقا للسيناريو األكثر حدة بمقدار  5في المائة ،لتسجل  9.1في المائة ،كما تنخفض
النسبة طبقا لكل من السيناريو األساسي واألكثر حدة بمقدار  3.4في المائة ،و 6.1في المائة على التوالي في قطر،
لتسجل  16.9في المائة ،و 14.2في المائة على التوالي ،ثم  0.7في المائة ،و 1.3في المائة في المغرب ،لتسجل
 13.2في المائة ،و 12.6في المائة على التوالي .وقد أظهرت نتائج تطبيق االختبار وفقا لموقف كل من ديسمبر
 ،2019وديسمبر 2020تحقيق القطاع المصرفي في الدول الثالث على المستوى الكلي نسب لكفاية رأس المال
أعلى من الحدود المقررة بواسطة لجنة بازل ،بإستثناء بعض البنوك في فلسطين على المستوى الجزئي فقط.
شكل ( :)7-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في القطاع المصرفي في فلسطين وفقا ً للموقف في
ديسمبر )%( 2020
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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أخذا في االعتبار عدم توافر بيانات عن توظيفات أكبر ( )5عمالء وأطرافهم المرتبطة بدولة فلسطين.
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شكل ( :)8-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز القطاع المصرفي في فلسطين وفقا ً للموقف فى
ديسمبر )%(2019
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

شكل ( :)8-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في القطاع المصرفى في قطر وفقا ً للموقف فى
ديسمبر )%(2020
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• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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نسبة كفاية رأس المال الفعلية

شكل ( :)10-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في القطاع المصرفي في المغر وفقا ً للموقف فى
ديسمبر )%( 2020
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شكل ( :)11-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر التركز في القطاع المصرفي في المغر وفقا ً للموقف فى
ديسمبر )%( 2019
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق
تتضمن إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السوق كل من مخاطر سعر الصرف ،ومخاطر سعر العائد .وفي إطار
سيناريو المخاطر اإلقتصادية والمالية الكلية على جانب القطاع الخارجي ،تم إفتراض إنخفاض قيمة العمالت
المحلية في الدول العربية مقابل العمالت األجنبية نظرا الستمرار تراجع مواردها من النقد األجنبي ،وذلك بنسبة
 10في المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 20في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة ،ثم تقدير نتائج ذلك على نسب
كفاية رأس المال باستخدام صافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبية ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفية في بعض
الدول العربية (فلسطين ،عمان ،قطر ،المغرب) وذلك في ديسمبر ،2020مقارنة بديسمبر  .2019وعلى جانب
األوضاع النقدية ،تم إفتراض إستمرار الدول العربية في إتخاذ تدابير السياسة النقدية التوسعية من خالل اإلستمرار
في خفض أسعار العائد ،وذلك بهدف العمل على دعم ثقة المستثمرين ،وتدعيم أوضاع السيولة المحلية ،وتوفير
اإلئتمان الالزم لقطاع الشركات واألفراد ،حيث تم إفتراض إنخفاض سعر العائد بنسبة  1في المائة في السيناريو
األساسي ،و 3في المائة في السيناريو األكثر حدة ،ثم قياس تأثير هذا اإلنخفاض على صافي الدخل من العائد ،ونسب
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كفاية رأس المال ،وذلك باستخدام البيانات الخاصة بفجوات إعادة التسعير ألكبر البنوك بالقطاعات المصرفية في
فلسطين ،وعمان.
وفيما يتعلق بصافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبية على المستوى اإلجمالي ألكبر البنوك وفقا لبيانات ديسمبر
 ،2019وديسمبر  ،2020حقق القطاع المصرفي في فلسطين وعمان فائضا ،مما ترتب عليه تحقيق ألرباح طبقا
إلفتراض إنخفاض قيمة العملة المحلية في كل من السيناريوهين األساسي واألكثر حدة ،في حين سجل القطاع
المصرفي في قطر خسائر طفيفة ،نظرا لتسجيل أكبر البنوك به عجزا في صافي المراكز المفتوحة للعمالت األجنبية.
ووفقا لبيانات ديسمبر  ،2019حقق القطاع المصرفي في المغرب فائضأ.
وقد نتج عن إجراء إختبارات الضغط الخاصة بمخاطر سعر الصرف إرتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لموقف
ديسمبر  2020في كل من السيناريو األساسي ،والسيناريو األكثر حدة بمقدار  0.3في المائة ،و 0.6في المائة على
التوالي في عمان ،و 0.01في المائة ،و 0.02في المائة على التوالي في فلسطين ،في حين إنخفضت نسبة كفاية
رأس المال في قطر بمقدار  0.01في المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 0.02في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة.
ووفقا لموقف ديسمبر  ،2019إ رتفعت نسبة كفاية رأس المال في كل من السيناريو األساسي ،والسيناريو األكثر
حدة بمقدار  0.2في المائة ،و 0.5في المائة على التوالي في عمان ،و 0.1في المائة ،و 0.2في المائة على التوالي
في المغرب ،و 0.03في المائة ،و 0.05في المائة على التوالي في فلسطين ،وفى المقابل إنخفضت النسبة في قطر
بنحو 0.01في المائة في كال السيناريوهين.
ويتبين من نتائج اإلختبار قدرة القواعد الرأسمالية للقطاعات المصرفية في الدول العربية على إستيعاب الخسائر
الناتجة عن تغيرات سعر الصرف ،حيث حققت نسب لكفاية رأس المال أعلى من الحد األدنى المقرر وفقا لبازل،
سواء على المستوى الكلى أو الجزئي ،وفقا لسيناريو الضغط األساسي ،واألكثر حدة.
شكل ( :)12-5نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر سعر الصرف ()%
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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أما فيما يخص إختبارات الضغط لمخاطر سعر العائد ،فقد تم إحتسابها إستنادا إلى الفجوات التراكمية للفترة أقل من
سنة ،وقد أظهرت أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في فلسطين وعمان فجوات سالبة إلعادة التسعير ،مما ترتب عليه
إرتفاع صافي الدخل من العائد نتيجة إلنخفاض أسعار العائد ،وإرتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقا لموقف ديسمبر
 2020في عمان من  19.1في المائة إلى  19.3في المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 19.6في المائة طبقا للسيناريو
األكثر حدة ،وبالمثل ،إرتفعت نسبة كفاية رأس المال في فلسطين من  13.8في المائة إلى  14في المائة طبقا
للسيناريو األساسي ،و 14.4في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة .وعلى المستوى الجزئي ،حققت كافة البنوك
بالقطاع المصرفي في الدولتين فجوات سالبة إلعادة التسعير ،باستثناء بنكين في فلسطين ،حيث إنخفضت نسبة
كفاية رأس المال بهما نتيجة للتأثير السلبي إلنخفاض أسعار العائد على صافي الدخل في حالة تسجيل البنوك لفجوات
موجبة إلعادة التسعير .وباستخدام بيانات ديسمبر  ،2019نتج عن إختبار الضغط إرتفاع نسبة كفاية رأس المال في
عمان من  18.3في المائة إلى  18.5في المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 18.8في المائة طبقا للسيناريو األكثر
حدة ،كما إرتفعت نسبة كفاية رأس المال في فلسطين من  13.9في المائة إلى  14.2في المائة طبقا للسيناريو
األساسي ،و 14.9في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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بنك 1

بنك ( 7المحور األيمن)

• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

إختبارات الضغط المجمعة للمالءة المالية
لتقييم التأثير المجمع لكافة المخاطر على المالءة المالية ،تم إجراء إختبار ضغط بناء على تجميع نتائج اإلختبارات
السابقة في القطاعات المصرفية ألربع دول عربية (فلسطين ،عمان ،قطر ،المغرب) ،29وبإستخدام بيانات
ديسمبر ،2020تنخفض نسبة كفاية رأس المال في فلسطين من  13.8في المائة إلى  11.3في المائة طبقا للسيناريو
األساسي ،و 5.6في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة ،ومن  19.1في المائة في عمان إلى  17.0في المائة ،و14.8
في المائة على التوالي ،ومن  19.1في المائة في قطر إلى  15.4في المائة ،و 12.5في المائة على التوالي .أما
باستخدام بيانات ديسمبر  ،2019تنخفض نسبة كفاية رأس المال في فلسطين من  13.9في المائة إلى  11.7في
المائة طبقا للسيناريو األساسي ،و 6.6في المائة طبقا للسيناريو األكثر حدة ،ومن  18.4في المائة في عمان إلى
 16.7في المائة ،و 14.9في المائة على التوالي ،ومن  123في المائة في قطر إلى  120.1في المائة ،و 117.9في
المائة على التوالي ،ومن  14.9في المائة في المغرب إلى  12.7في المائة ،و 10.4في المائة على التوالي.
ثانياً :اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة
تم استخدام نسبة تغطية السيولة ) (LCRلتقييم تأثير افتراض تراجع درجة التصنيف االئتماني للدولة ،في ضوء
إ نخفاض ثقة المستثمرين وتنامى المخاوف بشأن استدامة أوضاع المالية العامة ،وعدم مقدرة الحكومات على خدمة
الدين ،وذلك في ضوء إرتفاع نسب المديونية العامة المصاحب إلحتواء اآلثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا،30
وينعكس ذلك في إ نخفاض الوزن الترجيحي للوراق المالية الحكومية المحلية كأصل سائل في بسط نسبة تغطية
السيولة بنسبة  10في المائة ،فضال عن إستمرار الزيادة في مستويات عدم اليقين ،وإنخفاض الدخول وزيادة معدالت

 29تم تجميع نتائج اختبارات الضغط الخاصة بمخاطر االئتمان السيادية ،ومخاطر التركز ،ومخاطر السوق في القطاع المصرفي بدولة فلسطين،
ومخاطر االئتمان السيادي ة ،ومخاطر سعر الصرف في دولة الكويت ،ومخاطر االئتمان السيادية ،ومخاطر السوق في سلطنة عمان ،ومخاطر االئتمان
السيادية ،ومخاطر التركز ،ومخاطر سعر الصرف في دولة قطر.
 30تم تطبيق افتراض انخفاض الوزن الترجيحي للوراق المالية الحكومية (ذات وزن مخاطر صفر )%ببسط نسبة تغطية السيولة في القطاع
المصرفي بسلطنة عمان فقط في ضوء عدم وجود هذا البند في بسط النسبة في كل من دولة فلسطين ،ودولة قطر.
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سحب الودائع ،حيث تم إفتراض زيادة سحب كافة الودائع 31في أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في المقام بنسبة 15
في المائة عن معدالت السحب المطبقة فعليا.
ونتج عن هذا اإلختبار وفقا لموقف ديسمبر  2020إنخفاض نسبة تغطية السيولة إلى  126.5في المائة في القطاع
المصرفي في فلسطين ،مقابل نسبة فعلية  265.6في المائة ،كما انخفضت النسبة إلى  108.2في المائة في عمان
مقابل نسبة فعلية  208.2في المائة ،في حين انخفضت النسبة إلى  83.9في المائة في قطر مقابل نسبة فعلية 148.8
في المائة .وعلى المستوى الجزئي ،إنخفضت نسبة تغطية السيولة إلى  130في المائة في أعلى البنوك تأثرا بصدمة
السيولة في فلسطين بقيمة انخفاض  204.1في المائة ،وإلى  147.5في المائة في عمان بقيمة انخفاض  269.4في
المائة ،وإلى  443.9في المائة في قطر بقيمة انخفاض  248.4في المائة ،وقد إنخفضت نسبة تغطية السيولة عن
الحد األدنى المقرر وفقا لبازل في بنكين بكل من فلسطين ،وعمان ،وثالث بنوك في قطر .ووفقا لموقف ديسمبر
 ،2019ترتب على تطبيق اإلختبار إنخفاض نسبة تغطية السيولة إلى  135في المائة في فلسطين مقابل نسبة فعلية
 248.5في المائة ،وإلى  108.8في المائة في عمان مقابل نسبة فعلية  208.8في المائة .وعلى المستوى اإلجمالي،
يتبين من نتائج االختبار تمتع القطاعات المصرفية في الدول العربية الثالثة بمقدار كافي من األصول السائلة لتغطية
الصدمات على جانب التدفقات النقدية الخارجة في خالل شهر ،ومنها ارتفاع معدالت سحب الودائع بصورة مفاجئة.
شكل ( :)21-5نسبة تغطية السيولة في القطاع المصرفي في فلسطين وفقا ً لموقف ديسمبر )%( 2020
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

شكل ( :)22-5نسبة تغطية السيولة في القطاع المصرفي في فلسطين وفقا ً لموقف ديسمبر )%( 2019
719.7

446.1
281.6

248.5
238.6
135
االجمالي

بنك 7

117.5
82.6
بنك 6

335
242.8

159.5
231.9
116.6

93.4
بنك 5

بنك 4

النسبة بعد الضغط

153.2
بنك 3
النسبة الفعلية

• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

 31باستثناء الودائع المضمونة من قبل مؤسسات ضمان الودائع.
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131.3
بنك 2
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شكل ( :)23-5نسبة تغطية السيولة في القطاع المصرفي في ُ
416.9

228

215.1

208.2

156.7

134
147.5
108.2

89.4

االجمالي

بنك 5

116

114.7
75.9
بنك 3

بنك 4

النسبة بعد الضغط

بنك 1

بنك 2
النسبة الفعلية

• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

عمان وفقا ً لموقف ديسمبر )%(2019
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.

شكل ( :)25-4نسبة تغطية السيولة في القطاع المصرفى بقطر وفقا ً لموقف ديسمبر )%( 2020
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• المصدر :إستبيان تقرير اإلستقرار المالي  ،2021صندوق النقد العربي.
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115.3

115.3

بنك 2

بنك 1

الخالصة
تعد إختبارات الضغط أحد أدوات اإلنذار المبكر المستخدمة في إطار السياسة اإلحترازية الجزئية والكلية في
القطاع المصرفي ،كما أنها عنصرا هاما في نظم إدارة وحوكمة المخاطر لدى البنوك ،نظرا ألهمية إشراف
اإلدارة العليا ولجنة المخاطر أو مجلس اإلدارة على تلك اإلختبارات .وعلى المستوى الكلي ،توفر إختبارات
الضغط بعدا مستقبليا لتقييم درجة المخاطر على مستوى القطاع المصرفي ،حيث يتمثل الهدف النهائي لها في
ت مكين البنوك المركزية من تقدير الخسائر المحتملة المترتبة على حدوث بعض الصدمات واألحداث غير
المواتية ،وإتخاذ القرارات والتدابير اإلحترازية الالزمة بناء على النتائج ،وذلك للحد من تأثير المخاطر
المستقبلية المحتملة على المالءة المالية ونسب الربحية والسيولة للقطاع المصرفي .هذا وقد أظهرت نتائج
إ ختبارات الضغط التي تم إجرائها بواسطة البنوك المركزية في الدول العربية قدرة القواعد الرأسمالية للبنوك
على إجتياز أغلب السيناريوهات ،باستثناء عدد قليل من البنوك ،إلى جانب توافر السيولة الكافية بالبنوك لمواجهة
أزمات الطوارئ.
وقد تم تطبيق إختبارات الضغط على القطاعات المصرفية في بعض الدول العربية -وذلك على مستوى البنوك
المنفردة التي تمثل نحو  80في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي -وعلى مستوى اإلجمالي لتلك البنوك،
وذلك باستخدام سيناريوهات وإفتراضات موحدة بناء على سيناريو إستمرار المخاطر اإلقتصادية والمالية الكلية
المتوقعة في المنطقة العربية ،والمرتبطة بجائحة كورونا ،والتي ينتج عنها إرتفاع مخاطر اإلئتمان السيادية
المرتبطة بارتفاع مخاطر محفظة االئتمان الحكومي ،وكذلك مخاطر التركز اإلئتماني في ضوء إرتفاع إحتمالية
إ خفاق التوظيفات االئتمانية الكبيرة ،والمتمثلة في أكبر خمسة وعشرة عمالء بالقطاع المصرفي وأطرافهم
المرتبطة .ويأتي ذلك في ظل إستمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا على األداء االقتصادي للمنطقة العربية،
وتواصل تراجع أنشطة اإلستهالك واإلستثمار والتصنيع ،إلى جانب تراجع مستويات القيمة المضافة في عدد
من القطاعات اإلقتصادية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي ،متأثرة بظروف اإلغالق الكلي أو
الجزئي بسبب إ نتشار الوباء وظهور سالالت متحورة منه ينعدم معها فاعلية اللقاحات .باإلضافة إلى إستمرار
الضغوط على الموازنات العامة للدول العربية ،وذلك في ضوء الحاجة إلستمرار السياسات اإلحتوائية للجائحة
والتدابير التحفيزية لتنشيط جانب الطلب الكلي والتخفيف من التداعيات اإلقتصادية واإلجتماعية ،ومساندة
القطاعات اإلقتصادية األكثر تأثرا بالوباء ،إلى جانب زيادة اإلنفاق على قطاع الصحة ،مع تراجع مستويات
اإليرادات العامة.
وعلى جانب مخاطر السوق ،تم إفتراض تراجع قيمة العمالت المحلية العربية مقابل العمالت األجنبية ،وإنخفاض
أسعار العائد ،وذلك في ضوء تراجع موارد النقد األجنبي نظرا لتراجع أداء الصادرات السلعية ،إلى جانب
االنخفاض النسبي للمتحصالت من قطاع السياحة ،وتحويالت العاملين بالخارج ،بما يؤثر بدوره على مخاطر
سعر الصرف ،باإلضافة إلى إرتفاع مخاطر سعر العائد ،وفقا لموقف كل بنك من فجوات إعادة التسعير ،حيث
تم إفتراض إ ستمرار الدول العربية في تبنى تدابير السياسة النقدية التوسعية من خالل خفض أسعار العائد،
خاصة في البنوك المركزية العربية ذات نظم أسعار الصرف الثابتة التي ترتبط عمالتها بالدوالر واليورو .وفيما
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يخص مخاطر السيولة ،تم إفتراض صدمات ترتبط بانخفاض الوزن الترجيحي للوراق المالية الحكومية كأصل
سائل ،إلى جانب زيادة معدالت سحب الودائع وذلك بإستخدام نسبة تغطية السيولة ).(LCR
وتخلص نتائج إ ختبارات الضغط التي تم تطبيقها على أكبر البنوك في القطاعات المصرفية في عدد من الدول
العربية إلى إرتفاع المالءة المالية لها وقدرتها على إمتصاص الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج من الصدمات
المختلفة المرتبطة بمخاطر اإل ئتمان السيادية ،ومخاطر التركز ،ومخاطر سعر الصرف ،حيث نتج عن كافة
اإل فتراضات تحقيق تلك البنوك نسب لكفاية رأس المال أعلى من الحد األدنى المقرر وفقا لبازل في إطار
السيناريو األساسي ،والسيناريو األكثر حدة ،إلى جانب تمتعها بمستويات جيدة من السيولة تمكنها من مواجهة
صدمات التدفقات النقدية السالبة.
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الفصل الساد
أثر ا حة ورو ا ل القطاع المصرفي في الدول العربية ودور السياسة اإلحترا ية ال لية
ال زالت دول العالم تعاني من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على إقتصاداتها وأسواقها المالية ،من خالل
التأثيرات على عدد من القطاعات االقتصادية ،من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية
والداخلية والنقل والصحة والتعليم ،األمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة
التنمية في دولهم .في هذا السياق ،تعرض النمو االقتصادي العالمي لصدمة شديدة سنة  .2020حيث انكمش
االقتصاد العالمي بنسبة  3.3في المائة خالل عام  ،2020ذلك حسب التقديرات الصادرة عن صندوق النقد
الدولي (أبريل  . (2021وكان االنكماش االقتصادي في الدول المتقدمة أسوأ من ذلك المسجَّل في اإلقتصادات
الصاعدة واألسواق النامية ،حيث بلغ اإلنخفاض في حجم الناتج المحلي اإلجمالي في اإلقتصادات المتقدمة 4.7
في المائة ،فيما انكمش بنسبة  2.2في المائة في اقتصادات الدول الصاعدة والنامية .بالنسبة لمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،فقد تسببت جائحة كورونا في انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  4.5في المائة في
عام  .2020وبلغت نسبة التراجع على مستوى الدول العربية  4.2في المائة .32وأدَّت الجائحة إلى ارتفاع نسبة
البطالة في معظم دول المنطقة العربية  .كما أن استمرار األزمة الصحية فاقم من وضعية عدد من القطاعات
االقتصادية كالسياحة والتجارة الخارجية والنقل .األمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام صانعي القرار في مواصلة
دعم التعافي االقتصادي في دولهم.
كما شكل الفيروس تحديا للستقرار ،حيث أن التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي تأثرت سلبا ،من
خالل إحتمالية تعثر عمالء البنوك والمؤسسات المالية ،سواء من قطاع الشركات على اختالف أحجامها أو
قطاع األفراد على حد سواء ،مما تتطلب إجراءات فورية من قبل المصارف المركزية ،بشكل يحافظ على صحة
ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم ،والحفاظ على استدامة الشركات،
خاصة منها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،إضافة لحماية األفراد من مخاطر تعثرهم
وقدرتهم على السداد ،حفاظا على تصنيفهم اإلئتماني.
إستنادا إلى ما سبق ،قامت العديد من المصارف المركزية بإتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية في دولهم ،بما يشمل
ضخ السيولة في القطاع المصرفي من خالل تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية واإلحتياطي النقدي اإللزامي.
كما قامت بتعزيز منظومة ضمان القروض دعما للقطاعات اإلنتاجية ،األمر الذي ساعد القطاع المصرفي على
تأجيل قروض األفراد والشركات .إضافة لذلك ،تبنت المصارف المركزية برامج دعم للقطاعات اإلنتاجية بهدف
استدامتها .أما فيما يخص أدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،فقد أقدم عدد من المصارف المركزية على تحرير
أو تخفيف بعض منها .فعلى مستوى أدوات رأس المال ،فقد تم تحرير هامش رأس المال لمواجهة التقلبات
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الدورية ) (CCyBإضافة إلى خفض أوزان المخاطر ضمن كفاية رأس المال لبعض القطاعات .أما فيما يخص
أدوات السي ولة ،فقد قام عدد من الدول بتخفيض نسبة تغطية السيولة ( (LCRعن النسبة المقررة البالغة (100
في المائة) ،كما قامت بعض الدول بوضع سقوف على نسبة الدين إلى الدخل ) (DTIأو نسبة القرض إلى القيمة
) ،(LTVإضافة لذلك ،تم إتخاذ إجراءات أخرى ،تمثلت في منع توزيع األرباح السنوية والمكافآت .أما على
صعيد السياسة المالية ،فقد قامت وزارات المالية باتخاذ إجراءات متعددة لدعم االقتصاد الحقيقي.
في هذا السياق ،قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بتأجيل تطبيق متطلبات بازل  .IIIكما حاولت بعض
المؤسسات الدولية إصدار مبادئ توجيهية عامة حول تعامل المصارف المركزية مع فيروس كورونا المستجد،
حيث قام بنك التسويات الدولية بوضع ثالثة مبادئ أساسية على النحو التالي:
₋

أن تكون اإلجراءات فعالة في دعم النشاط االقتصادي ،وأن تنطبق على األقل في فترة األزمة ،ويفضل
أن تستمر لفترة ما بعد األزمة ،عند بدء التحضير النتعاش قوي.

₋

أن تحافظ الخطوات واإلجراءات المتخذة على سالمة وكفاءة معامالت النظام المالي والمصرفي،
بحيث تبقى المراكز المالية للبنوك جيدة من ناحية رأس المال والسيولة والربحية بما يكفي لدعم النمو
المستدام.

₋

ولكي ال تؤدي اإلجراءات إلى تقويض مصداقية سياسات المصرف المركزي على المدى الطويل،
ينبغي أن تكون مؤقتة ،والشفافية هي مفتاح الوفاء بهذا المبدأ.

في ضوء ما تقدم ،وفي إطار حرص صندوق النقد العربي على المساهمة في الجهود الدولية التي تهدف إلى
تعزيز اإلستقرار المالي العالمي ،وكذلك تقديم الدعم لدوله األعضاء في مجال اإلصالحات اإلقتصادية والمالية
والنقدية التي تسعى إلى تعزيز اإلستقرار المالي في المنطقة العربية ،وعلى ضوء المناقشات التي تمت في
االجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق على مستوى محافظي المصارف المركزية ومؤسسات
النقد العربية وأعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل االستقرار المالي وفريق العمل االقليمي
لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية ،تم إصدار المبادئ اإلرشادية
العامة التالية حول كيفية تعامل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية مع تداعيات فيروس كورونا
المستجد على مقومات اإلستقرار المالي ،ملحق ( )2يوضح هذه المبادئ.
من جانب آخر ،سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتنسيق مع الحكومات في إتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد على االستقرار المالي .من ناحية أخرى ،تمكنت األبحاث
الطبية في نهاية عام  2020من إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد ،األمر الذي سيحد من انتشار فيروس
كورونا المستجد ويخفف من آثاره على اإلقتصادات .حيث بدأت الدول بالفعل بفتح القطاعات بشكل متدرج
وتخفيف إجراءات اإلغالق العام المصاحبة ألزمة فيروس كورونا المستجد ،بالتالي بدأت اإلقتصادات بالتعافي
التدريجي.
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في السياق نفسه ،أشار بنك التسويات الدولية إلى أهمية تطبيق إجراءات دعم النشاط اإلقتصادي ،على األقل في
فترة األزمة ،ويفضل أن تستمر لفترة ما بعد األزمة ،عند بدء التحضير النتعاش قوي .في حين أكد صندوق
النقد الدولي على أهمية اإلستمرار في تبني سياسات اقتصادية تيسيرية في فترات اإلنتعاش .من جانبه ،أكد
صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته  2025-2020والنهج اإلستباقي الذي تبناه لالستجابة إلى االحتياجات
الطارئة للدول العربية ،من خالل "المبادئ اإلرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية ومؤسسات
النقد العربية مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على مقومات االستقرار المالي" -التي تم اإلشارة إليها سابقا-
على ضرورة اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة ،من حيث التوقيت والتدرج في تعليق ما تم استخدامه من أدوات
وإجراءات لتخفيف األثر الناشئ عن هذا التعليق ،وسرعة عودة الدورة االقتصادية لوضعها وتعظيم أثر التعافي.
وفي إطار سعيه إلى تعزيز االستقرار المالي في المنطقة العربية ،واإلستعداد لمرحلة التعافي ،وبناء على
المناقشات التي تمت في اإلجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق على مستوى محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية ونواب المحافظين وأعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل
اإلستقرار المالي وفريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول
العربية ،قام صندوق النقد العربي بإصدار "مبادئ إرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي
االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد" ،ملحق ( )3يوضح هذه المبادئ.
في هذا اإلطار ،سنستعرض فيما يلي جهود الدول العربية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد ،ودور
السياسات اإل قتصادية بشكل عام ،والدور الداعم والمكمل للسياسة اإلحترازية الكلية بشكل خاص .حيث كان
لهذه الجهود أثر كبير في دعم االقتصاد من جهة ،والحفاظ على قطاعي األفراد والشركات من جهة أخرى،
وبشكل ال يؤثر سلبا على سالمة المراكز المالية للقطاع المالي.33
قبل الخوض في اإلجراءات المتخذة من قبل الحكومات والمصارف المركزية في الحد من أثر فيروس كورونا
المستجد على اإلستقرار االقتصادي والمالي ،نستعرض في الجدول التالي ملخص عن أدوات السياسة اإلحترازية
الكلية والسياسة النقدية في الدول العربية بشكل مختصر ،حيث بذلت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
جهودا كبيرة ساهمت في تعزيز االستقرار المالي ،من خالل توفير السيولة الالزمة في االقتصاد ،مع األخذ باإلعتبار
أن ال تؤدي تلك اإلجراءات إلى إنعكاسات سلبية على النظام المالي ،حيث يالحظ من الجدول ( )1-6أن هناك تشابه
كبير في اإلجراءات المتخذة فيما يخص السياسة النقدية ،إال أن هناك تفاوت بخصوص اإلجراءات والتدابير المتعلقة
بالسياسة اإلحترازية الجزئية والكلية ،من حيث تحرير أو تخفيف أدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،وذلك طبقا
لخصوصية كل دولة.

 33مصدر بيانات الفصل :إستبيان تقرير االستقرار المالي لعام  ،2021وإستبيان أثر أزمة فيروس كورونا المستجد على االستقرار المالي في الدول
العربية ،صندوق النقد العربي .2021
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شكل ( :)1-6أدوات السياسة اإلحترازية الجزئية والكلية وأدوات السياسة النقدية التي تم إستخدامها في عام  2020من قبل المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل جائحة فيروس كورونا المستجد
سياسة قدية

ية و لية

سياسة حترا ية

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.
** فيما يخص دالالت الرموز المستخدمة في الشكل ،يرجى الرجوع إلى أسفل الجدول (.)1-6

جدول ( :)1-6أدوات السياسة اإلحترازية الجزئية والكلية وأدوات السياسة النقدية التي تم إستخدامها في عام  2020من قبل المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية خالل جائحة فيروس كورونا المستجد
المصرف
المركزي

أدوات السياسة اإلحترازية الجزئية والكلية المستخدمة
CCoB
1

CCyB
2

LCR
3

NSFR

4

DTI

5

LTV
6

األردن
√
√
√
اإلمارات √
√
√
√
البحرين
تونس
السعودية -
العراق
√
عُمان
فلسطين
قطر
√
√
√
√
الكويت
مصر
√
√
المغر
• المصدر :المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

DSIB

√
-

7

8

RWA

√
√
√
-

أدوات السياسة النقدية المستخدمة
12

DIVs

Other

DW

DISC

REPO

√
√
√

14
√
15
√
16
√
-

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

9

10

11

13

RRR

√
√
√
√
√
√
-

 .1هامش رأس المال التحفظي .2 ،هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية .3 ،نسبة تغطية السيولة .4 ،صافي التمويل
المستقر .5 ،نسبة الدين إلى الدخل .6 ،نسبة القرض إلى القيمة .7 ،هامش رأس المال للبنوك ذات األهمية النظامية محليا.8 ،
الموجودات المرجحة بالمخاطر .9 ،قيود توزيع األرباح .10 ،نافذة اإليداع .11 ،سعر إعادة الخصم .12 ،سعر إتفاقيات إعادة
الشراء .13 ،نسبة اإلحتياطي النقدي اإللزامي .14 ،نسبة القروض إلى الودائع .15،خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة
العمالت األجنبية بواقع  50نقطة أساس ،ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العمالت إلى ستة أشهر ،ورفع الحدود القصوى
لالستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من  %45إلى  %50من إجمالي القيمة الصافية للبنك .16 ،إعفاء
البنوك لمدة عام من نسب تركز المحافظ االئتمانية لدي أكبر  50عميل واألطراف المرتبطة به.
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المملكة األردنية الهاشمية
منذ بداية اإلغالق اإلقتصادي إلحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد ،في منتصف شهر مارس  ،2020اتخذ
األردن سلسلة من التدخالت والتدابير االقتصادية الهادفة إلى مساعدة مختلف القطاعات االقتصادية في مواجهة
اآلثار السلبية للزمة ،وضمان استمرار عمل المؤسسات االقتصادية والعاملين فيها ،وخاصة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي تعتبر األكثر تضررا من األزمة.
ركزت هذه التدخالت والتدابير على توفير السيولة الكافية لتنشيط اإلقتصاد ،وتوفير التمويل الميسر بتكاليف
معقولة ،فضال عن خفض التكاليف المالية ،قدر اإلمكان ،على المؤسسات االقتصادية من خالل عدد من
اإلجراءات ،أبرزها تأجيل أقساط القروض ،وتأجيل دفع ضريبة المبيعات والدخل ،وتفعيل "برنامج البطالة"
الذي أطلقته مؤسسة الضمان االجتماعي ،باإلضافة إلى السماح للقطاعات المتضررة بتخفيض أجور عمالها
وفق معدالت ومتطلبات محددة ،إلى جانب العديد من اإلجراءات األخرى.
ساهمت اإلجراءات النقدية والمصرفية التي نفذها كل من البنك المركزي األردني ووزارة المالية في وقت مبكر
من اندالع الجائحة في تخفيف أثر الجائحة على االقتصاد ،وذلك من خالل تفعيل عدد من األدوات النقدية والمالية
لمواجهة الجائحة على النحو التالي:
-

تخفيض اإلحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من  7في المائة إلى  5في المائة األمر الذي
وفر سيولة إضافية للقطاع المصرفي بمبلغ  550مليون دينار أردني ،مما يزيد من قدرة البنوك على
اإلقراض ويمكنها من تخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت الممنوحة لكافة القطاعات
االقتصادية بما فيها األفراد والشركات .علما أنها المرة األولى التي يخفض فيها البنك المركزي االحتياطي
النقدي اإللزامي منذ عام .2009

-

إجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار  500مليون دينار آلجال تصل لعام بهدف توفير االحتياجات
التمويلية للقطاعين العام والخاص.

-

تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمجموع  150نقطة وبمعدل  1.5في المائة .وقد
قامت البنوك باالستجابة الفورية لهذا التخفيض من خالل تخفيض أسعار الفائدة لديها دون انتظار تواريخ
اإلستحقاقات التعاقدية.

على صعيد السياسة االحترازية ،طلب البنك المركزي من البنوك عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام
 2019وقام البنك المركزي بالسماح للبنوك األردنية المرخصة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما ال
يتجاوز  12في المائة من رأس المال المدفوع للبنك شريطة تحقيق البنك ألرباح عن عام  ،2020وبحيث ال
يؤدي توزيع األرباح لمخالفة أي من متطلبات القانون والتعليمات فيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال التنظيمي،
نسب السيولة القانونية ،وبطبيعة الحال فإن توزيع األرباح يخضع لقرار مجلس إدارة البنك وموافقة البنك
المركزي على البيانات المالية الختامية المعتمدة وفق األصول.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
منذ اإلعالن عن فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية ،سارع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
إلى اتخاذ إجراءات نوعية ،كان لها أثر ملموس في التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة ،وذلك على مجموعة من
األصعدة.
فعلى صعيد السياسة النقدية ،تم تخفيض الفائدة مرتين وفقا للتخفيضات لسعر الفائدة في الواليات المتحدة
األمريكية .أما على صعيد السياسة المالية ،تم تنفيذ حزم تحفيز مالية للعديد من إمارات الدولة بما يقارب  2في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى تأجيل إيجارات وتخفيض رسوم وضرائب للتخفيف من آثار
الجائحة على القطاعات األكثر تأثرا.
عالوة على ذلك ،قام المصرف المركزي باتخاذ عدة إجراءات على صعيد السياسة االحترازية الجزئية والكلية
في إطار برنامج الدعم االقتصادي المستهدف (.)Targeted Economic Support Scheme TESS
وتشمل هذه اإلجراءات:
-

توفير إعفاء مؤقت " "TESS Deferralمن مدفوعات رأس المال و  /أو الفائدة  /الربح على القروض /
التمويل المستحق لشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد المتضررين.

-

اعتماد مالي يصل إلى  50مليار درهم ،خصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة
صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان.

-

تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار  50في المائة ،من  14في المائة إلى 7
في المائة ،يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات االقتصاد الوطني ،وإدارة السيولة لديها.

-

تمديد فترة التأجيل المطبقة وتقديم قروض  /تمويالت جديدة في إطار " "TESS Recoveryلدعم تعافي
عمالء البنوك المؤهلين المتأثرين بالوباء.

-

تقديم تخفيف إضافي لمتطلبات اإلشراف الحالية على رأس المال والسيولة والتمويل ،وذلك لتسهيل المزيد من
اإلقراض وتعزيز قدرة البنوك على دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.

-

إصدار المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  .(IFRS9( 9تمكن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من اإلستفادة من المرونة
التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع االلتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات اإلمتثال واالتساق.

-

زيادة نسب القرض إلى القيمة ) ،(LTVالمطبقة حاليا على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل
للمرة األولى إلى  85في المائة للمواطنين و 80في المائة لغير المواطنين.

-

السماح لجميع البنوك باإلستفادة من  60في المائة كحد أقصى من رأس المال الوقائي اإلضافي (من  2.5في
المائة إلى  1في المائة) ،باإلضافة إلى ذلك ،ستتمكن البنوك التي تم تصنيفها على أنها ذات أهمية نظامية من
قبل المصرف المركزي من استخدام  100في المائة من رأس المال الوقائي اإلضافي المقرر لها كبنوك ذات
أهمية نظامية.
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-

منح البنوك المرونة الالزمة للحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة ) (LCRيبلغ  70في المائة ،وخفض
الحد األدنى لنسبة األصول السائلة المؤهلة 34إلى  7في المائة.

-

في مجال أنظمة الدفع ،تنازل المصرف المركزي عن رسوم المعالجة الخاصة بنظام المدفوعات الذي يعمل
به ،كما تم زيادة الحد األقصى لمدفوعات البطاقات الال تالمسية لتسهيل المعامالت غير النقدية حتى نهاية
عام .2020

لقد مكنت االستجابة السريعة من قبل المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج
" "TESSمن التصدي للزمة والتخفيف من حدتها .فعلى مستوى حجم القروض كان نمو اإلقراض اإلجمالي
إيجابيا عند  1.2في المائة بنهاية عام  ،2020على الرغم من اإلنكماش اإلقتصادي .كما تراجع إقراض القطاع
الخاص على الرغم من تحسن القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية خالل
عام  . 2020بالنسبة لمستوى حجم الودائع فقد انتعش تمويل النظام المالي اإلماراتي وانتقلت السيولة إلى
مستويات ما قبل كورونا مدعومة بنمو الودائع المستدام ،وإصدارات سوق رأس المال المصرفي القوية،
وإجراءات السيولة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة .وشهدت ودائع األفراد نموا قويا ،بينما
تباطأ نمو ودائع الشركات الخاصة.
أما على مستوى المتانة المالية للقطاع المصرفي ،ظل النظام المصرفي اإلماراتي مرنا خالل عام  2020على
الرغم من الخلفية االقتصادية الصعبة التي سببها الوباء .عكست مؤشرات السالمة المالية الوضع المرن العام
للنظام المصرفي اإلماراتي ،مدعوما برأس المال والسيولة الوقائية الكافية ،والتي تم الحفاظ عليها خالل الجائحة.
على صعيد آخر ،فرغم المرونة التي تميز النظام المصرفي اإلماراتي ،فإنه ال تزال هناك حالة من عدم اليقين
فيما يتعلق بوتيرة االنتعاش االقتصادي والضغوط ذات الصلة على جودة األصول .وفي هذا اإلطار تقوم
السلطات الرقابية االحترازية (الكلية أو الجزئية) وأيضا المصارف بطلب من المصرف المركزي باختبارات
الضغط من أجل التتبع الدوري آلثار األزمة على القطاع المصرفي.
مملكة البحرين
في ضوء تداعيات فيروس كورونا ) (COVID-19على المستوى العالمي وضمن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير
الوقائية التي تتخذها مملكة البحرين ،أصدر مصرف البحرين المركزي عددا من التوجيهات للحفاظ على صحة
وسالمة المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع المالي على حد سواء ،كما تم إصدار حزمة من التدابير الرقابية
والتنظيمية للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية المتضررين من الفيروس ،وكذلك
المؤسسات المالية والتجار ومساعدتهم على إستيعاب تلك التداعيات باإلضافة لحماية استقرار القطاع المالي بمملكة
البحرين على النحو التالي:
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تم توجيه جميع مصارف التجزئة وشركات التمويل والشركات المالية وغير المالية المقيمة بتأجيل أقساط
الديون بدون رسوم لمدة ستة أشهر ،وبدون دفع فوائد تأخير ،وال زيادة في سعر الربح/الفائدة .ويشمل التوجيه
الرصيد المستحق لبطاقات االئتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة االئتمان اعتبارا من  19مارس .2020

-

قرر مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة األساسي على ودائع األسبوع الواحد من  1.74في المائة
إلى  1في المائة .كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من  1.50في المائة إلى  0.75في المائة،
وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  2.20في المائة إلى  1.45في المائة .باإلضافة إلى خفض سعر
الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  2.45في
المائة إلى  1.70في المائة .يأتي تعديل المصرف على أسعار الفائدة مقابل تسهيالت اإليداع واإلقراض ،في
سياق اإلجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد في مملكة
البحرين .هذا ،ويتابع المصرف المركزي رصده لكافة التطورات في السوق الدولية والمحلية ،ذلك التخاذ أي
تدابير إضافية الزمة.

-

في ضوء التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها مملكة البحرين الحتواء ومنع انتشار فيروس
كورونا ) ،(COVID-19وجهود مصرف البحرين المركزي للحفاظ على صحة وسالمة العاملين في قطاع
الصرافة من المواطنين والمقيمين ،وجه المصرف شركات الصرافة إلتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة
للتعامل مع العمالت الورقية والعمالت المستوردة من خارج البحرين .وتتمثل إجراءات الوقاية في تعريض
العمالت النقدية للشعة الفوق البنفسجية ) ،(Ultraviolet germicidal irradiationأو تعريضها لدرجات
الحرارة المرتفعة ،أو عزلها لمدة ال تقل عن  72ساعة .كما أصدر المصرف توجيهات لجميع شركات الصرافة
تؤكد على ضرورة قيام الموظفين العاملين باستالم ونقل العمالت النقدية بارتداء معدات الحماية الشخصية وفقا
للتوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من وزارة الصحة.

-

قام المصرف بحث المرخص لهم المزودين لنقاط البيع على ضرورة التواصل مع التجار لتعقيم تلك اآلالت
بانتظام ومطالبة العمالء بإدخال بطاقاتهم وسحبها من أجهزة نقاط البيع بأنفسهم .كما حث المصرف جميع
المرخص لهم إتباع تعليمات التطهير والتعقيم الصادرة عن وزارة الصحة وتنفيذها وتقديم تقرير بشأن ذلك.

-

كما أصدر المصرف تعليمات للمرخص لهم بخصوص التواصل مع الجمهور من خالل تغطية التدابير المتخذة
لضمان س المة موظفيهم وعمالئهم في الصحافة أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي .كذلك تم زيادة حد
حجم الصفقات عن طريق معامالت االتصال الالتالمسية ) (Contactlessعلى نقاط البيع إلى  50دينار دون
الحاجة إلى استخدام الرمز السري .كذلك أصدر المصرف تعليماته للمرخص لهم بضرورة االلتزام بمتطلبات
استمرارية الخدمات.

-

كما قام المصرف بإجراء حزمة من التدابير الرقابية والتنظيمية الحتواء أي تداعيات مالية يتم مراجعتها من
قبل المصرف بالتشاور مع القطاع المصرفي .تهدف هذه اإلجراءات في مجملها إلى توفير مزيد من السيولة
والمرونة التي تمكن البنوك من االستمرار في عملية تمويل عمالئها ومنها تخفيض متطلبات نسبة االحتياطي
النقدي لمصارف التجزئة من  5في المائة إلى  3في المائة وتخفيض نسبة التمويل إلى القيمة ) (LTVعند
تقديم قروض عقارية سكنية جديدة للبحرينيين عدا قروض برامج مزايا.
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-

فيما يخص العمالء ،فقد شملت تلك التدابير وجوب قيام بنوك التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل
المتناهي الصغر تلبية طلب تأجيل األقساط من أي مقترض أو حامل لبطاقة ائتمان ،المتأثرين من التداعيات
االقتصادية لفيروس كورونا ،بدون رسوم أو فوائد لمدة  6أشهر ،ما لم يوافق المقترض على الدفع خالل فترة
أقصر .كما تم وضع حد أقصى بنسبة  0.8في المائة على رسوم التحصيل التي تفرضها البنوك المحلية
وشركات التمويل على معامالت بطاقات الخصم للتخفيف من تكاليف التجار والشركات.

الجمهورية التونسية
في سياق األزمة الصحية العالمية ،ينتظر أن يتقلص نمو اإلقتصاد التونسي في عام  2020نتيجة لتراجع أداء كل
من القطاع السياحي وقطاع النقل إضافة إلى القطاع الصناعي ،تبعا إلنخفاض نسق التصدير وتراجع الطلب من
البلدان الشريكة المتضررة.
في هذا اإلطار ،وبهدف الحد من إنتشار الوباء والتخفيف من تداعياته على المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي
والمحافظة على اإلستقرار المالي ،قام البنك المركزي التونسي باتخاذ حزمة من اإلجراءات اإلستثنائية ،تمثلت
بالخصوص في منح المؤسسات االقتصادية إمكانية تأجيل أقساط القروض التي يحل أجلها خالل الفترة الممتدة من
مارس إلى سبتمبر  .2020يشمل هذا اإلجراء القروض المهنية الممنوحة للعمالء المصنفين  0و ،1ويمكن أن تشمل
هذه اإلجراءات كذلك العمالء المصنفين  2و ،3وذلك حسب تقييم البنك لوضعية العميل حالة بحالة .كما تم تعديل
القواعد اإلحترازية لكي ال يكون لهذا اإلجراء أثر على تصنيف عمالء البنوك.
أما فيما يتعلق باألفراد ،فقد إعتمد البنك المركزي إجراءات اإلستثنائية بالنسبة للشخاص الذين يقل دخلهم الشهري
الصافي عن ألف دينار ،حيث تم تأجيل أقساط القروض التي يحل أجلها بداية من مارس  2020وإلى غاية سبتمبر
 .2020وتم تعميم هذا اإلجراء على باقي العمالء من األشخاص الطبيعيين لمدة ثالثة أشهر.
المملكة العربية السعودية
إعتمد البنك المركزي السعودي حزمة إجراءات إ حترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار إنتشار
جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19على مختلف القطاعات االقتصادية ،ومتابعة تأثيره في األسواق المالية
واالقتصاد .وتتضمنت اإلجراءات المتخذة ما يلي:
-

تخفيض أسعار الفائدة بنحو  75نقطة أساس ،في مارس  ،2020بما يواكب قرارات مجلس االحتياطي
الفيدرالي األمريكي بخفض الفائدة على الدوالر .بناء عليه ،انخفض سعر فائدة عمليات إعادة الشراء من
 1.75في المائة إلى  1في المائة.

-

توفير التمويل للبنوك للسماح لها بتأجيل سداد مدفوعات الفوائد للقروض القائمة حتى شهر مارس من عام
 ،2021وزيادة اإلقراض للشركات ،إضافة إلى تفعيل عمليات السوق المفتوحة لتخفيف تذبذبات مستويات
السيولة في اآلجل القصير.
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-

تأجيل سداد القروض المقدمة لجميع الموظفين السعوديين دون رسوم إضافية ،وتوفير التمويل الالزم
للعمالء الذين يفقدون وظائفهم ،وإعفاء العمالء من الرسوم المصرفية المختلفة.

-

ضخ السيولة الالزمة في القطاع المصرفي ،وتمكينه من االستمرار في دوره في تقديم التسهيالت اإلئتمانية
لعمالئه كافة من القطاع الخاص ،بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خالل تعديل
أو إعادة هيكلة تمويالتهم دون أي رسوم إضافية ،ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع
الخاص ،إلى جانب اإلعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية اإللكترونية.

-

تمديد فترة تسليم بيانات القطاع للشراف على البنوك كخطط ) (ICAAPو ).)ILAAP

-

تأجيل تطبيق بعض المتطلبات االحترازية ،باإلضافة إلصدار تعليمات المعالجة المحاسبية والتنظيمية
للتقارير المالية وااللتزامات االئتمانية.

-

تضمين مبالغ ال دعم المقدمة ضمن برنامج دعم القطاع الخاص في احتساب نسبة القروض إلى الودائع.35

-

تخفيض نسبة أوزان المخاطر المرجحة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (لغرض احتساب نسبة كفاية
رأس المال) لتصبح  85في المائة بدال من  100في المائة ،وذلك بهدف تحفيز البنوك على تمويل ودعم
القطاع بما يتماشى مع إصالحات بازل.

