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يعاني االقتصااااد الل مي منن سااانواد مر تنيور ضم ر وااااعا قطاعاد االقتصااااد ا  ر  وتراج      
مقنرتها في االساااهام عرف  وتنوي  مصاااادر الن ر  االمر ال ي جعر االقتصااااد الل مي يعتمن عل  
المورد النفطي لتساا  ر عجلة االقتصاااد وال اامول المال ة في المند  وال عقاء الوااا  عل  ما يو 
عل ه يجعر عن ة االقتصااد الل مي ي اة وعرااة للصانماد النا ل ة والخارج ة   وعالخصاود الصانماد  
التي تصا   ساوا النفا العالمي سأساعار النفام لما لها مر دور ضم ر وحاسا  في االقتصااد الل مي  

القطاع  في تنظ   عمل اد الموازنة العامة وتس  ر عاقي وظائا القطاع العام   فضن عر تقلص دور  
الخاد  مما اد  ال  تراج  ن اط وفاعل ة قطاع الخنماد وعالخصود ن اط القطاع المصرفي  االمر 
الا ي تساااما  عهروس رالوو االموال المول اة وا جنم اة  لا ا تموار يا ف الانراساااة في ض ف اة تطوير 

قق تنوع  أداء القطااع المصااارفي مر اجار النهوق عواق  القطااع الخانمااد في ل م اا  االمر الا ي يو
مقمول في الناات  المولي االجماالي فضااان عر معاالجاة جالء مر اال تنل اله يلي الا ي يعااني مناه 

 االقتصاد الل مي .

وتماشااا اع م   لا عادر مجلس التطوير االقتصاااادي واالجتماعي عت اااي ر فريق عمر للق ام ع عناد  
م لسانة 62وفقا لقرار رق  سدراساة تتضامر مقترل لواا  م اروع تطوير االداء المصارفي في ل م ا  

 م ندية.  2020

تناولت النراسة وصا الواق  الوالي  داء القطاع المصرفي عر طريق:                  
دراسة القوان ر والت ريعاد والقراراد الناف ة التي تنض  عمر الممسساد والمصارف الل م ة. -  
 النول ة ضالمنا النولي.التقارير والنراساد الصادرة عر الممسساد  -

 االطنع عل  النراساد والتقارير الساعقة عر القطاع المصرفي الل مي. −

 االطنع عل  القوائ  المال ة وا نظمة الرقاع ة النا ل ة عالممسساد والمصارف. -

 االستفادة عالتوص اد الصادرة مر الممسساد النول ة والميات  االست ارية. -

المصرفي: ملخص لنراسة تطوير أداء القطاع    
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 النراسةأيناف         

المساايمة في رف  مساتوي المع  اة والتنم ة وإصانل االقتصااد الوطني  وتطوير ع ال ة االعمال 
واالساااترمار مر  نل رف  اداء القطاع المصااارفي  وتنوي  مصاااادر الن ر  وتخف ا مخاطر التقلماد  

الوطني  عماا ييفار التي يعااني منهاا االقتصاااااد الل مي مر ايراداد النفا والىااز عل  االقتصاااااد  
 توق ق استقرار االقتصاد اليلي عل  المني الطوير.

يتيول القطااع المصااارفي في ل م اا  مر عانة ميونااد وحت  يمير الوقوف عل  أواااااع القطااع   
المصارفي في ل م ا  والق ام عنراساة تول ل ة تيول مرجع ة للنهوق عالقطاع المصارفي فال االمر 

طاع المصارفي الل مي دول اششاارة الي الممساسااد وال ارضاد  اد  يوتاج ال  تواا   ميوناد الق
المعان الماالي ضساااوا الماال الل مي وشااارضااد التاام ر والصااانااديق السااا اادياة. ح ار يتيول القطااع  
المصاارفي في ل م ا مر المصاارف المرضالي وعند مر المصااارف التجارية  والمصااارف المتخصااصااة 

ضاا  المصااارف التجارية مصااارف  اصااة  ومصااارف  اصااة  م  وتOffshoreوالمصاارف الل مي الخارجي س
وقن ت  االساتعانة    عم اارضة شاريا اساترات جي أجنمي سمصاارف مختلطة والمصاارف المتخصاصاةم

في ي ف النراسااة عالم اناد واشحصاااءاد المتاحة في ساام ر أل ينساا  الفريق صااورة أضرر ما يمير 
ون ة واالوااااع المال ة عاسااتخنام ا سااال    واااوحاع لواق  القطاع المصاارفي مر ح ر الملي ة القان

 (CAMELS)العلم ة المساتخنمة في الت اخ ص والتول ر للممساسااد المصارف ة عر طريق مع ار  
ويي الفترة    2019اااا   2012والتعرف مر  نل  لا عل  آداء ي ف الممساسااد  نل الفترة الالمن ة  

وعل  ااااوء النتاائ  والممشاااراد    التي تمير الفريق مر الوصاااول عل  ع اانااد ومعلومااد عنهاا 
 المستخرجة مر واق  النراسة.

توصالت النراساة الي مجموعة مر توصا اد ومقترحاد لما ينمىي أل تيول عل ه القطاع المصارفي  
  الل مي مر ح ر المناء الممسسي والقانوني واالسترماري وما يو ا عها مر معاي ر رقاع ة 
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الي التناع ر الوسااساة مر الناح ة السا اسا ة  وحوضمة وشافاف ة وإفصاال  وقسامت ي ف التوصا اد  
 والتناع ر طويلة االمن شرساء أسس تعاف  النظام المصرفي.

  أوال: التناع ر الوساسة مر الناح