ولقد ساهمت اإلجراءات بشكل كبير بتخفيف أثر جائحة كورونا على اإلقتصاد واإلستقرار المالي في المملكة،
وبشكل خاص على المنشآت المتوسطة والصغيرة عن طريق برامج الدعم المتخذة كبرنامج كفالة لتمويل
المنشآت الصغيرة والمتوسطة .كما أظهرت األزمة الحالية مدى أهمية التطور الرقمي في تعزيز كفاءة القطاع
المالي ،حيث سيؤدي اإل ستثمار الرقمي إلى خفض النفقات وتوسيع نطاق الخدمات للنظام المالي ،وبالتالي زيادة
الشمول المالي.
الجمهورية العراقية
هناك تأثير كبير مباشر وغير مباشر لفيروس كورونا على اإلقتصاد العراقي بشكل عام واإلستقرار المالي على
وجه الخصوص ،إ ذ تمثل التأثير المباشر لفيروس كورونا على االقتصاد العراقي من خالل القطاع النفطي والذي
شهد انخفاضا كبيرا في األسعار والكميات المصدرة .أما التأثير غير المباشر فيمكن مالحظة ذلك من خالل متغيرات
المؤشر التجميعي لالستقرار المالي في العراق (مؤشر القطاع المصرفي ،مؤشر االقتصاد الكلي ،مؤشر سوق راس
المال) ،إذ شهد مؤشر القطاع المصرفي تأثرا بأغلب المتغيرات الداخلة باحتسابه ،فقد ارتفعت نسبة القروض غير
العاملة إلى اجمالي القروض أثناء الفصل الثالث من عام  2020لتصل إلى  19في المائة مقارنة بالفصل الثالث
من عام  2019والتي بلغت  15.5في المائة ،فيما شهدت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل تراجعا لنفس الفترة
لتصل إلى  55.8في المائة بعدما كانت  56.9في المائة أثناء الفصل الثالث  ،2019فيما ارتفعت نسبة إجمالي
المصروفات من غير الفوائد /إجمالي الدخل لتصل الى  51.9في المائة أثناء الفصل الثالث  2020بعدما كانت 44
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في المائة أثناء الفصل الثالث  .2019كما شهد معدل النمو تراجعا كبيرا أثناء الفصل الثالث  2020مقارنة بذات
الفصل من عام  2019وبنسبة  15-في المائة.
في هذا اإلطار ،وعلى صعيد السياسة النقدية ،قام البنك المركزي العراقي بتخفيض نسبة اإلحتياطي القانوني على
الودائع الجارية الدينارية من  15في المائة إلى  13المائة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي منذ شهر مايو . 2020
كما تم تأجيل إ ستيفاء كافة الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أما على صعيد السياسة اإلحترازية الكلية فقد قام البنك المركزي بما يلي:
 .1إطالق حزمة تمويل جديدة موجهة لقطاع اإلسكان عبر المصرف العقاري وصندوق اإلسكان بمبلغ ( )3ترليون
دينار بأجل تقسيط  20عام .فيما يخص المصرف العقاري فقد بلغ سقف اإلقراض  125مليون دينار للوحدات
داخل المجمعات السكنية (بعمولة إدارية  5في المائة) و 100مليون دينار للوحدات خارج المجمعات السكنية
وبفائدة ( 2في المائة سنويا) .أما صندوق اإلسكان فبلغ سقف اإلقراض  75مليون دينار لبناء الوحدات السكنية
أ و شراء وحدة سكنية من المجمع السكني الخاص بوزارة االعمار واالسكان (بعمولة إدارية  4في المائة).
 .2جاري التنسيق والحوار مع المنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،UNDP ،الوكالة
الكورية للتعاون الدولي) من أ جل االستفادة من العروض المقدمة من قبلهم لتمويل أو ضمان القروض الممنوحة
لتمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والتمويل األصغر ضمن مبادرة البنك المركزي.
 .3يتبنى البنك المركزي العراقي مجموعة من المشاريع لتمكين اإلقتصاد الرقمي لخلق قطاع مالي ونقدي قوي
ومستقر ينعكس تدريجيا على النمو اإلقتصادي باألخص لمرحلة ما بعد كورونا .ومنها:
 مشروع توطين الرواتب وتطبيق نظام الجباية االلكترونية وتعزيز الشمول المالي في اإلقتصاد. مشروع الربط مع النظام اإلقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (منصة بنى) واعتماد الدينارالعراقي كأحد العمالت الرئيسة في هذا النظام.
 استمرار الدراسات والبحوث والمتابعة حول إمكانية إطالق واستخدام الدينار الرقمي ومعالجة المعوقات التيتقف في وجه هذا المشروع وخلق المجاالت التي تستوجب استخدام هذا النوع من التعامالت المالية.
سلطنة عُمان
تسبب انتشار فيروس كورونا والهبوط الحاد في أسعار النفط في عدة تحديات إقتصادية ،وكمحصلة لذلك ،تكونت
عدد من الضغوطات والتحديات ،في طريق السعي إلصالح الهيكل االقتصادي والمالي من خالل مراجعة العديد
من بنود اإل نفاق وتعزيز التنويع االقتصادي واالبتعاد عن االعتماد على مصادر إيرادات محدودة .عمل البنك
المركزي العماني على تطبيق تدابير وإجراءات فورية للحفاظ على مالءة ومستوى سيولة القطاع المصرفي وإحتواء
تداعيات األوضاع الراهنة ،وهي:
-

تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة  50في المائة وذلك من  2.5في المائة إلى  1.25في المائة من
األصول المرجحة بالمخاطر.
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-

رفع سقف نسبة التسليف بمقدار  5نقاط مئوية من  87.5في المائة إلى  92.5في المائة من قاعدة الودائع وتسهيل
اإلقراض للقطاعات اإلنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية.

-

خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع  75نقطة أساس إلى  0.05في المائة مع رفع المدة القصوى
لهذه العمليات إلى ثالثة أشهر.

-

خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع  100نقطة أساس إلى  1في المائة.

-

خفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العمالت األجنبية بواقع  50نقطة أساس مع رفع المدة القصوى لهذه
العمليات إلى ستة أشهر.

-

رفع الحدود القصوى لالستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من  45في المائة إلى  50في
المائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك.

-

االستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد/أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن ،خاصة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر بأثر فوري وعدم تأثير ذلك على التصنيف االئتماني
لها.

-

إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية لعام  2020من التصنيف االئتماني لمدة ستة أشهر وذلك بما
يتوافق مع التعليمات الواردة للبنك المركزي في التعاميم الصادرة سابقا في هذا الشأن.

دولة فلسطين
قامت الحكومة الفلسطينية منذ بداية األزمة الصحية بتشكيل لجنة طوارئ من المؤسسات الحكومية والجهات
الشريكة في القطاع الخاص ،لدعم القطاعات والمنشآت االقتصادية المتضررة من هذه األزمة .تم في هذا السياق،
إنشاء صندوق اجتماعي لدعم األسر المتضررة من األزمة ،والتعاون مع الجهات الشريكة في القطاع المصرفي
لتوفير التمويل الالزم لدعم المشاريع والمنشآت اإلقتصادية الصغيرة.
فيما يخص اإلجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي ،فقد إتخذت سلطة النقد الفلسطينية
سلسلة من اإلجراءات والتدابير ،والتي كانت كفيلة بتوفير السيولة الضرورية للمصارف ،حيث أسهمت في
التخفيف من حدة الضرر ،وفي اإلبقاء على استمرارية بعض األنشطة االقتصادية .ومن أهم اإلجراءات التي
اتخذت في ظل هذه األزمة ما يلي:
-

إطالق برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (برنامج استدامة) المتضررة من الجائحة ،والذي
يهدف إلى مساعدة هذه المشاريع في الحصول على التمويل الالزم بشروط وتكاليف منخفضة لتغطية نفقاتها
التشغيلية الطارئة ،ودعم رأس المال العامل والتمكن من دفع الرواتب واألجور ،مما يعمل على استمرارية
العملية اإلنتاجية .ومن المتوقع أن يتم خالل الفترة القادمة مأسسة هذا البرنامج وجعله برنامجا دائما ،وذلك
من خالل توسيع قاعدة الفئات المستهدفة من هذا البرنامج لتشمل باإلضافة إلى المشاريع المتضررة،
المشاريع األخرى التي يمكن لها أن تساهم بفعالية في تحفيز االقتصاد والعودة به إلى مسار النمو والتعافي.
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-

اعتماد سياسة لتشجيع المصارف على اإلقراض وخاصة في القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من الجائحة
ومنح فترات سماح للمستهدفين.

كما أن سلطة النقد الفلسطينية بصدد تمديد العمل بإجراءات التخفيف من آثار األزمة الراهنة ،والتي تهدف لضخ
السيولة والتخفيف على المقترضين من كافة القطاعات وترتيب مديونياتهم .وتشمل هذه اإلجراءات:
-

تأجيل أقساط القروض الشهرية لكافة المقترضين للربعة شهور االولى من الجائحة (مارس –يونيو) ،ومن
ثم تم تمديد تأجيل االقساط للفئات والقطاعات المتضررة من الجائحة حتى نهاية العام .2020

-

تأجيل أقساط القروض الشهرية في القطاع السياحي لمدة ستة شهور قابلة للتمديد.

-

تأجيل تسديد االعتمادات المستندية والسحوبات المستحقة للربعة شهور االولى قابلة للتمديد.

-

وقف اية عموالت أو فوائد او رسوم اضافية على االقساط المؤجلة.

-

استمرار تسديد االقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحواالت
الحق.

-

تمديد سقوف بطاقات اإلئتمان والسقوف الممنوحة للعمالء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالء
المتضررين من االوضاع االقتصادية.

-

توجيه اإلئتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ،ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة
للعمالء بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الدورة االقتصادية.

-

توفير اإلئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية.

-

إ لزام المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية االلكترونية وخدمات الصراف االلي من العموالت والرسوم
للشهر الستة االولى من الجائحة قابلة للتمديد.

-

إ لزام المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية االجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة
في الحد من إنتشار الوباء.

-

تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعمالء خاصة االفراد الى أدنى مستوى ممكن.

-

إلزام المصارف بتسديد كامل رواتب موظفيها.

-

تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالء األفراد المتضررين من الجائحة على نظام الشيكات
المعادة خالل األربعة شهور االولى من الجائحة.

-

العمل على توفير السيولة الليلية الالزمة لمساعدة المصارف في حاالت الطوارئ.

-

تمديد حقوق إ عادة الشيكات لخمسة ايام من تاريخ تقديمها لغرفة المقاصة بدال من ثالثة ايام ثم اعادة العمل
في غرف المقاصة كالمعتاد اعتبارا من شهر أبريل  2020وبما يشمل فترة إعادة الشيكات.

-

تسهيل إجراءات منح تسهيالت مؤقتة للشركات واألفراد ،بغرض تسديد قيمة الشيكات المسحوبة عليهم.

-

إلغاء عمولة الشيكات المعادة إعتبارا من  5أبريل  2020وحتى إشعار آخر.

في ذات السياق ،قامت سلطة النقد باتخاذ عدة إجراءات إحترازية بهدف التخفيف من حدة األزمة:
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 التخفيف من إجراءات ومتطلبات الجدوالت والهيكالت على المستوى الفردي للعمالء وفقا لتعليمات سلطةالنقد ،وبما يشمل التخفيف من إجراءات اإلنتقال التدريجي بين مراحل التصنيف وفقا لمتطلبات المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم (.)9
 تأجيل متطلبات تكوين مصد رأس المال الخاص بالتقلبات الدورية حتى تاريخ مارس .2023من جهة أخرى ،لم يتم استخدام أدوات السياسة االحترازية الكلية كهوامش رأس المال ،نظرا التخاذ االزمة التي
تسببت بها جائحة كورونا طابعا اقتصاديا أكثر منه ماليا في فلسطين ،حيث لم يتأثر النشاط المالي المصرفي
وعلى رأسه االئتمان المقدم بتطورات الجائحة .وبالتالي لم يستدع االمر استخدام هوامش رأس المال التي تعد
أبرز أدوات السياسة االحترازية الكلية.
في المقابل ،تم إتخاذ بعض اإلجراءات لدعم جانب السيولة منها تخفيض الحد األدنى لنسبة السيولة النقدية اليومية
الواجب االحتفاظ بها من جانب البنوك من  6في المائة إلى  5في المائة.
لقد كان لهذه اإلجراءات التي اتخذتها سلطة النقد أثر فعال ،وأسهمت في التخفيف من حدة ووقع أثر هذه األزمة
على االقتصاد الفلسطيني .في هذا السياق ،تشير التقديرات إلى أن هذه اإلجراءات ساهمت في التخفيف من حدة
التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي ،كما ساهمت في توفير سيولة تقدر بحوالي  1.5مليار دوالر خالل األربعة
شهور األولى من األزمة.
دولة قطر
إعتمد مصرف قطر المركزي خططا استباقية متواصلة لمواجهة التحديات االقتصادية إزاء مواجهة جائحة
كورونا ،حيث تم إتخاد حزمة إجراءات كان لها الفضل في الحد من تداعيات األزمة الصحية ولعل أبرزها:
-

تخفيض أسعار الفائدة بهدف تخفيض تكلفة اإلقراض إلى  2.5في المائة لسعر المصرف للقراض ،وسعر
المصرف لليداع وسعر إعادة الشراء ( )Repoإلى  1في المائة.

-

تخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته  3مليارات لاير قطري.

-

إطالق برنامج الضمان الوطني للستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد لدعم شركات القطاع الخاص
المتضررة من الظروف الراهنة ،لتمكينها من الحصول على التمويل الالزم والسريع لدفع رواتب موظفيها
ودفع اإليجارات إن وجدت.

-

تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد /العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات
المتضررة ،وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا من مارس 2020

-

تخصيص نافذة إعادة شراء ( )Repoبمبلغ وقدره خمسون مليار لاير قطري تكون بعائد صفر في المائة،
ألغراض توفير السيولة بتكلفة صفرية على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة  6شهور من
تاريخ مارس  2020أو انتهاء تسهيالت إعادة الشراء ( )Repoالمذكورة في هذا البند أو بإشعار من
مصرف قطر المركزي أيهما أقرب.
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-

ضمان استمرارية األعمال بكل مؤسسة مالية ،وذلك من خالل تفعيل الخطط ذات الصلة ووفقا للتعليمات
واإلرشادات الصادرة من المصرف المركزي.

-

تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقار العمل إلى  20في المائة من إجمالي عدد العاملين.

-

تشجيع العمل عن بعد وتوفير اإلمكانات لضمان نجاح هذه العملية ،وكذلك حث العمالء من خالل الرسائل
النصية إلنجاز معامالتهم المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية ،أو المواقع االلكترونية واستخدام
البطاقات المصرفية بدال من التعامل بالنقود الورقية.

-

إلغاء كافة العموالت والرسوم على استخدام أنظمة الدفع بين محال الصرافة والبنوك العاملة في الدولة.

أما بالنسبة إلى تأثير األزمة على القطاع المصرفي والمالي ،فقد إرتفع اإلئتمان المقدم إلى كل من القطاعين
العام والخاص بشكل كبير ،كما سجلت الودائع نموا إيجابيا ،وتحسنت ودائع البيع بالتجزئة ،وكذلك إجمالي
عمليات البيع .على مستوى المتانة المالية للقطاع المصرفي فال يزال هذا القطاع في حالة جيدة ،حيث حافظت
نسب كفاية رأسمال البنوك على مستويات جيدة .كما تشير نسب السيولة للقطاع إلى وضع مريح.
وعلى مستوى البورصة وأسواق رأس المال ،فقد تم توجيه الصناديق الحكومية ،كجزء من حزمة الدعم
اإلقتصادي الموجهة من قبل دولة قطر ،بزيادة استثماراتها في بورصة قطر ،وذلك بهدف دعم وضمان إستقرار
األسعار.
دولة الكويت
أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي الكويتي نتائج إيجابية ومطمئنة في الربع األول من عام  ،2021وذلك
بفضل إجراءات وتدابير بنك الكويت المركزي المتخذة منذ بداية األزمة في أبريل  .2020وشملت تلك التدابير
المتخذة منذ بداية الجائحة أربع مجاالت رئيسة ،أولها اإلجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية ،وثانيها
على صعيد السياسة الرقابية واإلحترازية ،وثالثها اإلجراءات والتدابير على صعيد االستقرار المالي ،ورابعها
على صعيد المسؤولية االجتماعية.
فقد تم تخفيض سعر الخصم مرتين بواقع  1.25نقطة مئوية ليصل إلى  1.5في المائة ،وهو المستوى األدنى
تاريخيا .باإلضافة إلى تخفيض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بنقطة مئوية كاملة .كما تم تخفيض
بمقدار  0.125في المائة في أسعار التدخل وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى  10سنوات ،ويشمل ذلك
عمليات إعادة الشراء ( ،)Repoوسندات بنك ال كويت المركزي ،ونظام قبول الودائع ألجل ،وأدوات التدخل
المباشر ،وأدوات الدين العام.
وعلى صعيد اإلجراءات في مجال السياسة الرقابية اواإلحترازية ،فقد سمح المصرف المركزي في مارس عام
 2020للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع األول من ذلك العام ،كما سمح للبنوك في
شهر أبريل  2020باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والبالغة  2.5في المائة .وشملت اإلجراءات خفض
وزن المخاطر الخاص باإلنكشافات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح  25في المائة بدال من  75في
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المائة ،عالوة على رفع الحد األقصى المتاح للتمويل ليصبح  100في المائة بدال من  90في المائة ،إضافة إلى
خفض الحد األدنى لمعيار تغطية السيولة لتصبح  80في المائة بدال من  100في المائة ،وخفض الحد األدنى
لمعيار صافي التمويل المستقر لتصبح أيضا  80في المائة بدال من  100في المائة ،وخفض الحد األدنى لنسبة
السيولة الرقابية لتصبح  15في المائة بدال من  18في المائة.
بالنسبة للجراءات الخاصة بالسياسات الرقابية واإلحترازية ،فقد سمح بنك الكويت المركزي بزيادة حجم
التمويل إلى قيمة العقار ) (LTVليشمل ذلك رفع تمويل شراء أرض فضاء من  50إلى  60في المائة ،وتمويل
عقار قائم من  60إلى  70في المائة ،وتمويل البناء فقط من  70إلى  80في المائة ،وذلك بالموازاة مع إصداره
في شهر مايو  2020تعميما لمعالجة خسائر تأجيل األقساط.
على صعيد االستقرار المالي ،قام بنك الكويت المركزي بتوجيه البنوك إلى تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية
األعمال ومواجهة األزمات بشكل عادل ،إضافة إلى اإلستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية
الموردة للسلع األساسية المرتبطة باألمن الغذائي .وأيضا إصدار تعميمات في مارس  2020تقضي باستمرار
عمل مراكز اإلتصال لدى البنوك ،ورفع حد عمليات الدفع عن بعد من  10إلى  25دينارا ،فضال عن وقف
الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب اآللي والقنوات اإللكترونية مدة ستة أشهر .كذلك وجه بنك الكويت
المركزي في مارس من العام الماضي البنوك بتأجيل اإلستحقاقات المترتبة على المتضررين مدة ستة أشهر
دون تطبيق رسوم جزائية ،إضافة إلى تعميم ملزم للبنوك المحلية باالمتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات
المرهونة مقابل القروض إلى حين استقرار األسواق.
وعلى المستوى االجتماعي ،أصدر بنك الكويت المركزي في ظل استمرار األزمة تعميمات مختلفة من شأنها
المحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية ،وتأمين الحد األدنى من الدخل الذي يكفل
مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة ،وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة
من تداعيات األزمة.
ولقد مكنت اإلجراءات المتخذة وحدات القطاع المصرفي من تخطي السنة األولى من األزمة بنجاح ،حيث جاءت
نتائج دراسة وتحليل البيانات المالية للبنوك الكويتية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر  2020لتؤكد قوة القطاع
المصرفي ومتانة مؤشرات سالمته المالية في ظل األزمة غير المسبوقة التي تعصف باإلقتصادات حول العالم.
حيث نمت القروض والودائع بنحو  3.5في المائة و 3.2في المائة خالل عام  2020على التوالي .كما واصلت
البنوك الكويتية المحافظة على قوة ومتانة مؤشرات السالمة المالية لديها ،على صعيد معايير كفاية رأس المال
والسيولة ،ففي نهاية ديسمبر  2020بلغ معدل كفاية رأس المال  19في المائة .وعلى صعيد السيولة ،فإن القطاع
المصرفي ال يزال يشهد وفرة في السيولة وعلى نحو تظهره العديد من المؤشرات ومنها معيار تغطية السيولة
البالغ  184.2في المائة ،ومعيار صافي التمويل المستقر ) (NSFRالبالغ  115.3في المائة ،ونسبة تغطية
السيولة البالغة )نسبة األصول السائلة المؤهلة(  27.5في المائة ،وذلك بنهاية العام .2020
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كما تقوم السلطات الرقابية االحترازية الكلية أو الجزئية باختبارات الضغط من أجل دراسة آثار األزمة على
القطاع المصرفي ،حيث أظهرت نتائج هذه االختبارات متانة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات وقدرته
على العمل في ظروف ضاغطة ،بما في ذلك تداعيات الجائحة وانعكاساتها بمختلف االتجاهات المؤثرة على
المالءة وسيولة القطاع المصرفي وربحيته.
الجمهورية اللبنانية
أثرت أزمة فيروس كورونا سلبا على اإلستقرار المالي في لبنان ،ومما فاقم األزمة أن لبنان في هذه المرحلة بالذات
كان يمر أصال بعدة أزمات إقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية أدت جميعها إلى إضعاف االقتصاد والضغط على
االستقرار المالي .إن الوضع اإلستثنائي في لبنان نظرا للصدمات المتتالية التي حصلت خالل فترة زمنية قصيرة،
ابتداء بأزمة السيولة التي بدأت في سبتمبر  2019التي أدت إلى الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية وتحويل
االقتصاد اللبناني إلى ) ،(Cash economyمرورا بقرار الحكومة وقف تسديد سندات اليوروبوند المستحقة
بالدوالر األمريكي في مارس  ،2020ومن ثم جائحة كورونا التي فرضت إجراءات اإلغالق إبتداء من الفصل
الثاني من العام  ،2020والتي أدت إلى تفاقم الركود في جميع القطاعات االقتصادية ،وصوال إلى أحداث مرفأ
بدمار كبير في العاصمة اللبنانية ،وأخيرا استقالة الحكومة ،لذا فإن تزامن أزمة
بيروت في  4أغسطس الذي تسبب
ٍ
فيروس كورونا المستجد مع جميع هذه األزمات قد سارع من وتيرة تدهور األوضاع المالية واالقتصادية.
وقد واجه القطاع المصرفي وغير المصرفي تحديات جمة ناتجة عن األزمات المتتالية التي سبق ذكرها ،وليس فقط
أزمة كورونا ،من أبرزها :انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية ،وعدم توافر السيولة بالدوالر األميركي ،وانخفاض
كبير في التحويالت من الخارج ،وانعدام الثقة بالقطاع المصرفي .كما أدت جائحة كورونا إلى مخاطر غير مسبوقة
على اإل ستقرار المالي ال سيما على صعيد مخاطر السيولة الناجمة عن التراجع في النشاط االقتصادي بسبب
الجائحة ،إضافة إلى المخاطر اإلئتمانية في ظل القروض الممنوحة لدعم تمويل وإستدامة القطاعات اإلقتصادية
كافة ،والمخاطر التشغيلية الناتجة عن الجائحة ،والمخاطر السيبرانية مع تطور الجريمة السيبرانية وأهمية األمن
السيبراني لتأمين اإلستقرار المالي.
في هذا السياق ،قام مصرف لبنان بإ صدار التعاميم الالزمة لمواجهة تداعيات كورونا كما األزمات المتعاقبة التي
سبقتها .ومن أبرز ما تضمنته هذه التعاميم جملة من اإلجراءات المتعلقة بتعزيز النظام المالي ،ننكر منها:
-

إنشاء عدة لجان في المركزي ت عنى بمتابعة تأثير األزمة على القطاع المالي وإيجاد سبل للمعالجة السريعة
والدقيقة.

-

الطلب من المصارف إجراء تقييم عادل لموجوداتها ومطلوباتها ووضع خطة شاملة إلعادة التقيد
بالمتطلبات الرأسمالية واألنظمة المفروضة من مصرف لبنان وتعزيز السيولة لديها ،كما طلب منها إعادة
تكوين أو رفع رأسمالها إلى المستويات المطلوبة في نهاية الفصل األول من العام .2021

-

طلب من المصارف االمتناع عن توزيع أرباح على حقوق حملة األسهم العادية للسنتين الماليتين 2019
و ،2020وزيادة أموالها الخاصة بنسبة  20في المائة.
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-

إعفاء المصارف العاملة في لبنان من إيداع االحتياطي اإللزامي و/أو إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف
لبنان مقابل األموال المحولة من الخارج بالعمالت االجنبية او التي تتلقاها نقدا بالليرة اللبنانية و /أو
بالعمالت األجنبية .للستفادة من هذه االعفاءات ،على المصارف السماح بحرية استعمال هذه "األموال"
من قِّبل صاحبها للستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف ،بما في ذلك التحويالت الى
الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج ،على أن تراعى دوما شروط
التعامل العامة مع المصارف والقوانين واالنظمة المرعية االجراء .تبقى اإلعفاءات والشروط المفروضة
سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب "األموال" تحويلها كليا أم جزئيا ،إلى أية عملة أخرى أو طلب
تحويلها من المصرف المتلقاة أصال فيه إلى أي مصرف آخر عامل في لبنان ،بحيث يستفيد هذا األخير من
اإلعفاءات بدال من المصرف المحولة منه .وبهدف إعادة ترسيخ الثقة في القطاع المصرفي ،فرض
مصرف لبنان على المصارف إيداع ما يوازي نسبة  100في المائة من قيمة "األموال" المشار إليها أعاله
نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي إلتزامات.

-

بهدف مساعدة المودعين بالوصول إلى ودائعهم بالعمالت األجنبية ،طلب مصرف لبنان من المصارف
اللبنانية السماح لعمالئها ،الذين يريدون إجراء السحوبات النقدية من حساباتهم بالدوالر أو أي عملة أجنبية،
أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق ،وذلك استنادا للجراءات والحدود
المعتمدة لدى المصرف المعني .كما أضاف التعميم ان مصرف لبنان سيشتري العمالت األجنبية الناتجة
عن هذه العمليات .يستفيد من هذا التعميم فقط العمالء الذين تفوق ودائعهم الـ  3000دوالر.

-

مع بدء تطبيق عمليات اإلغالق في لبنان نتيجة تفشي فيروس كورونا في مارس  ،2020كان مصرف
لبنان سباقا في تقديم الدعم لعمالء المصارف الذين تأثروا سلبا ،مما أدى الى عدم قدرتهم على تلبية
مستحقاتهم لتسديد أقساط قروض ممنوحة سابقا ،أو لدفع رواتب الموظفين أو العاملين لديهم أو لتغطية
حاجات إنتاجية أو تشغيلية عن األشهر الممتدة من مارس لغاية يونيو  .2020في هذا المجال ،واستنادا إلى
تعميمه الصادر في  23مارس ،أنشأ مصرف لبنان آلية تسمح للمصارف بتقديم قروض استثنائية لهؤالء
العمالء ال تخضع ألي فائدة أو عمولة ،ويمكن سدادها على مدى خمسة أعوام.

-

تخفيف العبء على عمالء المصارف المتأثرين سلبا من الجائحة ،حيث طلب مصرف لبنان من المصارف
عدم تخفيض تصنيف ديون هؤالء العمالء في حال حصول تأخر في سداد ديونهم اصال وفائدة و/أو
تجاوزهم لسقوف التسهيالت الموافق عليها والممنوحة لهم ،إال في ظروف إستثنائية وفي حال كان تأثير
هذا الوضع المستجد سلبيا جدا على قدرة العميل االئتمانية بشكل أدى إلى توقفه عن العمل كليا وإلى عدم
إمكانية استمراره كمنشاة عاملة.

-

أنشأ مصرف لبنان "لجنة تسوية الديون والمدفوعات لدى المصارف" ،التي شملت مهامها دراسة آليات
سداد القروض والحسابات المدينة لدى المصارف بالعملة الوطنية ،باإلضافة إلى توحيد السياسات
والضوابط القانونية المتعلقة بسداد تلك الديون.
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-

كما أنشأ مصرف لبنان "لجنة إعادة هيكلة المصارف" التي شملت مهامها دراسة التعديالت المقترحة
على قرار مصرف لبنان المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)IFRS9والقرار األساسي
المتعلق باإلطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان .ومن ضمن مهام هذه اللجنة
دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ،وأيضا اقتراح التعديالت الضرورية على الضوابط االحترازية
لعمل المصارف ودراسة األداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات الالزمة للحفاظ على
سالمة القطاع المصرفي.

دولة ليبيا
يواجه القطاع المالي في ليبيا العديد من التحديات بسبب أزمة جائحة كورونا إضافة للظروف التي تمر بها ،من
لعل من أبرز التحديات التي واجهت القطاع المالي تفاقم أزمة السيولة واإلستخدام المحدود ألنظمة الدفع
االلكتروني ،بسبب انتشار ثقافة التعامل بالنقد (الكاش) ،أما فيما يخص القطاعات األخرى فكان قطاع الخدمات
االكثر تضررا (النقل ،الفنادق ،المطاعم) هذه القطاعات تأثرت بشكل كبير من اإلغالقات .وما ترتب عليه من
تداعيات سلبية أدت إلى تعثر أغلب المدينين وتعرض التجار إلى التعثر في السداد.
من جانب آخر ،بعد تغيير سعر الصرف الرسمي في ليبيا ،لم تتمكن بعض المصارف من اإلحتفاظ بنسبة
اإلحتياطي اإللزامي بسبب ارتفاع قيمة الخصم من حساباتها مقابل تغطية اإلعتمادات المستندية ،األمر الذي دفع
بالمصرف المركزي إلى منح قروض حسنة للمصارف غير القادرة على الوفاء بمتطلبات اإلحتياطي اإللزامي
والسيولة االلزامية.
جمهورية مصر العربية
يتمتع القطاع المصرفي المصري الذي يمثل نحو  90في المائة من النظام المالي ،بدرجة عالية من اإلستقرار ،حيث
يتميز بوفرة السيولة والمالءة المالية المرتفعة ،مما جعله قادر على مساندة االقتصاد المحلي في امتصاص العديد
من الصدمات مع االستمرار في دوره األ ساسي في الوساطة المالية وتمويل النمو االقتصادي ،وهو ما يظهر مدى
صالبته وقدرته على مواجهة األزمات ،اال أن بعض التحديات قد ظهرت في ظل مستجدات فيروس كورونا ،حيث
ارتفعت التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ المالية ،باإلضافة إلى تراجع اداء البورصة المصرية تأثرا بما
أصاب اسواق المال حول العالم ،ايضا هناك قطاعات اقتصادية تضررت بشدة وبشكل مباشر بسبب أزمة فيروس
كورونا وخاصة قطاع السياحة والطيران والشحن كما انه من المتوقع انخفاض حجم االستثمارات الخاصة ما سيؤثر
بدوره على النمو االقتصادي.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري باتخاذ حزمة من السياسات واإلجراءات الفورية التي من شأنها تخفيف حدة
تأثير فيروس كورونا على اإلستقرار المالي واإلقتصاد المحلي ،تمثلت فيما يلي:
• تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS9في ضوء األزمة الحالية على النحو التالي:
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 السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ـ ربع سنوية ـ مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ( ،)30عـلىأن تلتزم البنوك بإعداد قـوائم مالية سنوية كاملة في نهاية العام المالي لكل بنك.
 كما يتم استبعاد فترة تأجيل االستحقاقات االئتمانية للعمالء لمدة  6أشهـر لدى حساب فترة التوقف عن السدادوال يتم اعتبارها مؤشرا من مؤشرات االرتفاع الجوهري في مستوى مخاطر االئتمان.
• قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع  300نقطة وذلك
كإجراء استثنائي لدعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته.
• تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي الصادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ  50مليار جنيه،
والقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت بمبلغ  100مليار جنيه ،ومبادرة التمويل
العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ  50مليار جنيه ليصبح  8في المائة (بدال من  10في المئة).
• كذلك تم إتخاذ جملة من التدابير اإلحترازية الصادرة عن البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس كورونا:
-

قيام البنوك بإتاحة الحدود اإلئتمانية لتمويل العمليات االستيرادية للسلع األساسية ،واإلستراتيجية ،والسلع
الغذائية ،وتمويل رأس المال العامل ،وصرف رواتب العاملين بالشركات.

-

متابعة القطاعات األكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط الدعم الالزمة لها.

-

تأجيل كافة اإلستحقاقات اإل ئتمانية للعمالء من المؤسسات واألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة
 6أشهر.

-

إلغاء الرسوم والعموالت على نقاط البيع والسحب من الصرفات اآللية والمحافظ اإللكترونية لمدة  6أشهر.

-

إعفاء التحويالت المحلية بالجنيه المصري لمدة ستة أشهر (حيث تم مد فترة اإلعفاء لثالثة أشهر اخرى
تنتهي في سبتمبر  )2020من كافة العموالت والمصروفات المرتبطة بها.

-

استمرار عمل مراكز اإلتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العمالء.

-

إصدار استثناءات الستخدام وسائل الدفع االلكترونية:

 .1تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما.
 .2فتح حسابات الهاتف المحمول لعمالء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك.
 .3تطبيق إجراءات التعرف على هوية العمالء بطريقة إلكترونية لعمالء البنك الجدد.
 .4إصدار المحافظ اإللكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة  6أشهر.
• تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل اإلئتمان بالبنك المركزي:
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 إلغاء القائمة السوداء للعمالء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعمالء الحاصلين على قروضألغراض استهالكية.
 تخفيض مدد اإلفصاح عن المعلومات التاريخية للعمالء بعد السداد. إطالق حرية التعامل مع العمالء (من فئات تصنيف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.• قام البنك المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحي اإلضافي لدى حساب معيار
كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر  50عميل واألطراف المرتبطة
به بالبنك عن نسبة  50في المائة من محفظة البنك االئتمانية.
هذا وقد قام البنك المركزي خالل شهر مارس  2020باستخدام حوالي  5.4مليار دوالر امريكي من اإلحتياطي
النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد األجنبي وتغطية تراجع استثمارات األجانب والمحافظ
الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية ،باإلضافة إلى سداد اإللتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية
للدولة ،وعلى الرغم من هذا التغير في اإلحتياطي النقدي ،فإنه ما زال قادرا على تغطية واردات لمدة  8أشهر
متخطيا بذلك المعدالت الدولية التي ال تزيد في بعض الدول عن  3شهور فقط.
المملكة المغربية
على غرار جميع دول العالم ،عانى المغرب سنة  2020من وضعية غير مسبوقة نتيجة اإلجراءات والقيود
الصحية الوقائية المتخذة ،على الصعيدين العالمي والمحلي ،إلحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد .هذه
اإلجراءات التي نتج عنها توقف مفاجئ للنشاط االقتصادي ،أثرت على االقتصاد المغربي من حيث القطاعات
واألنشطة المرتبطة بالخارج ،مثل :صادرات صناعة السيارات ،وقطاع المنسوجات ،وعائدات السياحة،
واالستثمار األجنبي المباشر ،وكذلك على صعيد األنشطة الموجهة نحو السوق المحلية ،خاصة خالل فترة
الحجر الصحي الشامل من  20مارس إلى  10يونيو  ،2020وكذلك تأثرت أنشطة النقل ،العقار والبناء .هذا
باإلضافة إلى القطاع غير المهيكل الذي يشكل مصدر دخل لشريحة عريضة من السكان.
فيما يخص القطاع المالي ،وبعد مرور أكثر من عام بدء األزمة ،الزالت مؤشرات التتبع التي يتدارسها ممثلو
لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية خالل اجتماعاتهم الدورية ،تظهر مناعة القطاع المالي بالرغم من
استمرار تداعيات األزمة .في هذا الصدد ،استطاعت البنوك بشكل خاص الحفاظ على مرتكزاتها األساسية فيما
يتعلق بالمالءة والسيولة .لكن على مستوى المردودية ،انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية عام
 2020بـ  43في المائة ،نظرا باألساس لالرتفاع الكبير في تكلفة مخاطر القروض وكذلك المساهمة في صندوق
( ،(COVID 19أما البنيات التحتية للسواق المالية ،فقد أظهرت متانة كبرى على الصعيدين المالي والعملياتي،
كما أنها ال تشكل لغاية اآلن إال خطرا ضئيال على اإلستقرار المالي.
أما بالنسبة لتأثير الجائحة على القطاع المصرفي واإلستقرار المالي ،فقد خفض مجلس بنك المغرب سعر الفائدة
بمقدار  25نقطة أساس إلى  2.0في المئة في  17مارس  .2020كما قرر خفض الفائدة بمقدار  50نقطة أساس
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لتصل إلى  1.5في المئة ،عقب اجتماعه في  16يونيو ،2020كما اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابير لدعم
السيولة والتخفيف من آثار الجائحة بما يشمل:
 إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة ،بالدرهم وبالعمالت األجنبية. توسيع نطاق السندات واألوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحةللبنوك.
 تمديد آجال عمليات إعادة التمويل. تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،عن طريق إدماجالقروض التشغيلية ،إلى جانب قروض االستثمار ،والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
 إنشاء خط ائتمان مصرفي ،في إطار برنامج ضمان أكسجين ،لتمويل النفقات التشغيلية للشركات التيتأثرت تدفقاتها النقدية سلبا بسبب انخفاض نشاطها ،وهو ما يضمنه صندوق الضمان المركزي.
 تخفيف شروط منح ضمان ( (Damane Oxygeneلصالح الشركات الصغيرة جدا ،والشركات الصغيرةوالمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم وتمديده حتى  31ديسمبر  2020مع إلغاء الضمانات المطلوبة.
 تأجيل اإلستحقاقات اإلئتمانية المصرفية واستحقاقات التأجير لصالح الشركات واألسر المتأثرة باألزمة. منح إئتمان بدون فائدة للمقاولين الذاتيين يصل إلى  15000درهم ،مع تغطية الفوائد المتعلقة بذلك بالكاملمن قبل قطاع التأمين.
-

وضع خطة ضمان الدولة لتمويل مرحلة التعافي بعد األزمة لفائدة جميع الشركات العامة والخاصة المتأثرة
بالوباء ،وذلك بسعر الفائدة ال يتجاوز  200نقطة أساس فوق سعر الفائدة الرسمي ،وبفترة سداد يمكن أن
تمتد على مدى سبع سنوات مع عامين من التأخير المؤجل.

-

استمرار العمل بمنتجين جديدين للضمان ،"Relance TPE" :حيث تبلغ قيمة ضمان الدولة  95في المائة
تقريبا ممنوحة للشركات الصغيرة جدا التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من  10مليون درهم ،وكذلك
" "Damane Relanceالذي تم توسيعه ليشمل عدة قطاعات تضررت بشكل كبير من طول األزمة
كقطاع الفنادق " "Damane Relance hôtellerieوقطاع البناء " Damane Relance
 ،" Promotion Immobilierمع ضمان الدولة يتراوح بين  80في المائة ،و 90في المائة حسب حجم
الشركة ،فيما سيصل قيمة الضمان بالنسبة للشركات المملوكة من الدولة  100في المائة.

-

لدعم التعافي اإلقتصادي ،قام بنك المغرب بإرساء آلية لتقديم الضمانات )الواردة أعاله( من قبل الدولة
بقيمة  120مليار درهم لتمويل مرحلة تعافي النشاط اإلقتصادي ما بعد األزمة ،تشمل المؤسسات العمومية
والخاصة التي تضررت بالجائحة ،حيث تم إطالق منتجات جديدة لضمان القروض بمعدل فائدة ال يتعد
سعر الفائدة الرئيس لبنك المغرب زائد  200نقطة أساس ،وذات أجل تسديد قد يصل إلى  7سنوات وفترة
تأجيل مدتها سنتين.

عالوة على ذلك ،اتخذ بنك المغرب اإلجراءات التالية لدعم القطاع المصرفي على الصعيد اإلحترازي ،تشمل
المتطلبات من السيولة واألموال الذاتية ومخصصات الديون ،وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على
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دعم األسر والشركات في هذه الظروف اإلستثنائية .حيث قرر بنك المغرب في  29مارس  ،2020اتخاذ التدابير
التالية لدعم القطاع المصرفي:
-

السماح للبنوك بإمكانية تجاوز الحد األدنى لمعامل السيولة إلى غاية نهاية يونيو  .2020وقد انتهى سريان
مفعول هذا اإلجراء ولم تكن حاجة إلى تمديده ،نظرا لكون معدالت سيولة البنوك تفوق المعدل األدنى.

-

طلب بنك المغرب من البنوك تعليق األرباح المستحقة لعام  ،2019وهو ما إلتزمت به البنوك .بالنسبة للسنة
المالية  ، 2020طلب بنك المغرب من البنوك توخي الحذر والرجوع إلى البنك المركزي بهدف الموافقة
على أي مقترح لتوزيع األرباح.

-

السماح بخفض نسبة كفاية رأس المال التحوطية ،بواقع  50نقطة أساس ،ليتراجع بذلك الحد األدنى إلى
 8.5في المائة ،بالنسبة لمعامل األموال الذاتية من الفئة  1وإلى  11.5في المائة فيما يتعلق بنسبة المالءة.
حيث تم تمديد هذا اإلجراء إلى غاية منتصف .2022

-

فيما يتعلق بمتطلب رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية ،فقد استمر في مستواه المحدد قبل األزمة الصحية
عند صفر في المائة.

-

التحرير الكامل لحساب اإلحتياطي لفائدة البنوك ،ليصل إلى صفر في المائة ،مما مكن من ضخ سيولة
إضافية دائمة تصل إلى  11مليار درهم.

لقد أدت تدابير السياسة النقدية التي اتخذها بنك المغرب إلى مضاعفة حجم التمويل الممكن للبنوك ثالث مرات،
حيث انتقل من حوالي  100مليار درهم إلى  300مليار درهم .على صعيد آخر ،سعيا منه إلى قياس مدى تأثر
متانة البنوك بالصدمة االقتصادية الناتجة عن الجائحة ،قام بنك المغرب بإجراء اختبارات الضغط الكلية اعتمادا
على تطورات الظرفية االقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني ،وكذلك التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك
المركزي على المدى المتوسط .أظهرت نتائج اختبارات الضغط الكلية أن مستوى مالءة وسيولة البنوك تظل
تفوق المستويات الدنيا التنظيمية وذلك بفضل التدابير المتخذة.

الخالصة
كشفت األزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد وجود تفاوت بين الدول العربية (وحتى غير العربية) في إستخدام
أدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،إال أن اإلجراءات التحفيزية كانت متشابهة على صعيد السياسة االقتصادية
األخرى:
-

دول توسعت في إستخدام هوامش رأس المال والسيولة منذ بدء الجائحة.

-

دول كانت معتدلة في إستخدام أدوات السياسة اإلحترازية الكلية.

-

دول كانت متحفظة ولم تستخدم أي من هوامش رأس المال والسيولة.

لكن في جميع األحوال ،من المستحسن عند إستخدام أدوات السياسة اإلحترازية الكلية في األزمات االقتصادية
(غير الناشئة عن القطاع المالي) ،أن يتم أخذ بعض الجوانب في اإلعتبار ،نذكر منها :اإلستخدام المتدرج ألدوات
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السياسة اإلحترازية الكلية ،وإ ختيار األداة المناسبة في الوقت المناسب ،وعدم المبالغة في تخفيف المتطلبات
الرقابية واإلحترازية .كما تبرز أهمية التريث في تحرير أو تخفيف أدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،وإنتظار
نتائج تيسير السياستين النقدية والمالية واإلجراءات التحفيزية المتخذة .كما يجب على المصارف المركزية تحقيق
التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن ،بين حماية القطاع المالي ،وإتخاذ كافة السبل لحماية قطاع االفراد
والشركات.
أما في مرحلة التعافي االقتصادي ،يعتبر التنسيق بين السياسات االقتصادية والسياسة اإلحترازية الكلية ،واإلنتباه
إلى مالئمة توقيت تخفيف أو سحب إجراءات الدعم ،مفتاح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي.
حيث إن سحب حزم الدعم بشكل مبكر ،قد يؤدي إلى تراجع حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات
واألسر ،في حين إن التأخر في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي .من جانب آخر ،وفي
حال تم تحرير أو تخفيف هوامش رأس المال و/أو السيولة في األزمات اإلقتصادية ،فمن المفيد البناء المتدرج
لهوامش رأس المال والسيولة التي تم تخفيفها خالل فترة األزمة.
في جميع األحوال ،يجب أن تسعى سياسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط االقتصادي مع الحفاظ على
سالمة النظام المالي وضمان الشفافية ،واإلستخدام المدروس ألدوات هوامش رأس المال والسيولة في األزمات،
على أن يتزامن السماح باستخدام هذه الهوامش مع وضع قيود على توزيع األرباح والمكافآت .ال بد من التأكيد
على أن لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي ،تلعب دورا هاما في التنسيق
والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة اإلحترازية الجزئية والكلية ودعم بعضها اآلخر .أخيرا،
تبرز أهمية قيام المصارف المركزية بالتقييم المس تمر لدور السياسة اإلحترازية الكلية قبل وبعد أي أزمة سواء
كانت مالية أم إقتصادية ،وأخذ الدروس المستفادة من خالل إجراء تقييم لفعالية السياسة اإلحترازية في تعزيز
االستقرار المالي.
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الفصل السابع
الشمول المالي الرقمي في الدول العربية

تزايدت أهمية استخدام التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي خالل األعوام الماضية ،خصوصا مع
النمو الكبير الذي تشهده التقنيات والخدمات المرتبطة بها ،بحيث ازدادت الفرص التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات
على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية ،خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات
المالية وتشجيع ريادة األعمال وتعزيز الشمول المالي .36وقد أبرزت أزمة فيروس كورونا الحالية مدى الحاجة
إلستخدام التقنيات الم الية الحديثة في تقديم المنتجات والخدمات المالية ،سواء كانت المقدمة من القطاع الحكومي
والعام أو القطاع الخاص ،فمن جهة أسهمت هذه التقنيات في إستمرار العمليات المالية دون إنقطاع ،ومن جهة
أخرى خفضت من المخاطر الصحية الناجمة عن إستخدام العمليات المالية التقليدية.
يمكن تعريف التقنية المالية أو الـ"فينتك" ) (Fintechبأنها المنتجات والخدمات التي تعتمد على التقنية الحديثة،
وتستحدم لتحسين نوعية الخدمات والعمليات المالية التقليدية أو لها تأثير على المؤسسات في القطاع المالي ومنها:
 تطبيقات الدفع اإللكتروني. خدمات الدفع اإللكتروني. التمويل الجماعي. العمالت االفتراضية اإللكترونية. المستشارون الماليون الروبوتات. البلوكشين "( "Block Chainنموذج نقل األصول المالية).بالنظر إلى القطاع المصرفي ،سنجد أن هذا القطاع قد شهد تحوال هائال تمثل في تبنيه تقنيات جديدة ،وهو ما أحدث
نقلة كبيرة في األساليب المصرفية وإحداث تحول كبير في حياة األفراد والمؤسسات والحكومات لتشمل المدفوعات
الرقمية ،والمعامالت غير النقدية والمصارف الذكية االفتراضية ،وهذا على سبيل المثال ال الحصر .ومع بدء العالم
العربي في تبني هذه التقنيات تطورها ،هناك قضايا وتحديات يجب النظر إليها في تعزيز الخدمات المالية المبنية
على التقنيات الحديثة كالقوانين التشريعية المتعلقة بالتقنية والتحديات للشمول المالي والتأكد من وجود البنية التحتية
المناسبة لتنفيذها.
وينبئ مستقبل التقنية المالية بتطورات أكثر من الموجودة حاليا من خالل تقديم خدمات للمستهلكين لم تكن ممكنة أو
متاحة في السابق .لهذا يجب التركيز على أهمية إقامة الشراكات مع المؤسسات اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث
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والجامعات ومزودي الخدمات ،بما يعزز من فرص انتقال المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير السياسات المحفزة
لنمو صناعة التقنيات المالية والتنافس في تطويرها في المنطقة العربية .
وفي أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي العالمي ونشوء ابتكارات مالية جديدة ،فال بد من تطوير
نطاق اإلشراف ومراقبة األسواق والمؤسسات واألنظمة المالية والمصرفية من قبل المصارف المركزية لتشمل
المخاطر المتعلقة بتلك التقنيات الحديثة وتأثيرها على االستقرار المالي .تمثل هذه الصناعة وتطبيقاتها المختلفة
فرصا وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية حيث يجب على المصارف والجهات الرقابية النظر
في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سالمة ومتانة النظام المصرفي ،وتطوير االبتكار في القطاع المالي
والمصرفي.
في ضوء التطور الملحوظ في التقنيات المالية في األعوام القليلة الماضية وتزايد أهمية إستخدام التقنيات الحديثة،
تواجه المؤسسات المالية لمخاطر جديدة بسبب التهديدات االلكترونية والهجمات السيبرانية .ومع النمو الكبير الذي
تشهده التقنيات والخدمات المرتبطة فإنه ال يمكن السير في اإلبتكار على حساب سالمة ومتانة المؤسسات المالية
وتعطيل الخدمات الماليـة الضروريـة للنظمة المالية وكذلك على حساب حماية المستهلك.
فيما يخص المنطقة العربية ،فال زالت مؤشرات الشمول المالي الرقمي دون مستوى الطموحات ،وذلك بالرغم من
الجهود الكبيرة التي خطتها الحكومات والمصارف المركزية العربية ،حيث تبنى العديد من الدول العربية
إستراتيجيات وبرامج تختص بالشمول المالي بشكل عام ،إرتكزت على محاور متعددة ،منها محور يتعلق بالتقنيات
المالية الحديثة والتوعية المالية الرقمية ،بل وتعدى األمر بأن قام عدد من الدول بتبني إستراتيجيات أو برامج تختص
بالتقنيات المالية الحديثة ،األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الشمول المالي الرقمي في الدول العربية.
شكل ( :)1-7بعض مؤشرات الشمول الرقمي في الدول العربية مقارنة بدول العالم ،وذلك كنسبة من المواطنين البالغين
(أكبر من  15عاما)

• المصدر :قاعدة بيانات فينديكس ) ،(Findexالبنك الدولي.
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سيتم في هذا الفصل إستعراض جهود الدول العربية في تعزيز الشمول المالي الرقمي ،ومن ثم التطرق بشكل
مختصر إلى جهود الدول العربية في مجال تعزيز األمن السيبراني الذي سبق أن تم مناقشته بالتفصيل في تقرير
اإلستقرار المالي في الدول العربية لعام  ،2020وأخيرا سيتم التطرق إلى مؤشر التقنيات المالية الحديثة الذي تم
إستحداثه وإطالقه من قبل صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي الرقمي
زادت أهمية الشمول المالي في األعوام األخيرة ،وحظي باهتمام كبير من قبل صانعي السياسات ومتخذي القرار
في جميع دول العالم نظرا لدوره في دعم جهود التنمية االقتصادية ،وتعزيز استقرار النظام المالي ،ومكافحة الفقر
والبطالة ،وتعزيز وصول الخدمات المالية للفراد والمؤسسات على حد سواء .وأكدت جائحة كورونا أهمية الشمول
المالي ،كون الجائحة ساهمت في تعزيز الطلب على الخدمات المالية الرقمية .وقامت العديد من المؤسسات والدول
حول العالم بوضع وتنفيذ استراتيجيات خاصة بالشمول المالي ،كما تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد
المحاور الرئيسة في أجندتها لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز االستقرار المالي .وحسب البنك الدولي ،يعني
الشمول المالي إمكانية وصول األفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مناسبة ومفيدة وبأسعار معقولة تلبي
احتياجاتهم ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية واالستدامة لمقدمي الخدمات.
وعلى غرار غيرها من دول العالم ،أولت الدول العربية اهتماما كبيرا بتعزيز الشمول المالي ،حيث قامت البنوك
المركزية ومؤسسات النقد نظرا للدور الرقابي واإلشرافي المناط بها ،بالعديد من المبادرات لتوسيع وتطوير
الخدمات المالية والمصرفية .وفيما يلي إستعراض لتجارب بعض الدول العربية في هذا الشأن:
بالنسبة للبنك المركزي األردني فقد إتخذ مجموعة من اإلجراءات لتعزيز الشمول المالي الرقمي ،فقد قام بإعداد
ونشر العديد من المواد التوعوية والتثقيفية حول أهمية استخدام ادوات الدفع االلكتروني ،إضافة إلى المساهمة في
أتمتة مدفوعات صندوق المعونة الوطنية وغيرها من المؤسسات الحكومية وأتمتة رواتب المعلمين.
كما ويمتلك البنك المركزي األردني مؤشرات الدراسة المسحية لجانبي العرض والطلب للشمول المالي المالي لعام
 ،2017والتي تعتبر األساس لالستراتيجية الوطنية للشمول المالي ،علما أنه سيتم عمل دراسة مسحية أخرى للشمول
المالي لقياس أثر تطبيق االستراتيجية وتحديد خارطة الطريق للسنوات القادمة.
من جانب آخر ،يجري حاليا العمل على تطوير منصة بيانات الكترونية لجمع وتحليل بيانات الشمول المالي بشكل
دوري (ربعي) ،حيث إن توفير خدمات الدفع االلكتروني من فتح محافظ الكترونية وحساب بنكي أساسي بمتطلبات
فتح حساب مخففة ساهم بشمول فئة كبيرة من األفراد التي كان يصعب عليها تحقيق متطلبات فتح حساب بنكي .كما
أنها ساهمت بتسهيل وصول األفراد في المناطق النائية إلى الخدمات المالية وذلك النتشار عدة فروع لمقدمي خدمات
الدفع االلكتروني في محافظات المملكة ،باإلضافة إلى العموالت المنخفضة على الخدمات المالية الرقمية والتي
ساهمت في تمكين فئة أكبر من أفراد المجتمع باستخدام خدمات الدفع اإللكتروني.
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فيما يخص جائحة فيروس كورونا ،فقد أوصى البنك المركزي باستخدام المحافظ اإللكترونية من خالل الهاتف
النقال ،وتمكين شركات الدفع من تقديم خدمة فتح المحافظ اإللكترونية للعمالء والمحال التجارية والشركات عن بعد
ودون أية تكاليف لقاء ذلك ،وذلك ضمن إجراءات البنك المركزي بما يخص أنظمة الدفع وتعزيز إستخدام خدمات
الدفع اإللكترونية خالل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد .حيث تم إصدار تعليمات للبنوك لتشجيع العمالء على
استخدام القنوات اإللكترونية بشكل أكبر على النحو التالي:
 .1أصدر البنك المركزي تعميم أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني للموال
مواصلة تقديم الخدمات المالية األساسية للعمالء دون انقطاع ،وذلك بالتأكيد على جاهزية البنية التحتية
لتقنية المعلومات من خالل جاهزية مواقع إستمرارية العمل ،وضمان إستمرارية تقديم خدمات الدفع بما
في ذلك دفع الفواتير و أجهزة الصراف االلي ونقاط البيع ( )POSلدى التجار ،والصيانة المستمرة لهذه
األجهزة وتغذيتها باألوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب األصول ،لتلبية إحتياجات الجمهور دون أي
إنقطاع ،باإلضافة إلى تمكين شركات الدفع من إدارة نظم وخدمات الدفع اإللكترونية عن بعد.
 .2التوصية باستخدام المحافظ اإللكترونية بالهاتف النقال وتمكين شركات الدفع من تقديم خدمة فتح المحافظ
اإللكترونية للعمالء والمحال التجارية والشركات عن بعد ودون أية تكاليف لقاء ذلك.
 .3توفير قنوات إلكترونية لتمكين العمالء من إرسال الحواالت المالية للخارج بشكل إلكتروني متكامل في أي
وقت ومن أي مكان يتواجدون به بعيدا عن إستخدام النقد ،ودون حاجة العميل للوجود الفعلي لدى
المؤسسات المالية.
 .4توفير التقنيات الحديثة الداعمة لقبول المدفوعات اإللكترونية ضمن نقاط البيع المتواجدة لدى التجار
وقطاعات أعمال التجزئة ،مثل تقنية رمز االجابة السريعة ) ،(Code QRباإلعتماد على المعيار الصادر
عن الـهيئة التقنية العالمية ( ،)EMVcoويهدف إستخدام هذه التقنيات إلى تمكين التجار وقطاعات أعمال
التجزئة من إستالم أثمان مبيعاتهم من العمالء بشكل إلكتروني فوري بعيدا عن إستخدام النقد للحد من
إنتشار فيروس كورونا.
 .5تمكين العمالء من تنفيذ عمليات اإليداع والسحب النقدي من المحافظ اإللكترونية بواسطة أجهزة الصراف
اآللي دون الحاجة إلى إستخدام البطاقة لقاء ذلك.
 .6تنظيم وتشجيع المدفوعات اإللكترونية الالتالمسية ) ،(Contactless Paymentsبهدف تمكين العمالء
من تنفيذ عمليات الدفع لصالح التجار وقطاعات أعمال التجزئة بعيدا عن إستخدام عوامل التحقق الخاصة
بالعميل ،وتحديد الحد األ قصى لقيمة حركة الدفع الالتالمسية الواحدة منخفضة المخاطر بحيث ال تتجاوز
قيمة  55دينار.
أما مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،فقد قام بأخذ الجوانب المتعلقة بالشمول المالي (بما يشمل الرقمي
منه) في اإلعتبار ،وذلك عند إ صدار قانون حماية المستهلك والمعايير المصاحبة له من أجل التمكين من المشاركة
الكاملة في المجتمع والسوق المالي ،وأن يكون الحصول على الخدمات شامال .ومن ثم تمكين المستهلكين ،بما في
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ذلك الفئات المهمشة وأصحاب الهمم ،من الحصول على المنتجات و/أو الخدمات المالية ،مثل الحساب البنكي
واالئتمان والقدرة على تنفيذ المعامالت المالية الرقمية بطريقة آمنة وفعالة .كما شجع المصرف المركزي -خالل
جائحة فيروس كورونا المستجد -إستخدام التقنيات المالية الحديثة واألمن السيبراني مع نمو أعلى في الخدمات
المصرفية الرقمية والمدفوعات والتحويالت والتجارة اإللكترونية ،مع إطالق مبادرات ونظام جديد من قبل البنوك
ومقدمي الخدمات اآلخرين ،والتي تسارعت بشكل أكبر خالل الجائحة .كما قام المصرف المركزي بتعزيز
المعامالت اإللكترونية بزيادة الحد األقصى لمدفوعات البطاقات الالتالمسية أثناء الجائحة كجزء من خطة الدعم.
كما تنازل المصرف المركزي عن رسوم المعالجة في نظام الدفع الذي يعمل به حتى نهاية عام .2020
وفي البحرين ،قام مصرف البحرين المركزي ،بمجموعة من الجهود والمبادرات المتعلقة بالشمول المالي الرقمي
وتشمل:
– قيام المصرف المركزي بحمالت تثقيفية تركز على اإلطار التنظيمي والمبادرات التي قام بها المصرف لتطوير
األنظمة الرقابية للتقنيات المالية الحديثة ،وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
– إطالق حمالت توعوية موجهة ألصحاب المشاريع متناهية الصغر المشاريع الناشئة هدفها التثقيف المالي
وعرض التقنيات المالية الحديثة للوصول لشرائح أوسع من المجتمع.
– إطالق المصرف المركزي مبادرات عبر مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز ثقافة المواطنين والمقيمين لفهم
مختلف الخدمات والمنتجات المالية الحديثة المتوفرة كالمحافظ الرقمية لرفع حجم التعامالت المالية الرقمية.
– تنظيم دورات تدريبية حول مفهوم الشمول المالي بمشاركة خبراء مختصين موجهة للفراد وأصحاب المشاريع
الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع الناشئة.
– قيام المصرف بالتعاون المصارف التجارية وشركات التمويل وحاضنات األعمال بتعزيز جهود الشمول المالي
وعلى األخص تمكين وصول أصحاب المنشآت الصغيرة إلى الخدمات المالية.
– تطوير برامج توعوية لالهتمام ببرامج المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر خالل العام.
– إصدار مبادرة يتم من خاللها منح التسهيالت االئتمانية للشركات الصغيرة المشاريع الناشئة عن طريق تشجيع
المصارف على منح القروض والتسهيالت االئتمانية.
يتبنى البنك المركزي السعودي رؤية ومستهدفات لتحقيق الشمول المالي وهي التأكد من حصول السكان والمواطنين
في المملكة العربية السعودية على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية بجودة وحماية عالية .وتتمثل
أبرز منجزات البنك المركزي فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي:
– نظام المدفوعات الفورية (.)IPS
– توجيه البنوك والمصـارف وشركات خدمـات المدفوعـات في المملكـة بتوفير وسـائل الدفع اإللكترونية
لقطاع التجزئة.
– منح تراخيص للبنوك الرقمية.
– ضوابط خدمات التصديق الرقمي للبنوك والمصارف.
– فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا بدون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
– الترخيص لشركات التقنية المالية.
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– التصريح لشركات التقنية المالية للعمل في البيئة التجريبية التشريعية (.)Sandbox
– منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية.
– تنويع قنوات الوصول من خالل السماح للبنوك باستخدام وكالء المصارف وهم وكالء مؤهلين لتقديم
الخدمات المالية بالنيابة.
– إصدار القواعد المنظمة ألعمال وساطة التأمين اإللكترونية والتي تحدد الحد األدنى للمتطلبات والضوابط
الالزمة لمنح الترخيص لممارسة أعمال وساطة التأمين اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت.
ويعد مؤشر نسبة البالغين الذين لديهم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية ،من أهم المؤشرات المساعدة في قياس
وتقييم مدى التقدم الذي تم تحقيقه في سهولة إمكانية الوصول للخدمات المالية األساسية والذي يتم قياسه بشكل
سنوي .كما ساهمت زيادة الشمول المالي بشكل كبير في مكافحة التستر التجاري من خالل الجهود لتعزيز الدفع
اإللكتروني وتفعيل استخدام القنوات اإللكترونية والحرص على التطور بمستوى التعامالت اآلمنة والعادلة في قطاع
التجزئة .أما التقنيات الحديثة ساهمت في تسهيل وتسريع الوصول إلى الخدمات .فمن خالل تحديث قواعد فتح
الحسابات البنكية وإتاحة خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد ،تبين أن عدد الحسابات البنكية التي تم فتحها عن بعد
خالل عام  2020وصل إلى  2.15مليون حساب ،وبلغت المحافظ اإللكترونية المسجلة  5.18مليون محفظة بنهاية
العام نفسه .وفيما يتعلق بأهم تحديات البنك في المركزي فتتمثل في تعزيز الثقافة المالية لدى المجتمع ،علما بأنه
يجري العمل على زيادة الوعي والثقافة من ناحية الخدمات المالية المتاحة والحماية التي يتم توفيرها لهذه الخدمات.
تجدر اإلشارة على أنه وتحقيقا ألهداف رؤية المملكة  2030وإنطالقا من دور البنك المركزي السعودي في دعم
نمو وإستقرار القطاع المصرفي واإلقتصاد السعودي وتوسيع وتعميق القطاع المالي ،أعلن البنك المركزي في شهر
يونيو  ،2021أنه استكمل اإلجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة األعمال
المصرفية في المملكة ،وذلك بعد إستكمال المتطلبات النظامية واإلرشادات والمعايير األساسية لطلب منح الترخيص
لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة ،باإلضافة للرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.
واستنادا إلى الصالحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك ،سيقوم البنك
المركزي بالرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص ،وبعد صدور الموافقة سوف يقوم البنك
المركزي باستكمال اإلشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة .
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي ،والسعي في تحقيق
أهداف رؤية المملكة  2030من خالل تنمية اإلقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية ،حيث رخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ 16
شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل اإلستهالكي المصغر ووساطة التأمين اإللكترونية،
كما صرح البنك المركزي لـ  32شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة
الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة ،ويأتي هذا استكماال للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع
البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات
الدولية في هذا المجال.
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من جانب آخر ،حصل البنك المركزي السعودي في شهر يونيو من عام 2021على جائزة التأثير العالمية 2021
) ،(Global Impact Award 2021التي تمنحها لجنة البنوك المركزية )(Central Banking Committee
ضمن جوائزها العالمية للبنوك المركزية في التقنيات المالية والتقنيات التنظيمية (Central Banking
) ،Regtech& Fintech global awardوتمنح هذه الجائزة للمنظمات اإلشرافية المالية المتميزة ،التي أظهرت
قدرة حقيقية على االبتكار والتطوير ضمن مجتمع البنوك المركزية على مستوى العالم.
وقد حصد البنك المركزي السعودي هذه الجائزة نظير مشروع "عابر" للعملة الرقمية في مبادرة استباقية تم إطالقها
بالتعاون مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .ويهدف المشروع إلى بحث جدوى إصدار عملة رقمية
مشتركة بين المملكة واإلمارات من خالل تقنيات سالسل الكتل والسجالت الموزعة ،حيث يتم استخدامها ضمن
نطاق المشروع كأداة للتسويات المالية محليا وعبر الحدود بين البلدين.
وحول ذلك ،بين البنك المركزي السعودي أن مشروع "عابر" قد نجح في تحقيق أهدافه الرئيسة ،التي من أهمها:
فهم تقنية دفاتر الحسابات الموزعة ،وتجربتها ،وتحليل مدى نضجها ،واستكشاف حلول للدفع عبر الحدود باستخدام
تقنية دفاتر الحسابات الموزعة.
كما أن المشروع قد سلط الضوء على أهم الدروس المستقاة التي ستضيف للبنوك المركزية المهتمة في هذا المجال،
حيث حدد المشروع عدة مجاالت يمكن التوسع فيها مستقبال والنظر فيها ،خصوصا أن هذا المشروع قد أحدث
تأثيرا جوهريا عبر تكوين كم معرفي يتعلق بدراسة األساليب التي يمكن اتباعها لتطبيق تقنية دفاتر الحسابات
الموزعة الناشئة حديثا في مجال المدفوعات المحلية وعبر الحدود.
وقد أشادت لجنة التحكيم للجائزة بالعمق الذي يتسم به مشروع "عابر" ومستوى التعاون بين البنك المركزي
السعودي ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في هذا المشروع ،وأنه يفوق كونه مجرد جهد منصب في
المجال التقني ،بل إنه يعد مشروعا ابتكاريا للقطاع المالي العالمي وللبنوك المركزية حول العالم .
فيما يخص البنك المركزي العراقي ،فهو في طور إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع صندوق
النقد العربي ضمن مبادرة الصندوق لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ،والتي تساهم في توسيع انتشار أدوات
الدفع االلكتروني وتحسين نسب الشمول المالي ،وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة عليا للشمول المالي بقيادة البنك
المركزي وعضوية جهات متعددة من القطاعين العام والخاص ،وتشكيل سبعة لجان فرعية منبثقة عنها لتساهم في
تنفيذ االستراتيجية .كما أن البنك المركزي العراقي وضع خطته االستراتيجية للتحول نحو الخدمات المالية الرقمية
من خالل إصدار التعليمات والضوابط التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع اإللكتروني في هذا المجال
ومنها :إصدار تعليمات بإلزام المصارف باستخدام تطبيق الـ ( (Mobile bankingالذي ساهم في سهولة وصول
الزبائن إلى الحسابات المصرفية واجراء التحويالت .وإصدار التعليمات بشأن استخدام البطاقات المسبقة
) ،(M-cardوالتي يتم تعبئتها عن طريق المحافظ االلكترونية ،مما ساهم -حسب الشروط والضوابط التي حددها
هذا البنك -في سهولة استخدام البطاقات وزيادة عدد المحافظ ،كما أن البنك في طور تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعزيز
إستخدام التقنيات الحديثة ومنها العملة الرقمية واعرف عميلك الكترونيا والهوية الرقمية .ويقوم البنك المركزي
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العراقي باإلعتماد على مجموعة مؤشرات خاصة بالشمول المالي والتي تشمل الحسابات بأنواعها بعملتي الدينار
والد والر ،والقروض بأنواعها ،وأدوات التحصيل ،والبطاقات االلكترونية ،وأعداد الفروع ،والعموالت والرسوم
على الخدمات المقدمة ،وإجراءات التوعية.
أما أبرز منجزات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي فتتمثل بالتالي:
– إصدار ضوابط عمل وكالء مزودي خدمات الدفع اإللكتروني.
– التعاون مع وزارة الصحة لغرض إ صدار التعليمات بإلزام التشكيالت التابعة لها (صيدليات ،مستشفيات،
مطاعم ،مراكز تجميل ..الخ) بفتح الحسابات المصرفية وقبول نقاط البيع لقاء الخدمات المقدمة من قبلهم.
– دعم الشباب من الطالب لتحفيزهم على إستخدام الخدمات المالية والمصرفية ،ونشر الوعي والثقافة
المصرفية من خالل وضع مساحات ثابتة في الجامعات والكليات لتساهم في تقديم الخدمات إليهم.
– اإلنضمام إلى التحالف العالمي للشمول المالي ( (AFIكعضو رئيسي الذي سيساهم في إعداد اإلستراتيجية
الوطنية للشمول المالي ،للستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة لتنفيذ اإلستراتيجيات والنظم لتحسين
جودة الوصول واستخدام الخدمات المالية.
– التعاقد مع شركات إستشارية متخصصة في مجال الدفع اإللكتروني لتطوير هيكلية نظام المدفوعات ووضع
الخطط والمشاريع التي تساهم في تعزيز استخدام أدوات الدفع اإللكتروني.
– العمل على إعداد مسودة قانون حماية المستهلك المالي.
– التوجه نحو تطبيق الخدمات المالية الرقمية ،حيث تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا للشمول
المالي لهذا الغرض.
– وضع االجراءات والخطوات الالزمة لتنفيذ مشروع إعرف زبونك اإللكتروني .eKYC
أما التحديات التي يواجهها البنك المركزي العراقي ،فتشمل:
– تركز الوصول الى الخدمات المالية في مراكز المدن بسبب قلة فروع المصارف في المحافظات والمناطق
النائية باإلضافة إلى قلة الوعي المصرفي في هذه المناطق.
– عزوف التجار عن قبول نقاط البيع (التكاليف ،اإلعتماد على النقد).
– اإلعتماد على النقد وإنخفاض مستوى اإلدخار في المؤسسات المالية.
– ال يزال تمويل المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة ال يغطي حاجة السوق.
– إنخفاض ثقة الجمهور بالنظام المصرفي.
– عدم األخذ بعين االعتبار عامل النوع اإلجتماعي في عملية تصميم المنتجات والخدمات المالية.
– قلة الثقافة المالية والمصرفية.
– عدم وجود اإلطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية.
– صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان المناطق النائية.
– عدم وجود أطر وتشريعات فيما يتعلق بالشمول المالي واإلقتصاد الرقمي.
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أما البنك المركزي العماني ،فقد قام بإصدار تعميم عن الشمول المالي في يوليو  2019لكافة المصارف وذلك لجمع
مؤشرات مختلفة وإحصائيات من المصارف والعمل بها وذلك بهدف وضع مستهدفات واضحة لدى البنك .كما
ساهمت التقنيات الحديثة مثل أجهزة الصرف اآللي الحديثة والتطبيقات المصرفية على الهاتف المحمول ،وعدم
السماح بإغالق الفروع بالمناطق التي ليس لديها فروع قريبة في رفع نسبة الشمول المالي في عمان .إضافة إلى
توسيع رقعة االنتشار المصرفي ويشمل زيادة عدد فروع المصارف وأجهزة الصرف اآللي وتوزيعها.
قامت سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال ببناء اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى
وضع األسس السليمة التي تكفل تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع بما يشمل الفئات المهمشة ومحدودة
الدخل للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.
وتشمل أهم إنجازات سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي الرقمي ما يلي:
– اإلستغالل األمثل لدور تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في توسيع نطاق إنتشار وإستخدام الخدمات
المالية الرسمية.
– تطوير البيئة القانونية الممكنة لعمل الخدمات المالية اإللكترونية والخدمات المالية من خالل الهاتف
المحمول.
– تعزيز الوصول الى الخدمات المالية الرسمية وإستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب
متدنية من الشمول المالي.
– تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية.
وتسعى سلطة النقد الفلسطينية إلى تعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية للخدمات المالية اإللكترونية ،حيث تم منح
ترخيص لخمس شركات تقدم خدمات الدفع اإللكتروني ،والتي ستقوم بتقديم خدمات الدفع من خالل المحافظ
اإللكترونية والبطاقات اإل لكترونية وغيرها من خدمات التقنيات المالية ،والتي تهدف إلى تعزيز نسب الشمول المالي
من خالل تمكين الفئات غير المشمولة مصرفيا ،من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة ويسر .كما تم منح
بعض المصارف الموافقة على تقديم خدمة المحفظة اإللكترونية ،حيث تم منح هذه الخدمة للعمالء وغير العمالء
مما يساهم في زيادة نسبة مستخدمي الخدمات اإللكترونية .وتعد صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان المناطق
النائية ،وعدم تنوع الخدمات المالية للفراد وصعوبة وصول األفراد لها من أهم التحديات الي تواجهها سلطة النقد
في زيادة الشمول المالي.
وفيما يتعلق بمصرف قطر المركزي ،فقد قام بتضمين الشمول المالي في "الخطة اإلستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع
المالي  ."2022-2017وتتضمن مؤشرات الشمول والتثقيف المالي المستخدمة في مصرف قطر المركزي ،وضع
السياسات والتعليمات التنظيمية ،وإنشاء بنية تحتية مالية قوية ،وتقديم المنتجات والخدمات المناسبة ،وإنشاء شبكة
توزيع قوية ،والسالمة المالية والتثقيف المالي وحماية العمالء ،وتطوير الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .كما
أن زيادة الشمول المالي ساهمت بشكل كبير في تقنين القنوات غير الرسمية وإخضاعها إلشراف ورقابة المصرف
المركزي ،والعمل على تشجيع بناء وتطوير قنوات إضافية للخدمات المالية باستخدام التقنية الحديثة ،وتحسين البنية
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المالية التحتية ،وتطوير أنظمة الدفع والتسوية .وتتمثل أبرز مبادرات مصرف قطر المركزي الخاصة بتعزيز
الشمول المالي الرقمي:
– إصدا ر تعليمات لجميع المؤسسات المالية بشأن الخدمات المالية المقدمة للعمالء من ذوي اإلعاقة إلستفادة
كافة فئات وشرائح المجتمع من الخدمات المصرفية والمالية.
– إصدار تعليمات نظام الدفع عن طريق الهاتف المحمول ،واإلطار التنظيمي والتشغيلي لنظام الدفع عبر
الهاتف المحمول وجاري تحديثها.
– أصدرت إدارة أمن المعلومات الضوابط األمنية الخاصة بإجراءات اعرف عميلك اإللكترونية ()E-KYC
لمحال الصرافة ،وجاري اآلن إعداد ضوابط أمنية للبنوك.
– تم إنشاء قسم للتكنولوجيا المالية ( )Fintechلتنظيم أعمال المؤسسات التي تقدم أعمال التكنولوجيا المالية.
– تم إنشاء لجنة التكنولوجيا المالية حسب القرار اإلداري رقم ( )2020/77لتقييم شركات التكنولوجيا المالية
قبل وخالل تواجدها في المختبر التنظيمي ( ،)Sandboxوإعداد وتقييم اللوائح واألنظمة واإلرشادات
الخاصة بالتكنولوجيا المالية ،ووضع إطار عمل وأنظمة تتوافق مع أحكام الشريعة.
– جاري اآلن وضع األطر التنظيمية ومتطلبات الترخيص الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية والتي تتضمن
الدفع واإلقراض والتمويل والمحافظ اإللكترونية وتكنولوجيا التأمين.
– إعداد صندوق اختبار في مركز قطر للمال 37لتعزيز اإلبتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأسهمت التقنيات المالية الحديثة في تعزيز ورفع نسبة الشمول المالي في قطر من خالل:
– إلزام البنوك ومحال الصرافة بالتواصل مع العمالء من الشركات التجارية (سواء كانت الشركة مسجلة
في نظام حماية األجور أو غير مسجلة) ،والطلب لمن يرغب منهم تجهيز كشوف خاصة بموظفيهم
الراغبين بإجراء تحويالت مالية إلى بلدانهم يظهر فيها تفاصيل كل حوالة بحيث تتولى هذه الشركات عملية
التحويل نيابة عن عمالها.
– توفير خدمات الحواالت المالية على أجهزة الصراف اآللي .وتوفير خدمة التحويل االلكتروني عبر
تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بعمالء البنك لجميع العمالء بصرف النظر عن قيمة الراتب.
– ال يتم تحصيل عموالت أو رسوم على إرسال الحواالت الخارجية ،ويتم اإلكتفاء بتحصيل قيمة الرسوم
المفروضة من قبل المراسلين بالخارج فقط ،وفي حالة عدم وجود رسوم مفروضة من قبل المراسلين في
الخارج يجب اإلمتناع عن تحصيل أي رسوم أو عموالت على الحواالت المرسلة.
– تدشين نظام قطر للدفع عبر الهاتف المحمول ( :)QMPوهي وسيلة جديدة وآمنة للدفع اإللكتروني الفوري
وذلك بعد إ ستكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع اإللكتروني على مستوى الدولة،
ووفقا ألفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
– إصدار مواصفات ومعايير موحدة لرمز اإلستجابة السريع ( )QR Codeتمكن المستخدمين من القيام
بالدفع عن طريق مسح رمز االستجابة ( ،)QR Codeمن خالل الهاتف المحمول لدى نقاط البيع ووسائل
النقل العامة وذلك وإلجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع.
ّ
 37مركز عاملي للمال واألعمال يعمل داخل قطر ،ويوفر للشركات فرصة توسيع أعمالها ضمن منطقة الشرق األوسط أو انطالقا منها.
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– توفير الخدمات المصرفية للعمالة المنزلية وإصدار بطاقة راتب قابلة للشحن باسم العامل المنزلي من خالل
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول .والسماح لحامل البطاقة بإجراء عمليات
الدفع على نقاط البيع ( )P.O.Sوالسحب من أجهزة الصراف اآللي ( ،)ATMوإجراءات التحويالت
وسداد النفقات من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول ،كما يسمح بتغذية
رصيد البطاقة من خالل التحويل من الحساب البنكي لصاحب العمل.
– إلزام البنوك باإلعالن بشكل مكثف عن الخدمات اإللكترونية المتوفرة لدي المؤسسة المالية ،وذلك بعدة
لغات وبكافة الطرق الممكنة للوصول الى أكبر شريحة من العمالء.
– توفير كافة خدمات التحويالت االلكترونية بعدة وسائل وبعدة لغات للحصول على أكبر شريحة من العمالء.
– اإلعالن عن الخدمات االلكترونية بعدة وسائل وبعدة لغات للحصول على أكبر شريحة من العمالء.
كما وقامت دولة قطر بتعزيز التعاون وإطالق شراكة في مجال اإلستراتيجية الدولية والتكنولوجيا المالية مع غرفة
ستوكهولم للتجارة والصناعة ،بجانب تعزيز القطاعات الناشئة في الدوحة واستكهولم ،حيث تضم مجاالت الخدمات
المالية الرقمية )1( :قطاع المدفوعات ( )2قطاع اإلقراض ( )3تحويل األموال دوليا ( )4إدارة الثروات ( )5التأمين.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه مصرف قطر المركزي في ضعف الثقافة المالية ،حيث يفضل نسبة كبيرة من
مستخدمي المنصات اإللكترونية الدفع النقدي ،وتحسين القدرة على فهم المخاطر وتكاليف الخيارات المالية المختلفة،
والتوعية حول مكان طلب المشورة وكيفية تقديم الشكاوى وحل المشاكل .تظل هناك حاجة لفهم أكبر للخدمات
والمنتجات المالية ،باإلضافة إلى حث البنوك في السعي البتكار آليات جديدة للدخار وفرص اإلستثمار ،والقدرة
المتزايدة لمقدمي الخدمات المالية الرقمية على تقليص دور البنوك ومنافستها ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من
خالل الحد من عدم التماثل في المعلومات ،وتوسيع الوصول المالي للتغلب على العقبات التي تعيق القيام باألعمال.
وفي الكويت ،قام بنك الكويت المركزي بالعديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي الرقمي والتي تشمل:
– إنشاء وحدة التقنيات المالية ووحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية اإللكترونية لتنظيم األعمال المرتبطة
بالدفع اإللكتروني والتقنيات المالية.
– إصدار تعليمات تنظيم أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية ،مما يساعد في تنظيم أكبر عدد من الشركات
ذات التقنيات المالية والتي بدورها تعزز الشمول المالي ألنها تسمح للوصول لشريحة أكبر من األفراد.
– دعم المنتجات والخدمات المبتكرة من خالل البيئة الرقابية التجريبية.
– يقوم بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات
لقياس مؤشرات الشمول المالي في دولة الكويت.
ولدى بنك الكويت استراتيجية ورؤية مستهدفات واضحة فيما يتعلق بالشمول المالي ،حيث أطلق بنك الكويت
المركزي البيئة الرقابية التجريبية والتي من شأنها تعزيز دور بنك الكويت المركزي في تبني اإلبتكار وتشجيعه،
مما يساهم في طرح المنتجات المبتكرة والتي تعزز الشمول المالي لما تقدمه من حلول مالية ذكية والتي من الممكن
أن تصل لشريحة أ كبر من المجتمع ،كما حث البنوك على عمل حمالت توعوية لتعزيز الدفع اإللكتروني ،ومن
جانب آخر فقد تم تعزيز الدفع من خالل تقنية اإلتصال قريب المدى ( ،)NFCحيث تم التعديل على الحدود المرتبطة
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بالدفع باستخدام التقنية المشار إليها لتكون  10دينار كويتي بدال من  25دينار كويتي .أما أبرز تحديات البنك
المركزي في زيادة وتعزيز الشمول المالي فتتمثل في عدم شمول بعض الفئات ذات الدخل المحدود مثل العمالة
المنزلية بالخدمات المصرفية.
أما ليبيا ،فقد صدر قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم ( )76لسنة  2020بشأن تشكيل لجنة رئيسية مهمتها
وضع اإل ستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشمول المالي وكذلك تم تشكيل لجنة فرعية مهمتها جمع المعلومات
واإلستبانات لتنفيذ مؤشر لقياس الشمول المالي .وفي إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي،
قام المصرف بزيادة نقاط البيع والخدمات االلكترونية وتشجيع خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال .وكان للتقنيات
المالية الحديثة دور كبير في رفع نسبة الشمول المالي ،حيث ازداد التعامل بالبطاقات االلكترونية وارتفعت نقاط
البيع اإللكتروني كما أن العديد من المصارف أدخلت تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول .أما أهم تحديات المصرف
المركزي في زيادة وتعزيز الشمول المالي فتشمل صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان المناطق النائية،
ومحدودية األنظمة والحلول الرقمية.
ويعمل البنك المركزي المصري على تطوير إستراتيجية الشمول المالي ،حيث تم وضع رؤية تتزامن مع مجهودات
البنك" :التمكين االقتصادي لكافة فئات المجتمع من خالل نظام مالي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة
وتكلفة مناسبة بما يساهم في تحقيق النمو المستدام" .والجدير بالذكر أن التصور األولي للستراتيجية يرتكز على
أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي ( )1التثقيف المالي وحماية حقوق العمالء )2( ،التنوع
في المنتجات والخدمات المالية طبقا إلحتياجات العمالء )3( ،تطوير بيئة العمل للمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال )4( ،الخدمات المالية الرقمية ،باإلضافة إلى مجموعة من الممكنات تتمثل
في( :أ) تهيئة البيئة التشريعية والتعليمات الرقابية( ،ب) البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية ،و(ج)
التمويل المستدام و اإلستقرار االقتصادي .علما بأنه خالل كافة مراحل إعداد وتصميم اإلستراتيجية يجري إعتماد
آليه للتقييم والمتابعة.
وتضم أبرز منجزات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي الرقمي ما يلي:
– في سبيل صياغة اإلطار العام الشمول المالي على أساس علمي ،قام البنك المركزي المصري بإجراء
دراسة شاملة على جانبي العرض والطلب ،لتحديد الفجوات والتعرف على معوقات الحصول على التمويل
من جانب األفراد والشركات واحتياجاتهما من الخدمات والمنتجات المالية ،وهي الدراسة التي أعدها البنك
المركزي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتم تنفيذ المسح الميداني بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء .وسيتم بناء على نتائج الدراسة تصميم إستراتيجية وطنية للشمول المالي ،حيث يتولى
البنك المركزي التنسيق مع كافة األطراف الوطنية ذات الصلة في إطار محور الشمول المالي ضمن "رؤية
مصر ."2030
– الموافقة على رعاية ودعم المرحلة األولى من التوسع بمشروع مجموعات اإلدخار واإلقراض في 7
محافظات والذي يستهدف  100ألف سيدة ،بهدف خلق فرص عمل وتهيئة بيئة ريادة األعمال ،من خالل
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وضع نظام تشغيلي يربط مجموعات اإلدخار واإلقراض بالقطاع المالي الرسمي وسالسل القيمة المضافة،
بهدف التمكين المالي واإلقتصادي واإلجتماعي للسيدات المستبعدات ماليا.
– تخصيص  4فعاليات اعتبارا من عام  2019تزامنا مع اإلحتفال بمناسبات عالمية ،حيث يتم السماح للبنوك
بالتواجد خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين ،والترويج لمنتجاتها من خالل فتح حسابات بدون
مصاريف وبدون حد أدنى ،باإلضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة
مقدما ،حيث بلغ إجمالي الحسابات التي تم فتحها للمواطنين خالل عام 2019م نحو  2مليون حساب،
باإلضافة إلى إصدار نحو  817ألف محفظة هاتف محمول ،ونحو  977ألف بطاقة مدفوعة مقدما.
– تهيئة البيئة المالئمة لذوي االعاقة بما يساعد على توفير سبل تيسير تعامالتهم البنكية ،وذلك من خالل
العمل على تذليل المعوقات التي قد تواجههم لدى التعامل مع البنوك ،حيث تم تشكيل فريق عمل بغرض
التعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ،والتواصل مع األطراف ذات الصلة ،وجاري
إصدار التعليمات المنظمة في هذا الشأن.
– إصدار تعليمات بقيام كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتولى إعداد إستراتيجية متوسطة اآلجل
لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية
أخرى ،األمر الذي أسفر عن إصدار عدد  36إستراتيجية شمول مالي ممثلة لجميع البنوك العاملة في
مصر.
– نشر الثقافة والتوعية المالية ،والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على إتخاذ قرارات مالية سليمة ،حيث
يتم العمل على ثالثة ركائز للتثقيف المالي وفقا لما يلي:
 oالتثقيف والتوعية المالية للمواطنين ،وذلك من خالل عدة مبادرات ،مثل:
▪ مبادرة المعهد المصرفي المصري لنشر الثقافة المالية للطفال والشباب ورواد األعمال (الوصول
الى  6.8مليون مستفيد من خالل ندوات توعية مالية ،وحصول المعهد المصرفي على  6جوائز
دولية منذ عام .)2013
▪ مبادرة رواد النيل لنشر ثقافة ريادة األعمال (تقديم خدمات غير مالية لـ  15ألف عميل -تدريب 7
آالف متدرب على مبادئ ريادة األعمال -مشاركة  25ألف مشارك في ورش عمل إفتراضية منذ
عام .)2018
▪ فعاليات الشمول المالي ،بواقع  4فعاليات خالل العام ،حيث تقوم البنوك المشاركة بعمل العديد من
األنشطة لرفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية بين المواطنين (توزيع نشرات تعريفية  2مليون-
عمل ندوات تثقيفية  960ألف مستفيد -برامج تدريبية  40ألف مستفيد منذ عام .)2017
▪ حمالت إعالنية باإلذاعة والتليفزيون لحث المواطنين على إستخدام القنوات المالية الرسمية ورفع
ثقافة المدفوعات اإللكترونية.
 oبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العالقة ،وذلك من خالل إشراكهم في برامج تدريبية متخصصة في
صياغة سياسات الشمول المالي ،وكذلك عمل دورات تدريب المدربين للعاملين بالمجلس القومي للمرأة
واإلتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لرفع كفاءتهم في نشر الثقافة المالية للسيدات المنتفعات من
خدماتهم.
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 oبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي ،من خالل برامج تدريبية متخصصة في الشمول المالي،
للتعرف على المستجدات من القواعد الرقابية وكيفية تطوير منتجات وخدمات الشمول المالي ،وذلك
بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري ،ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وفيما يتعلق بمؤشرات الشمول المالي ،فيتم جمع البيانات على جانب المعروض من الخدمات المالية باستخدام الرقم
القومي الموحد بصفة شهرية من القطاع المصرفي فيما يخص بيانات األفراد الطبيعيين التالية:
– نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في مؤسسة مالية رسمية مقسمة حسب النوع.
– نسبة البالغين الذين يمتلكون بطاقات مسبقة الدفع مقسمة حسب النوع.
– نسبة البالغين الذين يمتلكون محافظ الهاتف المحمول مقسمة حسب النوع.
كما أن جائحة كورونا ساهمت في تفعيل القنوات اإللكترونية المختلفة للوصول إلى الفئات المستبعدة ماليا ،وذلك
من خالل القبول اإللكتروني لفتح وتفعيل محافظ الهاتف المحمول ،مما أدى إلى زيادة إستخدامها .وكذلك تم اإلعتماد
على الحلول الرقمية خالل فعاليات الشمول المالي .وبالرغم من ذلك ،تعد صعوبة الوصول إلى األفراد خاصة سكان
المناطق النائية ،وعدم تنوع الخدمات المالية للفراد وصعوبة وصول األفراد لها ،وقلة الوعي والثقافة المالية خاصة
فيما يتعلق باستخدام المنتجات المالية التقنية من التحديات التي تواجه البنك المركزي في زيادة وتعزيز الشمول
المالي.
وتحدد اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي لبنك المغر ثالثة مقاصد رئيسة:
– بلوغ ثم تجاوز مستوى ولوج "مالئم" بالنسبة للمغرب :عن طريق )1( :تعميم الولوج للحسابات البنكية،
وهي المرحلة األولى نحو شمول مالي أكبر ومنتجات مالية أخرى )2( ،إستبدال أقصى للدخار غير
المهيكل ،أكثر أمنا وموجه بطريقة أفضل نحو اإلقتصاد )3( ،توسيع حلول التمويل لتشمل عددا أكبر من
المقاوالت الصغيرة جدا ومن األسر )4( ،االستفادة من تأمينات تغطي مخاطر كبرى تعترض األفراد
والمقاوالت على السواء.
– تقليص أبرز فوارق الشمول المالي عن طريق )1( :حلول منخفضة التكلفة وبسيطة االستعمال )2( ،قرب
أكبر )3( ،جهد هائل في مجال التثقيف المالي.
– اإلستفادة من الشمول المالي كرافعة للشمول اإلقتصادي واإلجتماعي.
منذ عام ، 2007بادرت السلطات المغربية بتنسيق الجهود وتعبئة كافة الفاعلين في النظام المالي بغية التغلب على
العقبات التي تحول دون تحقيق الشمول المالي ،ومنح فئات مختلفة من المجتمع مجموعة كبيرة من المنتجات
والخدمات المالية التي تتناسب وحاجياتهم .وفيما يلي أهم اإلنجازات التي تمت:
– تعبئة القطاع المالي لتحسين ولوج المنتجات المالية لفائدة مختلف فئات المجتمع.
– تطوير محيط شمولي لفائدة المقاوالت الصغرى من خالل عدة أدوات لتسهيل التمويل وكذلك وسائل الدعم.
– تعزيز حماية المستهلك.
– وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز االبتكار في المنتوجات المالية لفائدة الفئات المهمشة
(.).../Payment Institutions/ Mobile Payment
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– وضع إطار رصد وتقييم خاص بالشمول المالي.
بموازاة ذلك ،تم بذل جهود خاصة من أجل تحسين القدرة المالية للمغاربة وحماية حقوقهم .وفي هذا اإلطار ،قامت
السلطات التنظيمية للقطاع المالي بتنظيم عدة أنشطة للتثقيف المالي ،كما أحدثت لهذا الغرض الجمعية المغربية
للتربية المالية .كما أسهمت التقنيات المالية الحديثة في تعزيز ورفع نسبة الشمول المالي من خالل تعزيز وصول
المنتجات المالية بأقل تكلفة والتكيف مع احتياجات الفئات المستهدفة.
جدول  :1-7مدى قيام البنك المركزي بحمالت توعوية لألفراد المشمولين ماليا ً
الدولة
األردن
البحرين
السعودية
العراق
عمان

فلسطين
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
المغرب

ال

نعم
√
√
√
√
نعم من خالل مخاطبة جمعية المصارف العمانية سنويا في شهر
ابريل (اليوم العربي للشمول المالي) بقيام فعاليات وندوات توعية
في المدراس والكليات عن الشمول المالي وحث المصارف على
تعزيز الشمول المالي بين عمالئها.
عقدت سلطة النقد ورشات عمل توعوية حول الشمول المالي،
بحيث استهدفت هذه الورشات طلبة الجامعات وموظفي المصارف
ومؤسسات اإلقراض والصحفيين ،وإطالق حمالت توعوية
تستهدف التعريف بخدمات الدفع االلكتروني المقدمة من قبل
شركات خدمات الدفع.
√
√

√
√
نعم عن طريق المؤسسة المالية للثقافة المالية.

المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2021صندوق النقد العربي.

ويوضح الجدولين أدناه امتالك غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي شاركت في اإلستبيان
إلستراتيجيات ورؤى واضحة ومؤشرات خاصة بالشمول المالي.
جدول  :2-7امتالك البنك المركزي إلستراتيجية أو رؤية أو مستهدفات واضحة فيما يتعلق بالشمول المالي
الدولة
األردن
اإلمارات
البحرين
السعودية
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
المغرب

نعم
√

ال
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2021صندوق النقد العربي.
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جدول  :3-7جمع البنك المركزي لمؤشرات عن الشمول المالي
نعم
√
√
√

الدولة
األردن
البحرين
السعودية

ال ولكن تم طلب من المصارف
مؤشرات معينة لجمعها ولكن ال
توجد حاليا مؤشرات دقيقة وفي
صدد تجميع تلك البيانات
والمؤشرات من المصارف.

عمان
العراق

فلسطين

قطر

ال

√
مؤشرات الوصول للخدمات ومنها :عدد فروع ومكاتب
المصارف لكل  10,000بالغ ،وعدد فروع ومكاتب
مؤسسات االقراض لكل  10,000بالغ ،باإلضافة إلى
عدد وكالء شركات خدمات الدفع لكل  10,000بالغ.
مؤشرات االستخدام ومنها :نسبة البالغين الذين لديهم على
األقل حساب بنكي ،ونسبة عدد المقترضين إلى البالغين،
باإلضافة إلى نسبة حسابات شركات خدمات الدفع إلى
نسبة البالغين.
√
ال ولكن يقوم بنك الكويت المركزي
بالتعاون مع معهد الدراسات
المصرفية بإعداد مشروع إنشاء
قاعدة بيانات لقياس مؤشرات
الشمول المالي في دولة الكويت.

الكويت
ليبيا
مصر
المغرب

تم اعداد استبيان بالخصوص.
√
√

المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2021صندوق النقد العربي.

األمن السيبراني واإلستقرار المالي
أدى تطور المخاطر السيبرانية إلى قيام العديد من المصارف المركزية والسلطات الرقابية إلى أخذ خطوات تنظيمية
وإشرافية تهدف إلى تجنب أثر المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي والمالي وتحفيز المؤسسات المالية لتعزيز
قدراتها لمواجهة تلك المخاطر .ويجب على المصارف المركزية تعزيز إجراءات حماية أمن المعلومات للقطاع
المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع ،والسعي المتواصل لالستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي
والمالي .ولهذا تقوم العديد من المصارف المركزية بوضع إطار للتعامل مع المخاطر السيبرانية.
ويوضح الرسم البياني والجدول أدناه ،أن غالبية المصارف المركزية في الدول العربية لديها نوع من التشريعات
التنظيمية واإلشرافية المتعلقة باألمن السيبراني وإدارة المخاطر السيبرانية كجزء من مراقبة المؤسسات المصرفية
المالية المرخصة .مما يدل على مدى أهمية التشريعات في تعزيز قدرة األجهزة المصرفية على تحمل هذه المخاطر
والتحوط منها من خالل اتخاذ خطوات تهدف إلى تجنب أثر المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي والمالي.
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شكل ( :)2-7مدى وجود تشريعات أو لوائح متعلقة باألمن السيبراني من قبل المصرف المركزي كجزء من مراقبة
المؤسسات المالية

• المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

جدول  :4-7مدى وجود تشريعات أو لوائح متعلقة باألمن السيبراني من قبل المصرف المركزي كجزء من مراقبة
المؤسسات المالية
الدولة

نعم

اإلمارات
البحرين
السعودية
السودان

✓
✓
✓

المغرب

✓

تونس
قطر

✓
✓

ال

إذا كانت اإلجابة "ال" الرجاء ذكر إذا كان المصرف في صدد العمل على لوائح او تشريعات
متعلقة باألمن السيبراني والمخاطر اإللكترونية.

✓
هناك تعليمة حول القواعد الدنيا التي يجب مراعاتها من قبل البنوك إلجراء اختبار االختراق
لنظم المعلومات وكذا خارطة طريق للمن السيبرياني.
هناك قواعد الدنيا التي يتعين مراعاتها من قبل البنوك للتحوط نت المخاطر السيبرانية.
✓

فلسطين
لبنان
ليبيا

✓
✓

مصر

✓

األردن
عمان
الكويت
العراق

✓
✓
✓
✓

حاليا يقوم قسم الرقابة التكنولوجية بإعداد مسودة تعليمات للمن السيبراني ومن المتوقع
االنتهاء منها نهاية الربع الثاني .2020
أصدر البنك المركزي قانون رقم  33لسنة  88عالوة على مجموعة من الضوابط الخاصة
بالعمليات المصرفية ،كما تم إصدار تعليمات بخصوص األمن السيبراني إلى جانب التعليمات
الحالية الخاصة باإلنترنت والهاتف النقال.

• المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

من الجدير بالذكر ،أن أغلبية المصارف المركزية العربية والتي لديها تشريعات خاصة باألمن السيبراني تشمل
تشريعاتها مختلف العناصر كالتدريب ودور اإلدارة العليا وعمليات خرق األمن وإستمرارية العمل واختبار الخرق
وذلك لمواكبة التطورات الخاصة بالتكنولوجيا المالية .كما يوضح اإلستبيان أن التشريعات الرقابية الصادرة من
المصارف المركزية في الدول العربية والخاصة بإطار المخاطر التشغيلية تتضمن المخاطر المتعلقة بنظم
المعلومات والتهديدات اإللكترونية مع تحديد المعايير الالزمة توافرها من قبل المؤسسات المصرفية والمالية لضمان
أمن المعلومات المصرفية والتعليمات التي تلزم المؤسسات بتضمين إستراتيجيات خاصة للمخاطر السيبرانية.
وتعتبر هذه العناصر الحد األدنى لمتطلبات األمن السيبراني والممارسات التي يجب أن تستند عليها المؤسسات
المالية لتساعد على تقليل مخاطر األمن السيبراني التي تنشأ من التهديدات الداخلية والخارجية .ويشير الجدول أدناه
إلى العناصر التي تشملها تشريعات المصارف المركزية والمتعلقة باألمن السيبراني.
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جدول  :5-7العناصر التي تشملها تشريعات المصرف المركزي المتعلقة باألمن السيبراني
الدولة

اإلمارات
البحرين
40
السعودية
المغرب
تونس
قطر
41
فلسطين
لبنان
ليبيا
مصر
42
األردن
عمان
43
الكويت
العراق

38

39

التدريب
Training

دور مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
Role of Institution’s Board
and Senior Management

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

عمليات خرق األمن واستمرارية
العمل،
Security Breach Process
Recovery and

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

اختبار االختراق
Independent
Testing

عناصر
أخرى

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

• المصدر :استبيان تقرير االستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

شكل ( :)3-7العناصر التي تشملها تشريعات المصرف المركزي المتعلقة باألمن السيبراني (المحور العمودي يمثل عدد المصارف
التي شاركت في اإلستبيان)

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

 38اإلمارات  -عناصر أخرى :الضوابط الفنية.
 39البحرين -عناصر أخرى :االستجابة للحوادث ،هويات الدخول والصالحيات.
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 42األردن -عناصر أخرى :ضوابط الحماية ،إدارة المخاطر السيبرانية’ االسناد الخارجي ،الكشف عن الحوادث السيبرانية ،االستجابة للحوادث
السيبرانية الطارئة والتعافي منها ،تبادل معلومات الحوادث السيبرانية مع الجهات المعنية.
 43الكويت-عناصر أخرى :تأمين نظم الدفع اإللكتروني .GRC
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تعتبر هجمات التصيد والهندسة اإلجتماعية في القطاع المالي من أكثر الهجمات اإللكترونية شيوعا وتعتمد باألساس
على نقاط الضعف في الموارد البشرية .غالبا ما تبعث رسائل التصيد عن طريق مراسالت إلكترونية كرسائل نصية
أو البريد اإللكتروني ،وتبدو أنها من شركة شرعية كسلسلة من المصارف تحذر المستخدمين من أن حساباتهم إما
تحتاج إلى تحديث أو أظهرت نشاطا غير عادي مما يتطلب منهم تقديم معلومات شخصية كطريقة لتأكيد من هويتهم
ويقوم بعض األشخاص بالنقر على الروابط واالنتقال إلى موقع مزيف من أجل توفير البيانات المطلوبة .وتحاول
هجمات التصيد في القطاع المصرفي والمالي جذب المستخدمين إلى إعطاء:
-

معلومات شخصية قد تشمل بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المالية.

-

تفاصيل بطاقات الدفع.

أما البرمجيات الخبيثة فهي أداة من أدوات الجرائم الرقمية لسرقة األموال حيث تسعى هذه البرمجيات عادة إلى
سرقة بيانات دخول المستخدمين إلى المنصات المختلفة كالدفع اإللكتروني أو أنظمة الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت آو أرقام حسابات أو بطاقات مصرفية .أما هجمات حجب الخدمة فهي هجمات عن طريق القرصنة
اإللكترونية تمنع المستخدمين من الدخول إلى األنظمة لفترة من الزمن مما يؤدى إلى خسائر مالية كبيرة ،واإلضرار
بسمعة الشركات لعدم توفير الخدمات.
جدول  :6-7أكثر هجمات األمن السيبراني التي تشكل تهديدا ُ على القطاع المالي
التصيد
هجمات
الخبيثة
البرمجيات
والهندسة
Malware/Ranso
الهوية
سرقة
االجتماعية
mware
and
Identity
الدولة
Phishing and
Targeted Virus
Theft
Social
attacks
Engineering

اإلمارات
البحرين
السعودية
المغرب
تونس
قطر
فلسطين
لبنان
ليبيا
مصر
األردن
عمان
الكويت
العراق

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

الجهات
خدمات
حجب
الخارجية غير اآلمنة هجوم
الخدمة Denial-
Unsecure
of-Service Third Party
Services

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.
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✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

شكل ( :)4-7أكثر هجمات األمن السيبراني التي تشكل تهديدا على القطاع المالي (المحور العمودي يمثل عدد المصارف التي شاركت
في اإلستبيان)

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

وقد تتراوح عواقب مثل هذه الهجمات بين خسارة األموال وإختراق شبكة المؤسسات بأكملها .وقد تحاول رسائل
التصي د تفعيل فيروسات يمكنها سرقة كلمات السر وغيرها من البيانات ذات القيمة العالية .ولهذا يجب تدريب
الموظفين على عدم ال كشف البيانات المالية أو معلومات الشركة مع المتصلين الذين لم يتم التحقق منهم وتوعية
عمالء المصارف على عدم من إعطاء معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم ألي مصدر كان وأن المصارف ال تطلب
من العمالء الكشف عن حساباتهم ،أو أرقام ال تعريف الشخصي ،أو البيانات البنكية عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة.
وفقا للجدول والرسم البياني أدناه ،تعتبر المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،جميع الضوابط التالية يجب
أن يرتكز عليها نظام األمن السيبراني :حوكمة األمن السيبراني ( ،)Cybersecurity Governanceوتعزيز
األمن السيبراني (حماية األنظمة والمعلومات) ) ،)Cybersecurity Defenseوصمود األمن السيبراني
(االستمرارية) ) ،(Resilience Cybersecurityواألمن السيبراني المتعلق باألطراف الخارجية
) ،)Third Party Cybersecurityوضوابط أخرى مثل خصوصية البيانات ( )Data Privacyواألمن
السيبراني المتعلق بالحوسبة السحابية (.(Cloud Computing
جدول  :7-7أهم الضوابط األساسية ( (Controlsالتي يرتكز عليها نظام األمن السيبراني من وجهة نظر
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
الدولة
اإلمارات
البحرين
45
السعودية
المغرب
تونس
قطر

44

حوكمة األمن
السيبراني
Cybersecurity
Governance
✓
✓

تعزيز األمن
السيبراني (حماية
األنظمة والمعلومات)
Cybersecurity
Defense
✓
✓

صمود األمن
السيبراني
(االستمرارية)
Cybersecurity
Resilience
✓

األمن السيبراني
المتعلق باألطراف
الخارجية Third
Party
Cybersecurity
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

ضوابط
أخرى
✓
✓

✓
✓
✓

✓

 44ااإلمارات -ضوابط أخرى.User Control Access :
 45السعودية -ضوابط أخرى :األمن السيبراني المتعلق بخصوصية البيانات ) (Data Privacyواألمن السيبراني المتعلق بالحوسبة السحابية
(Cloud Computing).
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فلسطين
لبنان
ليبيا
مصر
األردن
عمان
الكويت
العراق

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

في هذا اإلطار ،يجب على المصارف المركزية تحديث ومراجعة الضوابط األساسية للمن السيبراني بشكل دوري
حسب المستجدات ووفقا الختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والضوابط واإلرشادات المتعلقة باألمن
السيبراني لحماية الشبكات واألنظمة والبيانات اإللكترونية ،وتعميمها على الجهات ذات العالقة ،ومتابعة اإللتزام
بها.
شكل ( :)5-7أهم الضوابط األساسية التي يتركز عليها نظام األمن السيبراني (المحور العمودي يمثل عدد المصارف التي شاركت في
اإلستبيان)

• المصدر :استبيان تقرير اإلستقرار المالي العربي  ،2020صندوق النقد العربي.

وفقا لدراسة قام بها صندوق النقد العربي تتعلق بمخاطر الهجمات السيبرانية في القطاعات المالية ،تتمثل أهم
التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن في:
-

االرتفاع في تكلفة تطبيق تقنيات أمن نظم المعلومات والفضاء السيبراني بصورة ملحوظة.

-

صعوبة تطبيق ضوابط أمن نظم المعلومات والفضاء لضعف ثقافة األمن السيبراني نظرا لدى بعض
العاملين في القطاع المالي والمصرفي.

-

التطور السريع في مجال تقنية المعلومات واإلعتماد المتزايد على التقنيات للقيام بمعظم العمليات المالية،
مما يؤدي إلى زيادة التعرض للتهديدات والحوادث اإللكترونية مع حداثة مفهوم األمن السيبراني على
مستوى الدول العربية والحاجة إلى تقوية الخبرات المصرفية في هذا المجال ببعض الدول العربية.

-

الحاجة إلى وجود آلية رقابة واضحة على المصارف والمؤسسات المالية للتأكد من وجود ضوابط
وسياسات لتحقيق األمن السيبراني.
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-

الهجمات والقرصنة اإللكترونية الدولية التي تتعرض لها المصارف ببعض الدول العربية وآليه البنوك في
التصدي لها ومدى فعالية الجدار األمني في هذا الشأن.

أخيرا ،ال بد من التأكيد على أن المخاطر السيبرانية تشكل تهديدا رئيسا على االستقرار ألنها قد تشكل تهديدا للنظام
المالي بأكمل ه والذي يتضمن البنية التحتية والوسطاء واألسواق المالية .فالمؤسسات المالية معرضة للمخاطر ألنها
تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات وبسبب روابطها العديدة مع بعضها البعض ،واألسواق المالية ،وأجزاء
أخرى من االقتصاد .وتؤثر المخاطر السيبرانية على االستقرار المالي من خالل تطورها إلى مخاطر نظامية قد
تؤثر على:
-

اإل ستدامة :تعتمد صناعة الخدمات المالية على بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات إلتمام العمليات
المصرفية .وسيكون من الصعب استبدال الخدمات في حالة فقدانها أو انقطاعها .وتشمل هذه المحاور
المصارف المركزية والمصارف وأنظمة الدفع والتسوية.

-

األمن والثقة :تستهدف التهديدات اإللكترونية معلومات العمالء واألصول المالية .ومع تكرار الهجمات
السيبرانية يمكن أن تتسبب بفقدان للثقة في المؤسسات المالية.

-

سالمة البيانات :تعتبر سالمة البيانات المالية أمرا بالغ األهمية فأي إحتراق أو تلف للبيانات قد يؤدي إلى
تعطيل نشاط السوق أو التعافي بعد وقت قصير من الهجمات السيبرانية.

وبالنسبة للمخاطر السيبرانية التي تشكل تحديا على االستقرار المالي للدول العربية ،اختلفت المخاطر بين بلد وآخر
من حيث األهمية بناء على االستبيان .فكانت المخاطر المتعلقة باألطراف الخارجية والحوسبة السحابية (حيث قامت
ستة دول باختيارها ما بين درجة  1و 2من األهمية) والمخاطر المتعلقة وبحماية البيانات والمعلومات (حيث قامت
سبعة دول باختيارها ما بين درجة  1و 2من األهمية).
جدول  :8-7المخاطر السيبرانية التي قد تشكل تحديا ً على اإلستقرار المالي من وجهة نظر المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية (حيث  1األكثر أهمية و 6األقل أهمية)
المتعلقة
المخاطر المتعلقة المخاطر
المتعلقة
المخاطر
باألطراف الخارجية بإدارة أمن الشبكات
الموارد
بأخطاء
واألنظمة
والحوسبة
البشرية التي تؤدي إلى
السحابية Networks and Third-
أمنية
خروقات
الدولة
Information Party
and
Human errors
System
Cloud
leading to data
Security
Computing
breaches
Management Cybersecurity
5
3
4
اإلمارات
4
1
2
البحرين
1
1
2
السعودية
2
2
3
المغرب
1
1
3
تونس
2
5
4
تونس
3
1
5
فلسطين
3
1
2
لبنان
2
4
3
ليبيا
4
5
1
األردن
2
4
1
عمان
1
1
1
الكويت
4
2
1
العراق
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المخاطر المتعلقة
وبحماية البيانات
والمعلومات
Data
and
Information
Integrity

المخاطر
السيبرانية
عن
الناجمة
التقنيات المالية
الحديثة

1
3
2
2
1
1
4
5
1
2
3
1
3

2
5
2
3
1
3
2
4
5
3
5
1
5

شكل ( :)6-7المخاطر السيبرانية التي قد تشكل تحديا على اإلستقرار المالي من وجهة نر المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية (حيث  1األكثر أهمية و 6األقل أهمية)
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مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية )(FinxAr
تسارع نمو صناعة التقنيات المالية الحديثة خالل الثالثة أعوام األخيرة نظرا لما تقدمه من فرص للنفاذ إلى التمويل،
وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية الرقمية بكلفة وجهد أقل وكذلك مصممة بشكل يتناسب مع إحتياجات
مختلف شرائح المجتمع .كما إكتسبت زخما دوليا كبيرا خالل عام  2020بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل
خاص ،في أعقاب جائحة كورونا ،من حيث تطور األنظمة والتشريعات وحجم المعامالت والخدمات والمنتجات
التي تم إستحداثها مع متطلبات عدم التالمس وتزايد الحاجة إلى تنفيذ المعامالت عن بعد.
في ذات السياق ،تبنت الدول العربية العديد من السياسات واالصالحات ،من حيث تعزيز اإلطار المؤسسي،
واستحداث المختبرات التنظيمية ،وإنشاء مراكز التقنيات المالية الحديثة ،إضافة إلى تنمية األطر التنظيمية سواء
من حيث استحداث أو تعديل البنية التشريعية لتنمية اإلبتكارات المالية في إطار متوازن يحافظ على سالمة الصناعة
المالية.
عليه ،أطلق صندوق النقد العربي اليوم  27أبريل (نيسان)  2021بمناسبة إحياء اليوم العربي للشمول المالي ،مؤشر
التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية ( .)FinxArيأتي إطالق المؤشر في إطار جهود الصندوق لدعم توجه
الدول العربية لالرتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي ،بما يخدم تعزيز الشمول
واالستقرار الماليين وفرص تحقيق التنمية المستدامة.
الغرض من المؤشر
يهدف المؤشر إلى الوقوف على جهود الدول العربية في تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم نموها .كما
يساهم في بلورة رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها ،من خالل
إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية ،واالستفادة من
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الفرص والممكنات المتاحة لها ،بما يساعد على رسم السياسات الوطنية المالئمة ،بهدف االرتقاء بفرص نمو التقنيات
المالية وتوظيفها وتحسين بيئة الخدمات المالية الرقمية.
كما يلقى المؤشر الضوء على تطورات صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية
للفترة ( )2020-2018من خالل استبيان تم إعداده لهذا الغرض .تعكس نتائج المؤشر اإلهتمام والجهود التي قامت
بها الحكومات العربية بالتعاون مع القطاع الخاص في األعوام الثالثة الماضية لالرتقاء بفرص نمو التقنيات المالية
وتوظيفها ،حيث يظهر تحسن ملحوظ ومستمر لبيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول
المالي الرقمي خالل عام  2020مقارنة بعامي  2018و.2019
في هذا السياق ،يتم إحتساب المؤشر ونشره بصفة دورية ،علما أن صندوق النقد العربي بصدد إصدار تقرير سنوي
حول صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية ،يحتوي على فصل يعرض بشكل تفصيلي نتائج مؤشر
التقنيات المالية الحديثة (.(FinxAr
يهدف المؤشر إلى توفير أداة لمتخذي القرار والهيئات الرقابية واإلشرافية في الدول العربية ،وجميع األطراف ذات
العالقة بتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة.
منهجية إحتسا المؤشر
يتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية ( ،)FinxArمن ستة مؤشرات رئيسة تمثل أبعاد البيئة الداعمة
للتقنيات المالية الحديثة ،تشمل :السياسات والتشريعات ،وجانب الطلب ،وتوفر التمويل ،والبنية التحتية المالية،
وتنمية المواهب لدعم االبتكارات ،والتعاون والشراكات .يعتبر المؤشر األول من نوعه على مستوى األبعاد التي
يتناولها ومجاالت تدخالت الدول العربية وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة .بالتالي
يمثل المؤشر أداة فعالة في تحديد المجاالت التي تحتاج لبذل المزيد من االهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات
مالئمة.
يتكون المؤشر العام من مائة نقطة مئوية ،تتراوح بين صفر (ألقل مستوى) وواحد (ألعلى مستوى) ،مقسمة على
ست محاور رئيسة ممثلة للبيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة ،مرجحة باألوزان التالية:
المؤشرات الرئيسة

األوزان ()%

محور السياسات والتشريعات

25

محور جانب الطلب
محور توفر التمويل

14
14

محور تنمية المواهب

14

محور البنية التحتية المالية

20

محور التعاون والشراكات

13

المؤشر العام

100
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يتم إحتساب المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة ( (FinxArمن خالل المعادلة التالية:
6

) 𝑛𝑊 ∗ 𝑛]𝐵𝑈𝑆𝐺𝑉𝐴[( ∑ = 𝒓𝑨𝒙𝒏𝒊𝑭
حيث:

𝑛=1

𝒓𝑨𝒙𝒏𝒊𝑭  :المؤشر العام للتقنيات
المالية الحديثة.
𝒏]𝑩𝑼𝑺𝑮𝑽𝑨[ :متوسط قيمة المحور "."n
𝑾  :الوزن الترجيحي للمحور "."n
 : nالمحور (السياسات والتشريعات ،جانب الطلب ،توفر التمويل  .......الخ).
تجدر اإلشارة إلى أن النقاط اإلجمالية لكل دولة في كل محور تقع ما بين صفر (أقل قيمة) وواحد (أعلى قيمة) ،بناء
على متوسط مجموع درجات اإلجابات على أسئلة االستبيان في كل محور .ثم يتم ترجيح هذا المتوسط بوزن كل
مؤشر ،للحصول على مجموع نقاط كل دولة في المؤشر العام.
المؤشرالعام ( (FinxArيمثل  100نقطة مئوية تعكس متوسط درجات الدول العربية في كل محور من المحاور
الستة مرجحة بأوزان المحاور في المؤشر العام (بالتالي تمثل الدرجة المئوية لكل دولة ،مجموع المتوسط البسيط
مرجحا بأوزان المحاور الستة).
المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية ()FinxAr
أظهرت نتائج المؤشر تنامي جهود الدول العربية في بناء بيئة مم ِّكنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات
المالية الرقمية ،خاصة في دعم العمليات المالية عن بعد في أعقاب جائحة كورونا خالل عام  ،2020بما يعكس
جهود الدول العربية في وضع إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول المالي الرقمي ،مكنت من رسم
شكل ( :)7-7مؤشر التقنيات المالية الحديثة ((FinxAr
75%
65%
55%

52%
43%

40%
33%

35% 37%

41%
31%

31%

19%
14%

•

64%

9%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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خارطة طريق لبناء ركائز قوية ألنشطة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية ،بما يدعم الشمول المالي
الرقمي .المؤشر يبرز عدد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهود ،خاصة على صعيد تسهيل وصول مزودي
184

خدمات التقنيات المالية الحديثة ورواد األعمال والشركات الناشئة إلى التمويل ،ومواصلة تطوير التشريعات
المحفزة.
جدول رقم ( :)9-7المؤشر العام والمؤشرات الستة الرئيسة
السياسات
والتشريعات

جانب
الطلب

توفر
التمويل

تنمية
المواهب

االردن
االمارات
البحرين
تونس
السعودية
السودان
العراق
عمان
ُ
فلسطين
قطر
الكويت
لُبنان

50.54
0.748
0.758
0.711
0.732
0.065
0.223
0.439
0.505
0.505
0.591

0.334
0.810
0.631
0.472
0.700
0.172
0.267
0.406
0.474
0.394
0.227

0.071
0.500
0.246
0.307
0.320
0.00
0.00
0.036
0.100
0.200
0.103

0.167
0.807
0.658
0.662
0.783
0.208
0.00
0.083
0.629
0.372
0.417

البنية
التحتية
المالية
0.388
0.725
0.739
0.503
0.636
0.109
0.243
0.436
0.336
N/A
0.338

0.108
0.909
0.678
0.542
0.660
0.00
0.00
0.333
0.366
0.629
0.375

0.305

0.341

0.314

0.667

0.464

0.342

0.398

مصر

0.580

0.661

0.136

0.872

0.305

0.625

10.52

0.093

0.520

0.00

0.742

0.480

0.250

0.328

اليمن

0.239

0.096

0.00

0.292

0.232

0.267

50.19

المتوسط

0.44

0.44

0.18

0.50

0.39

0.49

0.43

الدولة

المغر

•

التعاون
والشركات

المؤشر
العام
80.30
70.74
0.640
0.550
90.64
0.091
20.14
40.31
100.4
80.34
90.36
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شكل ( :)8-7متوسط المؤشر العام ( )FinxArوالمؤشرات الستة الرئيسة
المؤشرات الست

المؤشر العام
0.80

100%

0.75
90%

0.70

0.65
0.60

0.64

80%

0.55
70%

0.52
0.50

60%

0.41

0.40

0.40

50%

0.35
0.31

0.37

0.33

0.31

40%

0.30

0.19

30%

0.20
20%

0.14

0.09
0.10
10%

0.00

0%

المؤشر العام المحور األيمن

•

الشراكات والتعاون

البنية التحتية المالية

تنمية المواهب
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توفر التمويل

جانب الطلب

السياسات والتشريعات

بلغت قيمة المؤشر العام نحو  43في المائة ،مدفوعا بمؤشري تنمية المواهب ،والتعاون والشراكات ،التي جاءت
في المقدمة بنسبة  50في المائة و 49في المائة على التوالي ،ثم مؤشري السياسات والتشريعات وجانب الطلب
بنسبة  44في المائة لكل منهما ،في حين أبرزت النتائج الحاجة لمزيد من االهتمام بمحور التمويل ،الذي سجل نسبة
 18في المائة ،إضافة إلى استكمال جهود دعم البنية التحتية المالية ،التي بلغ مؤشرها  39في المائة.
أما بخصوص مساهمة المؤشرات الستة (المرجحة باألوزان) في المؤشر العام البالغ  43في المائة ،فيبين الشكل
رقم ( )9-7أن مساهمة مؤشر السياسات والتشريعات في المؤشر العام قد بلغت حوالي  29في المائة ،في حين بلغت
مساهمة التمويل  7في المائة ،بما يؤكد على ضرورة االهتمام بجانب التمويل.
شكل ( :)9-7نتائج مساهمة المؤشرات الست في المؤشر العام للتقنيات
المالية الحديثة ()%43
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أظهرت النتائج حصول دولة اإلمارات العربية المتحدة على المرتبة األولى على مستوى الدول العربية في المؤشر
العام ،بنسبة بلغت حوالي  75في المائة ،بفضل الجهود المتعددة في تعزيز مجاالت أنشطة التقنيات المالية الحديثة،
وإطالق المبادرات المختلفة ،التي أسهمت في تفعيل أحدث التقنيات المالية وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحسين
درجة التحول المالي الرقمي ،إضافة إلى التميز في تقديم الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية والتثقيف الماليين،
وتوفير التمويل لدعم االبتكار ،والتعاون والشراكات ،سواء على مستوى الدولة أو األطراف ذات العالقة.
حلت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية ،التي بلغ المؤشر العام فيها حوالي  65في المائة ،مستفيدة من
استحواذها على المركز الثاني على مستوى المؤشرات الرئيسة لمحوري تنمية جانب الطلب ومدى توفر التمويل،
بفعل المبادرات المختلفة التي ترعاها السلطات في مساعدة مراكز التقنيات لدعم الحلول المالية الرقمية في المملكة
العربية السعودية ،وتعزيز التثقيف المالي وبرامج التوعية المختلفة ،وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة
والمتوسطة للتمويل .كما حصلت على المركز الثالث على مستوى الدول العربية في المؤشرات الرئيسة لمحور
السياسات والتشريعات ومحور البنية التحتية المالية ومحور تنمية المواهب.
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أما المركز الثالث على مستوى المؤشر العام ،فكان من نصيب مملكة البحرين ،إذ بلغ حوالي  64في المائة ،ما
يعكس تقدم مملكة البحرين على صعيد البنية التشريعية والقواعد التنظيمية والبنية التحتية المالية ،من خالل
استحواذها عل ى المركز األول في مؤشري السياسات والتشريعات ،والبنية التحتية المالية ،بفضل إنتهاج سياسات
شاملة لبناء بيئة داعمة لصناعة التقنيات المالية الحديثة على المستوى الوطني ،وخلق بنية تحتية تشريعية وتنظيمية
شاملة لمختلف أنشطة التقنيات المالية الحديثة.
المركز الرابع في المؤشر العام كان من نصيب الجمهورية التونسية ،حيث بلغ المؤشر حوالي  55في المائة ،كنتيجة
لتقدمها في المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالسياسات والتشريعات ،والبنية التحتية المالية ،بما يعكس جهود السلطات
المتعددة في تعزيز هذه الجوانب.
تحتل جمهورية مصر العربية المركز الخامس في المؤشر العام ،الذي بلغ حوالي  52في المائة ،بفعل إستحواذ
مصر على المركز األول في مؤشر تنمية المواهب ،كإنعكاس للمبادرات المختلفة على مستوى الدولة والجامعات،
وكذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جانب الطلب ،من حيث التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات الرقمية
ال ٌمقدمة ،حيث حلت مصر في المرتبة الثالثة في هذا المحور.
أوالً :مؤشر السياسات والتشريعات
يتناول محور السياسات والتشريعات مختلف المبادرات التي تنتهجها الدول على مستوى القوانين والقواعد التنظيمية
وسياسات تنمية قطاع التقنيات المالية الحديثة ،من خالل حزمة من البرامج من بينها وجود استراتيجيات وطنية
للتقنيات المالية الحديثة أو التحول الرقمي ،وتوفر اإلطار المؤسسي الذي يتم من خالله إدارة وتوجيه مبادرات
تعزيز البيئة الحاضنة للبتكارات المالية ،ومدى وجود مختبرات تنظيمية ،فضال عن اإلطار التنظيمي المتاح
لمختلف أنشطة التقنيات المالية الحديثة ،والهيئات الرقابية المسئولة عن تلك األنشطة وإطار الحوكمة فيما بينها،
إضافة إلى البنية التشريعية التي تطورها الدولة من أجل تعزيز االبتكار ،مع الحفاظ على سالمة القطاع المالي.
شكل ( :)10-7محور السياسات والتشريعات والمبادرات في مؤشر FinxAr
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يبرز الشكل رقم ( )10-7أعاله إستحواذ كل من البحرين واإلمارات والسعودية وتونس على المراكز األربع األولى
في مؤشر السياسات والتشريعات ،بفضل تميز البحرين بوجود اإلطار التنظيمي الشامل لكافة أنشطة التقنيات المالية
الحديثة ،وتشاركها اإلمارات في وجود مختبر تنظيمي رقمي ،كما تشاركهما السعودية في وجود العديد من
المبادرات لتفعيل الحلول والخدمات المالية المبتكرة ،وإنتهاج عدة توجهات لتنظيم صناعة التقنيات المالية الحديثة،
من حيث إنتهاج عدة توجهات لتنظيم هذه الصناعة ،مثل االستفادة من البنية التشريعية الحالية ،وإستحداث تشريعات
جديدة ،واالعتماد على المختبرات التنظيمية في صياغة تشريعات جديدة أو تعديل النصوص الحالية .إضافة إلى
وجود قواعد لتنظيم نشاط شركات التقنيات المالية الحديثة ،فضال عن وجود إطار مؤسسي إلدارة مبادرات تعزيز
بيئة التقنيات المالية الحديثة .كما تتشارك كل من اإلمارات وتونس في استخدام األدوات الرقابية واإلشرافية الحديثة
).(Regtech/Suptech
يلي ذلك كل من الكويت ومصر واألردن وفلسطين وقطر ،حيث تتميز هذه الدول بوجود مختبرات تنظيمية لدعم
االبتكارات المالية وتعزيز البنية التشريعية ،إضافة إلى وجود اإلطار المؤسسي إلدارة مبادرات التقنيات المالية
الحديثة .تعمل كل دول المجموعة على تحديث األطر التشريعية الحالية أو استحداث تشريعات جديدة لتنظيم صناعة
التقنيات المالية الحديثة .كما تتميز المجموعة بإتباع أكثر من نهج في ترخيص شركات التقنيات المالية الحديثة،
سواء من خالل البنية التشريعية الحالية أو الترخيص /أو اإلجازة من خالل المختبر التنظيمي .أيضا تنفرد مصر
بوجود استراتيجية وطنية للتقنيات المالية الحديثة منذ عام  ،2019تحدد برامج عمل لمحاور محددة للرتقاء بصناعة
التقنيات المالية الحديثة ،مع وجود لجنة تنسيقية عليا للتعاون بين الهيئات المتداخلة في تنظيم أنشطة التقنيات المالية
الحديثة.
ثانياً :مؤشر جانب الطلب
يعنى هذا المحور بمبادرات الدولة لتعزيز جانب الطلب من كل من األفراد وقطاع األعمال ،من حيث توفر الخدمات
والمنتجات المالية الرقمية وتعزيز التثقيف المالي والتوعية المالية الرقمية .حيث يتناول المحور مبادرات الدولة
المختلفة في تفعيل ٌمختلف نماذج األعمال والخدمات والمنتجات المالية الرقمية ،ومؤشرات النفاذ إلى شبكة
المعلومات الدولية واألجهزة الذكية واستخدامها .إضافة إلى المدفوعات الرقمية ،واستراتيجيات الدولة في تعزيز
المدفوعات الرقمية والتثقيف المالي ،ووجود مراكز للتقنيات المالية الحديثة وجمعيات التقنيات المالية الحديثة داخل
الدولة ،وحجم شركات التقنيات التي إنضمت إلى مجال العمل والمحفزات المقدمة لها.
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يتضح من خالل الشكل رقم ( )11-7تصدر كل من اإلمارات والسعودية المجموعة ،حيث تتميز اإلمارات بعدة
مبادرات لزيادة تفعيل الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصاحبة لها .تشاركها السعودية في زيادة النفاذ إلى
التمويل وعدد مستخدمي الشبكة العالمية للمعلومات ،ومستخدمي أجهزة الهاتف المحمول واألجهزة الذكية ،كنسبة
شكل ( :)11-7محور جانب الطلب في مؤشر FinxAr
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من الكتلة السكانية .تتشارك كل من اإلمارات والسعودية في وجود مراكز للتقنيات المالية الحديثة على مستوى
الدولة ،تعمل كمسرعات أو حاضنات للبتكارات المالية ،وبرامج التوعية حول الخدمات المالية الرقمية .إضافة
إلى زيادة عدد شركات التقنيات المالية الحديثة التي دخلت مجال األعمال على مدار الثالث سنوات الماضية (-2018
.)2020
كما تتميز اإلمارات بوجود محفزات لشركات التقنيات المالية الحديثة ،من قبيل الحوافز الضريبية والمصاريف
ال ٌمخفضة ،إضافة إلى زيادة عدد المبادرات لتفعيل المنتجات والخدمات المالية المبتكرة من قبيل ميسرات األعمال،
وتقوية البنية التحتية المالية وبنية تقنية المعلومات واالتصاالت ،واالبتكارات في خدمات الدفع ،وتحديث البنية
التشريعية لتشجيع االبتكارات المالية.
تليها مصر بفضل إطالق مبادرة لتعزيز إبتكارات الشباب في المنتجات والخدمات المالية ،ووجود استراتيجية
وطنية للتثقيف المالي الرقمي ،وحمالت التوعية حول الخدمات المالية الرقمية ،وتوفر جمعية للتقنيات المالية الحديثة
تعزز من دور التوعية والتثقيف والتعاون بين األطراف ذات العالقة بصناعة التقنيات المالية الحديثة .إضافة إلى
المبادرات في مجال االبتكارات في خدمات الدفع لتعزيز الطلب على الخدمات المالية الرقمية.

189

كما تتميز البحرين بزيادة عدد شركات التقنيات المالية الحديثة التي دخلت مجال األعمال على مدار الثالث سنوات
الماضية ( ،)2020-2018وكذلك زيادة عدد المبادرات لتفعيل الحلول المالية المبتكرة ،من حيث إستحداث المختبر
التنظيمي الرقمي ،الذي يمكن تفعيله على المستويين اإلقليمي والدولي ،وتفعيل الهوية الرقمية ،ووجود مركز
للتقنيات المالية الحديثة على المستوى الوطني .إضافة إلى تقوية البنية التحتية المالية وبنية تقنية المعلومات
واالتصاالت ،واالبتكارات في خدمات الدفع ،وتحديث البنية التشريعية لتشجيع االبتكارات المالية.
يليهم المغرب بفضل وجود إطار مؤسسي منظم مسؤول عن البرنامج الوطني للتثقيف المالي في إطار واضح من
الحوكمة .إضافة إلى برامج التوعية حول مدفوعات الهواتف النقالة ،ودعم إبتكارات المدفوعات الرقمية .كذلك
وجود إمتيازات ضريبية ومصاريف ٌمخفضة لشركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة.
ثالثاً :مؤشر توفر التمويل
يرتكز هذا المحور على مبادرات الدولة في دعم مقدمي الحلول والخدمات المالية المبتكرة في للنفاذ للتمويل ،بما
يشمل شركات التقنيات المالية الحديثة والشركات الناشئة ،ومدى حجم التمويل الذي يتلقاه قطاع التقنيات المالية
الحديثة من البنوك ،وحجم إقراض المؤسسات المالية والبنوك لشركات التقنيات المالية الحديثة ،ووجود حوافز
للمؤسسات المالية إلقراض هذه الشركات ،إضافة إلى حجم االستثمارات الموجه لقطاع التقنيات المالية الحديثة على
وجه العموم ولشركات التقنيات المالية الحديثة على وجه الخصوص.
شكل ( :)12-7محور توفر التمويل في مؤشر FinxAr
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تنف رد اإلمارات بشكل واضح عن باقي الدول العربية في مؤشر التمويل ،حيث سجلت  50في المائة ،بفضل زيادة
عدد مبادرات تمويل قطاع التقنيات المالية الحديثة بوجه عام ،والشركات الناشئة ورواد األعمال بوجه خاص ،من
خالل صناديق أنشأتها سواء الجهات الرسمية في الدولة مثل وزارة المالية ،أو المراكز المالية العالمية الكائنة في
الدولة .إضافة إلى ارتفاع حجم االستثمارات الموجهة لقطاع التقنيات المالية الحديثة والشركات الناشئة به إلى ما
بين  30و 44مليون دوالر أمريكي خالل عامي  2018و.2019
يلي ذلك السعودية بنسبة  32في المائة ،ولبنان وتونس ،بنسبة  31في المائة لك ٍل منهما ،حيث تتميز السعودية بعدد
من المبادرات إلستقطاب المستثمرين ،من بينها وجود برنامج لتسريع ابتكارات شركات التقنيات المالية الحديثة
الناشئة بهدف جلب المستثمرين .بينما تنفرد لبنان بوجود مبادرة لمصرف لبنان بمبلغ قدره  600مليون دوالر
أمريكي ،لتشجيع البنوك على االستثمار في شركات التقنيات المالية الحديثة الناشئة وحاضنات ومسرعات األعمال،
مضمونة بنسبة  75في المائة من مصرف لبنان .أما المبادرات على مستوى تونس ،فترتكز حول إنشاء صناديق
على المستوى الوطني لتمويل الشركات الناشئة العاملة في قطاع التقنيات المالية الحديثة.
رابعاً :مؤشر تنمية المواهب
يغطي محور تنمية المواهب جهود الدول لتنمية قدرات أصحاب المواهب سواء من رواد األعمال ،أو الطالب،
إضافة إلى بناء قدرات العاملين بالهيئات الرقابية واإلشرافية .يتناول المحور مبادرات الدولة المختلفة في هذا الشأن،
والفعاليات والمسابقات المختلفة ،من بينها مسابقات التسارع التقني سواء على مستوى الدولة أو على مستوى
الجامعات ،من أجل توليد االبتكارات المالية .إضافة إلى برامج التدريب وتنمية القدرات التي يتلقاها العاملون في
الهيئات الرقابية واإلشرافية ،على المستويين الدولي واإلقليمي.
شكل ( :)13-7محور تنمية المواهب في مؤشر FinxAr
100%
87%
74%
63%

67% 66% 66%

81% 78%

90%
80%
70%
60%

50%
37%

50%

42%

40%

29%
17%

30%

21%

20%

8%

10%
0%

•

المصدر :صندوق النقد العربي

191

تحتل مصر المركز األول في مؤشر تنمية المواهب بنسبة  87في المائة ،تليها االمارات في المرتبة الثانية بنسبة
 81في المائة ،بفضل إطالق مبادرة رعاية الشباب والطلبة في الجامعات " ،"FinYologyبما يشمل رواد األعمال،
كأحد برامج االستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية الحديثة ،برعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع
الجامعات ،التي ينبثق منها عدة مبادرات أخرى ،على سبيل المثال ،مناهج تعليمية للتقنيات المالية الحديثة .إضافة
إلى دعم قدرات العاملين ب الهيئات الرقابية واإلشرافية من خالل برامج التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات
اإلقليمية والدولية .أما اإلمارات ،فقد أطلقت مسابقة للتسارع التقني على مستوى الدولة لمختلف المواضيع بما يشمل
قضايا التقنيات المالية الحديثة ،وبرنامج تدريب برعاية الهيئات الرقابية.
يلي ذلك كل من السعودية والمغرب بنسب بلغت  78و 74في المائة على التوالي .حيث تتميز الجهود في المملكة
العربية السعودية ببرنامج تدريب سنوي لتنمية القدرات وإستقطاب أفضل المواهب للعمل في مجال التقنيات المالية
الحديثة بالقطاع المالي.
تتشارك مجموعة الدول المت صدرة هذا المؤشر في تنظيم مسابقات للتسارع التقني على مستوى الدولة لتعزيز
االبتكارات المالية ورفع قدرات أصحاب الحلول والمنتجات المالية الرقمية ،إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات
لتنمية القدرات وزيادة الوعي في مجاالت التقنيات المالية الحديثة المختلفة.
خامساً :مؤشر البنية التحتية المالية
يتمحور هذا مؤشر حول جهود ومبادرات الدول المختلفة في اإلرتقاء بالبنية التحتية المالية ومدى التقدم في هذا
الشأن .يستعرض المحور النظم القائمة للبنية التحتية المالية ،وممتطلبات االمتثال في هذه النظم ،كذلك مبادرات
الدول المختلفة لتعزيز بنية تقنية المعلومات واالتصاالت ( )ICTعموما والمدفوعات الرقمية على وجه الخصوص.
إضافة إلى جهود رقمنة المدفوعات الحكومية ،والتشغيل البيني بين النظم والشبكات ،والبنية التحتية الممكنة إللحاق
العمالء عن بعد .إلى جانب الوقوف على مدى إستخدام التقنيات الحديثة في التسوية والمقاصة والتداول ومنصات
التمويل البديل واإلطار التنظيمي المصاحب لها.
شكل رقم ( :)14-7محور البنية التحتية في مؤشر FinxAr
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يوضح الشكل رقم ( )14-7تصدر البحرين واالمارات مجددا محور البنية التحتية المالية بنسب بلغت  74و 73في
المائة على التوالي ،بفعل زيادة البحرين لعدد النظم الحالية للبنية التحتية للمدفوعات ،ووجود منصة وطنية لقواعد
إعرف عميلك االلكترونية مرتبطة بالهوية الرقمية ،إضافة إلى رقمنة منظومة المدفوعات الحكومية ،سواء ما بين
الحكومة واألفراد في االتجاهين ،أومن قطاع األعمال إلى الحكومة .بينما تتميز اإلمارات في مبادرات البنية التحتية
المالية وتقنية المعلومات واالتصاالت بتفعيل مبادرت ومنصات لتمويل التجارة وسالسل اإلمداد واإللحاق الرقمي
لعمالء البنوك .تتشارك كل منهما في زيادة عدد التقنيات الحديثة المستخدمة في التداول والمدفوعات والتسوية ،على
سبيل المثال ( ،)APIs-DLT-AI- Cloudوقابلية التشغيل البيني بين نظم الدفع والشبكات ،والمعايير المطبقة،
مع وجود قواعد تنظيمية تحكم منصات التمويل البديل.
يلي ذلك السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة  64في المائة ،مستفيدة من إكتمال منظومة المدفوعات الحكومية ما بين
الحكومة واألفراد وقطاع األعمال ،وزيادة عدد التقنيات الحديثة المستخدمة في التداول والمدفوعات والتسوية،
وقابلية التشغيل البيني بين نظم الدفع والشبكات ،والمعايير المطبقة ،مع وجود قواعد تنظيمية تحكم منصات التمويل
البديل.
جاءت تونس في المركز الرابع بنسبة  50في المائة ،بما يعكس التجربة التونسية المميزة في مجال التشريعات
المتعلقة بالهوية الرقمية للمواطنين والمواصفات الفنية لها ،إضافة إلى المنصة الرقمية لقواعد العناية الواجبة
للعمالء.
سادساً :مؤشر التعاون والشراكات
يعنى هذا المؤشر بالتعاون على المستوى المحلي بين األطراف أصحاب العالقة بصناعة التقنيات المالية الحديثة،
وبينها وبين الجهات المماثلة على المستويين اإلقليمي والدولي ،أيضا يشمل الشراكات بين المؤسسات المالية
وشركات تقنيات المالية الحديثة.
شكل ( :)15-7محور التعاون والشركات في مؤشر FinxAr
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إحتلت اإلمارات المركز األول في مؤشر التعاون والشركات ،كما هو مبين في الشكل رقم ( ،)15-7مستفيدة في
ذلك من التعاون بين الهيئات الرقابية ونظيراتها على المستويين االقليمي والدولي ومع المؤسسات الدولية ،في
مبادرات تتعلق بالعمالت الرقمية للمصارف المركزية ،أوتتعلق بالمراكز العالمية للتقنيات المالية الحديثة إلختبار
بعض الحلول ،خصوصا القائمة منها على تقنية سلسة الكتل أو السجالت الموزعة .إضافة إلى توحيد الجهود على
المستوى الوطني لدمج المختبارات التنظيمية القائمة .إلى جانب دعم الشراكات بين المؤسسات المالية وشركات
التقنيات المالية الحديثة ،وارتفاع عددها في عدد من المجاالت ،على سبيل المثال قواعد إعرف عميلك اإللكترونية
والهوية الرقمية ومنصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتمويل التجارة باستخدام السجالت الموزعة،
والعمالت الرقمية للمصارف المركزية ،والحلول الرقابية واإلشرافية ) .(Regtech/Suptechأيضا إنشاء
مسرعات األعمال بين المؤسسات المالية لتوفير الحلول المالية المبتكرة ،إضافة إلى الشراكة بين الجهات المحلية
الستخدام السجالت الموزعة في إنفاذ العقود.
تلتها في المراكز من الثاني إلى الخامس كل من البحرين والسعودية وقطر ومصر بنسب تتراوح تنازليا بين 68
في المائة و 63في المائة .تشترك هذه الدول في جهودها لتعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية ومقدمي الحلول
المالية المبتكرة ،على وجه الخصوص ،منصات المدفوعات الرقمية وقواعد إعرف عميلك اإللكترونية والحلول
الرقابية واإلشرافية ،إضافة إلى التعاون مع البنوك المركزية على المستويين اإلقليمي والدولي في بعض قضايا
التقنيات المالية الحديثة.

الخالصة
أثبتت جائحة فيروس كورونا أهمية التحول الرقمي في مختلف أنحاء العالم ،فمن جهة ساهمت التقنيات المالية
الحديثة في إ ستمرار الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص ،ومن جهة أخرى الحد من المخاطر الصحية.
لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي ،وتشجيع التحول الرقمي ،وإيجاد فرص تطويرية
واستثمارية في مجاالت التقنيات المالية محليا ،لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع المحلي الخاص.
خطت الدول العربية خطوات هامة فيما يخص الشمول المالي الرقمي ،حيث دأب عدد من هذه الدول على إطالق
إستراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي بشكل مدروس وحصيف وتوفير البنية التحتية الالزمة له ،بما يدعم
النمو الشامل والمستدام ،حيث ارتكزت اإلستراتيجيات والخطط على عدة محاور من أبرزها :تطوير برامج
وإستراتيجيات وطنية للشمول المالي ،واالستفادة من التقنيات المالية الحديثة ،وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات
المالية ،واإلهتمام بقضايا التثقيف والتوعية المالية ،واإلهتمام بوصول المرأة والشباب للخدمات المالية الرسمية،
واإل هتمام بدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ووصولها للخدمات المالية.
بالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في سبيل تعظيم اإلستفادة
من التقنيات المالية الحديثة ،إال أن هناك حاجة لمواصلة هذه الجهود لتحسين مؤشرات الشمول المالي الرقمي ،وهذا
يتطلب االستمرار ببذل المزيد من الجهود من كافة األطراف ذات العالقة لتحسين مؤشرات الشمول المالي بشكل
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أكبر ،حيث يجب مواصلة االهتمام بتعزيز الشمول المالي الرقمي ،وتعزيز الوعي المالي الرقمي للجمهور ،وإطالق
حمالت واسعة عن بعد ،وذلك في ضوء زيادة اإلعتماد على التقنيات المالية الحديثة في األزمة الحالية ،وإرساء
سبل تعزيز الثقافة المالية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
كما تبرز أهمية تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لجهود تطوير األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد،
وكذلك قيام البنوك التجارية بتنفيذ العمليات المالية الرقمية واستخدام التقنيات المالية الحديثة ،وأهمية التأكد من وجود
إجراءات وتدابير وأطر واضحة لتعزيز األمن السيبراني وأمن المعلومات ،وتوفير البنية التحتية المالءمة وتوفير
الدعم التقني المناسب .كذلك اإلهتمام بخطط بديلة في حال انقطاع اإلنترنت ،حيث إن إنقطاعه يؤدي إلى حدوث
مخاطر تشغيلية .كما من األهمية بمكان مواصلة تعزيز منظومة اإلمتثال وإدارة المخاطر لدى القطاع المالي وتطوير
منهجياتها لمواجهة التحديات المرتبطة بمخاطر التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية والمالية وزيادة
مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،خصوصا أن العمليات تنفذ دون التواصل مع العمالء وجها لوجه
) ،(Nonface to faceتبرز هنا أهمية تطوير مبادئ الستخدام التقنيات المالية الحديثة في هذه المرحلة بشكل آمن.
كذلك من األهمية بمواصلة الجهود المتعلقة باستخدام الهوية الرقمية ونموذج ( )eKYCوالتوقيع اإللكتروني.
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الفصل الثام
مؤشرات اإلستقرار المالي :الم

يات واألغرا

تعد األزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه األنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها .كما أن مواجهة
األزمات والتقلبات المالية والحفاظ على االستقرار المالي من أهم األهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية
لتحقيقها .لذلك برزت الحاجة إلى بناء مؤشر يعبر عن حالة النظام المالي في الدول العربية من خالل مجموعة
من المتغيرات يمكن من خاللها تحديد التحديات التي تواجه هذا النظام.
في هذا اإلطار ،طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي،
تمثلت في تطوير أنظمة اإلنذار المبكر ومؤشرات االستقرار المالي ،وذلك لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.
حيث تعتبر مؤشرات االستقرار المالي بمثابة نظام إنذار مبكر يقلل من احتمالية حدوث األزمات ،فضال عن
تخفيض تكاليف معالجة آثارها .لذا فإن معظم السلطات الرقابية أصبحت تولي اهتماما بالغا لموضوع مؤشرات
االستقرار المالي ،بهدف التعرف على التحديات التي قد يواجهها القطاع المالي ،إضافة إلى تحديد توقيت وكيفية
التدخل المناسبين.
أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي ،حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه
السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي و/أو المصرفي ،هو ضمان وجود إشراف فعال على المستويين
الكلي والجزئي ،وذلك للحفاظ على االستقرار المالي .بالتالي ،فإن التعامل مع األزمات المصرفية يجب أن يبدأ
بتوقع األزمة قبل حدوثها ،ومن ثم تبني الرقابة اإل حترازية الكلية وذلك لتحديد ومراقبة والحد من المخاطر على
النظام المالي ككل.

الهدف من تطوير مؤشر اإلستقرار المالي
تنبع أهمية تطوير مؤشر االستقرار المالي من ضرورة وجود مؤشر كمي يقيس مستوى االستقرار المالي
بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه واإلنذار المبكر ،حيث ينذر متخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض
النظام المالي ألزمة مالية قبل وقوعها ،التخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية .تبرز أهمية تطوير مؤشر
قياسي لالستقرار المالي من خالل ما يلي:
 يسمح بأن تكون عملية تقييم سالمة النظام المالي مبنية على مقاييس كمية وموضوعية. يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح ،وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظامالمالي.
 توجيه االنتباه للظواهر المختلفة (ال سيما النظامية). مقارنة أداء القطاع المالي بين الدول. -مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خالل رسم خارطة المخاطر).
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 يعد مؤشر االستقرار المالي أداة تكميلية ألنظمة اإلنذار المبكر واختبارات األوضاع الضاغطة ،منخالل ما يعكسه ويحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي.
 يعد مؤشر االستقرار المالي أداة تعكس أهم التطورات في القطاع المالي ومستوى المخاطر المحتملة.تتطلب عملية بناء المؤشر توفر قاعدة بيانات شاملة ،حيث أن رصد وتقييم المخاطر النظامية المحتملة ينبغي أن
يستند إلى مجموعة واسعة من البيانات ذات الصلة على مستوى االقتصاد الكلي ومؤشرات الرقابة االحترازية
وأسواق رأس المال والعقارات ،فضال عن البيانات التي يتم الحصول عليها من السوق ،إذ أن تطوير الهيكل
المناسب واإلجراءات لجمع كافة أنواع البيانات ذات الصلة وبطريقة تضمن السرية التامة في استخدام البيانات
الدقيقة ،تمثل تحديا كبيرا ،األمر الذي يتطلب تطور التحليل والمعرفة بالسوق واالقتصاد ،والخبرة اإلشرافية،
فضال عن رصد حاالت التعرض للمخاطر في األسواق والمؤسسات المالية.

الدراسات والتجار الدولية بخصوص مؤشر اإلستقرار المالي
هنالك العديد من الدراسات التي حاولت إيجاد مؤشر يقيس االستقرار المالي ،فقد قام جيرسل وهيرمانك ()2006
ببناء مؤشر إجمالي لالستقرار المالي في جمهورية التشيك ،استنادا إلى قيم مؤشرات المتانة المالية الرئيسية
للبنوك ،حيث تم تطبيع البيانات باستخدام المنهجية المعيارية (Standardization) 46وتجميع المتغيرات التي
تم االعتماد في اختيارها على أفضل الممارسات الدولية الحديثة ،كما تم تعيين أوزان ترجيحية لكل متغير ،بناء
على اجتهاد وخبرة الذين قاموا بتطوير المؤشر كما يلي:
 .1نسبة كفاية رأس المال :أعطيت وزن ترجيحي  5في المائة  ،47وتأثيرها إيجابي (عالقة طردية) على
مؤشر االستقرار المصرفي.
 .2جودة االصول :ممثلة بنسبة التسهيالت الغير عاملة إلى اجمالي التسهيالت ،وقد أعطيت وزن ترجيحي
 25في المائة وتأثيرها سلبي على المؤشر (عالقة عكسية).
 .3الربحية :ممثلة بنسبتي العائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكية ،وقد أعطي معامل الربحية
وزن ترجيحي  25في المائة ،وتأثيره ايجابي على المؤشر.
 .4السيولة :ممثلة بنسبتي االصول عالية السيولة إلى اجمالي األصول ،ونسبة االصول عالية السيولة إلى
ودائع العمالء ،وقد أعطيت وزن ترجيحي  25في المائة ،وتأثيرها ايجابي على المؤشر.
 .5مخاطر سعر الفائدة :ممثلة بنسبة صافي مراكز إجمالي الميزانية العمومية لثالثة أشهر إلى إجمالي
األصول ،وقد أعطيت وزن ترجيحي  10في المائة وتأثيرها ايجابي على المؤشر.
 .6مخاطر سعر الصرف :ممثلة بنسبتي القيمة المطلقة لصافي إجمالي المراكز بالعملة األجنبية إلى رأس
المال األساسي ( ،)TIER 1 capitalوالقيمة المطلقة لصافي مراكز الميزانية العمومية بالعملة

 46تم تطبيع المؤشرات الفرعية )(diعن طريق طرح قيمة الوسط الحسابي ) (µمن قيمة المؤشر( 𝑖𝐴( ومن ثم قسمة قيمة الناتج على االنحراف
𝜇𝐴 −
𝑖 = ⅆⅈ
المعياري ) ( σلكل مؤشر وفق المعادلة
𝜎
 47يشير الباحث بأن السبب وراء إعطاء نسبة كفاية رأس المال وزن قليل هو لتخفيف أثرها على المؤشر وذلك ألن القيم كانت عالية جدا خالل الفترة
( )2003-2000األمر الذي يؤدي إلى زيادة في قيمة المتوسط الحسابي للقيم والذي قد يخلق تشوها في المؤشر.
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األجنبية إلى رأس المال األساسي ( ،)TIER 1 capitalوقد أعطيت وزن ترجيحي  10في المائة
وتأثيرها سلبي على المؤشر.
من جانب آخر ،قام البنك المركزي التركي ( )2006ببناء مؤشر القوة المالية ،حيث استخدم ست مؤشرات فرعية
تغطي :كفاية رأس المال ،وجودة الموجودات ،والسيولة ،والربحية ،ومخاطر أسعار الصرف ،ومخاطر أسعار
الفائدة ،إال أنه تم اعطاء المتغيرات أوزان ترجيحية متساوية.
من جانب آخر ،خالل األزمة المالية العالمية األخيرة ،عمل كارداريلي ،إلكداغ ،والل ضمن تقرير آفاق االقتصاد
العالمي ) ،(2011-2008على بناء مؤشر اإلجهاد المالي ،للشارة إلى نوبات التوتر المالي ،واعتمدوا متوسطا
مرجحا متكافئا لسبع متغيرات مرتبطة بعائدات سوق األوراق المالية ،والعمالت األجنبية ،والديون الحكومية،
واالحتياطيات الدولية ،والمخاطر ،والسيولة ،والربحية المصرفية ،تم تقسيم هذه المتغيرات إلى  3فئات وهي:
قطاع البنوك ،وسوق األوراق المالية ،والصرف الخارجي .وقد تم تطبيق منهجية التطبيع باستخدام الطريقة
المعيارية للمتغيرات ،ومن ثم تجميع المتغيرات الفردية ،باستخدام المتوسطات المرجحة للوصول إلى مؤشر
اإلجهاد المالي الكلي.
كذلك وضع ألبليسكو ( )2010مؤشرا لالستقرار الكلي للنظام المالي الروماني ،يتكون من  20متغير تتعلق بنمو
وضعف وسالمة النظام المالي باإلضافة إلى االقتصاد الدولي ،حيث تم إعطاء وزن أكبر للقطاع المصرفي ،من
خالل استخدام معظم المتغيرات من واقع مؤشرات البنوك ،نظرا إلى أن القطاع المصرفي يتسم بأهمية كبيرة في
النظام المالي الروماني ،حيث تم استخدام عملية تطبيع البيانات تم استخدام منهجية التطبيع التجريبي
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) (Empirical Normalizationوفق اآلتي:
.1تم تجميع المؤشرات الفردية في أربعة مؤشرات مركبة وهي:
أ .مؤشر التنمية المالية (يتكون من أربع مؤشرات فردية).
ب .مؤشر الضعف المالي (يتكون من ثماني مؤشرات فردية).
ج .مؤشر السالمة المالية (يتكون من خمس مؤشرات فردية).
د .مؤشر المناخ االقتصادي العالمي (يتكون من ثالث مؤشرات فردية).
 .2بعد تطبيع قيمة المؤشرات ،تم حساب المؤشر النهائي ،وذلك بالوسط الحسابي الترجيحي للمؤشرات المركبة
األربع.
من جانبه ،عمل تشينغ وتشوي ( )2011على تطوير مؤشر تجميعي لقطاع ماكاو المصرفي ،لتقييم حالة استقراره
في إطار نظام اإلنذار المبكر ،حيث تم تطوير المؤشر كمتوسط مرجح لمجموعة من المؤشرات المختارة التي
تغطي جوانب مختلفة من االستقرار المالي كما يلي:

 48تم تطبيع المؤشرات الفرعية ) (diعن طريق طرح القيمة الصغرى ) (minللمؤشر الفرعي من قيمة المؤشر ( 𝑖𝐴( ثم قسمة الناتج على مدى
𝑛𝑖𝑚𝐴𝑖−
= ⅆⅈ
المؤشر الفرعي وفق المعادلة
𝑛𝑖𝑚𝑀𝑎𝑥−
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 .1تم تطبيع البيانات باستخدام منهجيتين مختلفتين ،وهما :المنهجية المعيارية ومنهجية التطبيع التجريبي،
وتم استخدام البيانات المطبعة الناتجة من كل منهجية على حده في استكمال بناء مؤشر االستقرار المالي
(وقد كانت نتائج المؤشر متناسقة بشكل كبير عند تطبيق أي من المنهجيتين)
 .2تم جمع البيانات المطبعة في مؤشر واحد باستخدام الوسط الحسابي ،علما أنه تم اعطاء وزن موحد
لجميع البيانات ضمن المؤشرات الفرعية.
 .3تم احتساب المتوسط الترجيحي للمؤشرات الفرعية الثالث (مؤشر المتانة المالية ،مؤشر الهشاشة
المالية ومؤشر البيئة االقتصادية االقليمية) ،لحساب مؤشر تجميعي لالستقرار المالي ،بحيث تم اعطاء
مؤشر المتانة المالية وزن ترجيحي  60في المائة بناء على اجتهاد الباحث ،والذي يوضح مدى أهميته
بتأثيره على االستقرار المالي ،وتم اعطاء وزن ترجيحي  40في المائة للمؤشرين المتبقيين.
أما البنك المركزي النيجيري ،فقد قام بتطوير مؤشر استقرار القطاع المصرفي ،بحيث استخدم منهجية تجمع بين
السالمة المصرفية ونقاط الضعف في االقتصاد الكلي وتأثير البيئة المالية الخارجية كالتالي:
 .1في عملية تطبيع البيانات تم استخدام المنهجية المعيارية.
 .2تم تقسيم البيانات إلى مؤشرات فرعية وهي مؤشر المتانة المصرفية ،مؤشر الهشاشة المصرفية ومؤشر
البيئة االقتصادية.
 .3تم احتساب المؤشر الفرعي بجمع البيانات المطبعة على عددها (الوسط الحسابي).
 .4تم جمع المؤشرات الفرعية الثالث مضروبة بالوزن الترجيحي لكل منها.
كما قام بنك جامايكا بتطوير مؤشر استقرار مالي كلي ،باستخدام بيانات القطاع المصرفي خالل الفترة (-1997
 )2010باإلضافة إلى تجميع العوامل االقتصادية الجزئية ،والكلية ،والدولية في مقياس واحد لالستقرار المالي.
ت فرعية ،بحيث تغطي جميع جوانب االستقرار المالي ،وهي :مؤشر
حيث تم اختيار  19متغيرا ضمن أربع مؤشرا ٍ
التطو ر المالي ،مؤشر الضعف المالي ،مؤشر المتانة المالية ومؤشر الحالة االقتصادية العالمية؛ لبناء مؤشر استقرار
مالي كلي حسب الخطوات التالية:
 .1تم تعديل البيانات حسب تأثيرها على االستقرار المالي (إيجابي أم سلبي).
 .2تم تطبيع البيانات حسب منهجية التطبيع التجريبي.
 .3تم احتساب المؤشرات الفرعية كمتوسط بسيط لمجموع البيانات على عددها ،وذلك للمؤشرات الفرعية
األربعة.
 .4تم احتساب مؤشر االستقرار المالي كمتوسط مرجح للمؤشرات الفرعية ،وقد تم تحديد أوزان هذه
المؤشرات حسب عدد المتغيرات الخاصة بكل مؤشر ،حيث تم إعطاء مؤشر الضعف المالي أعلى وزن
كونه يتضمن  8متغيرات ،بينما أقل وزن كان من نصيب مؤشر الحالة االقتصادية العالمية كونه يتضمن
 3متغيرات فقط.
 .5هذا باإلضافة إلى التنبؤ بقيمة المؤشر لمدة سنة مستقبلية وفق منهجية ).)Monte Carlo Simulation
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أوالً :مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية
إعداد مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية ])[The Arab Financial Stability Index (AFSI
هنالك اهتمام متزايد لدى الدول العربية لتطوير مقياس كمي يعبر عن حالة النظام المالي وسالمته ،كمؤشر االستقرار
المالي الكلي ،بما يسهل عملية المقارنة بين الدول وتحليل حالة االستقرار المالي عبر الزمن ،علما أنه من الممكن
أن تختلف المنهجيات من دولة إلى أخرى حسب ط بيعة النظام المالي والبيئة االقتصادية لتلك الدول .في ضوء أن
عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قامت بتطوير مؤشر استقرار مالي يراعي خصوصية أنظمتها
المالية واالقتصادية ،فمن الصعوبة بمكان استخدام منهجية بمتغيرات موحدة على مستوى كل دولة عربية .في ضوء
ذلك ،قام صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية بتطوير مؤشر تجميعي
لالستقرار المالي في الدول العربية  ،يهدف إلى قياس مستوى االستقرار المالي على صعيد المنطقة العربية ككل.
يسعى صندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل االستقرار المالي باستمرار إلى مراجعة وتطوير المؤشر بصفة
دورية ،أخذا باالعتبار التطورات الحاصلة في القطاع المالي والبيئة االقتصادية واالستثمارية.

مكونات مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية )(AFSI
أ .المتغيرات المستخدمة في منهجية إحتسا مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية :يتكون المؤشر من
أربعة مؤشرات رئيسة على النحو التالي ،مفصلة في الجدول رقم (:)1-8
 .1مؤشر القطاع المصرفي :يتكون من  10مؤشرات فرعية ،وهي :نسبة كفاية رأس المال ،ونسبة الديون غير
العاملة إلى إجمالي الديون ،ونسبة صافي الديون غير العاملة إلى قاعدة رأس المال ،ونسبة تغطية مخصصات
القروض ،ونسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة ،ونسبة إجمالي الديون إلى إجمالي ودائع العمالء،
ونسبة العائد على األصول ،ونسبة العائد على حقوق الملكية ،ونسبة إجمالي المصروفات من غير الفوائد إلى
إجمالي الدخل ،ونسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل.
 .2مؤشر االقتصاد الكلي :يتكون من  6مؤشرات فرعية ،وهي :معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية ،ونسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ،ومعدل نمو اإليرادات الحكومية ،ومعدل التضخم ،ونسبة االحتياطيات األجنبية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي.
 .3مؤشر سوق رأس المال :يتكون من مؤشرين فرعيين ،وهما :المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ،ونسبة
القيمة السوقية للسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.
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 .4مؤشر الدورة المالية :يتكون من مؤشر واحد يقيس فجوة اإلئتمان ،أي الفرق بين نسبة اإلئتمان الممنوح
للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،وبين اتجاه هذه النسبة على المدى الطويل باستخدام هودريك-
بريسكوت فلتر ).(The Hodrick–Prescott filter
الجدول رقم (: )1-8المتغيرات المستخدمة في منهجية إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية ()AFSI
المؤشر
المتغيرات الفرعية
المتغيرات
الرئيسي
نسبة كفاية رأس المال
كفاية رأس المال
الديون غير العاملة إلى اجمالي الديون
صافي الديون غير العاملة بعد طرح المخصصات إلى
قاعدة رأس المال

جودة األصول
مؤشر
القطاع
المصرفي

نسبة التغطية (المخصصات إلى الديون غير العاملة)
نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة

السيولة

نسبة اجمالي الديون إلى اجمالي ودائع العمالء
نسبة العائد على األصول ()ROA
نسبة العائد على حقوق الملكية ()ROE
اجمالي المصروفات (من غير الفوائد) إلى اجمالي
الدخل
هامش الفائدة الى اجمالي الدخل
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
معدل نمو اإليرادات الحكومية
معدل التضخم
نسبة االحتياطيات األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

الربحية

مؤشر اإلقتصاد الكلي

المؤشر المركب لصندوق النقد العربي
مؤشر سوق رأس المال
القيمة السوقية للسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي
فجوة اإلئتمان (الفرق بين نسبة االئتمان الممنوح للقطاع
الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبين اتجاه النسبة
على المدى الطويل)

مؤشر الدورة المالية

 .طريقة إحتسا المتغيرات المستخدمة في المؤشر وداللتها :نستعرض فيما يلي طريقة احتساب مؤشرات
وداللتها:
 .1نسبة كفاية رأس المال :وفقا لمعيار بازل ،فإن نسبة كفاية رأس المال تشمل جميع عناصر رأس المال
) (Tier1+Teir2بعد استبعاد التعديالت الرقابية (الطروحات) إلى الموجودات المرجحة لمخاطر
االئتمان والسوق والتشغيل في جميع األوقات .ولعل أهم التعديالت ضمن معيار بازل  Ⅲتتمثل في تعزيز
وتحسين نوعية وكمية رؤوس األموال لدى البنوك من خالل احتفاظها برؤوس أموال بجودة ونوعية
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عالية ،تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر .وحسب هذا المعيار ،فإن تعريف
رأس المال يرتكز على الجزء الذي يتصف بأعلى جودة والمسمى "حقوق حملة األسهم العادية" ،علما
أنه بموجب مقررات بازل  ،Ⅲفإن رأس المال التنظيمي للبنوك يجب أال يقل عن  10.5في المائة من
األصول المرجحة بالمخاطر.
في هذا اإلطار ،تعتبر نسبة كفاية رأس المال من أهم النسب التي تقيس سالمة ومتانة المراكز المالية
للبنوك ،حيث تعزز كفاية رأس المال قدرة البنوك على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي
حماية أموال المودعين .وكلما زادت هذه النسبة ضمن حدود معينة كلما كان لها تأثير إيجابي على
االستقرار المالي.
 .2نسبة الديون غير العاملة إلى اجمالي الديون :تعكس هذه النسبة جودة أصول القطاع المصرفي ،فكلما
انخفضت ،كلما زاد مستوى اإلستقرار المالي .تعتبر هذه النسبة من أهم النسب التي تقيس جودة األصول
لدى البنوك ،حيث إن مخاطر اإلعسار المالي للبنوك تبدأ في أغلبها من نوعية األصول.
 .3نسبة صافي الديون غير العاملة (بعد طرح المخصصات) إلى قاعدة رأس المال :إن انخفاض هذه النسبة
يدل على انخفاض مخاطر االئتمان لدى القطاع المصرفي ،وبالتالي مستوى استقرار مالي أعلى.
 .4نسبة التغطية (المخصصات إلى الديون غير العاملة) :تشمل هذه النسبة جميع المخصصات أخذا
باالعتبار المعيار الدولي للتقارير المالية ( ،)IFRS9حيث إن حجم المخصصات يعبر بشكل أكبر عن
قدرة القطاع المصرفي على مواجهة مخاطر االئتمان .إن تطبيق معيار ) (IFRS9وبناء مخصصات
إضافية بشكل تحوطي منذ اليوم األول لمنح اإلئتمان ،وبحيث يأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي لتعثر اإلئتمان،
سيعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر اإلئتمان.
 .5نسبة األصول السائلة إلى إجمالي اإللتزامات السائلة :تقيس هذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على
الوفاء بالتزام اته قصيرة األجل من األصول السائلة عالية الجودة أو قاعدة األموال المستقرة (حسب
التعريف المستخدم في الدولة) .ويمكن قياسها بإستخدام معيار تغطية السيولة ).(LCR
 .6نسبة اجمالي القروض إلى اجمالي ودائع العمالء :تعتبر نسبة القروض إلى الودائع أداة هامة للتنبؤ
بإمكا نية تعرض القطاع المصرفي لتحديات إضافة لقياس قدرته على تغطية القروض بتمويل مستقر،
غالبا يتكون من ودائع األفراد وودائع الشركات غير المالية .فعندما تتجاوز القروض قيمة الودائع ،تواجه
البنوك فجوة تمويل تؤدي إلى تقييد دخولها إلى األسواق المالية .وكلما كانت فجوة التمويل كبيرة كلما
تراع هيكل اإلستحقاق
زادت إحتمالية تعرض البنوك لمخاطر السيولة ،لكن في المقابل ،فإن هذه النسبة ال
ِّ
لكل من التسهيالت والودائع ،حيث من المعروف أن آجال التسهيالت تكون عادة أطول زمنيا من آجال
الودائع.
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 .7نسبة العائد على األصول ( :)ROAيشير معدل العائد على الموجودات بصورة أساسية إلى كفاءة عملية
منح االئتمان ،وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على األصول ،وتنميتها من خالل تحقيق عوائد
مناسبة عليها ،مما يعزز من تدفق االستثمارات للقطاع المصرفي ،وزيادة درجة الثقة في سالمته.
 .8نسبة العائد على حقوق الملكية ( :)ROEإن بقاء معدل العائد على حقوق الملكية ضمن مستويات
موجبة جيدة يشير إلى األداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها ،األمر الذي يعزز من قدرتها
على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبال.
 .9نسبة اجمالي المصروفات (من غير الفوائد) إلى اجمالي الدخل :تعتبر نسبة إجمالي المصروفات (من
غير الفوائد) إلى إجمالي الدخل من أهم النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية ( )CIRللبنوك ،فارتفاع النسبة
يدل على وجود ضعف لدى القطاع المصرفي في التحكم في مصاريفه.
 .10نسبة هامش الفائدة إلى اجمالي الدخل :يقيس هذا المؤشر الكفاءة التشغيلية للبنوك ،من خالل اعتمادها
على تحقيق إيرادات من أعمالها الرئيسة المتمثلة في دورها كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.
 .11معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي :من المعروف أن ارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يعكس
حالة االقتصاد وقوته .كما أن انخفاض معدل النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة الديون غير العاملة ،نتيجة
تراجع النشاط االقتصادي ،وبالتالي تراجع قدرة العمالء على سداد ديونهم.
 .12نسبة عجز الحسا الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي :إن وجود عجز جوهري في الحساب الجاري
يبين فيما إذا كان هنالك خلال في االقتصاد الكلي ،األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على االستقرار المالي.
 .13نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي :إن ارتفاع الدين الحكومي بشكل كبير قد يكون له
أثر سلبي على االستقرار المالي.
 .14معدل نمو اإليرادات الحكومية :إن ارتفاع معدل نمو اإليرادات الحكومية (من غير المنح) وتنوعها له
أثر إيجابي على االستقرار المالي.
 .15معدل التضخم :إن استقرار االقتصاد الكلي هو في المقام األول استقرار األسعار على المدى المتوسط
والطويل ،أي أنه كلما زادت نسبة التضخم قلت القوة الشرائية للعملة ،مما يحدث أثر سلبي على االستقرار
المالي.
 .16نسبة االحتياطيات األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي :كلما زادت االحتياطيات األجنبية لدى البنك
المركزي كلما تعزز استقرار العملة المحلية ،مما ينعكس ايجابا على االستقرار النقدي والمالي
واالقتصادي.
 .17المؤشر المركب لصندوق النقد العربي :يقوم الصندوق باحتساب مؤشر خاص بكل سوق.
وهذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخدام مؤشر باش المتسلسل .وتحتسب األسعار بالدوالر
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األمريكي في نهاية الفترة .ويتم قياس التغير في قيمة المكونات ،معدلة الستيعاب التغيرات في القيمة
السوقية الناتجة عن إضافة أو حذف أسهم من المؤشر .يقيس المؤشر المركب أداء األسواق المالية العربية
مجتمعة.
 .18القيمة السوقية لألسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي :بحسب معايير المؤسسات المالية العالمية ،فإن
مؤشر القيمة السوقية للسهم المدرجة بأسواق المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،يعتبر من أهم المؤشرات
التي يتم أخذها بعين االعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى الدولي .في كثير من األحيان
يكون النمو في القيمة السوقية سببه عدة عوامل إيجابية ،بما يشمل تحسن أسعار أسهم الشركات المتداولة
في األسواق ،وإدراج شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة ،وتدفق استثمارات أجنبية
جديدة ،وثقة المستثمرين.
تبرز أهمية البحث مستقبال في تضمين المؤشر القياسي ألسعار األسهم والمؤشر القياسي ألسعار العقارات
ضمن مؤشر االستقرار المالي ،فهي المعايير األنسب لقياس فقاعات األسهم والعقارات .تقوم بعض الدول
بمقارنة المؤشرين من منظورين ،األول ،يتمثل في مقارنة ارتفاع المؤشرين مع سنة األساس ،والثاني،
يتم فيه مقارنة النمو السنوي للمؤشرين مع معدل نمو التضخم لمعرفة مدى االنسجام .ومن المعلوم أن
هذين المؤشرين أساسيين الحتساب الدورة المالية ( .)Financial Cycleعلما أنه لم يتم األخذ بهما –
بالرغم من أهميتهما -ضمن المنهجية ،نظرا لعدم احتسابهما في العديد من الدول العربية.
 .19فجوة اإلئتمان (الفرق بين نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبين
اتجاه النسبة طويل األجل) :فيما يخص منهجية احتساب فجوة االئتمان فسيتم استخدام المنهجية التالية:
-

إيجاد ناتج جمع االئتمان الخاص لجميع الدول في بسط النسبة .وكذلك إيجاد ناتج جمع الناتج المحلي
االجمالي في مقام النسبة.

-

تم احتساب االتجاه باستخدام ) (Hodrick–Prescott filterوالفجوة لهذه النسبة.

سيتم في السنوات القادمة ،األخذ باالعتبار ما ورد في تقرير فريق عمل مركز التنمية العالمية
( ) Making Basel III Work for Emerging Markets and Developing Countriesالذي انتقد
إحتساب ( )CCyBبناء على االتجاه طويل األجل لنسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث
أوصى التقرير أن يكون االتجاه قصير األجل وليس طويل األجل (وعليه تم اعتماد اتجاه النسبة بعد األزمة
المالية العالمية األخيرة الختبار وجود نمو مفرط لالئتمان الخاص من عدمه) .تعتبر هذه النسبة من أهم
المؤشرات والمقاييس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامية التي قد تؤثر على النظام المالي ككل ،ان زيادة
الفجوة بين نمو االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ،تدل على توجه جزء كبير من التسهيالت لتمويل أغراض
استهالكية غير منتجة ،قد تؤدي الى تباطؤ النمو االقتصادي في حال كانت التسهيالت موجهة نحو شراء السلع
المستوردة ،بما ينعكس سلبا على الميزان التجاري واالستقرار المالي.
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أوزان المؤشرات المستخدمة في المنهجية
تم احتساب األوزان من خالل إيجاد معدل األوزان الترجيحية التي قامت المصارف المركزية بتزويدنا بها من
خالل أعضاء فريق االستقرار المالي في الدول العربية ،بعد استبعاد أعلى وأدنى قيمة ،وذلك لتجنب إدخال
القيم المتطرفة ) ،(Outliersوالجدول رقم ( )2-8يبين تفاصيل هذه األوزان ،علما أنه تم اختيار األوزان بناء
على آراء الخبراء ):(Expert Judgment
الجدول رقم ( :)2-8المتغيرات المستخدمة في منهجية إحتسا مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية )(AFSI
المتغير الرئيس

المتغيرات

المتغيرات الفرعية

الوزن الترجيحي ( wبعد
حذف القيمة الصغرى
والعظمى)

كفاية
رأس
المال

نسبة كفاية رأس المال

13.0%

جودة
األصول

مؤشر القطاع المصرفي
()BI

السيولة

الربحية

الديون غير العاملة إلى اجمالي
الديون
صافي الديون غير العاملة بعد
طرح المخصصات إلى قاعدة
رأس المال
نسبة التغطية (المخصصات إلى
الديون غير العاملة)
نسبة األصول السائلة إلى
االلتزامات السائلة
نسبة اجمالي الديون إلى اجمالي
ودائع العمالء
نسبة العائد على األصول
()ROA
نسبة العائد على حقوق الملكية
()ROE
اجمالي المصروفات من غير
الفوائد إلى اجمالي الدخل

5.0%
5.0%
5.0%
6.0%

مؤشر سوق رأس المال ()CI

مؤشر الدورة المالية ()FI

المجموع

53.0%

6.0%
3.0%
3.0%
4.0%

هامش الفائدة الى اجمالي الدخل

مؤشر االقتصاد الكلي ()EI

وزن المؤشر
الرئيس ()w

الصيغة المستخدمة

3.0%

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي
نسبة عجز الحساب الجاري إلى
الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة الدين الحكومي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي
معدل نمو اإليرادات الحكومية

4.0%

معدل التضخم

4.0%

نسبة االحتياطيات األجنبية إلى
الناتج المحلي اإلجمالي

4.0%

المؤشر المركب لصندوق النقد
العربي

7.5%

4.0%
4.0%
4.0%

24.0%

15.0%

القيمة السوقية للسهم إلى الناتج
المحلي اإلجمالي

7.5%

فجوة االئتمان (الفرق بين نسبة
االئتمان الممنوح للقطاع الخاص
الى الناتج المحلي اإلجمالي وبين
اتجاه النسبة طويل األجل)

8.0%

8%

100.0%

100.0%
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المتغي بعد التطبيع
* dتمثل قيمة
ر
حسب ما يتم توضيحه الحقا

عالقة المتغيرات المستخدمة في المنهجية بمؤشر اإلستقرار المالي
يبين الجدول ( )3-8أثر المتغيرات المستخدمة في المنهجية على مؤشر ) ،(AFSIعلما ً أن المتغيرات التي لها
عالقة عكسية سيتم إعطائها إشارة سالبة قبل تطبيع البيانات:
الجدول رقم ( :)3-8عالقة المتغيرات المستخدمة بمؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية )(AFSI
العالقة بين المتغير
المتغيرات الفرعية
المتغيرات
المتغير الرئيسي
ومؤشر AFSI
كفاية رأس المال

جودة األصول
مؤشر القطاع
المصرفي BI
السيولة

الربحية

مؤشر االقتصاد الكلي EI

نسبة كفاية رأس المال

طردية

الديون غير العاملة إلى اجمالي الديون
صافي الديون غير العاملة بعد طرح المخصصات
إلى قاعدة رأس المال
نسبة التغطية (المخصصات إلى الديون غير
العاملة)
نسبة األصول السائلة إلى االلتزامات السائلة
نسبة اجمالي الديون إلى اجمالي ودائع العمالء
نسبة العائد على األصول ()ROA
نسبة العائد على حقوق الملكية ()ROE
إجمالي المصروفات من غير الفوائد إلى اجمالي
الدخل
هامش الفائدة الى إجمالي الدخل
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي
اإلجمالي
نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
معدل نمو اإليرادات الحكومية
معدل التضخم
نسبة االحتياطيات األجنبية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي

عكسية

المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

عكسية
طردية
طردية
عكسية
طردية
طردية
عكسية
طردية
طردية
عكسية
عكسية
طردية
عكسية
طردية
طردية

مؤشر سوق رأس المال CI

مؤشر الدورة المالية FI

القيمة السوقية للسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي

طردية

فجوة االئتمان (الفرق بين نسبة االئتمان الممنوح
للقطاع الخاص الى الناتج المحلي اإلجمالي وبين
اتجاه النسبة طويل األجل)

عكسية
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منهجية احتسا مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية )(AFSI
وفقا ألفضل الممارسات الدولية ،سيتم إحتساب المؤشر سنويا حسب المنهجية التالية:
 -1تحويل البيانات األساسية إلى قيم معيارية وفقا للطريقة التجريبية ( )Empirical Normalizationالتالية:
𝑛𝑖𝑚𝑗𝑋−

𝑡𝑗𝑋

𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥 𝑥𝑗𝑀𝑎𝑥−

= djt

حيث:
 =djtالقيمة المعيارية للمتغير ( )jفي الفترة (.)t
𝑡𝑗𝑥  :يمثل قيمة المتغير ( )jفي الفترة (.)t
 =Minأقل قيمة للمتغير خالل فترة االحتساب.
 = Maxأكبر قيمة للمتغير خالل فترة االحتساب.
 -2ترجيح المؤشرات الفرعية  sub-indexوفق الصيغة التالية:
𝑡𝑗It = ∑𝑛𝑗=1 𝜔𝑗 ⅆ
حيث أن:
 :Itيمثل قيمة المؤشر الفرعي.
 : nيمثل عدد المتغيرات.
 :يمثل الوزن الممنوح للمتغير𝜔𝑗 .
 -3حساب المؤشر التجميعي لالستقرار المالي وفق الصيغة التالية:
𝑡𝑗AFSIt = ∑𝑛𝑗=1 𝜔𝑗𝐵𝐼 ⅆ𝑗𝑡+ ∑𝑛𝑗=1 𝜔𝑗𝐸𝐼 ⅆ𝑗𝑡 +∑𝑛𝑗=1 𝜔𝑗𝐶𝐼 ⅆ𝑗𝑡 +𝜔𝑗𝐹𝐼 ⅆ
= BI + EI + CI +FI
 AFSIمؤشر االستقرار المالي العربي.
𝜔 : iاألوزان الترجيحية.
 : BIمؤشر القطاع المصرفي.
 : EIمؤشر االقتصاد الكلي.
 :CIمؤشر سوق رأس المال.
 : FIمؤشر الدورة المالية.
 :tالعام الذي يتم فيه االحتساب.
كلما اقتربت قيمة المؤشر ) (AFSIمن ( )1كلما زاد مستوى االستقرار المالي (انخفاض المخاطر).

207

تحليل تا

حتسا مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية


أطلق صندوق النقد العربي في عام  ،2020بالتعاون مع فريق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربية ،مؤشر
اإلستقرار المالي في الدول العربية ) . (The Arab Financial Stability Index AFSIكما أشرنا سابقا ،يأتي
إطالق هذا المؤشر السنوي ،في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى االستقرار المالي بموضوعية ويعمل
كأداة للتوجيه واإلنذار المبكر ،حيث ينبه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي ألزمة
مالية قبل وقوعها ،إلتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية .كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم
سالمة النظام المالي بشكل مبني على مقاييس كمية وموضوعية ،ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح،
وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي ،مع توجيه اإلنتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض
لها النظام المالي ككل ،إضافة إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خالل رسم
خارطة المخاطر) .حيث يعد مؤشر اإل ستقرار المالي أداة تكميلية ألنظمة اإلنذار المبكر وإختبارات األوضاع
الضاغطة ،من خالل ما يعكسه ويحدده من درجة المخاطر أو التقلبات في النظام المالي.
في هذا اإلطار ،كنتيجة طبيعية لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وأثرها على إقتصادات الدول العربية،
تراجعت قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية بشكل مقبول ومبرر في نهاية عام  2020لتبلغ 0.487
نقطة ،مقابل  0.564نقطة في نهاية عام  ،2019علما أن قيمة المؤشر بلغت  0.547نقطة ،و 0.527نقطة ،و0.406
نقطة ،و 0.321نقطة في نهاية األعوام  2018و 2017و 2016و 2015على التوالي .بالرغم من تداعيات جائحة
كورونا غير المسبوقة وإنعكاساتها السلبية على إقتصادات الدول العربية ،إضافة إلى الظروف والتحديات التي
تواجهها بعض الدول العربية ،إال أن المؤشر إنخفض بمقدار مقبول في عام  2020مقارنة مع عام  ،2019إذ بلغ
مقدار اإلنخفاض  0.077نقطة ،علما أن قيمة المؤشر في عام  2020حققت مستوى أعلى من متوسط قيمة المؤشر
للفترة ( )2020-2015الذي بلغ حوالي  0.475نقطة.
شكل ( :)1-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية للفترة ()2020-2015

المصدر :صندوق النقد العربي

208

شكل ( :)2-8خارطة اإلستقرار المالي في الدول العربية للفترة ()2020-2015

المصدر :صندوق النقد العربي

أما على صعيد تحليل المؤشرات الفرعية ،فقد إنخفضت جميع المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر سوق رأس المال
الذي إرتفع في عام  2020ليصل ألعلى قيمة له في الفترة ( ،)2020-2015إذ بلغ  0.150نقطة في نهاية عام
 2020مقابل  0.071نقطة في نهاية عام  ،2019ويعود السبب في تحسن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي
ومؤشر القيمة السوقية إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في أسواق رأس
المال ،وتدفق إستثمارات أجنبية جديدة ،وتعزيز ثقة المستثمرين .حيث عكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي
الذي يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة ،األداء اإليجابي للسواق المالية العربية ،وقد جاء أداء هذه األسواق
متماشيا بشكل عام مع أداء غالبية األسواق المالية في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية .أما بخصوص نسبة
القيمة السوقية ألسهم األسواق المالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لدى البورصات العربية بشكل إجمالي ،فقد إرتفعت
بفعل تحسن القيمة السوقية لدى عدد من البورصات العربية أهمها سوق أبو ظبي للوراق المالية والسوق المالية
السعودية من جهة ،ومن جهة أخرى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لدى معظم الدول العربية بسبب تداعيات أزمة
فيروس كورونا المستجد.
فيما يخص مؤشر القطاع المصرفي (المكون األكبر لمؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية) ،فقد سجل إنخفاضا
في عام  ،2020حيث بلغ  0.214نقطة مقابل  0.294نقطة في نهاية عام  ،2019وذلك بفعل تراجع مؤشرات
الربحية وحدوث ارتفاع في معدل التسهيالت المتعثرة ،ذلك نتيجة لتأثر التدفقات النقدية لقطاعي األفراد والشركات
بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد .في المقابل ،حققت مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة تحسنا في عام 2020
مقارنة مع عام  ،2019األمر الذي يشير إلى مرونة ومتانة وقدرة القطاع المصرفي على إستيعاب الصدمات ،حيث
من المعلوم أن أدوات رأس المال والسيولة أداتين هامتين تعززان من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية
واإلقتصادية والمخاطر المرتفعة والتي من الممكن أن تتعرض لها .يذكر في هذا الصدد ،أن من أهم التعديالت
ضمن معيار بازل  Ⅲتتمثل بتعزيز وتحسين نوعية وكمية رؤوس األموال لدى البنوك من خالل إحتفاظ البنوك
برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر وإستيعاب الخسائر ،إضافة إلى
وضع متطلبات كمية للسيولة تعزز من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها على األجلين القصير والطويل باستخدام
أصول سائلة عالية الجودة.
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فيما يخص كفاية رأس المال ،فقد إتبعت المصارف المركزية نهجا تحفظيا بخصوص متطلبات بازل  IIIالمتعلقة
بكفاية رأس المال ،وذلك من خالل إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية باإلحتفاظ بنسب
أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل  ،IIIإضافة إلى وضع قيود على توزيع األرباح في القطاع المصرفي
عزز من قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر.
من جهة أخرى ،يعزى السبب في تحسن مؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية إلى عدة جوانب،
منها :قيام المصارف المركزية بضخ سيولة إضافية في القطاع المصرفي من خالل تخفيض أسعار الفائدة على
أدوات السياسة النقدية ،وتطبيق أو تعزيز تطبيق معياري نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر ،وقيام بعض
المصارف المركزية بتخفيض أو تحرير بعض هوامش رأس المال ،وعدم رغبة البنوك بالمخاطرة ،وغيرها .بشكل
عام ،بالرغم من حجم أزمة فيروس كورونا المستجد غير المسبوقة والتحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة العربية،
بينت نتائج تحليل التراجع الطفيف في مؤشر القطاع المصرفي وجود توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات
إحترازية متحفظة أسهمت في تعزيز اإلستقرار المالي .كما عكست نتائج المؤشر متانة ومرونة القطاع المصرفي
في الدول العربية وقدرته على إستيعاب الصدمات المالية واإلقتصادية.
في السياق نفسه ،ساهم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من تخفيف تأثر القطاع المصرفي بمخاطر
اإلئتمان ،حيث بناء على تطبيق هذا المعيار ،فإن البنوك تقوم ببناء المخصصات بشكل يأخذ في اإلعتبار الجانب
التنبؤي لتعثر عمالء البنوك .بالتالي ،إن تطبيق المعيار المذكور أدى إلى تعزيز متانة ومالءة البنوك والتحوط
للصدمات المحتملة ،فالمخصصات اإلضافية التي قد تنتج عن تطبيق المعيار (خاصة في بداية التطبيق) تزيد من
قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتمثل حماية إضافية لرأس المال ،حيث يعزز هذا المعيار من تحوط البنوك
للمخاطر من خالل بناء مخصصات تأخذ باإلعتبار البعد التنبؤي للخسائر (بما يشمل البعد االقتصادي) من اليوم
األول لمنح اإلئتمان ،وهذا بدوره يمثل هامش تحوط إضافي يقلل العبء على رأس المال ويعزز من مالءة البنوك.
شكل ( :)3-8خارطة اإلستقرار المصرفي في الدول العربية للفترة ()2020-2015
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من جانب آخر ،أظهرت نتائج تحليل المؤشر وجود أثر سلبي لمؤشرات اإلقتصاد الكلي على مؤشر االستقرار
المالي في الدول العربية ،إذ تراجعت قيمة هذا المؤشر الفرعي من  0.138نقطة في نهاية عام  2019ليصل إلى
 0.116نقطة في نهاية عام  .2020وذلك بفعل اإلنعكاسات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على
األنشطة االقتصادية ،وكذلك بسبب إرتفاع الكلف واألعباء على مالية الحكومة لمواجهة تداعيات األزمة والحفاظ
على اإلستقرار المالي واإلقتصادي واإلجتماعي ،ودعم القطاعات اإلقتصادية المتضررة جراء األزمة.
من جانب آخر ،أظهرت نتائج تحليل فجوة اإلئتمان للقطاع المصرفي العربي وجود تراجع بقيمة المؤشر ،األمر
الذي يشير إلى تراجع مساهمة اإلئتمان المصرفي في تمويل النشاط اإلقتصادي .حيث إرتفع حجم التسهيالت
اإلئتمانية الموجهة للقطاع الخاص من جهة ،وتراجع النشاط اإلقتصادي من جهة أخرى ،ويعزى السبب في إرتفاع
حجم اإلئتمان الموجه للقطاع الخاص بسبب إرتفاع الطلب على اإلئتمان من قبل القطاعات المتضررة جراء أزمة
فيروس كورونا ،وذلك لسداد إلتزاماتها بسبب التأثر السلبي لتدفقاتها النقدية .تجدر اإلشارة إلى أن فجوة اإلئتمان
تقيس مدى اإلنسجام بين نمو اإلئتمان الموجه للقطاع الخاص ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث ينظر لهذا
المؤشر عند تفعيل هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية كأداة إحترازية كلية ،بسبب توجيه التسهيالت
اإلئتمانية إلى القطاعات اإلقتصادية اإلستهالكية بشكل أكبر من اإلنتاجية ،األمر الذي ينعكس إيجابيا على النمو
اإلقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
شكل ( :)4-8مساهمة المؤشرات الفرعية في مؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية للفترة ()2020-2015
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جدول ( :)4-8نتائج قيم المؤشرات الفرعية لمؤشر اإلستقرار المالي في الدول العربية للفترة ()2020-2015
السنوات
المؤشرات
المؤشر التجميعي لإلستقرار المالي العربي
مؤشر القطاع المصرفي
مؤشر اإلقتصاد الكلي
مؤشر سوق رأس المال
مؤشر الدورة المالية

2015

2016

0.321
0.192
0.081
0.018
0.030

• المصدر :صندوق النقد العربي.

211

0.406
0.211
0.101
0.059
0.035

2017

0.527
0.290
0.133
0.059
0.045

2018

0.548
0.260
0.120
0.087
0.080

2019

0.564
0.294
0.138
0.071
0.061

2020

0.487
0.214
0.116
0.150
0.007

تجدر اإلشارة إلى أن صندوق النقد العربي وفريق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربية سيواصالن تقييم
ومراجعة منهجية مؤشر اإلستقرار المالي العربي أخذا باإلعتبار المستجدات والتطورات التي قد تطرأ في هذا
الخصوص.

ثا ياً :ت ار الدول العربية في مؤشرات اإلستقرار المالي
م

يات حتسا مؤشر اإلستقرار المالي لد الدول العربية ل اإلستقرار المالي

في الدول العربية ،هنالك إ هتمام متزايد من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بموضوع تطوير
وإعداد مؤشر للستقرار المالي ،إدراكا منها بأهمية تقييم المخاطر النظامية أوال بأول وبالتالي تقييم حالة النظام
المالي بشكل عام ،حيث قامت العديد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتطوير وإعداد مؤشر
للستقرار المالي ،وهي البنك المركزي األردني ،ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،ومصرف البحرين
المركزي ،والبنك المركزي التونسي ،والبنك المركزي السعودي ،والبنك المركزي العراقي ،وسلطة النقد
الفلسطينية ،والبنك المركزي المصري ،وبنك المغرب.
سنستعرض فيما يلي تجارب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي.49
في المملكة األردنية الهاشمية ،تم دراسة العديد من تجارب الدول في بناء مؤشر اإلستقرار المالي الخاص بها،
حيث تعددت المنهجيات التي تم استخدامها من حيث المتغيرات المختارة والطرق اإلحصائية واألوزان الترجيحية
وغيرها ،واستنادا لهذه التجارب فقد تم األخذ باالعتبار أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص وبما يتناسب مع
خصوصية النظام المالي واالقتصادي في األردن لبناء مؤشر االستقرار المالي في المملكة األردنية الهاشمية كمؤشر
تجميعي مكون من ثالث مؤشرات فرعية يمثل كل مؤشر عنصر رئيسي من عناصر النظام المالي األردني وهي:
مؤشر القطاع المصرفي وقد تم تمثيله بعشرة متغيرات ،مؤشر االقتصاد الكلي والذي تم تمثيله بسبعة متغيرات
ومؤشر سوق رأس المال تم تمثيله بمتغيرين ،حيث يتكون هذا المؤشر من  19متغير فرعي تم احتسابها وتحليلها
بصورة تاريخية من سنة  ،2007وهنا ال بد من التنويه عن هذا المؤشر أن عملية اختيار متغيرات مؤشر االقتصاد
الكلي ومؤشر سوق رأس المال وتحليل التطورات فيهما تمت ضمن إطار عالقتهما باالستقرار المالي.
.1مؤشر القطاع المصرفي
يتكون مؤشر القطاع المصرفي من عشر مؤشرات فرعية تمثل مؤشرات المتانة المالية الرئيسية للبنوك
) (Financial Soundness Indicatorsالتي تعبر عن الجوانب الرئيسية في أداء البنوك المتمثلة بكفاية رأس
المال ،جودة األصول ،السيولة والربحية ،وعلى النحو التالي:

 49مصدر بيانات هذا الفصل :صندوق النقد العربي ،استبيان تقرير االستقرار المالي .2019

212

كفاية رأس المال
تعتبر نسبة كفاية رأس المال من أهم النسب التي تقيس سالمة ومتانة المراكز المالية للبنوك ،حيث تعزز كفاية رأس
المال قدرة البنوك على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة وبالتالي حماية أموال المودعين ،وبالتالي فإنه كلما
زادت هذه النسبة ضمن حدود معينة كان لها تأثير إيجابي على اإلستقرار المالي .تم إضافة نسبة الرافعة المالية
( )Leverage Ratioلبيانات مؤشر اإلستقرار المصرفي وتحديدا ضمن كفاية رأس المال بجانب نسبة كفاية رأس
المال.
جودة األصول
تم إ ستخدام نسبتين للتعبير عن جودة األصول لدى البنوك وهما نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون ،ونسبة
صافي الديون غير العاملة بعد طرح مخصصات الديون المتعثرة إلى رأس المال ،حيث تؤثر هاتان النسبتان عكسيا
على اإلستقرار المالي فكلما قلتا زادت جودة أصول القطاع المصرفي.
السيولة
بينت األزمة المالية العالمية األخيرة أن هناك ضعف واضح في إدارة مخاطر السيولة لدى بعض البنوك في العالم
مما يتطلب مراقبة مستوى السيولة لدى البنوك من خالل تطبيق بعض النسب المعيارية .وللتعبير عن مستوى سيولة
البنوك في األردن فقد تم إستخدام كل من نسبة السيولة القانونية ونسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات
حيث أنه كلما زادت نسب السيولة ضمن حدود معينة دل ذلك على تحسن حالة االستقرار المالي في المملكة.
الربحية
يمكن الداللة عليها من خالل كل من نسبتي العائد على الموجودات والعائد على رأس المال ونسبة هامش الفائدة
إلى إجمالي الدخل كما تم استخدام نسبة إجمالي المصروفات من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل ( )CIRوالتي تعتبر
من أهم النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية للبنوك حيث أنه كلما انخفضت هذه النسبة عن  55في المائة دل ذلك
على كفاءة تشغيلية أعلى.
.2مؤشر اإلقتصاد الكلي
يتكون مؤشر اإلقتصاد الكلي من سبع مؤشرات فرعية تمثل أهم النسب التي تقيس استقرار اإلقتصاد الوطني والذي
ينعكس على اإلستقرار المالي بشكل عام كما يلي:
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
تم استخدام نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي (معدل النمو اإلقتصادي) كأحد المتغيرات اإلقتصادية الرئيسية التي
تؤثر على الديون غير العاملة ،حيث تشير األبحاث االقتصادية إلى أن إنخفاض معدل النمو اإلقتصادي يؤدي إلى
زيادة الديون غير العاملة نتيجة تراجع النشاط اإلقتصادي وبالتالي تراجع قدرة العمالء على سداد ديونهم.
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فجوة نسبة اإلئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي
تم احتسابها بالفرق بين نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي وبين المعدل طويل األجل
لهذه النسبة ،وهي من أهم المؤشرات والمقاييس التي تستخدم في مراقبة المخاطر النظامية التي قد تؤثر على النظام
المالي كك ل إذ أنه كلما زادت الفجوة بين نمو االئتمان ونمو الناتج المحلي اإلجمالي دل ذلك على توجه جزء كبير
من التسهيالت لتمويل أغراض استهالكية مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار األصول خاصة العقارات واألسهم وبالتالي
احتمالية تشكل فقاعات سعرية تؤثر سلبا على االستقرار المالي.
عجز الحسا الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
إن وجود عجز جوهري في الحساب الجاري يبين فيما إذا هنالك خلال في االقتصاد الكلي األمر الذي يؤثر بشكل
سلبي على االستقرار المالي.
مديونية األفراد بالنسبة إلى دخلهم
ارتفاع هذه النسبة له آثار سلبية على قدرة األفراد على اإلنفاق واإلدخار والوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
التذبذ في الرقم القياسي ألسعار العقارات
كلما إرتفعت نسبة نمو الرقم القياسي ألسعار العقارات بشكل كبير ومستمر دل ذلك على إحتمالية نشوء فقاعة سعرية
في السوق العقاري ،األمر الذي يعتبر مصدر للمخاطر النظامية التي تهدد اإلستقرار المالي.
معدل التضخم
إن إستقرار اإل قتصاد الكلي هو في المقام األول استقرار األسعار على المدى المتوسط والطويل ،أي أنه كلما زادت
نسبة التضخم قلت القوة الشرائية للعملة مما يحدث أثر سلبي على اإلستقرار المالي.
اإلحتياطيات االجنبية لدى البنك المركزي
حيث أنه كلما زادت اإلحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي دل ذلك على إستقرار أكثر للدينار األردني والذي
ينعكس ايجابا على اإلستقرار النقدي والمالي واإلقتصادي في المملكة.
.3مؤشر سوق رأس المال
القيمة السوقية لألسهم الى العائد على األسهم المدرجة في بورصة عمان ( Price -to- Earnings Ratio
)P/E
يقوم هذا المتغير بمقارنة سعر السهم نسبة إلى العائد الذي يمكن الحصول عليه من إمتالك هذا السهم ،حيث كلما
زادت قيمة السهم نسبة إلى العائد المتحقق منه ،دل ذلك على تسعير السهم بأعلى من قيمته مما قد يؤدي إلى تشكل
فقاعة سعرية في سوق األسهم في حال استمرار إرتفاع هذه النسبة بشكل كبير.
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القيمة السوقية لألسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي
إن نسبة القيمة السوقية للسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي تقيس حجم السوق المالي نسبة للقتصاد ،مما يساعد في
تحديد أثر التطورات في السوق المالي على اإلستقرار المالي واالقتصادي.
أما فيما يخص منهجية إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي في األردن فهي كما يلي:
 .1تطبيع البيانات (:)Normalization
تم إستخدام منهجية التطبيع التجريبي أو ما يسمى بمنهجية إعادة القياس ( )Re-Scalingللمؤشرات الفرعية عن
طريق طرح القيمة الصغرى للمؤشر الفرعي من قيمة المؤشر ،ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق
المعادلة (.)1
𝑛𝑖𝑚𝐴𝑖−
𝑛𝑖𝑚𝑀𝑎𝑥−

= )1( … … … … … . ⅆⅈ

حيث تمثل كل من  minو  Maxالقيمة الصغرى والقيمة العظمى للمؤشر الفرعي .di
 .2حساب المؤشرات الفرعية:
تم إعطاء األوزان حسب أهمية المؤشر الفرعي ومدى تأثيره على اإلستقرار المالي في المملكة ،وعليه فقد تم إعطاء
األوزان التالية لمؤشرات القطاع المصرفي جدول (.)5-8
جدول ( :)5-8األوزان الترجيحية للمتغيرات المستخدمة في مؤشر اإلستقرار المالي في األردن
الوزن الترجيحي
المتغير
28.3%
كفاية رأس المال
28.3%
جودة األصول
28.3%
السيولة
15%
الربحية
100%
المجموع
تم احتساب المؤشرات الفرعية لكل من القطاع المصرفي واالقتصاد الكلي وسوق رأس المال وفق المعادالت التالية:
مؤشر القطاع المصرفي (المعدل المرجح للمؤشرات الفرعية التي تدخل في احتسابه):
∑10
𝑏𝑑 𝑏 𝑊 1
10

= )2( …………………….𝐵𝑠ⅈ

مؤشر االقتصاد الكلي:
𝐸𝑑 ∑71
7

= )3(………………………𝐸𝑠ⅈ

مؤشر سوق رأس المال:
𝑀𝑑 ∑21
2

= )4(………………………𝑀𝑠ⅈ
215

 .3حساب مؤشر اإلستقرار المالي التجميعي:
تم حساب المؤشر التجميعي للستقرار المالي األردني ( )JFSIبالمعدل المرجح للمؤشرات الفرعية الثالث وفق
المعادلة التالية:
))(5)……….JFSI=((10/19)*Bsi)+((7/19)*Esi)+((2/19)*Msi
علما بأن قيمة المؤشر تتراوح بين صفر إلى واحد.
فيما يخص قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في األردن ،فقد بدأت قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في األردن بقيمة 0.64
نقطة في نهاية عام  2007ما قبل األزمة المالية ثم إنخفض بسبب األزمة المالية العالمية ليسجل  0.50نقطة في
نهاية عام  ،2008ثم إرتفع المؤشر ليصل  0.64نقطة في نهاية  2009ليعاود اإلنخفاض خالل الفترة (-2010
 ،)2012حيث سجل أدنى قيمة له في نهاية  2012وهي  0.36نقطة ،وذلك بسبب الظروف اإلقتصادية الصعبة
التي مرت بها المملكة خاصة في عام  ،2012ثم بدأ بعدها بالتعافي ليسجل في نهاية العام  2016ما قيمته 0.49
نقطة ثم تراجع بشكل بسيط في عام  2017إلى  0.46نقطة ليستقر عند نفس النتيجة للعام  .2018أما في عام ،2019
فقد إرتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى  0.55نقطة ،وهنا نستطيع القول من خالل النظر إلى قيمة المؤشر التجميعي
للستقرار المالي ،بأن درجة إستقرار النظام المالي في األردن تعتبر جيدة ،أخذا باالعتبار التطورات اإلقتصادية
في المنطقة والمملكة وأثرها على اإلستقرار المالي ،مما يؤكد أن األردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر
بدرجة كبيرة (شكل .)5-8

شكل ( :)5-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في األردن خالل الفترة ()2019-2015

المصدر :البنك المركزي األردني

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باحتساب مؤشر اإلستقرار
المالي بشكل سنوي اعتمادا على  18متغير ،منها  10مؤشرات تخص القطاع المصرفي ،و 5مؤشرات تخص
اإلقتصاد الكلي ،و 3مؤشرات تخص سوق رأس المال (جدول .)6-8
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جدول ( :)6-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
مؤشرات القطاع المصرفي
 نسبة كفاية رأس المال. نسبة المخصصات الىاألصول.
 نسبة القروض المتعثرة. نسبة اإلقراض البنكيإجمالي
الى
للخارج
القروض.
 نسبة األصول السائلة الىأجمالي األصول.
 نسبة اجمالي الديون/اجمالي ودائع العمالء.
 نسبة العائد على األصول. نسبة اجمالي المصروفاتمن غير الفوائد /اجمالي
الدخل.
 نسبة إحتمالية تعثر القطاعالمصرفي
(.)Bloomberg
 نسبة تقلب أسعار أسهمالبنوك المدرجة.

الوزن
النسبي
%55.6

مؤشرات اإلقتصاد
الكلي
 فجوه أسعار األصولالعقارية لدبي.
 فجوه أسعار األصولالعقارية ألبو ظبي.
 نسبة نمو الناتجالمحلي اإلجمالي.
 نسبة نمو أسعارالنفط.
 أسعار األسعار اآلجلةالدرهم
لصرف
االماراتي على الدوالر
األمريكي (للسنة).

الوزن النسبي
%27.8

مؤشرات سوق رأس
المال
 نسبة السعر الىلمؤشر
اإليرادات
.MXAE
 نسبة تقلب األسعارلمؤشر .MXAE
 نسبة مبادلة مخاطراالئتمان لكل من سندات
حكومة أبو ظبي ودبي.

الوزن النسبي
%16.6

فيما يخص منهجية إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،فيتم معالجة
(تسوية) المؤشرات عن طريق التسوية اإلحصائية بطرحها من متوسطها ،ومن ثم قسمتها على إنحرافها المعياري
ومن ثم جمعها كل حسب تأثيره (سلبي أم إيجابي) .تراجع المؤشر العام للستقرار المالي في اإلمارات ،حيث بلغت
قيمة المؤشر  0.26-في عام  ،2020مقابل  0.32في عام ( 2019شكل  .)6-8حيث أظهر المؤشر طوال العام
 2020عالمات تحسن بعد أن هبط في البداية إلى المنطقة السلبية مع ظهور وباء كورونا في الربع األول من العام.
ومع ذلك ،شهدت األرباع الثالثة التالية تحسنا في المؤشر بمقدار  57نقطة ،مما يعد داللة على تحسن البيئة المالية
الكلية ،وإن بقي في المنطقة السلبية.
وكان المؤشر الفرعي لسوق األوراق المالية أكبر مساهم في اإلنخفاض األولي لمؤشر اإلستقرار المالي في الربع
األول من عام  ،2020وكان ذلك مدفوعا بزيادة تقلبات السوق .وتحسن المؤشر الفرعي  227نقطة بحلول نهاية
العام المذكور ،ويعزى ذلك أساسا إلى إستقرار سوقي أبو ظبي للوراق المالية ودبي المالي الذين يتم قياسهما بنسبة
تقلبات السوق ،وتحسن نسبة السعر إلى األرباح بشكل عام.
أما فيما يخص المؤشر الفرعي للقتصاد ،فقد كان ثاني أكبر مساهم في اإلنخفاض األولي لمؤشر اإلستقرار المالي
في الربع األول  ،2020وكان مدفوعا بشكل أساسي بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي وأسعار النفط.
وقد تحسن المؤشر الفرعي جزئيا في نهاية عام .2020
وأسهم المؤشر الفرعي للبنوك أيضا في إنخفاض مؤشر اإلستقرار المالي في الربع األول  ،2020ويرجع ذلك
أساسا إلى زيادة إ حتمالية تعثر السوق الضمنية في القطاع المصرفي ،وأظهر المؤشر الفرعي تحسنا بحلول نهاية
العام ،ويعزى ذلك أساسا إلى اإلستقرار في مؤشرات األسواق وتحسن نسب السيولة.
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شكل ( :)6-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة ()2020-2016

المصدر :مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

في مملكة البحرين ،يقوم مصرف البحرين المركزي باحتساب مؤشر اإلستقرار المالي ونشره سنويا ،ويعتمد
المؤشر على متغيرات تخص القطاع المصرفي ،واإلقتصاد الكلي ،وسوق رأس المال ،والجدول ( )7-8يبين
المؤشرات الفرعية المستخدمة في مؤشر اإلستقرار المالي في البحرين ،حيث يتكون المؤشر من مجموعة من ثالثة
مؤشرات فرعية هي :مؤشر اإلستقرار المصرفي (تم تمثيله بثمانية متغيرات) ،ومؤشر اإلستقرار االقتصادي ( تم
تمثيله بستة متغيرات) ،ومؤشر سوق رأس المال ( تم تمثيله بمتغيرين) ،أي أن المؤشر الرئيسي يتكون من 16
متغير فرعي ،تم إحتسابها وتحليلها بصورة تاريخية خالل الفترة من  2008إلى .2019
يهدف مؤشر اإلستقرار المصرفي إلى تقييم المخاطر على إستقرار القطاع المصرفي ،من خالل التركيز على
مجموعة من مؤشرات السالمة المالية الرئيسية لمصارف التجزئة في البحرين .يتكون المؤشر اإلقتصادي أيضا
من مجموعة من المتغيرات التي قد يكون لها تأثير على اإلستقرار المالي ،ويستخدم مؤشر سوق رأس المال
متغيرات يمكن أن تلعب دورا حاسما في ضمان اإلستقرار المالي في البحرين.
أما فيما يخص منهجية إحتساب المؤشر ،فقد تم استخدام التطبيع التجريبي ( ،)Empirical normalizationمن
خالل تحويل المتغيرات ووزن كل مؤشر فرعي ،حيث تم إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي بالمعدل المرجح
للمؤشرات الفرعية الثالث :وزن مؤشر اإلستقرار المصرفي  50في المائة ،وزن مؤشر اإلستقرار اإلقتصادي
 37.5في المائة ،ووزن مؤشر سوق رأس المال  12.5في المائة.
جدول ( :)7-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى مصرف البحرين المركزي.
مؤشرات القطاع المصرفي
 كفاية راس المال نسبة كفاية رأس المالاألساسي.
نسبة القروض غير العاملةإلى إجمالي القروض.
 نسبة الموجودات السائلة إلىإجمالي الموجودات
 -نسبة القروض إلى الودائع.

الوزن
النسبي
%50

مؤشرات االقتصاد الكلي
نمو الناتج المحلي اإلجماليغير النفطي.
الجادي
الحساب(فائض/عجز) كنسبة من
الناتج القومي.
 االئتمان/القروض للقطاعالخاص كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي.
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الوزن
النسبي
%37.5

مؤشرات سوق رأس المال

الوزن النسبي

نسبة سعر األسهم إلىالعائد عليها (Price to
).Earnings Ratio
 نسبة القيمة السوقيةللسهم إلى الناتج المحلي
اإلجمالي.

%12.5

 نسبة العائد على حقوقالمساهمين.
 معدل نمو القروض المتعثرة نسبة المخصصات إلىالديون غير العاملة.

عرض النقد بمفهومهالمتوسط ن ٢كنسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي.
 التضخم.القروض للقطاع العقاري
كنسبة من اجمالي القروض.

فيما يخص قيمة مؤشر االستقرار المالي في البحرين ،فقد إنخفضت قيمة المؤشر في عام  ،2020وذلك بفعل أزمة
فيروس كورونا المستجد ،إذ بلغت قيمة المؤشر حوالي  0.426نقطة ،في حين بلغت قيمة المؤشر  0.545نقطة
و 0.619نقطة في عامي  2019و 2018على التوالي ،علما أن قيمة المؤشر بلغت  0.604نقطة و 0.482نقطة في
األعوام  2017و 2016على التوالي (شكل .)7-8
شكل ( :)7-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في البحرين خالل الفترة ()2020-2016

المصدر :مصرف البحرين المركزي

في الجمهورية التونسية ،يقوم البنك المركزي التونسي باحتساب مؤشر اإلستقرار المالي ،حيث يبلغ عدد المؤشرات
الفرعية المستخدمة  6مؤشرات فرعية :مؤشر متانة القطاع المالي ،مؤشر مخاطر النمو المفرط للئتمان ،مؤشر
مخاطر السيولة ،مؤشر مخاطر التركز ،مؤشر الخطر المعنوي ،مؤشر مخاطر اإلقتصاد الكلي ،اعتمادا على
المتغيرات المبينة تفاصيلها بالجدول (.)8-8
جدول ( :)8-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى البنك المركزي التونسي.
مؤشرات القطاع
المصرفي
مؤشر متانة القطاعالمصرفي
 مؤشر مخاطر النموالمفرط لالئتمانات
مؤشر مخاطر السيولة مؤشر مخاطر التركز مؤشر المخاطرالمعنوية

الوزن
النسبي
%77

مؤشرات االقتصاد الكلي
معدل نمو الناتج المحلياإلجمالي باألسعار الحقيقية
عجز الميزانية كنسبة منالناتج المحلي اإلجمالي
عجز الحساب الجاريكنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي
سعر الصرف الفعلياالسمي
تكوين رأس المال الثابتكنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي
االدخار الوطني كنسبة منالدخل المتاح
النقدية
األوراقالمتداولة
والمسكوكات

الوزن
النسبي
%10

مؤشرات سوق رأس
المال
مؤشر متانة السوقالمالي
مؤشر نمو قطاعالتوظيف
مؤسسات
الجماعي في األوراق
المالية
مؤشر مخاطر السيولةفي السوق المالية
مؤشر مخاطر تركزمؤسسات
أصول
التوظيف الجماعي في
األوراق المالية
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الوزن
النسبي
%6

مؤشرات أخرى
قطاع

 مؤشرااليجار المالي
 مؤشر قطاعالتأمين
 مؤشر قطاعالتمويل الصغير

الوزن
النسبي
%7

كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي
المعروض النقدي كنسبةمن الناتج المحلي اإلجمالي
الدين العمومي كنسبة منالناتج المحلي اإلجمالي
الدين الخارجي كنسبة منالناتج المحلي اإلجمالي
الشركات
توظيفاتالعمومية كنسبة من
االئتمان

أما منهجية إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي في تونس ،فيقوم البنك المركزي التونسي بإستخدام منهجية التطبيع
التجريبي أو ما يسمى بمنهجية إعادة القياس ( )Re-Scalingللمؤشرات الفرعية ،وذلك عن طريق طرح القيمة
الصغرى للمؤشر الفرعي من قيمة المؤشر ثم قسمة الناتج على مدى المؤشر الفرعي وفق المعادلة التالية:
))In=(I-Min(I))/(Max(I)-Min(I
حيث تمثل كل من  minو  Maxالقيمة الصغرى والقيمة العظمى للمؤشر الفرعي  Iو يمثل  Inقيمة المؤشر
المطبع.
أما فيما يخص قيمة مؤشر اإل ستقرار المالي في تونس ،فقد حافظت على تحقيق المستوى نفسه المسجل في عام
 ،2019وذلك بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد ،إذ بلغت قيمة المؤشر  0.57نقطة في عامي 2019
و ،2020في حين بلغت قيمة المؤشر حوالي  0.37نقطة في عام ( 2018شكل .)8-8
شكل ( :)8-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في تونس خالل الفترة ()2020-2016

المصدر :البنك المركزي التونسي

في المملكة العربية السعودية ،يضم مؤشر اإلستقرار المالي  25مؤشرا تم تجميعها تحت ثالث مؤشرات فرعية
(مؤشر القطاع المصرفي ،ومؤشر اإلقتصاد الكلي ،ومؤشر السوق المالية) .يعطى كل مؤشر فرعي وزنا يتناسب
مع حجم مساهمته في استقرار النظام المالي .بينما في داخل كل مؤشر فرعي يتم توزيع األوزان بالتساوي على كل
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المتغي رات .يتم جمع نتائج الثالث مؤشرات الفرعية للتوصل إلى نتيجة المؤشر الكلي .عندما يكون المؤشر الكلي
للستقرار المالي أعلى من الصفر ،فهذا يدل على إ ستقرار النظام المالي ،والعكس صحيح إذا انخفض المؤشر إلى
ما دون الصفر.
في هذا اإلطار ،يتكون مؤشر اإلستقرار المالي من  25مؤشر فرعي على النحو التالي:
-

مؤشر القطاع المصرفي (الوزن الترجيحي  45في المائة) :معدل كفاية رأس المال ،ونسبة القروض
المتعثرة ،واألصول السائلة إلى إجمالي األصول ،ونسبة تغطية السيولة ،ونسبة صافي رأس المال المستقر،
والعائد على األصول ،والمصاريف غير الفوائد إلى إجمالي الدخل ،وهامش الفائدة إلى إجمالي الدخل،
ونسبة القروض إلى الودائع ،و معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأذونات ساما.

-

مؤشر اإلقتصاد الكلي (الوزن الترجيحي  35في المائة) :معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي،
والحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،والدين الخارجي إجمالي األصول ،ومبادلة مخاطر االئتمان
( ،)Credit default swapومعدل التضخم في أسعار المستهلك ،وسعر الصرف اآلجل (،)Forward
وسعر الصرف الفوري ( ،)Spotومعدل نمو عرض النقود (ن ،)3وإئتمان القطاع العقاري إلى إجمالي
اإلئتمان.

-

مؤشر سوق رأس المال (الوزن الترجيحي  15في المائة) :نسبة ملكية األجانب ،ونسبة التغير في مؤشر
السوق السعودية ( ،)TASIونسبة السعر إلى العائد ،والقيمة السوقية (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي) ،وتذبذب مؤشر السوق.

-

مؤشرات أخرى (الوزن الترجيحي  5في المائة) :فجوة اإلئتمان الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

في جمهورية العراق ،يقوم البنك المركزي العراقي بإحتساب مؤشر اإلستقرار المالي سنويا بناء على مؤشرات
مصرفية فقط ،وهذه المؤشرات هي نسبة كفاية رأس المال ،وجودة الموجودات ،والربحية ،وجودة السيولة ،ومخاطر
الصرف األجنبي ،والتركزات المصرفية .وتعتمد منهجية اإلحتساب على تحويل بيانات المتغيرات الى قيم معيارية
بواسطة الصيغة اآلتية:
𝑛𝑖𝑀𝐴−
𝑆.𝐷.

=Z

علما أن :)A( :تمثل القيم الحقيقية لبيانات المؤشر الفرعي ،و( :)Minتمثل القيمة الصغرى للبيانات ،و(:)S.D.
تمثل قيمة اإلنحراف المعياري ،و( :)Zتمثل القيمة المعيارية للمتغير.
إستنادا الى هذه الطريقة فإن قيمة المؤشر التجميعي ستتراوح بين الصفر وما النهاية ( ،)∞ - 0كلما إقتربت قيمة
المؤشر التجميعي من الصفر ،يعني ذلك مخاطر أكبر وإستقرار أقل ،في حين ابتعاد تلك القيمة من الصفر يشير
الى مخاطر أقل وزيادة في مستوى اإلستقرار المصرفي .وقد تم تحديد أوزان متساوية للمتغيرات الخاصة
بالمؤشرات الفرعية الست المذكورة سابقا ،إذ أن استخدام هذه الطريقة في منح األوزان يعكس األهمية المتساوية
لجميع المؤشرات الفرعية الداخلة في قياس المؤشر التجميعي للستقرار المصرفي في العراق ،علما أنه يوجد
أساليب مختلفة في منح األوزان مثل تقديرات الخبراء.
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بعد الخطوة السابقة ،يتم جمع القيم المعيارية الموزونة ( )Weightedللمتغيرات لغرض الحصول على قيم
للمؤشرات الفرعية ( ،)Sub-Indexعلى سبيل المثال يتم جمع نسبة (صافي القروض المتعثرة  /رأس المال)
ونسبة (القروض المتعثرة  /إجمالي الموجودات) للحصول على المؤشر الفرعي لجودة الموجودات.
أخيرا يتم حساب المتوسط للم ؤشرات الفرعية لغرض الحصول على المؤشر التجميعي للستقرار المصرفي في
العراق وفق الصيغة اآلتية:
𝟐
𝟐
𝟐
𝟑
𝟐
𝟏∑
𝟔𝒁 1 𝒁𝟏+ ∑1 𝒁𝟐+ ∑1 𝒁𝟑+ ∑1 𝒁𝟒+ ∑1 𝒁𝟓+ ∑1

𝑵

علما أن:

= BSI

 :BSIتمثل المؤشر التجميعي للستقرار المصرفي في العراق .Banking Stability Index
 : Z1-Z6تمثل قيم المؤشرات الفرعية .Sub-Index
 :Nتمثل عدد المتغيرات المستخدمة.
فيما يخص قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في العراق ،فقد تحسنت في عام  2019لتبلغ  0.593نقطة ،في حين بلغت
قيمته في عامي  2018و 2017إذ بلغت  0.586و 0.420على التوالي ،مقابل  0.478في عام ( 2016شكل -8
.)9
شكل ( :)9-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في العراق خالل الفترة ()2019-2015

المصدر :البنك المركزي العراقي

في دولة فلسطين ،يتم إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي ويتم حاليا التخطيط لنشره ربعيا ،حيث تم تعديل المتغيرات
بما يضمن أن الزيادة (أعلى قيمة) لجميع المتغيرات تعكس تحسنا في اإلستقرار المالي ،في حين أن النقص يعني
تراجعا في اإل ستقرار المالي ،ومن أجل تجميع البيانات في مؤشر واحد تم تطبيع البيانات باستخدام طريقتين :التطبيع
التجريبي ( )Empirical Normalizationوالتطبيع اإلحصائي ( .)Statistical Normalizationبعد ذلك يتم
احتساب قيمة المؤشرات الفرعية ،باستخدام المعدل المرجح للمتغيرات التي تم تطبيعها ،مع األخذ بعين اإلعتبار
األهمية النسبية للمؤشرات عند تحديد األوزان الترجيحية .وقد أظهرت البيانات تراجع قيمة مؤشر اإلستقرار المالي
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في فلسطين من  0.52نقطة في العام  ،2018إلى  0.35نقطة في العام  ،2019على خلفية التراجعات التي أصابت
كافة المؤشرات الفرعية ،وخاصة مؤشري القطاع المصرفي واإلقتصاد الحقيقي ،خاصة في ظل التطورات
السياسية والظروف الصعبة التي شهدها العام  ،2019من وقف لتحويل إيرادات المقاصة (المصدر الرئيس لتمويل
مالية الحكومة) وتراجع المنح والمساعدات الخارجية ،إضافة إلى تباطؤ النمو االقتصادي ليبلغ نحو  0.9في المائة
خالل العام  ،2019مقارنة بنحو  1.2في المائة خالل العام السابق.
وبالرغم من التراجع الذي أصاب المؤشر خالل العام  ،2019إال أنه ال يزال يعكس درجة جيدة من اإلستقرار
للنظام المالي في فلسطين ،آخذين بعين اإلعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني والتطورات اإلقتصادية وأثرها على
اإل ستقرار المالي .وبالمقارنة مع بعض الدول األخرى التي طورت مثل هذا المؤشر ،فإن فلسطين ال تزال تتميز
بقطاع مالي سليم ومستقر.
جدول ( :)9-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى سلطة النقد الفلسطينية.
مؤشرات أداء القطاع
المصرفي
 معدل كفاية رأس المال. نسبة إجمالي القروضغير العاملة إلى إجمالي
القروض.
 نسبة التغطية. نسبة األصول السائلةإلى المطلوبات قصيرة
األجل.
 نسبة األصول السائلة إلىإجمالي األصول.
 صافي هامش الفائدة إلىإجمالي الدخل.
 العائد على الموجودات. العائد على حقوق الملكية. الرافعة المالية. المصاريف التشغيلية إلىإجمالي الدخل.

الوزن
النسبي
%55.6

مؤشرات اإلقتصاد
الكلي
 معدل نمو الناتجالمحلي الحقيقي.
 معدل التضخم العام.نسبة عجز الموازنةإلى الناتج المحلي
اإلجمالي.
 نسبة العجز فيالحسالب الجاري إلى
الناتج المحلي اإلجمالي.
 نسبة الدين الحكوميإلى الناتج المحلي
اإلجمالي.

الوزن
النسبي
%27.8

مؤشرات تطور
األسواق المالية
 تطور األسواقالمالية نسبة رأس
المال السوقي إلى
المحلي
الناتج
اإلجمالي.
نسبة التقلبات فيالبورصة.

الوزن
النسبي
%11.1

مؤشرات أخرى
قطاع
مؤشرالتأمين (نسبة رأس
المال على إجمالي
الموجودات).

شكل ( :)10-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في فلسطين خالل الفترة ()2019-2015

المصدر :سلطة النقد الفلسطينية.
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الوزن
النسبي
%5.5

في دولة قطر ،ال يوجد مؤشر إستقرار مالي ،إنما يتم إعداد مؤشر اإلستقرار المصرفي ونشره من خالل
تقاريراإلستقرار المالي السنوية ،ومؤشر اإلستقرار المالي المصرفي هو مؤشر مركب أعد على أساس خمسة
مؤشرات فرعية وهي :مؤشر الهشاشة ،ومؤشر عدم الكفاءة ،ومؤشر الصالبة ،ومؤشر السيولة ،ومؤشر الربحية.
علما أن هذه المؤشرات هي :نسبة صافي القروض غير العاملة ،ورأس المال إلى الموجودات ،والموجودات السائلة
إلى إجمالي الموجودات ،والعائد على متوسط الموجودات ،ونسبة التكلفة إلى الدخل.
في جمهورية مصر العربية ،يقوم البنك المركزي باحتساب مؤشر اإلستقرار المالي باستخدام منهجية التطبيع
التجريبي ،ونشره بشكل سنوي ،ويتم اإلعتماد على  4مؤشرات فرعية إلحتساب المؤشر حسب ما هو موضح
بالجدول ( ،)10-8وقد بلغت قيمة المؤشر العام للستقرار المالي في مصر  0.53نقطة في عام ( 2020شهر
مارس) ،علما أنها بلغت حوالي  0.60نقطة و 0.52نقطة في عامي  2018و 2017على التوالي (شكل .)10-8
وقد شهد مؤشر اإلستقرار المالي تراجعا في مارس  2020كما سبق أن أشرنا ،وذلك نتيجة لتبعات جائحة كورونا
على اإلقتصاد ات واألنظمة المالية العالمية ،وهو ما انعكس على مؤشر المناخ العالمي ،حيث سجل معظم الشركاء
التجاريين لمصر معدالت نمو سالبة للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،كما شهد مؤشر األسواق المالية انخفاضا
بشكل ملحوظ نتيجة لل ضطرابات التي شهدتها األسواق المالية الناشئة ومن بينها مصر وخروج رؤوس األموال
األجنبية ،وهو ما أدى إلى إرتفاع كل من أسعار مبادلة مخاطر االئتمان ومؤشر تقلبات العائد للبورصة المصرية،
باإلضافة الي اإلنخفاض الملحوظ في نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي.
هذا ولم يظهر تأثير جائحة كورونا على مؤشرات اإلقتصاد المحلي ،حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بشكل طفيف ليسجل  5في المائة خالل الفترة يناير/مارس  ،2020/2019وكذلك إنخفض مؤشر نسبة
صافي اإلحتياطات الدولية إلى الدين الخارجي قصير األجل .كما إستمر القطاع المصرفي في التمتع بمؤشرات
سالمة مالية جيدة ،حيث شهد كل من نسبة صافي األرباح إلى حقوق المساهمين ونسبة القروض غير المنتظمة إلى
إجمالي القروض ،ونسبة السيولة بالعملة المحلية ومعدل كفاية رأس المال تحسنا في مارس  ،2020بينما شهدت
نسبة السيولة بالعملة األجنبية انخفاضا طفيفا ،األمر الذي مكن القطاع المصرفي من مواجهة وإمتصاص العديد من
الصدمات وإحتواء تداعياتها.
شكل ( :)11-8قيمة مؤشر اإلستقرار المالي في مصر خالل الفترة ()2020-2016

المصدر :البنك المركزي المصري.
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جدول ( :)10-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى البنك المركزي المصري.
الوزن
النسبي
%38

مؤشرات أداء القطاع
المصرفي
معدل كفاية رأس المال. نسبة إجمالي القروضغير المنتظمة إلى إجمالي
القروض.
 نسبة التغطية. نسبة السيولة بالعملةوالعمالت
المحلية
األجنبية.
 نسبة المصروفاتاإلدارية إلى صافي
إيرادات النشاط.
 نسبة صافي األرباح إلىحقوق المساهمين.
 نسبة التركز في جانباألصول ألكبر  5بنوك.

مؤشرات اإلقتصاد
الكلي
 معدل نمو الناتجالمحلي الحقيقي.
 معدل التضخم العام.نسبة االئتمان الخاص.نسبة عجز الموازنة. نسبة الدين العامالمحلي.
المعامالت
ميزانالجارية إلى الناتج
اإلجمالي
المحلي
اإلسمي.
صافي
نسبةاالحتياطات األجنبية إلى
الدين الخارجي قصير
األجل.

الوزن
النسبي
%33

مؤشرات تطور
األسواق المالية
 تطور األسواقالمالية نسبة رأس
المال السوقي إلى
المحلي
الناتج
اإلجمالي.
نسبة التقلبات فيالبورصة المصرية.
 نسبة القيمة السوقيةللسهم إلى العائد على
األسهم.
مؤشر مبادلة مخاطراإلئتمان.

مؤشرات أخرى

الوزن
النسبي
%19

 مناخ االقتصاد العالمي(معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي).
 معدالت التضخمالتجاريين
للشركاء
لمصر
الرئسيين
العربية
(اإلمارات
والصين،
المتحدة،
المتحدة،
والمملكة
المتحدة
والواليات
وتركيا،
األمريكية،
وألمانيا،
والسعودية،
وفرنسا،
وسويسرا،
وإيطاليا وروسيا).

الوزن
النسبي
%10

في المملكة المغربية ،تم إحتساب مؤشر اإلستقرار المالي للمغرب على أساس سنوي للفترة 2007ـ .2019يتكون
هذا المؤشر من  30متغير (انظر الجدول أدناه) تغطي ست مكونات رئيسية ( )1تطوراألسواق المالية ( )2تطورات
اإلقتصاد الكلي ( )3نقاط ضعف المؤسسات المالية ( )4نقاط ضعف الوكالء غير الماليين ( )5سوق العقارات ()6
نقاط الضعف في البنية التحتية للسواق المالية (جدول .)11-8
جدول ( :)11-8مكونات مؤشر اإلستقرار المالي لدى بنك المغرب.




ـ القيمة السوقية
للسهم الى العائد
األسهم
على
في
المدرجة
بورصة الدار
البيضاء
ـ فرق سعر
الفائدة (الدائن /
المدين)
ـ تذبذب سعر
الصرف
ـ تذبذب سعر
على
الفائدة
سندات الخزينة
(عشر سنوات)



د



ـ نمو الناتج المحلي
اإلجمالي
ـ فجوة نسبة اإلئتمان
إلى الناتج المحلي
اإلجمالي
ـ معدل التضخم
ـ عجز الحساب الجاري
كنسبة من الناتج
المحلي
اإلجمالي
ـ عجز الميزانية كنسبة
من الناتج المحلي
اإلجمالي
ـ االحتياطيات االجنبية
كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي

 ض ف  ؤ

 ض ف
ءغ 



القطاع المصرفي
ـ نسبة كفاية رأس المال
ـ نسبة القروض غير العاملة إلى
إجمالي القروض
ـ األصول السائلة  /االلتزامات
قصيرة األجل
ـ العائد على األصول
ـ نسبة القروض إلى الودائع
قطاع التأمين
ـ صافي الدخل  /رأس المال الخاص
ـ صافي مبلغ المطالبات  /األقساط
ـ تغطية االلتزامات الفنية حسب
األصول التمثيلية
ـ المكاسب غير المحققة  /األصول
التمثيلية
ـ معدل تغطية هامش المالءة المالية

ــ فجوة نسبة
ديون األسر إلى
الناتج المحلي
اإلجمالي
ـ فجوة نسبة الدين
إلى الشركات
غير المالية إلى
الناتج المحلي
اإلجمالي
ـ فجوة نسبة ديون
إلى
الخزينة
الناتج المحلي
اإلجمالي





ـ معدل نمو
أسعار
مؤشر
العقارات
القروض
ـ
العقارية كنسبة
إجمالي
من
القروض
ـ معدل نمو
االئتمان العقاري

 ض ف 
 أل 




ـ نسبة التعويض
ـ معدل التركيز
ـ معامل تدفق السيولة
ـ معدل توفر النظام
الفني

من جانب آخر ،بعد تحديد المتغيرات التي سيتم إدراجها في مؤشر اإلستقرار المالي العام ،تم عكس عالمات سلسلة
البيانات التي تشير قيمتها السلبية إلى إرتفاع لخطر نظامي ما (مثال :رصيد الميزانية ،الرصيد الجاري) .بعد ذلك
تم توحيد المؤشرات من أجل إعادة القيم إلى فاصل [ ]0،1وذلك عن طريق طرح القيمة الصغرى للمؤشر من قيمة
المؤشر في كل سنة وتقسيمها على مدى المؤشر.
في هذا اإلطار ،يعطى نفس الوزن للمؤشرات مع مراعاة عدد المؤشرات المدمجة في كل مؤشر فرعي .على سبيل
المثال ،يحتوي مؤشر تطور األسواق المالية على  4مؤشرات ،وبالتالي فإن الوزن المخصص لها يساوي .30/4
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باإلضافة إلى ذلك ،يتم حساب مؤشر نقاط الضعف في القطاع المالي من خالل تجميع المؤشرات الفرعية "القطاع
المصرفي" و "قطاع التأمين" عن طريق تعيين األوزان وفقا لحصتها في إجمالي أصول النظام المالي ،أي  86في
المائة و 14في المائة على التوالي .
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= ISF

تختلف األوزان النهائية المنسوبة إلى المؤشرات الفرعية عن بعضها البعض ،إذ أن أهم األوزان نسبت إلى مؤشر
" نقاط ضعف المؤسسات المالية" ومؤشر "التطورات اإلقتصاد الكلي" حيث أن كل منها يغطي عددا كبيرا من
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

يعتمد تفسير تطور مؤشر اإلستقرار المالي كمؤشر مبكر للمخاطر النظامية على القيمة التي يسجلها في كل فترة.
كلما اقترب المؤشر إلى  ،0يعتبر النظام المالي مرنا ،في حين يتم اعتبار أن المخاطر النظامية تتراكم وتهدد
اإلستقرار المالي عندما تقترب قيمة المؤشر من .1
فيما يخص نتائج اإلحتساب ،فقد كشف هذا المؤشر أن المخاطر المحيطة باإلستقرار المالي كانت معتدلة خالل
الفترة (2016ـ ،)2019بمتوسط قيمة  0.40نقطة .تتماشى هذه النتائج مع تقييم اإلستقرار المالي المحصل عليه
بواسطة خريطة المخاطر النظامية ،إذ تعكس غياب أزمة مالية في المغرب خالل السنوات األخيرة .فيما يخص
فترة ما قبل عام  ،2016لوحظ أيضا أن هناك بعض التوترات التي نشأت بين عامي  2010و ،2012بما في ذلك
ارتفاع أسعار العقارات والتضخم وتوسع عجز الحساب الجاري مما أدى إلى إرتفاع المؤشر إلى  0.53نقطة في
المتوسط .تباطأ المؤشر قليال بين خالل الفترة ( )2019-2016نظرا لتراجع المخاطر المتعلقة بسوق العقارات
وبمواطن الضعف لدى الوكالء غير الماليين ،وكذلك التطور اإليجابي في األسواق المالية.
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• المصدر :بنك المغرب

الخالصة
فــي ضــوء مــا تقــدم ،ســاهمت جهــود المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد العربيــة فــي تخفيــف حــدة أزمــة
فيـــروس كورونـــا علـــى القطـــاع المصـــرفي ،إذ أن تطبيـــق القطـــاع المصـــرفي العربـــي لمتطلبـــات بـــازل III
والمعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـ ـة رقـــم  ،9إنعكســـت إيجابـــا علـــى مؤشـــرات القطـــاع المصـــرفي ،حيـــث
ســاهمت برفــع قيمــة مؤشــر االســتقرار المــالي فــي الــدول العربيــة خــالل عــامي  2018و 2019مــن جهــة،
وخففــت مــن حــدة تــأثر المؤشــر بجائحــة فيــروس كورونــا خــالل عــام  2020مــن جهــة أخــرى ،وذلــك فــي
ضــوء أن متطلبـــات رأس المــال والســـيولة وفــق معيـــار بــازل  IIIتعـــد أداتــين هـــامتين تعــززان مـــن قـــدرة
البنــوك علــى تحمــل الصــدمات الماليــة واإلقتصــادية والمخــاطر المرتفعــة والتــي مــن الممكــن أن تتعــرض
لهــا .كــذلك أبــرزت نتــائج تحليــل المؤشــر ،اإلهتمــام الواضــح بــالمالءة الماليــة مــن قبــل الســلطات اإلشــرافية
لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة علــى ســالمة المراكــز الماليــة للبنــوك .حيــث تقــيس متطلبــات رأس المــال والســيولة،
قدرة البنك على إستيعاب الخسائر مما ينعكس إيجابا على سالمة ومتانة الوضع المالي للبنك.
كمــا يتبــين مــن خــالل نتــائج تحليــل مؤشــر اإلســتقرار المــالي فــي الــدول العربيــة ،وجــود توجــه عــام فــي الــدول
العربيـــة نحـــو تبنـــي سياســـات إحترازيـــة متحفظـــة أســـهمت فـــي تعزيـــز االســـتقرار المـــالي فـــي فتـــرة أزمـــة
فيــروس كورونــا المســتجد .كمــا عكســت نتــائج المؤشــر متانــة ومرونــة القطــاع المصــرفي العربــي وقدرتــه
علــى إســتيعاب الصــدمات الماليــة المحتملــة ،بــالرغم مــن عــدد مــن المخــاطر والتحــديات .كمــا أظهــرت نتــائج
تحليــل فجــوة اإلئتمــان للقطــاع المصــرفي العربــي وجــود تراجــع بقيمــة المؤشــر ،وذلــك بســبب ارتفــاع حجــم
التســهيالت اإلئتمانيــة الموجهــة للقطــاع الخــاص مــن جهــة ،وتراجــع النشــاط االقتصــادي مــن جهــة أخــرى،
ويعــزى الســبب فــي ارتفــاع حجــم اإلئتمــان الموجــه للقطــاع الخــاص بســبب ارتفــاع الطلــب علــى اإلئتمــان مــن
قبل القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.
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مــن جانــب آخــر ،تبــين مــن خــالل مــا تــم تحليلــه فــي هــذا الفصــل ،وجــود إهتمــام متزايــد لــدى الــدول العربيــة
لتطــوير مقيــاس كمــي يعبــر عــن حالــة النظــام المــالي وســالمته كمؤشــر اإلســتقرار المــالي الكلــي ،وبمــا يســهل
مــن عمليــة المقارنــة بــين الــدول وتحليــل حالــة االســتقرار المــالي عبــر الــزمن ،علمــا انــه مــن الممكــن ان
تختلــف المنهجيــات مــن دولــة إلــى أخــرى حســب طبيعــة النظــام المــالي والبيئــة االقتصــادية لتلــك الــدول.
وبــالرغم مــن التحــديات التــي تواجــه اقتصــادات الــدول العربيــة ،إال أن مؤشــر اإلســتقرار المــالي لــديها حــافظ
علــى مســتويات جيــدة ،حيــث بينــت نتــائج التحليــل أن القطــاع المــالي بشــكل عــام فــي الــدول العربيــة ســليم
ومتــين ومســتقر بدرجــة كبيــرة .مــن جانــب آخــر تبــرز أهميــة قيــام المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد
العربيــة التــي لــم تقــم بعــد بتطــوير منهجيــة احتســاب لمؤشــر االســتقرار المــالي فــي دولهــا ،بــأن تحــذو حــذو
المصــارف المركزيــة األخــرى ،حيــث إن مؤشــر اإلســتقرار المــالي يعبــر عــن واقــع اإلســتقرار المــالي فــي
أي دولــة بشــكل يــربط بــين المخــاطر الماليــة واإلقتصــادية .أمــا فيمــا يخــص المصــارف المركزيــة التــي قامــت
بتطبيـــق منهجيـــة إحتســـاب لمؤشـــر اإلســـتقرار المـــالي ،فيجـــب أن تســـعى إلـــى تطـــوير المؤشـــر باســـتمرار
وتقيــيم المتغيــرات الفرعيــة المحتســبة فيــه بــين الحــين واآلخــر ،أخــذا باإلعتبــار التطــورات الحاصــلة فــي
القطاع المالي والبيئة اإلقتصادية واإلستثمارية.
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الفصل التاسع
تدا يات ت ير الم اخ وال وارث الطبيعية ل اإلستقرار المالي
أصبحت الكوارث الطبيعية وتحديات التغير في المناخ من حيث أثرها على اإلستقرار المالي ،أحد المواضيع التي
تحظى باهتمام السلطات الرقابية في مختلف دول العالم .إدراكا لذلك وبسياق إدارة المخاطر المؤثرة على اإلستقرار
المالي ،قام صندوق النقد الدولي بتصنيف المخاطر المرتبطة بالمناخ المؤثرة على القطاع المصرفي واإلستقرار
تحول ) ."(Transition Riskتشمل المخاطر
المالي إلى نوعين" :مخاطر مادية ) "(Physical Riskو"مخاطر ُّ
المادية تلك المرتبطة بحدوث كوارث طبيعية ،تؤدي إلى خسائر في الممتلكات واألصول والبنى التحتية ،بما ينعكس
سلبا على المالية العامة والقطاعات المالية والتأمين واألفراد والشركات .فعلى سبيل المثال ،يتأثر قطاع التأمين سلبا
بسبب زيادة التكاليف ألثر الكوارث الطبيعية على اإللتزامات (زيادة في تعويضات الممتلكات والضحايا) واألصول
(خسائر اإلستثمار في العقارات أو ملكية الشركات التي تتأثر بأحداث مرتبطة بتغيُّر المناخ) .أما فيما يخص مخاطر
التحول ،فتتمثل الخسائر المالية المحتملة الناجمة عن تدني قيمة اإلستثمارات كنتيجة لمكافحة تغيُّر المناخ أو تحول
أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى منتجات وتقنيات أخرى أكثر كفاءة ،واإلنتقال من إقتصاد كثيف الكربون إلى
إقتصاد منخفض الكربون.
في نفس السيـاق ،تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الخسائر المرتبطة باألضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية
والتغير بالمناخ تضاعفت أربع مرات منذ الثمانينيات ،حيث إرتفعت من  50مليار دوالر سنويا في الثمانينيات إلى
نحو  200مليار دوالر خالل العقد الماضي .كما تشير دراسات عديدة عن التغيرات في المناخ إلى أن إرتفاع
درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة عنها ،يتوقع أن يؤدي إلى تباطؤ النمو اإلقتصادي العالمي والتأثير
سلبا على أداء األسواق المالية .كذلك األصول المالية غير المصرفية البالغ قيمتها  143تريليون دوالر وفقا لمجلس
اإلستقرار المالي ،قد تتأثر سلبا بظاهرة اإلحتباس الحراري .تشير دراسة لكلية لندن للقتصــاد إلى أنه في حال
ارتفاع درجات الحرارة درجتين ونصف مئوية بحلول نهاية القرن الحالي ،فإن حوالي  5.2تريليون دوالر من
األصول المالية ستكون مهددة .وتوقعت نفس الدراسة وصول نسبة األصول المالية المعرضة للخطر إلى  0.5في
المائة من إجمالي األصول المالية بحسب أكثر الفرضيات تفاؤال في الدراسة ،وإلى  17في المائة بحسب الفرضية
األكثر تشاؤما.
في هذا اإلطار ،لقياس مدى تأثير المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على االستقرار المالي،
أعدت بعض الدول اختبارات األوضاع الضاغطة لقياس مدى المتانة المالية في مواجهة تأثيرات المخاطر المناخية.
تستهدف اختبارات األوضاع الضاغطة رصد حاالت حدوث صدمة مالية شاملة بسبب تداعيات تغير المناخ،
كحدوث انخفاض مفاجئ في النمو االقتصادي أو هبوط كبير في أسعار العقارات.
من جانب آخر ،تقيس اختبارات األوضاع الضاغطة مدى قدرة المؤسسات المالية ،كالبنوك وشركات التأمين ،على
مواصلة تقديم الخدمات المالية حتى في ظل أسوأ الفرضيات .وسيوفر إضافة العوامل المناخية إلى المنهجية الحالية
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إلختبارات األوضاع الضاغطة ،فرضيات لتأثيرات محتملة ،تساهم في بلورة الدول بجميع قطاعاتها الحكومية
والخاصة لتدابير إحترازية تالئم ظروفها ،بالتالي االستعداد لمواجهة الصدمات المالية المحتملة التي يمكن أن تنشأ
عن أخطار تغيرات المناخ.
كما شملت اإلختبارات المخاطر المادية الناجمة عن األضرار التي تصيب الممتلكات ،والمخاطر اإلنتقالية الناجمة
عن تغير السياسات والتقنيات بما يؤثر على عملية االنتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون ،وأثر ذلك على
اإلستقرار المالي .كذلك تضمنت اإلختبارات إفتراض حدوث كوارث طبيعية (كحدوث إعصار يسبب خسائر في
الممتلكات ويضر بالسياحة) .تتحقق الخسائر المباشرة من خالل دمار األصول والممتلكات الضامنة أو انخفاض
قيمتها ،مما يؤثر على قيمة انكشافات المؤسسات المالية تجاه الشركات واألسر .في بعض الدول ،تجاوز مجموع
الخسائر اإلقتصادية  200في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومثال ذلك ما حدث في إعصار "ماريا" الذي
ضرب جمهورية الدومينيكان في عام .2017
قامت العديد من المصارف المركزية (مثل بنك إنجلترا) بإجراء إختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات
متعددة تقيس أثر تغير المناخ على مقومات اإلستقرار المالي .في ضوء ما تقدم ،تبرز أهمية إهتمام صانعي السياسات
اإلقتصادية في دولنا العربية ،بوضع اآلليات والمنهجيات المناسبة التي تمكنها من رصد المخاطر المتصلة
بالكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على االستقرار المالي ،من خالل تصميم إختبارات أوضاع ضاغطة تقيس أثر
التهديدات المناخية على القطاع المالي.
سيتم في هذا الفصل تسليط الضوء على تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي ،ومن ثم
التطرق إلى تجارب الدول العربية بالخصوص.
شكل ( :)1-9الخسائر المادية ) (Physical Riskالناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية على مستوى العالم*

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

** تشمل األحداث المناخية :األ حداث الناجمة عن التغير التراكمي في الطقس في فترات زمنية طويلة ،مثل ذوبان الجليد في القطبين،
ارتفاع درجة حرارة األرض .أما أحداث الطقس فتشمل :األحداث المفاجئة اأو الناجمة عن األحوال الجوية بفترة قصيرة من الزمن
مثل حدوث :عواصف مطرية أو ثلجية ،جفاف ،أعاصير ،حرائق .بالنسبة للحداث الهيدرولوجية فنذكر منها :اإلنهيارات الجليدية
والفيضانات .فيما يخص األحداث الجيوفيزيائية فتشمل :الزالزل والبراكين ،واإلنزالقات األرضية ،والتسونامي.
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تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي
يمثل تغير المناخ تح ٍد جديد أمام صانعي السياسات االقتصادية في مختلف أنحاء العالم ،وقد تضمنت العديد من
الدراسات التأثيرات المحتملة إلرتفاع درجة حرارة األرض على القطاعات اإلقتصادية والمالية ،حيث أن جميع
المناطق الحرارية ستكون عرضة لتحوالت جذرية ستمتد آثارها إلى الجانب الصحي واإلجتماعي ،خاصة بالنسبة
للدول النامية ،والتي تركز أنشطتها اإلقتصادية على الزراعة ،حيث يعتبر قطاع الزراعة أشد القطاعات تأثرا
بالتداعيات المتسارعة للتغير المناخي.
ال بد من اإلشارة إلى أن لتغير المناخ عدة قنوات انتقال لمخاطر أخرى ،منها :تواتر موجات األوبئة والهجرة وتحول
مسارات التجارة العالمية ،والتي يصعب تجنب تأثيرها خاصة على المدى البعيد أيا كانت الدولة أو المنطقة.
أما على مستوى المنطقة العربية ،فقد أصبحت المعدالت القياسية لدرجات الحرارة ،والظواهر المناخية الجامحة
كالجفاف والسيول ،واقعا جديدا ومألوفا في العالم العربي ،كما ينتظر أن تزداد هذه التقلبات حدة على مدى الخمسين
عاما القادمة وأن يشهد المناخ بالبلدان العربية تقلبات غير مسبوقة.
وقد ازداد إدراك صناع السياسات للنعكاسات الهامة لتغير المناخ على القطاع المالي ،فهو يؤثر من خالل قناتين
رئيستين كما سبق أن ذكرنا ،تتمثل األولى في المخاطر المادية الناتجة عن األضرار التي تلحق بالممتلكات والبنية
التحول التي تنشأ عن إتباع سياسات مناخية جديدة تهدف إلى
التحتية واألراضي .أما القناة الثانية فتتمثل في مخاطر
ّ
التخفيض في اإلنبعاثات الحرارية وتؤثر بشكل رئيس على سياسات اإلنتاج القديمة ،خاصة اإلعتماد المتزايد
للتقنيات الصديقة للبيئة على مستوى الطلب باألسواق ،وعلى مستوى سلوك اإلستهالك لدى األفراد والدول التي
تحاول التكيف مع إقتصاد منخفض الكربون ،مما سيؤدي الى تعديل أسعار األصول المرتبطة بالقطاعات المتسببة
في إنبعاثات الكربون .وينتظر أن تهدد هذه المخاطر اإلستقرار المالي إذا لم يتم تقديرها واإلعداد لها بالشكل الجيد
لمواجهة الخسائر المادية التي يمكن أن تنتج عنها.
شكل ( :)2-9المخاطر الناشئة عن تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية

المصدر :فريق عمل اإلستقرار المالي في الدول العربية
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من جهة ثانية ،يمكن أن تترابط المخاطر المادية واإلنتقالية (التحول) التي يتعرض لها اإلستقرار المالي ،حيث أن
تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تؤثر سلبا على مجموعة متنوعة من الشركات والقطاعات والمناطق الجغرافية
بطريقة شديدة الترابط ،مما يضخم وقع هذه المخاطر على النظام المالي.
تكمن صعوبة تحليل المخاطر المناخية وتقييمها في كونها تتطلب قدرة تنبؤ عالية لتداعيات التغيرات المناخية في
المستقبل ،مع األخذ في اإلعتبار عوامل أخرى مالية وإقتصادية وتنظيمية يصعب تكهنها ،خاصة مع ضعف البيانات
المتوفرة حول اآلثار االقتصادية للتحوالت المناخية .إذ يمكن أن تؤدي إستجابة سياسية مفاجئة وغير متوقعة لتغير
المناخ إلى تقليل المخاطر المادية ،ولكنها ستؤدي إلى تعديل غير منظم للقتصاد منخفض الكربون الذي قد يجسد
بعض مخاطر التحول على المدى القصير .على العكس من ذلك ،فإن تجنب أو تأجيل مثل هذا التعديل سيؤدي الى
مواصلة اإلنبعاثات وإمكانية حدوث المخاطر المادية.
يتضح مما سبق ،أهمية وضرورة التعمق في دراسة مسألة تبعات التحوالت المناخية على المخاطر المالية ،وذلك
للتحض ير لمواجهة هذه المخاطر وللعمل على الحد من مخلفاتها عبر اعتماد السياسات استباقية واتخاذ اإلجراءات
الضرورية واإلنخراط في الجهود العالمية للحد من أخطار هذه الظاهرة.
في هذا اإلطار ،سيتم فيما يلي تحليل تداعيات التغيرات المناخية على المستوى االقتصادي وآثارها المالية المحتملة
لتعزيز الوعي بهذه المسألة ،واإلعداد الجيد لها باعتماد توجهات إستراتيجية للحاطة بالمخاطر المناخية مع تقديم
لمحة عن أهم المبادرات العالمية في هذا المجال .ومن ثم سيتم تقديم بعض التجارب العربية في مجال التعامل مع
الكوارث الطبيعية والتحوالت المناخية ودعم التحوالت االقتصادية الهادفة إلى التخفيض من االنبعاثات الحرارية.
المخاطر اإلقتصادية والمالية الناجمة عن التغيرات المناخية
سجلت درجات الحرارة على المستوى العالمي إرتفاعا يقدر بـ  1.1درجة مئوية مقارنة بمستوياتها قبل فترة
التحوالت الصناعية .وقد أجمع العلماء أن هذا التغيير نتج عن اإلنبعاثات الغازية التي ال يزال يتسبب فيها العنصر
البشري .وتتراوح األضرار الناتجة عن التغيرات المناخية بين أضرار حادة ،تنجم عن العواصف والفيضانات
وموجات الحر وموجات البرد وحرائق الغابات والزالزل وغيرها ،وأخرى مزمنة مثل التي تنتج عن الجفاف
وإرتفاع مستوى سطح البحر وإنجراف السواحل وتقلص مستوى الجليد والثلوج ،وهي مخاطر دائمة ينتظر أن ينتج
عنها خسائر بشرية ومادية والنشاط اإلقتصادي وبالتالي ستؤثر حتما على أداء القطاع المالي.
وقد قدرت األضرار المباشرة على مدار العقد الماضي للكوارث الطبيعية بما يناهز  1.3تريليون دوالر أمريكي
سنويا (أو حوالي  0.2في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي) .وفي حال تواصلت اإلنبعاثات الغازية في
النسق الحالي فسوف تبلغ درجة اإلحتباس الحراري ما بين  3.2و 5.0درجة مئوية بحلول عام  .2100ولن تقتصر
نتائج ذلك على إرتفاع درجات الحرارة فحسب ،بل سينتج عنها أيضا تغيير في مستويات هطول األمطار والرطوبة
وزيادة وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية وتأثيرات بيئية األخرى ،مثل تحمض المحيطات ،أو إرتفاع منسوب المياه

232

بسبب توسع البحار وذوبان الجليد .هذه التغيرات المناخية ونتائجها على البيئة من المرجح أن تؤثر على العديد من
األنشطة البشرية ،وخاصة االقتصادية.
أ -آثار الكوارث الطبيعية على النظام المالي
تؤثر المخاطر المتعلقة بالمناخ أيضا على كيفية إستجابة النظام المالي للصدمات ،إذ يمكن أن تؤثر هذه الصدمات
على حركة أسعار األصول عبر القطاعات والدول ،كما يمكن أن تزداد مخاطر االئتمان والسيولة ومخاطر عجز
الطرف المقابل على اإليفاء بتعهداته .وعليه تواجه اليوم إدارات المخاطر بالبنوك والمؤسسات المالية تحديات
مستجدة يصعب التنبؤ بها مسبقا .وقد تضعف هذه التغييرات في طبيعة المخاطر من فعالية بعض األساليب الحالية
إلدارة المخاطر .وقد يؤثر هذا بدوره على مرونة النظام المالي ويمس قدرة البنوك على اإلقراض المصرفي وتوفير
الضمانات.
من جهة أخرى ،تشير بعض الدراسات إلى بداية مواجهة بعض كبرى الشركات غير المالية لمخاطر مستجدة ناجمة
عن التحوالت المناخية وخاصة منها الشركات الناشطة في مجال الطاقة .وفيما يخص المؤسسات المالية ،يمكن أن
ينتج عن المخاطر المناخية زيادة في مخاطر التعثر في محافظ القروض أو تراجع قيمة األصول .فعلى سبيل المثال،
يمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة تواتر الكوارث المناخية إلى خسائر لمالكي المنازل وإلى انخفاض
قيمة العقارات ،مما يزيد بالتالي من حجم المخاطر في محافظ القروض العقارية.
في هذا السياق ،يؤثر وقوع الكوارث الطبيعية على توفير السيولة الالزمة للقتصاد ،التي ترتكز أساسا على البنوك،
وأنشطة االكتتاب التي تهم قطاع التأمين ،وأنشطة األسواق المالية ،وقيمة األصول .كما تخلف الكوارث الطبيعية
مخاطر تشغيلية ومخاطر سيولة على القطاع المالي .تتمثل المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها مؤسسات القطاع
المالي ،في إمكانية مساس الكوارث الطبيعية بأصولها أو مواردها البشرية والتقنية .أما مخاطر السيولة ،فهي تتعلق
بسحب الودائع بسبب حالة الهلع وعدم اليقين التي قد تخلفها الكارثة الطبيعية.
من جانب آخر ،يمكن أن تؤثر التغيرات التي تطرأ على توقعات الكوارث الطبيعية في المستقبل على قيمة األصول،
وبهذا تستطيع التغيرات المناخية المس باإلستقرار المالي بطريقة غير مباشرة.
تبعا لذلك ،يمكن أن تؤدي المخاطر المادية المتزايدة إلى إرتفاع مخاطر السوق ومخاطر إنخفاض في قيمة األصول
المالية تؤدي إلى خسائر للبنوك ومالكي األصول والمؤسسات المالية األخرى .قد تظهر مخاطر السوق أيضا بسبب
الزيادات المفاجئة في "أسعار/هوامش" المخاطر بسبب عدم اليقين بشأن األرباح المستقبلية للصول المالية.
أما بالنسبة لقطاع التأمين وإعادة التأمين ،وباعتبار طبيعة نشاطه القائم على التحوط من المخاطر عبر توزيعها عبر
الزمن وعلى عدد كبير من المكتتبين ،فإنه يبقى من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر المادية خاصة في حال تضرر
المكتتبين ومطالبتهم بالتعويضات المستحقة .بذلك يتحمل قطاع التأمين الخسائر المادية الناجمة عن الكوارث
الطبيعية والتي ال تدخل عادة ضمن نماذج التنبؤ المعتمدة .وال تقتصر خسائره على التعويضات ،بل تتعدى إلى
األضرار التي تنجم عن تدهور مباغت للعائدات االستثمارية .أما على المدى الطويل ،فارتفاع وتيرة وشدة الحوادث
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الناجمة عن التغير المناخي يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة قطاع التأمين على تغطية بعض المخاطر ،مما يؤدي
بدوره إلى تضخيم اآلثار السلبية للكوارث الطبيعية إثر تقلص إمكانيات إعادة اإلعمار.
في نفس السياق ،إرتفع حجم خسائر األصول الناجمة عن األحوال الجوية من  214بليون دوالر أمريكي في الفترة
( )1989-1980ليصل إلى  1,618بليون دوالر أمريكي في الفترة ( ،)2019-2010أي أن هذه الخسائر تضاعفت
أكثر من  7مرات .بالنسبة للخسائر المؤمن عليها من قبل شركات التأمين ،فقد بلغت حوالي  37.1في المائة من
إجمالي الخسائر في الفترة ( ،)2019-2010حيث بلغ إجمالي خسائر األصول المؤمن عليها حوالي  601بليون
دوالر أمريكي في الفترة المذكورة ،مقابل  1,017بليون دوالر كخسائر مالية ألصول غير مؤمن عليها (شكل -9
 .)3أما على مستوى القارات ،فقد إحتلت قارة آسيا المرتبة األولى من حيث حجم خسائر األصول الناجمة عن
األحوال الجوية التي بلغت  65.9بليون دوالر أمريكي في عام  ،2019في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في
المرتبة الثانية بخسائر بلغت  45.3بليون دوالر ،أما قارة أوروبا فقد جاءت في المرتبة الثالثة بخسائر بلغت حوالي
 13.6بليون دوالر ،في حين جاءت قارة أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي في المرتبة الرابعة بخسائر بلغت 11.9
بليون دوالر أمريكي ،وجاءت كل من قارة أستراليا وأوقيانوسيا وقارة إفريقيا في المرتبتين الخامسة والسادسة ،إذ
بلغت الخسائر المالية لديهما حوالي  4.1بليون دوالر أمريكي و 5.3بليون دوالر أمريكي على التوالي.
أما من حيث فجوة الحماية (التي تقاس بقسمة الخسائر المالية غير المؤمن عليها على إجمالي الخسائر المالية) ،فقد
إحتلت قارة إفريقيا المرتبة األولى بفجوة بلغت  82في المائة في عام  ،2019أي أن معظم األصول المالية في قارة
إفريقيا غير مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية .في حين جاءت قارة آسيا في المرتبة الثانية بفجوة بلغت  72في المائة،
في حين كانت الفجوة األقل لقارة أستراليا وأوقيانوسيا إذ بلغت  39في المائة (شكل  .)4-9ويمكن اإلستنتاج مما
سبق حجم المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ،فهي من جهة تؤثر سلبا على قطاعي األفراد والشركات غير
المالية ،من خالل حدوث خسائر في ممتلكاتهم وأصولهم ،ومن جهة أخرى تكبد شركات التأمين خسائر فادحة.
كذلك ال يمكن إغفال اآلثار غير المباشرة لتأثر قطاعات األفراد والشركات والتأمين بالكوارث الطبيعية ،حيث إن
تكبد هذه القطاعات للخسائر سينتقل أيضا للقطاع المصرفي ومؤسسات اإلقراض األخرى ،حيث ستؤثر الكوارث
الطبيعية على قدرة قطاعات األفراد والشركات والتأمين على تسديد التزاماتهم تجاه البنوك ومؤسسات اإلقراض،
سواء كان ذلك نتيجة للخسائر المتعلقة باألصول الثابتة أو بفقدان الوظائف أو بتأثر المراكز المالية ،أو حتى
بالضمانات العقارية تجاه القروض ،األمر الذي يعكس أهمية تنبه الحكومات والمصارف المركزية للعواقب الوخيمة
للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية .هذا باإلضافة إلى المخاطر األخرى التي تسببها مثل مخاطر
التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر السيولة وغيرها.
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شكل ( :)3-9خسائر األصول المؤمن عليها وغير المؤمن عليها من قبل شركات التأمين ،الناجمة عن أحداث الطقس على مستوى العالم
خالل العقود األربعة األخيرة

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

شكل ( :)4-9خسائر األصول المؤمن عليها وغير المؤمن عليها من قبل شركات التأمين ،الناجمة عن أحداث الطقس على مستوى العالم في
عام ( 2019حسب كل قارة)

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

من ناحية أخرى ،تعد المخاطر المادية مهمة من حيث تقييم األصول ،ولكن ثمة مخاطر تنشأ أيضا من حيث تقييم
الخصوم (المطلوبات) ،نظرا ألن عقود التأمين تؤدي إلى مطالبات أكثر تواترا وأكبر حجما مما كان متوقعا في
األصل .ونتيجة لذلك ،يرجح أن ترتفع تكلفة التأمين أو أن تتوقف شركات التأمين عن تقديم خدماتها في المناطق
التي تواجه مثل هذه المخاطر .ويمكن أن تؤدي المخاطر المادية أيضا إلى حدوث خسائر ائتمانية بسبب تراجع
التدفقات النقدية أو انخفاض الربحية للمقترضين.
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من جانب آخر ،قد تتقاطع مخاطر اإلئتمان بالقطاع المصرفي والمضمونة باألصول المادية ،مع المخاطر المتعلقة
بقدرة قطاع التأمين على تغطية مخاطر هذه األصول ،مما يمكن أن يؤدي الى تأثيرات ذات بعد نظامي واسع،
وبشكل يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المقرضون وغيرهم من الفاعلين في السوق المالية.
كذلك في حال تعرضت البنوك إلى خسائر مرتفعة نتيجة للمخاطر المادية ،فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في الرافعة
المالية وتقليص ن شاط القروض (بدافع الحاجة إلى الحفاظ على قدرتها على السداد) .ويمكن أن يؤدي هذا إلى تضخيم
الصدمة على اإلقتصاد الحقيقي إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى خسائر أكبر للبنوك ،بالتالي إلى مزيد من التراجع في
اإلقراض المصرفي .وقد يتفاقم هذا التأثير بسبب أي زيادة في تكلفة تمويل البنوك وتخفيضات في الربحية ،مما قد
يؤدي إلى مزيد من اضعاف مالءة البنوك ويؤدي إلى تخفيض اإلقراض.
 أهمية الوعي بموضوع الحد من تداعيات التغيرات المناخية على النظام الماليإن سلوك المؤسسات المالية بما في ذلك التخفيض في اإلقراض من قبل البنوك وتغطية المخاطر من قبل شركات
التأمين ،يمكن أن يؤدي بدوره إلى تخفيض واسع في سياسات تمويل اإلقتصاد الحقيقي ،وقد يؤدي ذلك إلى تضخيم
آثار المخاطر المتعلقة بالمناخ على القطاع غير المالي ،وقد يؤدي انخفاض النمو االقتصادي بدوره إلى زيادة
الخسائر التي تواجهها المؤسسات المالية .وقد ينتج ذلك عن حالة عدم اليقين بشأن حجم المخاطر المتعلقة بالمناخ،
بالتالي تضخيم هذه اآلثار على المؤسسات المالية.
تشير بعض الدراسات إلى أن اإلقراض المصرفي ظل مرنا في مواجهة الكوارث الطبيعية .مع ذلك ،ال يزال هناك
احتمال حدوث صدمة أكبر (أو سلسلة من الصدمات) ،قد يؤثر ذلك على عدد كبير من المؤسسات و /أو الدول
والذي قد ينطوي على تأثير طويل األمد مقارنة بالكوارث الطبيعية المدمرة.
يمكن أن يؤدي نقل المخاطر المتعلقة بالمناخ عبر الحدود عبر المؤسسات المالية إلى تضخيم أو تخفيف المخاطر
على اإل ستقرار المالي .فمن ناحية ،يمكن أن يسمح بالتنويع ،عن طريق نقل المخاطر إلى من هم في أفضل وضع
لتحملها على الصعيد العالمي  .فمن المرجح أن تمتص مجموعة عالمية من شركات التأمين الخسائر الناجمة عن
األحداث المناخية واسعة النطاق بسهولة أكبر .بالمثل ،قد تكون مجموعة متنوعة من المقرضين األجانب في وضع
جيد إلستيعاب الخسائر الخاصة بكل دولة .من ناحية أخرى ،يمكن أن يؤدي التعرض عبر الحدود أيضا إلى تضخيم
المخاطر ،فيؤدي اإلقراض عبر الحدود إلى تشكل مخاطر تؤثر على دولة ما ويتركز في دولة أخرى ،إلى درجة
ال تكون فيه مثل هذه الدول واألنظمة المالية قادرة على الصمود أمام مثل هذه المخاطر ،فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر
على اإلستقرار المالي.
مع إرتفاع وتيرة وشدة المخاطر المناخية اليوم ،أصبحت للسلطات المعنيةب اإلستقرار المالي مخاوف تجاه قدرة
القطاع المالي على مواجهة المخاطر المتأتية عن هذه التغيرات أو عن التحوالت القانونية والتكنولوجية التي يجب
اعتمادها لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية المنتظرة وللحد منها ،والتي محورها األساسي يتمثل في اإلنتقال الى
"اإلقتصاد منخفض إنبعاثات الكربون".
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فعلى سبيل المثال ،عكفت شبكة البنوك المركزية واألجهزة اإلشرافية المعنية بالنظام المالي األخضر ،وهي
مجموعة متنامية تضم حاليا  42عضوا ،على دمج المخاطر المرتبطة بالمناخ في نظم اإلشراف ومراقبة االستقرار
المالي .ونظرا للتحوالت الكبيرة في أسعار األصول والخسائر الضخمة التي قد تنشأ عن تغير المناخ ،ينبغي تكييف
السياسات اإلحترازية لمراعاة المخاطر المناخية النظامية ،من خالل إلزام المؤسسات المالية على سبيل المثال
بإدراج سيناريوهات المخاطر المناخية في إختبارات الضغط (التحمل).
وقد تواجه األطراف التي ال تعتمد هذه التحوالت مخاطر إنخفاض قيمة أصولها وسمعتها وحتى أزمات مالية بالنسبة
للشركات التي تلوث البيئة .وتنشأ المخاوف بشأن اإلستقرار المالي عندما تتغير أسعار األصول سريعا نتيجة تحقق
المخاطر اإلنتقالية أو المادية غير المتوقعة .توجد بعض الدالئل على أن األسواق تضع في إعتبارها مخاطر تغير
المناخ ولو جزئيا عند تحديد األسعار ،ولكن أسعار األصول قد ال تعكس كليا حجم الضرر المحتمل وأثر السياسات
الالزمة لتخفيض اإلحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين أو أقل.
فيما يخص مقارنة تكلفة اإلنحباس الحراري وتكلفة اإلنتقال إلى سياسة إنخفاض اإلنبعاثات الغازية ،فقد أثبتت
الدراسات أن سياسات عامة إستباقية لصالح الحد من اإلنبعاثات أقل تكلفة من تحمل نتائج اإلحتباس الحراري،
ويجب أن تكون هذه السياسات منسقة على المستوى العالمي.
تبعا لذلك ،يجب دفع جهود جميع األطراف نحو اإلجراءات الالزمة إلحتواء هذه المخاطر الحتمية .من الضروري
تعزيز الوعي بمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية ،وقيام الحكومات والمصارف المركزية بتبني سياسات إدارة
كوارث أو مخاطر فعالة تأخذ في اإلعتبار مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
ج -عالقة أزمة فيروس كورونا بالتغير المناخي
إن جائحة فيروس كورونا المستجد وتواتر األزمات الصحية العالمية خالل العقد األخير ،تتقاطع مع تصاعد
المخاطر المناخية وخاصة التهديد المتصاعد للتنوع البيولوجي وبصفة عامة التدهور الشديد للبيئة الطبيعية ،التي
ال يمكن التنبؤ بتأثيراتها غير المباشرة على الصحة البشرية .ويزداد يوما بعد يوم خطر التعرض لمسببات األمراض
البشرية مع إختالل التوازنات المناخية (مثل الفيضانات وتلوث المياه) .وتعجز حاليا النماذج التقليدية على التنبؤ
بالمخاطر المالية الكلية كما يصعب على نماذج االقتصاد الكلي إدراج مخاطر المناخ بصفة فعالة ،وذلك إلستيعاب
المخاطر المستقبلية الناجمة عن التحول المناخي ،بسبب اإلفتقار الى السالسل الزمنية الالزمة من البيانات التاريخية،
وعدم اليقين بمخلفات تغير المناخ على المدى المتوسط وطرق التكيف معه.
لذلك يجب أن ترتبط اإلستراتيجية العالمية بمقاومة جائحة فيروس كورونا المستجد بمقاومة المخاطر المحتملة
لظهور أوبئة جديدة ناجمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن التحوالت المناخية ،وأن يجري العمل تدريجيا على
أن تتحول أنظمة اإلنتاج واإلستهالك واإلستثمار والتجارة نحو تحقيق التحدي الكبير المتعلق بحياد الكربون في عام
 .2050ال بد من اإلشارة كذلك إلى أن مقارنة التحدي المناخي وأهداف سياسات حياد الكربون
لعام  2050تثبت الفرق الشاسع بين األهداف العالمية والسياسات المتبعة ،حيث تبرز التحديات بالمنطقة العربية
من حيث إستيعاب المبادرات والسياسات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
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ووفقا لعدد من الدراسات واألبحاث ،فإن حل أزمة الفيروس كورونا المستجد ،يجب أن يتم بالتزامن مع حل مخاطر
تغيرالمناخ ،خصوصا أن تأخير اإلستجابة للتغيرات المناخية قد يعرض الدول ألزمات جديدة أشد خطورة من
األزمة الحالية.
اإلجراءات التي يجب اتخاذها للحد من مخاطر التغيرات المناخية
أصبح موضوع التعامل مع آثار تغير المناخ مسألة ملحة للحد من تبعات األزمات المناخية على الصعيدين
اإلقتصادي والمالي .وقد لوحظ خالل األعوام األخيرة ديناميكية قوية وإنخراط كامل للمنظمات المالية العالمية
واإلقليمية في التحضير لعالم منخفض اإلنبعاثات الغازية وفي تحويل أنماط اإلنتاج الصديق للبيئة.
أصبحت البلدان األكثر عرضة للكوارث الطبيعية تركز على وضع استراتيجيات لمقاومة آثار الكوارث على الصعيد
اإلقتصادي والمالي ،تشجعها في ذلك منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تعتبر الزيادة التدريجية في أسعار الكربون وتسعيره بشكل فعال وتوجيه الموارد نحو الدول األكثر عرضة للتحوالت
المناخية ،عبر استثمارات مباشرة في المشاريع المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ،عنصرا فعاال تخلق به حوافز
أكبر للستثمار في التقنيات النظيفة واستخدام الطاقة بكفاءة ،وفي هذا اإلطار يجب العمل على تحقيق العوامل
التالية:
 -تسعير الكربون بشكل فعال :حيث هناك ضرورة ملحة





خ عن طريق التحول نحو نظام الطاقة

عديمة اإلن بعاثات الكربونية على مدار العقود الثالثة القادمة ،وهو ما تدعو إليه اتفاقية باريس للمناخ .50ومن
المقومات الضرورية لهذا التحول في مجال الطاقة هو التأكد من أن أسعارها تعبر عن تكاليفها الصحية والبيئية،
سواء من حيث إنبعاثات الكربون أو تلوث الهواء.
 إصالح دعم الطاقة :إن إستخدام الطاقة المستمدة من الوقود األحفوري له عدة أضرار ،حيث إن العديد من البلدانتحدد أسعارا للطاقة ال تأخذ في اإلعتبار المخاطر المتعلقة بالمناخ وتلوث الهواء الناجمة عنها .في هذا السياق،
تضم إستراتيجية النمو المراعية للمناخ المقترحة من قبل اإلتحاد األوروبي العناصر التالية:
• سعر متزايد تدريجيا ً للكربون :فسعر الكربون الذي يغطي كل اإلنبعاثات ويرتفع بصورة تدريجية مع مرور
الوقت هو أكفأ آلية تضمن تعديل سلوك األسر والشركات لتخفيض اإلنبعاثات على نحو يحقق فعالية التكاليف.
ويتيح تسعير الكربون حوافز لتخفيض إستهالك الطاقة وكذلك إلستخدام مصادر الطاقة النظيفة .وقد نجح "نظام
تداول اإلنبعاثات" الذي يطبقه اإلتحاد األوروبي في السيطرة على هذه اإلنبعاثات .ولكن ينبغي توسيع التغطية
التي ال تزال مقتصر ة على توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة لتشمل كل القطاعات .ومن الممكن تعزيز إمكانية
التنبؤ باإلشارة السعرية عن طريق وضع حد أدنى متصاعد تدريجيا لتصاريح اإلنبعاثات .كذلك فإن انخفاض
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أسعار السلع األولية حاليا هو فرصة جيدة إللغاء ما تبقى من دعم الوقود األحفوري واإلعفاءات الضريبية بصورة
تدريجية.
• استخدام إيرادات تسعير الكربون لدعم النمو المستدام :يمكن استخدام ما يتأتى من إيرادات لتخفيض ضرائب
وتشجيع اإل ستثمارات الخضراء المنتجة ،ودعم المتضررين من التحول إلى إقتصاد أخضر .وبينت الدراسات
أنه مع كفاءة استخدام الموارد ،تصبح التكلفة اإلقتصادية لسياسات المناخ بالغة اإلنخفاض في األجل القريب.
وعلى المدى الطويل ،تصبح المنافع اإلقتصادية والصحية المتمثلة في إنخفاض التلوث ،وتحسن جودة الهواء،
وتجنب األضرار البيئية ،أكثر بكثير من أي تكاليف قصيرة األجل .أي أن تكلفة اإلحجام عن إتخاذ أي إجراءات
تجاه مخاطر تغير المناخ والكوار الطبيعية ،تتجاوز بكثير تكلفة التحرك للحد من هذه المخاطر.
• دعم اإلستثمارات الخضراء والسياسات غير السعرية الموجهة :ال يمكن اإلكتفاء بتسعير الكربون وحده لسرعة
مكملة لمعالجة معوقات
إخالء بعض القطاعات من الكربون ،مثل النقل والمباني .فمن الضروري اتخاذ سياسات ِّ
محددة ،بما في ذلك قيود التمويل ،واألسواق غير الكاملة ،وتوافر السلع العامة .فعلى سبيل المثال ،تستطيع
الحكومات توجيه اإلنفاق الرأسمالي نحو البنية التحتية للشبكات ،بما في ذلك محطات شحن المركبات بالكهرباء
وشبكات الطاقة الكهربائية لدعم توصيل الكهرباء وتوليد الطاقة النظيفة .ويمكنها أيضا المساعدة في تشجيع
اإلبتكار في التكنولوج يات الناشئة ،مثل توليد الهيدروجين واألساليب الجديدة لحبس الكربون وتخزينه .فمن
الممكن تخفيف قيود التمويل للفراد والشركات ،على سبيل المثال ،من خالل التمويل منخفض التكلفة لمبتكرات
المباني التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة .وهناك دور مهم أيضا تقوم به السياسات غير السعرية األخرى في
مجاالت محددة ،مثل مزيج الرسوم والتخفيضات (وهو سلم متحرك للضرائب والتخفيضات على المنتجات يرتبط
بمعدالت االنبعاثات) ،والمعايير ،والقواعد التنظيمية.
 ضمان التحول العادل :ينبغي دعم األسر والعمال األكثر تضررا جراء التحول عن األنشطة كثيفة اإلستخداممحققا للعدالة واإلنصاف .ومع توسع االتحاد
للكربون .وحتى يكون التحول األخضر ناجحا ،يجب أن يكون
ِّ
األوروبي في تغطية أسعار الكربون لتشمل عددا أكبر من القطاعات ،فستكون هناك حاجة أيضا لدعم الدول
األعضاء منخفضة الدخل التي يقع عليها األثر األكبر الرتفاع أسعار االنبعاثات.
 الحيلولة دون "تسر الكربون" من خالل التعاون العالمي :إن من أفضل السبل لتخفيض االنبعاثات العالمية ومنع"تسرب الكربون" (أي تحويل اإلنتاج ذي االنبعاثات الكثيفة إلى البلدان األقل في أسعار الكربون) ،هو أن تتوصل
البلدان األكثر إصدارا لالنبعاثات إلى إ تفاق حول حد أدنى لتسعير الكربون .وفي غياب مثل هذا االتفاق ،يمكن
منع التسرب عن طريق تطبيق نفس أسعار الكربون على نفس المنتجات بغض النظر عن مكان إنتاجها.51

 51المصدر :صندوق النقد الدولي سبتمبر (" ،(2020كيف يمكن تحقيق أهداف اإلتحاد األوروبي الطموح لتخفيف آثار تغير المناخ".
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دور القطاع المالي في الحد من مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية
يمكن للنظام المالي اإلضطالع بدور أكبر في مواجهة تغير المناخ ،من خالل تعبئة الموارد الالزمة للستثمار في
التخفيف من حدة التغيرات المناخية ،والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف وبناء قدرة الدول والمؤسسات
على مواجهة الكوارث.
تعتبر مسائل إعادة توجيه التمويل نحو اإلستثمارات األقل ضررا بالمناخ وتوجيه المؤسسة نحو النمو المستدام،
على صلة مباشرة بالمخاطر المالية للتحوالت المناخية وذلك بالعمل على تعديل نسبي للتدفقات المالية نحو األنشطة
المتوافقة مع أهداف المناخ ،وعلى دعم اإلستثمارات المتوافقة مع البيئة .كما يجدر بالسلطات الرقابية العمل على
دراسة سبل التحوط من مخاطر التحول في وقت وجيز ،ألن التأخر في تجسيدها سيزيد من خطورة المخاطر
النظامية المرتبطة باألصول المتعثرة.
من جهتها تعتمد وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسة العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة ( ،)ESGبما في ذلك
مخاطر المناخ ،في تصنيفاتها بدرجات متفاوتة .أما المؤسسات المالية الكبرى ،فقد قام بعضها بدمج التعرض
لمخاطر المناخ في قرارات اإلستثمار واإلقراض واإلكتتاب ،وتم دمج هذه المخاطر في عمليات إدارة المخاطر
بصفة عامة .ومن أمثلة اإلجراءات التي إتخذتها بعض المؤسسات المالية:
• التشديد في الرقابة أو في القواعد الموجهة نحو المؤسسات غير المحافظة على البيئة أو ذات اإلنبعاثات
الحرارية المرتفعة.
• دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في تقييمات مخاطر اإلئتمان للمقترض وفي قرارات االستثمار.
• دمج إدارة مخاطر المناخ في الحوكمة واإلستراتيجيات وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.
• استخدام السيناريوهات المتعلقة تحديد وتقييم اآلثار المحتملة لتغير المناخ في إختبارات األوضاع الضاغطة،
وإلختبار مرونة طريقة الشركات المعتمدة لمقاومة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
تمثل المخاطر المالية المناخية مخاطر نظامية باألساس ،وبالتالي فإن سبل الوقاية منها يدخل ضمن نطاق السياسة
اإلحترازية الكلية .وتوجد العديد من األدوات التي يمكن تكييفها أو إنشاؤها من قبل السلطات التنظيمية المصرفية
والبنوك المركزية لمقاومة مخاطر التحوالت المناخية مثل:
-

تعديل طرق إحتساب نسبة المالءة ،بفرض قيود على "نسبة التمويالت الموجهة للمشاريع ذات إتبعاثات
الكربون المرتفعة" ،وفرض تمويل رأس مال أكبر وأكثر تكلفة من اإلقتراض على البنوك ودعم التمويل
األخضر.

-

وضع حدود للقروض المباشرة للقطاعات ذات إنبعاثات الكربون المرتفعة و /أو فرض إحتياطيات إلزامية
على تمويلها.

-

تقديم حوافز للستثمارات الخضراء عبر سعر فائدة مدعوم.

-

تقديم ضمانات من قبل الدولة على بعض االستثمارات الخضراء الممولة من الصناديق الخاصة.
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إن نمو التمويل المستدام ومراعاة المعايير البيئية واإلجتماعية ومعايير الحوكمة في القرارات اإلستثمارية لجميع
فئات األصول ،يوضح األهمية المتزايدة التي يوليها المستثمرون للتحكم في اإلنبعاثات الغازية وزيادة درجات
حرارة األرض ،وذلك إضافة إلى اإلعتبارات غير المالية األخرى .وتتراوح تقديرات قيمة أصول التمويل المستدام
العالمية ما بين  3تريليونات إلى  31تريليون دوالر أمريكي .وفعال فقد بدأ مفهوم اإلستثمار المستدام في األسهم
يشجع الطلب القوي من جانب المستثمرين ،ذلك إلى جانب الدعم الكبير من السياسات على إصدار السندات
الخضراء ،ليتضاعف بذلك حجم اإلستثمار المستدام عدة مرات خالل األعوام األخيرة.
وقد بدأت البنوك أيضا في تعديل سياساتها اإلقراضية من خالل تقديم تشجيعات على قروض المشروعات المستدامة
على سبيل المثال .ومن شأن التمويل المستدام المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ ،من خالل تقديم حوافز
للشركات لتشجيعها على استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون وتمويل التكنولوجيات الجديدة على وجه
الخصوص.
أما القنوات التي يمكن للمستثمرين من خاللها تحقيق هذا الهدف ،فتتضمن التعاون مع إدارات الشركات،
واإلضطالع بدور نشيط في إستقطاب التأييد لالستراتيجيات منخفضة الكربون ،وإقراض الشركات الرائدة في
مجال اإلستدامة .وتنشأ عن هذه اإلجراءات إشارات سعرية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على توزيع رأس المال.
في ضوء ما تقدم ،إن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية لتقليل أو إدارة تعرضها للمخاطر المتعلقة
بالمناخ عديدة .ومع ذلك ،تجد بعض السلطات أن هذه ال تطبق بشكل منهجي وفعال من قبل معظم الشركات .قد
تتعرقل فعالية مثل هذه اإلجراءات التي تتخذها الشركات المالية ،بسبب اإلفتقار إلى البيانات التي يمكن من خاللها
تقييم تعرض العمالء للمخاطر المتعلقة بالمناخ ،أو حجم اآلثار المذكورة سابقا .كما أن اإلجراءات التي تتخذها
المؤسسات المالية الفردية قد ال تخفف في حد ذاتها المخاطر األوسع المتعلقة بالمناخ على اإلستقرار المالي .ولكن
يمكن دعم إدارة المخاطر بمبادرات لتعزيز المعلومات التي يمكن بواسطتها تقييم ومتابعة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

مبادئ صندوق النقد العربي حول" كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية
وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار المالي"
أصدر صندوق النقد العربي ،على غرار العديد من المنظمات العالمية األخرى ،دليال للمبادئ اإلرشادية حول كيفية
تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واإلستقرار
المالي (ملحق  .)4وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم والمشورة الفنية لدوله األعضاء في مجال اإلصالحات
اإلقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز اإلستقرار المالي في المنطقة العربية .تضمنت المبادئ اإلرشادية مجموعة
من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ،
حيث أكدت على أهمية مواصلة المصرف المركزي لتعزيز سياسة إدارة مخاطر بما يشمل تداعيات تغيرات المناخ
والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها ،إضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث
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الطبيعية (أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة األزمات) داخل المصرف المركزي ،مع تحديد
المهام والمسؤوليات المنوطة بها ،ومنها إعداد خطط التحوط لتحقيق التعافي للعودة للعمل بشكل طبيعي.
من جانب آخر ،أكدت المبادئ اإلرشادية على ضرورة وضع ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين
المصرف المركزي والهيئات ومراكز األبحاث المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية،
تمكن المصرف المركزي من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز عن إحتماالت حصول أو تكرار الكوارث
الطبيعية بمختلف أنواعها ،بهدف اإلعداد األفضل والمسبق  -من قبل المصرف المركزي -لبلورة السياسات الكفيلة
بالتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي واالقتصادي.
كذلك أوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بوضع وتحديث خطط لضمان إستمرارية عمل األنظمة
المركزية األساسية ،كنظام التسوية اللحظية ( )RTGSوالمدفوعات عبر شبكة سويفت ( ،)SWIFTونظم إدارة
المحافظ اإلستثمارية ،وإصدارات الدين ،واإلحتياطيات بالعملة األجنبية ،وعمليات السوق المفتوحة ،وتحديد وتحليل
المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خالل الكوارث الطبيعية ،مع إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهتها
والتعامل معها ،بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتهم المحلية
والدولية.
من ناحية أخرى ،أكدت المبادئ اإلرشادية على ضرورة إصدار المصرف المركزي تعليمات وإرشادات للقطاع
المالي تنظم التدابير واإلستعدادات المطلوبة ،تتضمن الحد األدنى المطلوب من القطاع المالي بما يخص التعامل
مع الكوارث الطبيعية.
كما تطرقت المبادئ في هذا السياق ،إلى ضرورة إستمرار المصرف المركزي والقطاع المالي بتطوير إختبارات
أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات متدرجة الشدة ،تتضمن األثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على
القطاع المصرفي وقطاع التأمين.
من جانب آخر ،أكدت المبادئ على أهمية تقييم وتحليل ما يسمى بـ"مخاطر التحول" المحتملة الناجمة عن خسارة
اإلستثمارات لقيمتها كنتيجة لمكافحة تغيُّر المناخ أو تحول أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات
الصديقة للبيئة ،مع الدعوة لتضمين إختبارات األوضاع الضاغطة فرضيات تتعلق بمخاطر التحول .كما أشارت
المبادئ إلى أهمية دراسة وتحليل أثر اإلنتقال من المنتجات/الخدمات كثيفة "غاز الكربون" إلى المنتجات/الخدمات
منخفضة "غاز الكربون" ،وأثر ذلك على القطاعات المعنية ،وتبني سياسات لدراسة ومعالجة األثار السلبية على
القطاعات التي قد تتضرر جراء هذا التحول.
كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ ،مثل
تضمين مهام إدارة االستقرار المالي في المصرف المركزي ،مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن
التغيرات المناخية ،ودراسة أثرها على عدد من القطاعات مثل األفراد ،الشركات ،العقارات ،الصناعة ،التجارة.
كذلك دعت المبادئ إدارة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي ،لتقييم مدى جهوزية وخطط واستعدادات
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البنوك لمواجهة أي حدث مناخي محتمل .كذلك الحال بالنسبة إلدارة اإلشراف على التأمين فيما يخص شركات
التأمين ،إلى جانب تكليف المدقق الخارجي تقييم هذه الجهوزية.
كما تمت دعوة البنوك المركزية الى حث البنوك على إدراج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن تقييم مخاطر االئتمان،
ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السوق .وتحث هذه المبادئ على تدعيم االستفادة من التقنيات المالية الحديثة ،حيث إن
تنفيذ العمليات المالية الرقمية أثناء الكوارث الطبيعية يساهم في الحد من انقطاع األعمال .في الوقت نفسه ،من المهم
دراسة سبل تعزيز األمن اإللكتروني وأمن المعلومات ،وتوفير البنية التحتية المالءمة والدعم التقني المناسب.
فيما يخص قطاع التأمين ،دعى الصندوق إلى التقييم المستمر لمدى قدرة قطاع التأمين على التعامل واستيعاب
الخسائر المحتملة الناشئة عن الكوارث الطبيعية مع العمل على تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية وضمان
حقوقهم ،خالل الكوارث الطبيعية.
كما تضمن الدليل الدعوة الى إحداث البنك المركزي لصندوق إدارة الكوارث يمول بمساهمات سنوية من البنوك
ومن تبرعات القطاع الخاص .وأوصى بإدراج مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن التغيرات
المناخية ،ودراسة أثرها على عدد من القطاعات مثل األفراد ،والشركات ،والعقارات ،والصناعة ،والتجارة،
وغيرها ضمن مهام إدارة االستقرار المالي بالبنوك المركزية.
ويستخلص أن دور السلطات الرقابية فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية المناخية هو دور حاسم للمرور إلى إعتماد
أهداف جديدة للسياسة اإلقتصادية ،تتبنى منهجية ادراج المخاطر المالية الناشئة عن تغير المناخ وإعادة توجيه
تدفقات رأس المال نحو االستثمارات المستدامة من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل وتعزيز الشفافية وتطوير رؤية
بعيدة المدى في األنشطة المالية واالقتصادية.
التجار العربية في مجال التعامل مع مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية
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تسعى الدول العربية في إطار تطوير القطاع المالي إلدراج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن السياسات االقتصادية
والمالية ،وذلك باإلستئناس بالمبادرات اإلقليمية والعالمية ،وبالخصوص المبادئ والتوصيات الصادرة عن
المنظمات العالمية واإلقليمية مثل تلك الصادرة عن صندوق النقد العربي حول كيفية تعامل المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار المالي
في الدول العربية.
غير أن أهم الصعوبات التي تعترض العديد من الدول العربية هي متابعة وتقييم تراكم المخاطر النظامية الناشئة
عن التغيرات المناخية ،ودراسة أثرها على عدد من القطاعات مثل األفراد والشركات والعقارات والصناعة
والتجارة وغيرها تتمثل باآلتي:
-

اإلفتقار إلى القدرات الالزمة لللمام بالمخاطر البيئية وتقييم آثارها.

-

عدم توفر بيانات بيئية كافية ومفصلة وذات جودة عالية وتدفق مستمر يتعلق بأثر التحوالت المناخية.

 52مصدر هذا البند :صندوق النقد العربي ،استبيان تقرير االستقرار المالي لعام ( 2021ما لم يتم ذكر خالف ذلك).
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-

قدرة محدودة على تطوير منهجيات منسقة بين مختلف مكونات القطاع المالي لتقييم المخاطر المناخية.

وفيما يلي نقدم بعض التجارب العربية حول اإلحاطة والتحكم في المخاطر المناخية:
• تجربة دولة االمارات العربية المتحدة :أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جانب
السلطات اإلماراتية األخرى في يناير " 2020المبادئ التوجيهية بشأن التمويل المستدام" .ستعمل المبادئ التوجيهية
على تحفيز تنفيذ أجندة االستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،من خالل وضع خارطة طريق للمؤسسات المالية
اإلماراتية لتطوير استراتيجيات تتضمن الممارسات المستدامة في أنشطتها التجارية وصنع القرار وإدارة المخاطر.
و على الرغم من أن هذه المبادئ طوعية وتمثل المرحلة األولى من العمل المشترك للسلطات ،إال أنه يتم تشجيع
البنوك اإلماراتية على دمج هذه المبادئ في إطار إدارة المخاطر الخاص بها لضمان االنتقال التدريجي والسلس
نحو االستراتيجيات الخضراء الوطنية والدولية.
باإلضافة إلى ذلك ،يخطط المصرف المركزي إلدماج تقييم المخاطر المناخية ومراقبتها واختبار اإلجهاد في خطته
التشغيلية .بدأ العمل بإجراء مسح للتوعية والجرد بشأن ممارسات البنوك إلدارة مخاطر المناخ في عام .2021
وأصدرت هيئة التأمين مسحا لمخاطر المناخ في عام .2020
كما تتم توعية موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي بتداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية على اإلستقرار
المالي ،عبر دمج مخاطر المناخ في إطار المخاطر المالية بما في ذلك الحوكمة القوية وتقييم المخاطر والعوائد.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تقييم ومراقبة واختبار اإلجهاد لمخاطر المناخ في القطاع المالي.
تشمل المبادئ التوجيهية أيضا الشركات والكيانات األخرى الواقعة في نطاق اختصاصها لتطوير استراتيجيات
لدمج اعتبارات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في أنشطتها التجارية وصنع القرار وأطر المخاطر وفي
سياق استكشاف فرص استثمارية جديدة.
في ما يخص جمع البيانات حول المخاطر المناخية على القطاع المالي والمصرفي ،كانت االستطالعات أو
االستبيانات تمارين لمرة واحدة لكن مصرف اإلمارات العربية المتحدة يخطط لجمع البيانات على أساس ربع سنوي
في المستقبل.
• تجربة الجمهورية التونسية :أبرزت مختلف الدراسات حول المخاطر البيئية أن تونس تدخل ضمن أكثر البلدان
عرضة لمخاطر تغير المناخ في حوض البحر األبيض المتوسط ،وذلك عالوة على ندرة الموارد الطبيعية والمخاطر
المتزايدة بسبب شح المياه والجفاف والتصحر وتآكل السواحل وهشاشة البنية التحتية ،خاصة في المناطق الداخلية.
وبناء على ذلك ،وضعت تونس منذ سنة  ،2016االستراتيجية الوطنية للقتصاد األخضر بما يتماشى مع أهداف
التنمية المستدامة ،وهي استراتيجية تهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على اقتصاد أخضر شامل ،منخفض
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الكربون ومقاوم للتغيرات المناخية؛ كما تم دمج خطط العمل الناتجة عن هذه االستراتيجيات في إطار خطة التنمية
االجتماعية واالقتصادية .532020-2016
وشاركت تونس في عام  2017في القمة الدولية حول المناخ "قمة كوكب واحد" والتي نتج عنها إطالق "شبكة
تخضير النظام المالي" ( ،(Network for Greening the Financial Systemوالتي تضم حاليا أكثر من 40
عضوا ومراقبا للبنوك المركزية وسلطات الرقابة األخرى من أجل تخضير النظام المالي .وانضمت تونس في عام
 2019لعضوية هذه الشبكة.
وفيما يخص المشاريع بصدد اإلنجاز ،تسعى هيئة السوق المالية في تونس باإلستئناس بتجارب بعض الدول األخرى
كنيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ،إلى إرساء دليل إلصدار للسندات الخضراء والمسؤولة إجتماعيا والمستدامة في
إطار تعزيز دور السوق المالية في تمويل التحول االجتماعي والبيئي المستدام.
وسيمكن إنشاء وتطوير سوق السندات الخضراء والمسؤولة اجتماعيا والمستدامة من تمويل المشاريع ذات األبعاد
البيئية واالجتماعية ،والتي تلبي متطلبات التنمية المستدامة للبالد كما أن اتباع أفضل الممارسات والتي تتماشى مع
توصيات الجمعية الدولية ألسواق رأس المال ( ،)International Capital Market Associationسيضمن
حصول السندات المصدرة على عالمة خضراء أو اجتماعية أو مستدامة.
كما أعدت بورصة تونس للوراق المالية دليال للفصاح حول العوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
( ،)ESGباإلضافة إلى اإلفصاح المالي .ويتماشى هذا الدليل مع السياق التونسي ،وذلك بناء على توصيات مبادرة
البورصات المستدامة ( )SSEالتي شارك في تنظيمها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (،)UNCTAD
والميثاق العالمي للمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة لالستثمار مسؤول ( ،)PRIوالمبادرة المالية لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ( .) UNDP-FIوتهدف هذه المبادرة إلى دعم البورصات في تعاونها مع المستثمرين والمنظمين
والشركات لتحسين الشفافية واألداء فيما يتعلق بالعوامل البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات .كما أنه يشجع على
إتباع نهج مسؤول وطويل األجل للستثمار.
• تجربة المملكة العربية السعودية :على الرغم من أنه لم يتم إدراج مخاطر تغير المناخ في إطار متابعة االستقرار
المالي حتى اآلن ،إال أن البنك المركزي السعودي باعتباره جزء من المجتمع الدولي المعني بالموضوع ،يقوم
بالمشاركة في مناقشات إقليمية ودولية فيما يتعلق بتغير المناخ .كما أنه عضو نشط في فريق عمل لجنة بازل للرقابة
المصرفية المعني بالمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ .و ضمن جهود البنك المركزي للتوسع في تحليل مخاطر تغير
المناخ على القطاع المالي ،قام البنك المركزي بتشكيل فريق داخلي للوقوف على أبرز التغيرات في المعايير
والممارسات الدولية .وحيث بدأ البنك المركزي في فهم وتحليل كيفية إدارة الشركات المالية للمخاطر المتعلقة
بالمناخ من خالل الدراسات االستقصائية.

 53التخفيض بنسبة  ٪30في استخدام الطاقة األحفورية  énergies fossilesوزيادة معدل الطاقات المتجددة لتصل إلى  ٪30من إنتاج الطاقة بحلول
عام  ،2030برنامج يرمي إلى تكييف موارد المياه مع تغير المن اخ من خالل إنشاء برنامج متكامل لتعبئة موارد المياه غير التقليدية وحماية الساحل
من مخاطر االرتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ.
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن حماية البيئة لها صالت مباشرة برؤية  ،2030حيث وبهدف تحسين نوعية الحياة في
المملكة العربية السعودية ،استثمرت المملكة بشكل كبير في المشاريع البيئية وساهمت في تعزيز تقنيات المباني
الخضراء وحماية واستدامة الحياة البحرية والساحلية ،إضافة إلى زيادة حجم وعدد المحميات الطبيعية .عالوة على
ذلك ،تميزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بـ "حماية الكوكب" كأحد أهدافها الرئيسية ،وتضمنت مفهوم
االقتصاد الدائري للكربون ( )CCEكإستراتيجية للمساعدة في إعادة التوازن إلى دورة الكربون العالمية .وأصدر
وزراء الطاقة بيانا في نهاي ة اجتماع استمر لمدة يومين ،أقروا فيه نهج االقتصاد الدائري للكربون كوسيلة إلدارة
االنبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة من خالل االعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري،
مع مراعاة كفاءة النظام والظروف الوطنية.
• تجربة دولة فلسطين :يوجد لدى سلطة النقد خطة استمرارية عمل وفق أفضل الممارسات الدولية ،لمواجهة
المخاطر واألحداث المتعلقة بالكوارث الطبيعية واالحداث والمخاطر التشغيلية منذ العام  ،2009وبما يشمل مواقع
بديلة للدارة ( ،)ASوموقع إنعاش ما بعد الكوارث ( ،)DRSويتم اختبار وتحديث هذه الخطط والمواقع بشكل
دوري .كما ألزمت سلطة النقد كافة المصارف العامة في فلسطين منذ العام  2009باعتماد خطط استمرارية عمل
لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية واالحداث التشغيلية ،كما الزمتها بإنشاء مواقع بديلة للدارة ()AS
ومواقع إنعاش ما بعد الكوارث ( )DRSويتم اختبار مدى فعاليتها ونجاعتها وتحديثها بشكل دوري.
• تجربة دولة قطر :ال يتم حاليا متابعة مخاطر تغير المناخ في إطار تقييم المخاطر المؤثرة على اإلستقرار المالي.
غير أنه يمكن إدراج هذا النوع من المخاطر تحت مظلة االستقرار المالي من الممكن أن يتم في المستقبل ،مع ازدياد
أهمية المناخ وتأثيره في االقتصادات العالمية والمحلية.
• تجربة دولة الكويت :تتم توعية موظفي البنك المركزي والقطاع المالي بتداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية
على اإلستقرار المالي ،عبر المشاركة في العديد من ورش العمل والمؤتمرات العالمية حول هذا الموضوع .وأما
على المستوى المؤسساتي ،فقد تم تشكيل فريق إلدارة األزمات والتي من شأنها التحضير للجراءات المتخذة
لتحصين القطاع المصرفي من أي أزمة طارئة.
• تجربة جمهورية مصر العربية : 54يعمل البنك المركزي المصري علي إرساء قواعد وخارطة طريق "التمويل
المستدام" بالقطاع المصرفي المصري ،وذلك بصورة تتماشى مع استراتيجية مصر  2030للتنمية المستدامة ،كما
تدعم سياساته التوجه نحو تشجيع تمويل مشاريع تحقق "التنمية المستدامة" ،وذلك عن طريق البحث عن قطاعات
جديدة لتحقيق النمو بشكل مسؤول وفعال وضامن للربحية ،وقد انضمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية،
لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للخضر ) . (NGFSوهو
ما سيعزز من تواجد االقتصاد المصري على خريطة االقتصاد األخضر ،ويزيد من جاذبيته لالستثمارات
الخضراء ،مع التزام الهيئة بتحمل مسؤولية دعم وتطوير وتنمية األسواق الخاضعة لرقابتها ،والتأكيد على أهمية
التمويل المستدام كأحد أهم األدوات الرئيسية لنمو االقتصاد في المستقبل القريب.

54

المصدر :البنك المركزي المصري ،كما تمت صياغة هذه التجربة باإلعتماد على مصادر المنشورات على مواقع االنترنت المختلفة.
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كما شهد القطاع المالي غير المصرفي في العامين السابقين ،إتمام عدة خطوات إلدخال األدوات المالية الخضراء
لالقتصاد المصري ،وما الزم ذلك من صدور  3قرارات مؤثرة لتنظيم اإلصدار األول في سوق المال ،وقد بدأت
بتحديد القائمة األولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء .وإنشاء سجل للمراقبين البيئيين
المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء ،من أجل تسهيل إصدار السندات
الخضراء في مصر ،ووصوال إلعفاء مصدري السندات الخضراء من  50في المائة من إجمالي مقابل خدمات
الهيئة ،كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بقطع شوط كبير في صياغة االستراتيجية القومية للتأمين
المستدام ،تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.
من جانب آخر ،وفي إطار توعية موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي بالقدر الكافي بتداعيات تغير المناخ
والكوارث الطبيعية على اإلستقرار المالي ،ت م بالفعل تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية لعدد من
الدول المتقدمة في مجال تقليل مخاطر المناخ ،وشارك في تلك البرامج عدد من موظفي البنك المركزي وكذلك
موظفي البنوك بالقطاع المصري .وجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري بصدد وضع خطة تدريبية متكاملة
لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي في ذلك المجال بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة والمعهد
المصرفي المصري .كذلك تم إنشاء اإلدارة العامة للستدامة ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الشمول المالي بالبنك
المركزي المصري ،وتعنى إدارة االستدامة بكل مهام التمويل المستدام وكذلك المهام المتعلقة بالمخاطر المناخية.
إضافة لذلك ،فإن البنك المركزي المصري بصدد إصدار مبادئ إسترشادية للبنوك في مجال التمويل المستدام خالل
 ،2021وتشمل تلك المبادئ التوجيهات المتعلقة بالمخاطر المناخية.
• تجربة المملكة المغربيّة :قام بنك المغرب بإنشاء مصلحة داخل مديرية الرقابة المصرفية لتتبع المخاطر المناخية
والبيئية على القطاع ال مصرفي .ويهدف هذا اإلجراء الى العمل في البداية على بناء إطار اإلشراف على مخاطر
المناخ قبل العمل على إعداد الدراسات والتحليالت البيئية المناخية ونشر إجراءات وقائية  /تصحيحية لتخفيف هذه
المخاطر .حاليا ،تساهم هذه المصلحة في عمل المنتديات وفرق العمل اإلقليمية والدولية بشأن التمويل األخضر
وتنسيق تنفيذ خريطة الطريق المناخ الوطنية.

الخالصة
بــين الفصــل أهميــة تبنــي الحكومــات بشــكل عــام والمصــارف المركزيــة بشــكل خــاص ،إســتراتيجيات وخطــط
للحـــد مـــن مخـــاطر تغيـــر المنـــاخ والكـــوارث الطبيعيـــة ،حيـــث -كمـــا أشـــرنا ســـابقا -أن الخســـائر المرتبطـــة
باألضــرار الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والتغيــر بالمنــاخ تضــاعفت أربــع مــرات منــذ الثمانينيــات ،لــذا مــن
األهمية بمكان القيام بما يلي:
 وضــع خطــة اســتراتيجية لعمليــة التحــول التــدريجي للمنتجــات الصــديقة للبيئــة بالتنســيق والتعــاون بــينالمصــرف المركــزي والقطــاع المصــرفي والجهــات الرســمية المعنيــة بموضــوع التغيــرات المناخيــة
والبيئية ،وذلك للحد من مخاطر التحول.
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 تبنــي المصــرف المركــزي بــرامج دعــم للمشــروعات صــديقة البيئــة ،بتمويــل بأســعار فائــدة وآجــالمناســـبة ،وتعزيـــز التمويـــل المســـتدام والمســـؤول ،وتقـــديم الحـــوافز للبنـــوك التجاريـــة وأصـــحاب
المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
 التنســيق والتعــاون بــين المصــرف المركــزي ووزارة الماليــة والجهــات األخــرى ذات العالقــة لتعزيــزدور السياسة المالية في دعم التحول البيئي نحو المشاريع منخفضة "غاز الكربون".
 النظـــر فـــي إمكانيـــة إنشـــاء صـــندوق للتعـــافي مـــن الكـــوارث بإشـــراف المصـــرف المركـــزي ،يمـــولبمساهمات سنوية من البنوك ومن تبرعات القطاع الخاص.
 تعظـــيم اإلســـتفادة مـــن التقنيـــات الماليـــة الحديثـــة ،حيـــث إن تنفيـــذ العمليـــات الماليـــة الرقميـــة أثنـــاءالكــوارث الطبيعيــة يســاهم فــي الحــد مــن انقطــاع األعمــال .فــي الوقــت نفســه ،مــن المهــم دراســة ســبل
تعزيـــز األمـــن اإللكترونـــي وأمـــن المعلومـــات ،وتـــوفير البنيـــة التحتيـــة المالءمـــة والـــدعم التقنـــي
المناسب.
 يعتبــر التمويــل المســؤول أحــد أهــم العناصــر التــي تســاهم فــي الحــد مــن أثــر تغيــرات المنــاخ علــىاالستقرار المالي ،ومثال ذلك ما يلي:
• تشــــجيع البنــــوك علــــى دعــــم المشــــاريع الصــــديقة للبيئــــة ذات االنبعاثــــات "منخفضــــة غــــاز
الكربون".
• فــي العديــد مــن الــدول ،يــتم أخــذ الجوانــب البيئيــة فــي االعتبــار قبــل مــنح االئتمــان ،ذلــك بهــدف
تعزيز التمويل المسؤول.
• أســفرت جهــود المصــارف المركزيــة فــي مجــال التمويــل المســؤول ،عــن زيــادة فــي عــدد وقيمــة
القروض التجارية التي تقدمها المصارف للمشاريع الصديقة للبيئة.
• تبنــى القطــاع المصــرفي فــي عــدد مــن الــدول العربيــة تقــديم منتجــات تحــد مــن تــداعيات تغيــر
المنــاخ ،تشــمل القــروض الخضــراء وتمويــل المشــاريع الخضــراء والمنتجــات الماليــة المختلفــة
والصناديق االستثمارية الخضراء.
فــي هــذا الســياق ،سيســتمر صــندوق النقــد العربــي بالتعــاون مــع الحكومــات والمصــارف المركزيــة العربيــة،
والمؤسســات اإلقليميــة والدوليــة ،للتخفيــف مــن تــداعيات تغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة مــن خــالل مــا
يلي:
 تشجيع التمويل المسؤول من خالل التسهيالت والقروض المقدمة. مســاعدة الــدول العربيــة علــى إتخــاذ اإلصــالحات التــي تــدعم األنشــطة والمشــاريع اإلنتاجيــة بمــايحد من تحديات الفقر والبطالة ويعزز التنمية المستدامة.
 تقديم المعونات المالية والفنية للدول العربية بما يساهم في تعزيز الشمول المالي. -إصدار الدراسات والتقارير الخاصة بقضايا دعم التمويل المستدام.
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 التشـــاور المســـتمر مـــع المؤسســـات العربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة مـــن خـــالل عقـــد إجتماعـــاتوورش عمــل يشــارك فيهــا القطــاع الخــاص (مثــل البنــوك التجاريــة وشــركات التقنيــات الماليــة
الحديثة) ،وذلك لبحث سبل تعزيز االستقرار المالي في المنطقة العربية.

249

ملحق ()1
المبادئ اإلرشادية العامة التي أصدرها صندوق النقد العربي حول تعزيز الدور اإلشرافي للمصارف المركزية
في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية.
المبدأ ()1
التنسيق بين السلطات اإلشرافية أساس لنجاح قياس المخاطر الناشئة عن القطاع المالي غير المصرفي بشكل فعال ،وأن تتوفر
لدى الجهة اإلشرافية القدرة والصالحية واألدوات المناسبة لمعالجة مخاطر القطاع بما يعزز من االستقرار المالي.
المبدأ ()2
في حال كان التوجه اإلشرافي في الدولة ،لوجود هيئات إشرافية مستقلة متعددة على القطاع المالي غير المصرفي ،من
المناسب التنسيق بين المصرف المركزي وهذه الهيئات ،قد يكون من خالل توقيع مذكرات تفاهم بخصوص الجوانب التي
تهم المصرف المركزي ،مثل قضايا المخاطر النظامية (بما في ذلك مخاطر العدوى) ،وحماية المستهلك المالي ،والشمول
المالي ،واإلستقرار المالي.
المبدأ ()3
تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي وبرئاسته ،على أن تضم في عضويتها ممثلين عن
وزارة المالية وهيئة األوراق المالية وهيئة التأمين والسلطات اإلشرافية على المؤسسات المالية غير المصرفية ،للتنسيق بين
السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة اإلحترازية الجزئية والكلية .إضافة إلى تعزيز فعالية السياسة اإلحترازية الكلية
والتطبيق األمثل ألدواتها.
المبدأ ()4
قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ،لوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع
المالي غير المصرفي التي يفترض أن تخضع إلشرافه أو يشترك باإلشراف عليها ،وتوفير األطر التشريعية المالئمة التي
تعزز من قدرته على تقييم مخاطر هذه المؤسسات.
المبدأ ()5
قد يكون من المناسب إلدراك حجم وواقع وتحديات القطاع المالي غير المصرفي (بما في ذلك صيرفة الظل (Shadow
 ، Banking55القيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة ،للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه
ومخاطره.

 55في هذا الخصوص ،يمكن الرجوع إلى ورقة "الرقابة على صيرفة الظل" الصادرة في عام  2014عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية-صندوق
النقد العربي:
-/https://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/amdb/%5Bvocab%5D/%5Bterm%5Dالظل_pdf.0
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المبدأ ()6
تشكيل لجنة متخصصة تحت رئاسة المصرف المركزي وبعضوية الجهات الرسمية والهيئات اإلشرافية المعنية ،للنظر في
توصيات المصرف المركزي بخصوص الدراسة المشار إليها في المبدأ ( )5أعاله ،والبحث في إمكانية تذليل أي عوائق
قانونية أو تنظيمية تحول دون توسيع المظلة اإلشرافية للمصرف المركزي ،لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية.
المبدأ ()7
تحديد التوجه والهدف والنموذج اإلشرافي للمصرف المركزي في اإلشراف على كل قطاع من القطاعات المالية غير
المصرفية ،56وتحديد المتطلبات اإلشرافية للقطاع وتحديثها بشكل مستمر ،بما يشمل بحد أدنى :متطلبات الترخيص والتفرع،
والحوكمة ،ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة ،واإلمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وخطط التعافي،
وخطط اإلحالل والتعاقب الوظيفي ،واإلفصاح ،والبيانات والتقارير الدورية.
المبدأ ()8
من المناسب وجود وحدات تنظيمية داخل المصرف المركزي ،متخصصة في اإلشراف على المؤسسات المالية غير
المصرفية (التي تخضع أو يفترض أن تخضع إلشرافه) حسب طبيعة نماذج أعمالها.
المبدأ ()9
إعداد وإعتماد خطط معتمدة ،حول منهجية تنفيذ التفتيش الميداني والرقابة المكتبية على المؤسسات المالية غير المصرفية،
ومؤشرات تقييم أدائها .أما بالنسبة للمؤسسات المالية التي ال تخضع إلشراف المصرف المركزي ،التنسيق مع السلطات
اإلشرافية األخرى لتوفير المعلومات الالزمة للمصرف المركزي لقياس مخاطرها بهدف تعزيز االستقرار المالي.
المبدأ ()10
مع مراعاة ما ورد في المبدأين ( )1و( ،)2قيام إدارة االستقرار المالي في المصرف المركزي بتقييم المخاطر النظامية
الناشئة عن القطاع المالي غير المصرفي ،بما يشمل كحد أدنى (وذلك حسب ما ينطبق):
أ .تقرير االستقرار المالي.
ب.القيام بإختبارات األوضاع الضاغطة.
ج .إحتســـاب هامـــش رأس المـــال لمــــواجهة التقلبـــات الدوريـــة(CCyB).
د .تطبيق أنظمة اإلنذار المبكر وإدارة األزمات المالية .
هـ .إستخدام أدوات السياسة اإلحترازية الكلية مثل وضع حدود لنسبة عبء الدين (.)DBR
المبدأ ()11
التشاور بين المصرف المركزي والسلطات اإلشرافية على المؤسسات المالية غير المصرفية حول إمكانية إصدار منهجية
لتحديد والتعامل مع المؤسسات المالية غير المصرفية ذات األهمية النظامية محليا.

 56أي تحديد ما هو توجه المصرف المركزي بخصوص اإلشراف على القطاع المالي غير المصرفي ،وكذلك الهدف من اإلشراف على كل قطاع
منه ،ومن ثم تحديد إن كان النموذج الذي سيتم إعتماده من المصرف المركزي سيكون وفق منهجية إنضباط السوق أو المنهج اإلحترازي.
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المبدأ ()12
النظر في وضع األطر المالئمة لتوسيع قاعدة البيانات لدى شركات المعلومات اإلئتمانية لتشمل عمليات مؤسسات القطاع
المالي غير المصرفي.
المبدأ ()13
إيجاد اآلليات المناسبة داخل المصرف المركزي لتوفير البيانات الدقيقة واإلفصاحات الالزمة عن القطاع المالي غير
المصرفي ،57بما يمكن من تعزيز فعالية تنفيذ السياسات النقدية واإلحترازية الكلية وتقييم المخاطر في النظام المالي.
المبدأ ()14
تعزيز دور إدارات الشمول المالي في المصارف المركزية لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من أداء الدور المأمول
لها في تعزيز الشمول المالي.
المبدأ ()15
شمولية نطاق حماية المستهلك المالي في المصارف المركزية بحيث تغطي كافة عمالء القطاع المالي غير المصرفي ،وإلزام
مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بإنشاء وحدات شكاوي ،وتطبيق التعليمات في هذا الشأن.
المبدأ ()16
حصر الدروس المستفادة من األزمات المالية واإلقتصادية من قبل المصرف المركزي (مثل أزمة جائحة فيروس كورونا
المستجد واألزمة المالية العالمية لعام  )2008بخصوص أثرها على القطاع المالي غير المصرفي.
المبدأ ()17
تطوير مؤشرات أداء جزئية وكلية للمؤسسات المالية غير المصرفية حسب طبيعة كل مجموعة ضمن القطاع ،بحيث يتم
نشر المؤشرات الكلية بشكل دوري ،على أن تشمل المؤشرات بحد أدنى مؤشرات السالمة المالية وفق ما يصدر عن
المؤسسات المالية الدولية المعنية بهذا الخصوص.
المبدأ ()18
تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي ،وتشجيع التحول المالي الرقمي وحلول االبتكارات في المنتجات
المالية غير المصرفية ،وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجاالت التقنيات المالية ،لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع
الخاص.
المبدأ ()19
االهتمام ببناء القدرات لدى القطاع المالي غير المصرفي ،وكذلك تطوير قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على
القطاع المالي غير المصرفي.
المبدأ ()20

57

بيانات مثل :حجم السيولة ،حجم اإلئتمان الممنوح ،أسعار الفائدة على التسهيالت ،التسهيالت اإلئتمانية المتعثرة وغيرها.
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عقد اجتماعات تشاورية دورية بين المصرف المركزي والجهات الرسمية والهيئات المعنية وجمعيات القطاع المالي غير
المصرفي (أو ممثلين عن القطاع) ،لبحث التحديات التي يواجهها القطاع.
المبدأ ()21
المتابعة المستمرة لما يصدر عن المؤسسات الدولية المختصة حول المواضيع المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي ،مثل:
الرقابة المالية ،وإدارة المخاطر ،والمعايير المحاسبية ،ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وحماية المستهلك المالي،
وتداعيات تغير المناخ ،والتمويل المسؤول .ودراسة مدى الحاجة إلى قيام المصرف المركزي (بالتنسيق مع السلطات
اإلشرافية ذات العالقة) بإصدار التشريعات أو التعليمات الالزمة بهذا الخصوص.
المبدأ ()22
إيجاد أطر مناسبة لكيفية التعامل مع حاجة القطاع المالي غير المصرفي للسيولة الطارئة ،سواء كان ذلك من خالل عمليات
السوق المفتوحة أو من اإلقتراض من البنوك.
المبدأ ()23
النظر في توقيع مذكرات تفاهم بين المصرف المركزي (بالتنسيق مع السلطات اإلشرافية ذات العالقة) مع السلطات اإلشرافية
في الدول األخرى ،عند وجود فروع لمؤسسات مالية غير مصرفية خارج الدولة.
المبدأ ()24
للمصارف المركزية تقدير ما ينطبق من المبادئ السابقة على المؤسسات المالية غير المصرفية المملوكة أو المساهمة بها
الدولة ،مثل صناديق التقاعد ،ومؤسسات الضمان االجتماعي ،ومؤسسات ضمان الودائع ،وغيرها .وللمصارف المركزية
كيفية تقدير التعامل مع هذه المؤسسات أو المخاطر التي قد تنشأ عنها.
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ملحق ()2
المبادئ اإلرشادية العامة التي أصدرها صندوق النقد العربي حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات
فيروس كورونا المستجد على االستقرار المالي.
المبدأ ()1
أن تسعى سياسة المصرف المركزي إلى دعم النشاط االقتصادي مع الحفاظ على سالمة النظام المالي وضمان الشفافية.
المبدأ ()2
تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاسته ،على أن تضم في عضويتها ممثلين عن
وزارة المالية وهيئة األوراق المالية ،لضمان التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة اإلحترازية
الكلية والجزئية .وأن تدعم السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة اإلحترازية الجزئية والكلية بعضها اآلخر.
المبدأ ()3
اإلستخدام المتدرج ألدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،واختيار األداة المناسبة في الوقت المناسب ،وعدم المبالغة في تخفيف
المتطلبات الرقابية واإلحترازية.
المبدأ ()4
من الممكن في المرحلة الحالية تحرير أداة هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية ) (CCyBإن تطلب األمر ذلك ،لكن
فيما يخص األدوات األخرى مثل هامش رأس المال التحفظي ) ،(CCoBوهامش رأس المال للبنوك ذات األهمية النظامية
محليا ) ،(DSIBsوالرافعة المالية ) ،(Leverage Ratioفيحسن عدم استخدامها في المرحلة الحالية نظرا لدورها الهام في
تعزيز قدرة النظام المالي على استيعاب الخسائر.
المبدأ ()5
دعم القطاعات اإلنتاجية ذات األثر االقتصادي األكبر ،على سبيل المثال ،يمكن للبنك المركزي السماح لفترة مؤقتة بتخفيض
أوزان المخاطر لها ضمن متطلبات رأس المال التنظيمي بشكل مدروس.
المبدأ ()6
تخفيف أدوات رأس المال بعناية وبتدرج في حال امتدت األزمة لنهاية العام الحالي.
المبدأ ()7
النظر في تخفيض متطلبات السيولة القانونية أو نسبة تغطية السيولة ) (LCRعن النسبة المقررة البالغة ( )%100ضمن
حدود مدروسة في حال امتدت األزمة ألكثر من ثالثة شهور أخرى.
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المبدأ ()8
في جميع األحوال ،يجب أن يتزامن السماح باستخدام هوامش رأس المال والسيولة مع وضع قيود على توزيع األرباح
والمكافآت.
المبدأ ()9
أهمية قيام المصارف المركزية بوضع إرشادات حول كيفية استخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ) (ECLوفق المعيار
الدولي للتقارير المالية ) (IFRS9وبناء المخصصات وتصنيف العمالء ،والتنسيق مع المدقق الخارجي بهذا الخصوص .أما
الدول التي لم تطبق المعيار ،فمن الممكن النظر في تأجيل تطبيقه حتى انتهاء األزمة.
المبدأ ()10
على المصارف المركزية تحقيق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن ،في إطار سعيها لتعزيز االستقرار المالي .فمن
جهة ،إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية القطاع المالي ،ومن جهة أخرى ،إتخاذ كافة السبل لحماية قطاع االفراد والشركات
ال سيما متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
المبدأ ()11
من الممكن تأجيل إستيفاء الغرامات المفروضة على البنوك في المرحلة الحالية ،على أن يتم إستيفائها بعد انتهاء األزمة.
المبدأ ()12
تعزيز القواعد التنظيمية الداعمة لجهود تطوير األداء التقني ووسائل التواصل والعمل عن بعد وكذلك قيام البنوك التجارية
بتنفيذ العمليات المالية الرقمية واستخدام التقنيات المالية الحديثة ،أهمية التأكد من وجود إجراءات وتدابير وأطر واضحة
لتعزيز األمن السيبراني وأمن المعلومات ،وتوفير البنية التحتية المالءمة وتوفير الدعم التقني المناسب .كذلك االهتمام بخطط
بديلة في حال انقطاع اإلنترنت ،حيث إن انقطاعه يؤدي إلى حدوث مخاطر تشغيلية.
المبدأ ()13
أهمية مواصلة اهتمام المصارف المركزية بتعزيز رقابتها على حماية بيانات العمالء وحماية المستهلك المالي في ضوء
زيادة اإلعتماد التقنيات المالية الحديثة.
المبدأ ()14
تعزيز منظومة اإلمتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتطوير منهجياتها لمواجهة التحديات
المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية ،خصوصا أن العمليات تنفذ دون التواصل مع العمالء
وجها لوجه ) ،(Nonface to faceتبرز هنا أهمية تطوير مبادئ الستخدام التقنيات المالية الحديثة في هذه المرحلة بشكل
آمن .كذلك من األهمية بمكان مواصلة الجهود المتعلقة باستخدام الهوية الرقمية ونموذج ( )eKYCوالتوقيع اإللكتروني.58

 58يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى المبادئ االرشادية الصادرة عن صندوق النقد العربي في إطار أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية
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المبدأ ()15
االهتمام بتعزيز الشمول المالي الرقمي ،وتعزيز الوعي المالي الرقمي للجمهور ،وإطالق حمالت واسعة عن بعد ،وذلك في
ضوء زيادة االعتماد على التقنيات المالية الحديثة في األزمة الحالية .وإرساء سبل تعزيز الثقافة المالية بالتنسيق مع المؤسسات
التعليمية.
المبدأ ()16
النظر في هذه المرحلة في توجيه التشريعات والتعليمات للتركيز على أولويات تحديات الوباء والحد من آثاره السلبية على
القطاع المصرفي والقطاعات االقتصادية.
المبدأ ()17
من الممكن تخفيف الجوالت التفتيشية الميدانية على البنوك ،حيث إن الوضع الراهن قد يستدعي خفضها ،بهدف التركيز في
المرحلة الحالية على الحد من أثر فيروس كورونا ،مع مراعاة أن المصارف المركزية تعمل حاليا عن بعد منعا النتقال
العدوى.
المبدأ ()18
حماية سالمة ومصداقية أنظمة إعداد التقارير االئتمانية ،حيث يجب تعزيز المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات االئتمانية
بشكل مستمر ،بما في ذلك اإلبالغ عن البيانات اإلئتمانية السلبية الناجمة عن األزمة ،واتخاذ كافة السبل التي تحد من األثر
السلبي على السجل االئتماني للعمالء الجيدين الذين لديهم دفعات مستحقة تعذر تسديدها لظروف خارجة عن إرادتهم ،نجمت
عن األزمة الحالية .في هذا اإلطار ،من الممكن توجيه العمالء الجيدين لمراجعة بنوكهم (ضمن طرق التواصل المسموح بها
خالل األزمة) والتفاوض معهم إلعادة جدولة التسهيالت ،أو من الممكن وضع مالحظة في التقرير اإلئتماني بأسباب تعثر
العميل الجيد.
المبدأ ()19
توجيه مقدمي اإلئتمان وشركات المعلومات اإلئتمانية لتنفيذ تدابير لرصد المعلومات اإلئتمانية السلبية التي تم اإلبالغ عنها
خالل األزمة ،التي قد تشمل استخدام معرفات أو رموز إبالغ إئتماني خاصة باألزمة ،وذلك بما يسهل إعداد التقارير الالزمة.
المبدأ ()20
تعزيز قدرة السلطات التنظيمية على التعامل مع الشكاوى والمنازعات خالل األزمة ،ذلك في ضوء الزيادة المحتملة في
الشكاوى والنزاعات .وتشجيع تطبيق التقنية المعلوماتية لتلقي الشكاوى وحل النزاعات.
المبدأ ()21
تشجيع رقمنة عملية الوصول إلى التقارير اإلئتمانية ،للتأكد من أن حق الوصول إلى تقارير االئتمان لن يتأثر أثناء األزمة.
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المبدأ ()22
مراجعة خطط استمرارية العمل والتأكد من جهوزية القائمين عليها لدى المصارف المركزية والبنوك التجارية ،وكذلك
مراجعة فعالية إدارة المخاطر وأنظمة اإلنذار المبكر وخطط اإلنعاش المستخدمة لدى المصارف المركزية والبنوك التجارية.
المبدأ ()23
دراسة مدى الحاجة إلى قيام دوائر الرقابة المصرفية واالستقرار المالي بتطوير اختبارات األوضاع الضاغطة الجزئية
والكلية بشكل يأخذ باالعتبار األزمة الحالية.
المبدأ ()24
تعزيز وعي الجمهور بالدور الذي تقوم به كل من مؤسسات ضمان الودائع وضمان القروض في حماية الودائع وضمان
القروض.
المبدأ ()25
قد يكون من المناسب قيام المصارف المركزية بإصدار رسائل طمأنة بشكل مستمر للمودعين والمستثمرين ،على أن تتمتع
هذه الرسائل بمصداقية وشفافية ،بما يعزز من ثقة الجمهور بالمصرف المركزي والقطاع المالي الرسمي في ظل األزمة
الحالية.
المبدأ ()26
على المصارف المركزية استخدام األدوات واإلجراءات لمواجهة أثر تداعيات فيروس كورونا بشكل يأخذ باالعتبار
خصوصية البنوك اإلسالمية ،كذلك يستحسن أن تشمل اإلجراءات كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة
المصرف المركزي.
المبدأ ()27
أن تقوم المصارف المركزية -بشكل مستمر -بتقييم أثر األدوات واإلجراءات التي تم إتخاذها من حيث فاعليتها وقدرتها
التأثيرية لفترة أطول وأية آثار سلبية ألي ٍ منها وأسلوب التعامل معها.
المبدأ ()28
اإلستعداد لفترة ما بعد األزمة من حيث توقيت وتدرج تعليق ما تم استخدامه من أدوات وإجراءات لتخفيف األثر الناشئ عن
هذا التعليق ،وسرعة عودة الدورة االقتصادية لوضعها وتعظيم أثر التعافي.
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ملحق ()3
المبادئ اإلرشادية العامة التي أصدرها صندوق النقد العربي حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم
التعافي االقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
المبدأ ()1
اإلستعداد المبكر للجنة إدارة األزمات أو لجنة االستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكر لمرحلة
ما بعد األزمة ،من خالل تبني إستراتيجية لدعم جهود التعافي لمرحلة ما بعد األزمة الحالية.
المبدأ ()2
إستمرار إجراءات الدعم االقتصادي لفترة مناسبة خالل مرحلة اإلنتعاش ،يتم تقديرها من قبل اللجنة المشار إليها في
المبدأ ( ،)1ذلك لضمان تدفق السيولة إلى االقتصاد.
المبدأ ()3
في حال لم تكن اللجنة المشار إليها في البند ( )1أعاله ،تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وهيئة األوراق
المالية ،فمن المناسب أن يكون هناك تنسيق في اإلجراءات المتخذة في مرحلة اإلنتعاش اإلقتصادي بين جميع األطراف
الرسمية المعنية.
المبدأ ()4
يعتبر التنسيق بين السياسات االقتصادية والسياسة اإلحترازية الكلية ،واإلنتباه إلى مالئمة توقيت تخفيف أو سحب
إجراءات الدعم ،مفتاح نجاح اإلجراءات المتخذة لدعم النشاط اإلقتصادي .حيث إن سحب حزم الدعم بشكل مبكر ،قد
يؤدي إلى تراجع حجم اإلئتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات واألسر ،في حين إن التأخر في سحبها قد يزيد من
المخاطر النظامية في القطاع المالي.
المبدأ ()5
البناء المتدرج لهوامش رأس المال والسيولة التي تم تخفيفها خالل فترة أزمة الجائحة ،وتقدير مدى الحاجة إلى
اإلستمرار بوضع قيود على توزيع األرباح والمكافآت لدى القطاع المصرفي.
المبدأ ()6
إستمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي اإلقتصادي ،مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات
السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة ،على أن يكون الرفع متدرج بشك ٍل متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات
السياسة المالية والسياسة اإلحترازية الكلية.
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المبدأ ()7
في حال التوجه نحو رفع نسبة اإلحتياطي النقدي اإللزامي ،ينظر في مدى مناسبة السماح للبنوك التجارية بتحقيق
نسبة أقل من الحد األدنى المطلوب ضمن هامش مقبول يحدده المصرف المركزي ،بحيث يتم تخصيص هذا الهامش
لمجاالت محددة مثل منح اإلئتمان للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
المبدأ ()8
مناسبة اإلستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات االقتصادية اإلنتاجية
بأسعار فائدة وآجال مناسبة ،بما يوازن بين التحفيز المتوخى والتكلفة على الخزينة.
المبدأ ()9
النظر في وضع األطر المالءمة لتعامل البنوك مع عمالئهم الجيدين ،الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا،
ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف األثر السلبي على جدارتهم اإلئتمانية ،ومدى إمكانية أخذ ذلك باإلعتبار في تقاريرهم
اإلئتمانية.
المبدأ ()10
في حال لم تكن أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الفائدة على أدوات السياسة
النقدية ،فيستحسن قيام المصرف المركزي بحث البنوك التجارية بالنظر في عدم رفع أسعار الفائدة على اإلئتمان في
مرحلة التعافي ،والتريث لفترة مناسبة بشكل يتماشى مع التغيرات في أسعار الفائدة على السياسة النقدية.
المبدأ ()11
عقد إجتماعات تشاورية مستمرة بين المصرف المركزي والبنوك التجارية ،لبحث إمكانية ومناسبة اإلستمرار في
تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العمالء أو إعادة جدولتها ،بما يخفض من حاالت اإلعسار للشركات القابلة
للستمرار.
المبدأ ()12
إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة فيروس كورونا المستجد ،ذلك للوقوف على حجم اآلثار المترتبة
على األزمة ،خصوصا مؤشرات المتانة المالية .على أال يتم اإلكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط ،بل بناء توقعات لهذه
المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية ،ووضع الخطط والحلول والتوصيات المالءمة لمعالجة أوجه
القصور أو مواطن الضعف إن وجدت.
المبدأ ()13
قيام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس اإلدارة ،يقيم مدى تأثرها بجائحة
كورونا ،واألثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية ،خصوصا نسبة القروض غير العاملة ،ونسبة كفاية رأس المال،
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والربحية ،والسيولة ،على أن يتضمن التقرير تقييما لمخاطر اإلئتمان والسوق والتشغيل ،وخطة زمنية لمعالجة أي
مواطن ضعف أو قصور فيها.
المبدأ ()14
إستمرار المصرف المركزي في تقييم المخاطر النظامية في القطاعين المالي وغير المالي ،وإستخدام األدوات المناسبة
للحد منها إن وجدت.
المبدأ ()15
حصر الدروس المستفادة من أزمة الجائحة من قبل المصرف المركزي ،واالنعكاسات مستقبال على جوانب هامة
مثل :االستقرار المالي ،والرقابة المصرفية ،والسياسات النقدية واإلحترازية ،وتطوير أنظمة اإلنذار المبكر ،وإدارة
األزمات ،وخطط اإلنعاش اإلقتصادي ،واختبارات األوضاع الضاغطة الكلية والجزئية.
المبدأ ()16
تطوير وتوسيع إستخدام إختبارات األوضاع الضاغطة ،وزيادة شدة هذه االختبارات لتقييم قدرة القطاع المصرفي
والمالي على تحمل تداعيات األزمة الحالية.
المبدأ ()17
قيام دائرة الرقابة المصرفية بتقييم أي مواطن ضعف جوهرية ظهرت لدى أي من البنوك التجارية (خصوصا البنوك
ذات األهمية النظامية على المستوى المحلي) جراء الجائحة ،ورفع تقرير بالخصوص إلى لجنة إدارة األزمات أو
لجنة االستقرار المالي ،متضمنا التوصيات المناسبة.
المبدأ ()18
تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي ،وتشجيع التحول الرقمي ،وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجاالت
التقنيات المالية محليا ،لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع المحلي الخاص.
المبدأ ()19
النظر في مناسبة قيام المصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات الرسمية ،بإيجاد آلية لدعم أسواق األصول (األسهم
والعقارات) المتضررة جراء أزمة الجائحة ،بما يمكن من إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بدعم تعافيها.
المبدأ ()20
دعم القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز اإلطار التنظيمي له ،والتنسيق بين المصرف المركزي والسلطات الرقابية
األخرى لوضع حلول للحد من أثر جائحة كورونا على القطاع.

260

المبدأ ()21
إتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقليل أثر المزاحمة بين القطاعين العام والخاص على السيولة ،والموازنة بينهما.
المبدأ ()22
تعزيز دور مؤسسات ضمان القروض في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وتوفير الضمانات
الالزمة لتعزيز فرص وصول هذه المشروعات إلى اإلئتمان.
المبدأ ()23
النظر في وضع اإلجراءات المناسبة للتواصل بين المؤسسات المالية وغير المالية بما يكفل تعزيز الثقة وتسريع مرحلة
التعافي.
المبدأ ()24
أن تقوم المصارف المركزية بشكل مستمر بتقييم أثر األدوات واإلجراءات التي تم إتخاذها من حيث فاعليتها وقدرتها
التأثيرية لفترة أطول ،وأية آثار سلبية إن وجدت ألي ٍ منها وأسلوب التعامل معها.
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ملحق ()4
المبادئ اإلرشادية العامة التي أصدرها صندوق النقد العربي حول حول كيفية تعامل المصارف المركزية
مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي واالستقرار المالي.

المبدأ ()1
إعتماد المصرف المركزي سياسة إدارة مخاطر تشمل تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل
معها.
المبدأ ()2
تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبيعية (أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة األزمات)
داخل المصرف المركزي ،مع تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها ،ومنها إعداد خطط التحوط لتحقيق التعافي
للعودة للعمل بشكل طبيعي.
المبدأ ()3
في حال لم يكن قطاع التأمين يخضع لرقابة المصرف المركزي ،فيستحسن تمثيل الهيئة اإلشرافية على قطاع التأمين
في لجنة إدارة الكوارث الطبيعية المشار إليها في المبدأ رقم (.)2
المبدأ ()4
وضع ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصرف المركزي والهيئات ومراكز األبحاث المعنية بالبيئة
والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية ،تمكن المصرف المركزي من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز
عن إحتماالت حصول أو تكرار الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها ،بهدف اإلعداد األفضل والمسبق  -من قبل
المصرف المركزي -لبلورة السياسات الكفيلة للتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي واالقتصادي.
المبدأ ()5
مراعاة المواءمة وتنسيق جهود المصرف المركزي الخاصة بخطط استمرارية األعمال 59لتشمل التدابير الكافية
وتحديد أماكن العمل البديلة للمصرف المركزي في حال حدوث كوارث طبيعية ،مثل الزالزل والفيضانات
واألعاصير ،على أن تتم مراعاة التباعد الجغرافي بين مواقع العمل البديلة ،وكفاية ومتانة شبكات اإلتصال مع مركز
المعلومات الرئيس ،واختبار فعالية وسالمة تطبيق إجراءات الربط واإلنتقال للعمل مع مراكز العمل البديلة بصفة
دورية لتغطية كافة فرضيات اإلخفاق المحتملة ،بما يعزز من قدرة المصرف المركزي على القيام بدوره في حاالت
الكوارث والطوارئ.
المبدأ ()6
وضع ميثاق أو مذكرة تفاهم أو خطة مشتركة للتعاون في حاالت الكوارث بين المصرف المركزي والجهات الرسمية
المختصة ،تشمل الترتيبات المتعلقة بإجراء تمارين واختبارات محاكاة بشكل دوري ،ذلك لتدريب الموظفين على
التعامل مع الكوارث الطبيعية.
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المبدأ ()7
إعداد وتحديث خطط لضمان إستمرارية عمل األنظمة المركزية األساسية ،كنظام التسوية اللحظية ()RTGS
والمدفوعات عبر شبكة سويفت ( ،)SWIFTونظم إدارة المحافظ اإلستثمارية ،وإصدارات الدين ،واإلحتياطيات
بالعملة األجنبية ،وعمليات السوق المفتوحة ،وتعزيز البنية التحتية ألنظمة تقنية المعلومات ،وسهولة الوصول إلى
أجهزة الصرافات اآللية ،وتحديد وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خالل الكوارث الطبيعية،
مع إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهتها والتعامل معها ،بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع
المصرفي للوفاء بالتزاماته المحلية والدولية.
المبدأ ()8
إصدار المصرف المركزي تعليمات وإرشادات للقطاع المالي تنظم التدابير واإلستعدادات المطلوبة تتضمن الحد
األدنى المطلوب من القطاع المالي بما يخص التعامل مع الكوارث الطبيعية ،وتحديث التعليمات كلما دعت الحاجة.
المبدأ ()9
قيام المصرف المركزي بمتابعة وتقييم خطط إستمرارية العمل لدى البنوك/المؤسسات المالية وسياسات إدارة المخاطر
بشكل مستمر ،والتحقق مكتبيا وميدانيا من وجود خطط وسياسات معتمدة من مجلس إدارة البنك/المؤسسة المالية،
تأخذ باإلعتبار كيفية التعامل مع تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل فعال ،يضمن مواصلة تنفيذ األنشطة والعمليات
المصرفية والمالية عند حدوث الكوارث.
المبدأ ()10
قيام المصرف المركزي والقطاع المالي بتطوير إختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات متدرجة الشدة ،تتضمن
األثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين .من الفرضيات الممكن أخذها
على سبيل المثال ال الحصر ،حدوث خسائر مادية في أصول القطاع المالي وفي المحفظة اإلستثمارية ،وحدوث
خسائر في ممتلكات العمالء من أفراد وشركات ،وحدوث كوارث طبيعية في دولة البنك األم أو فروع البنوك خارج
حدود الدولة أو البنوك المراسلة في دول أخرى.
المبدأ ()11
حث القطاع المالي على تبني إجراءات للتعامل مع األثر المتوقع للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على مخاطر
اإلئتمان ،ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السوق.
المبدأ ()12
تقييم وتحليل ما يسمى بـ"مخاطر التحول" المحتملة الناجمة عن خسارة اإلستثمارات لقيمتها كنتيجة لمكافحة تغيُّر
المناخ أو تحول أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة .وتضمين إختبارات
األوضاع الضاغطة المشار إليها في المبدأ ( )10بفرضيات تتعلق بمخاطر التحول إلى المنتجات صديقة البيئة.
المبدأ ()13
دراسة وتحليل أثر اإلنتقال من المنتجات/الخدمات كثيفة "غاز الكربون" إلى المنتجات/الخدمات منخفضة "غاز
الكربون" ،وأثر ذلك على القطاعات المعنية ،وتبني سياسات لدراسة ومعالجة اآلثار السلبية على القطاعات التي قد
تتضرر جراء هذا التحول.
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المبدأ ()14
وضع خطة استراتيجية لعملية التحول التدريجي للمنتجات الصديقة للبيئة بالتنسيق والتعاون بين المصرف المركزي
والجهات الرسمية المعنية بموضوع التغيرات المناخية والبيئية ،وذلك للحد من مخاطر التحول.
المبدأ ()15
تبني المصرف المركزي برامج دعم للمشروعات صديقة البيئة ،بتمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة ،وتعزيز التمويل
المستدام والمسؤول ،وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
المبدأ ()16
التنسيق والتعاون بين المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات األخرى ذات العالقة لتعزيز دور السياسة المالية
في دعم التحول البيئي نحو المشاريع منخفضة "غاز الكربون".
المبدأ ()17
النظر في إمكانية إنشاء صندوق للتعافي من الكوارث بإشراف المصرف المركزي ،يمول بمساهمات سنوية من البنوك
ومن تبرعات القطاع الخاص ،على أن تحدد لجنة إدارة الكوارث الطبيعية كيفية إدارة الصندوق وحوكمته.
المبدأ ()18
رفد القطاع المالي بكوادر مدربة ومؤهلة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية وتطوير قدراتهم من خالل توفير التدريب
المناسب لهم بشكل مستمر.
المبدأ ()19
تعظيم اإلستفادة من التقنيات المالية الحديثة ،حيث إن تنفيذ العمليات المالية الرقمية أثناء الكوارث الطبيعية يساهم في
الحد من انقطاع األعمال .في الوقت نفسه ،من المهم دراسة سبل تعزيز األمن اإللكتروني وأمن المعلومات ،وتوفير
البنية التحتية المالءمة والدعم التقني المناسب.60
المبدأ ()20
تضمين مهام إدارة االستقرار المالي في المصرف المركزي ،مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن
التغيرات المناخية ،ودراسة أثرها على عدد من القطاعات مثل األفراد ،والشركات ،والعقارات ،والصناعة ،والتجارة،
وغيرها.
المبدأ ()21
قيام إدارة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي ،بتقييم مدى جهوزية وخطط واستعدادات البنوك لمواجهة أي
حدث مناخي محتمل ،كذلك الحال بالنسبة إلدارة اإلشراف على التأمين فيما يخص شركات التأمين ،إلى جانب تكليف
المدقق الخارجي تقييم هذه الجهوزية.

 60انظر المبادئ اإلرشادية لسالمة األمن اإللكتروني للبنية التحتية المالية في الدول العربية ،الصادرة عن مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة
لصندوق النقد العربي.2020 ،
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المبدأ ()22
إتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل الجهة المعنية بإدارة المعلومات اإلئتمانية ،وإدارة المخاطر المصرفية في المصرف
المركزي للحد من األثر السلبي على التصنيف اإلئتماني للعمالء الجيدين ،مع الحفاظ على سالمة ومصداقية التقارير
اإلئتمانية.
المبدأ ()23
التقييم المستمر لمدى قدرة قطاع التأمين على التعامل وإستيعاب الخسائر المحتملة الناشئة عن الكوارث الطبيعية .في
الوقت نفسه ،العمل على تعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية وضمان حقوقهم ،مع توفير وسائل آلية للتعامل مع
شكاوى العمالء خالل الكوارث الطبيعية.
المبدأ ()24
عقد ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية وجلسات توعوية في األوقات الطبيعية لموظفي المصرف المركزي والقطاع
الم الي ،تشمل كيفية اإلستعداد للزمات الناشئة عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ،وتستعرض أفضل
الممارسات الدولية في هذا الصدد.
المبدأ ()25
تعزيز التعاون بين المصرف المركزي والمؤسسات الدولية المعنية بتداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية
وأثرها على االقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي.
المبدأ ()26
تبني سياسة إعالمية للمصرف المركزي خالل فترة الكوارث الطبيعية لطمأنة المودعين والمستثمرين ،بما يعزز من
ثقتهم بالقطاع المالي .وتشجيع المؤسسات المالية بتبني سياسة إعالمية منسجمة مع السياسة اإلعالمية للمصرف
المركزي المتعلقة بحاالت الكوارث.
المبدأ ()27
قيام المصرف المركزي بتقييم شامل الستراتيجيات التعامل مع الكوارث الطبيعية بعد الخروج منها ،ومدى النجاح
و/أو اإلخفاق في إدارة تحديات الكارثة والخسائر البشرية والمادية الناشئة ،وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة أوجه
القصور التي تبينت خالل الكارثة.
المبدأ ()28
على المؤسسات المالية والمصرفية تزويد المصرف المركزي بتقرير شامل حول تقييم خطتها في التعامل مع الكوارث
الطبيعية ،ومدى النجاح و/أو اإلخفاق في إدارة األزمة والخسائر البشرية والمادية الناشئة ،ومقترحات تطوير خططها
مستقبال لمعالجة أوجه القصور التي تبينت خالل الكارثة.
المبدأ ()29
في إطار تطبيق ما ورد في هذه الوثيقة من مبادئ ،تراعي المصارف المركزية ما يلي:
أ .ما هو قائم لديها ولدى قطاعاتها المصرفية من خطط استمرارية األعمال ومواجهة الكوارث ،بحيث يمكن تقييم هذه
الخطط وتحديثها في إطار المبادئ االسترشادية الواردة في هذه الوثيقة.
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ب .التباين في الطبيعة الجغرافية لدولها واالختالف في نوعية الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها وبالتالي طبيعة
التداعيات وآثارها وتدابير معالجتها.
ج .التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة عن الخطط الوطنية الستمرارية األعمال وإدارة الكوارث ،والجهات
المسؤولة عن االستقرار المالي لدى هذه الدول.
د .اإلستفادة من أي تجارب سابقة في مجال مواجهة ما قد تعرضت له الدولة من تداعيات لكوارث طبيعية ،وكذلك
االستفادة من التجربة الحالية لتداعيات جائحة فيروس كورونا وما فرضته من تحديد مهام خاصة بالجهات المسؤولة
عند مواجهة تداعيات هذه الجائحة.61
هـ .تحديد مؤشرات أساسية لمراقبة أداء المؤسسات المالية والمصرفية بحيث تكون متوافقة مع طبيعة الكارثة لضمان
سالمة االستقرار المالي خالل فترة الكوارث الطبيعية.
و .التعاون بين المصارف المركزية عبر مشاركة بعضها البعض بالتجارب والفرضيات المطبقة في اختبارات
األوضاع الضاغطة وخطط تجاوز اآلثار المترتبة على هذه الكوارث والتغيرات المناخية .على أن يكون التعاون
مستمر لبناء وتغذية الفرضيات وفقا للتطورات التي تحدث في الواقع (على سبيل المثال التحول من االقتصاد عالي
الكربون إلى منخفض الكربون ،أو حدوث كارثة طبيعية تسبب خسائر في األرواح والممتلكات) ،وذلك لغرض تحسين
النتائج بحيث تكون مقاربة للواقع وتخفيف وطأتها على االستقرار المالي.















 61يرجى الرجوع إلى المبادئ اإلرشادية التي أصدرها صندوق النقد العربي في شهر مايو  2020بخصوص كيفية تعامل المصارف
المركزية مع تداعيات فيروس كورونا على االستقرار الماليhttps://www.amf.org.ae/ar/papers/central-banks-to-deal- :
with-covid-19-implications-on-financial-stability-arab
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بذة

فري

مل ا ستقرار المالي في الدول العربية

مقدمة
نظرا لتزايد اإلهتمام العالمي في أعقاب األزمة المالية العالمية ،بقضايا اإلستقرار المالي ،التي باتت تمثل
محورا مهما من أولويات المصارف المركزية ،وألغراض تعزيز فرص تبادل الخبرات بين الدول العربية،
قرر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام  ،2014إنشاء فريق عمل
االستقرار المالي في الدول العربية .تشمل عضوية الفريق ،المدراء المكلفين بقضايا االستقرار المالي في
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
األهداف
يعمل الفريق على تطوير السياسات واألدوات المتعلقة بتعزيز االستقرار المالي في الدول العربية ،ويحرص
على تبادل الخبرات والتجارب في مجال السياسات واالجراءات المتعلقة بتعزيز االستقرار المالي ،وتعزيز
التعاون بين مختلف االدارات والجهات الوطنية المعنية بقضايا االستقرار المالي في الدول العربية ،بالتعاون
مع المؤسسات الدولية ذات العالقة .كما يقوم الفريق بإعداد ونشر تقرير االستقرار المالي للدول العربية،
و أوراق عمل ،ودراسات حول أوضاع االستقرار المالي في الدول العربية ،والمساهمة في رفع الوعي بقضايا
االستقرار المالي.
األمانة الفنية
يتولى صندوق النقد العربي أمانة الفريق .تتولى األمانة إعداد الدعوات وجداول أعمال اجتماعات الفريق،
ومحاضر اجتماعاته ،ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الذي يتم االتفاق عليه سنويا .إضافة إلى المساهمة الفنية
في إعداد الدراسات الالزمة ألعمال الفريق ،التي ترفع ألصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماعاتهم السنوية.
التعاون مع الهيئات اإلقليمية والدولية
يتعاون فريق عمل ا الستقرار المالي في الدول العربية ،بشكل وثيق مع كل من صندوق النقد الدولي ،ومعهد
االستقرار المالي ،ومجلس االستقرار المالي ،إضافة إلى عدد من المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى ،حيث
يحضر باستمرار ممثلين عن هذه المؤسسات االجتماعات الدورية للفريق.
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فريق عمل إعداد تقريراالستقرار المالي في الدول العربية


من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية:
 -د .محمد عمايرة

البنك المركزي األردني

 -نور طاهر

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -محمد عبد الكريم

مصرف البحرين المركزي

 -محمد الصادق

مصرف البحرين المركزي

 -نبيل العذاري

البنك المركزي التونسي

 -حنفي سي فضيل

بنك الجزائر

 -ندى الرومي

البنك المركزي السعودي

 -سمية عثمان

بنك السودان المركزي

 -محمد حميد عبد الرزاق

البنك المركزي العراقي

 -د .محمد الجهوري

البنك المركزي العُماني

 -شيماء البوسعيدية

البنك المركزي العُماني

 -مصطفى أبو صالح

سلطة النقد الفلسطينية

 -مريم الحمادي

مصرف قطر المركزي

 -وليد العوضي

بنك الكويت المركزي

 -سعاد األستاد

بنك الكويت المركزي

 -فاطمة العلي

بنك الكويت المركزي

 -داليا السالم

بنك الكويت المركزي

 -ربيع نعمة

لجنة الرقابة على المصارف -لبنان

 -طارق الصليل

مصرف ليبيا المركزي

 -د .أحمد سحلول

البنك المركزي المصري

 -حليم جادي

بنك المغر

 -عبد الرحيم الناصري

بنك المغر

 -مريم الزين

البنك المركزي الموريتاني

من أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية  -صندوق النقد العربي:
 محمد يسر برنيه د .رامي يوسف عبيد د .أحمد الشاذلي د .نوران يوسف -غسان أبو مويس
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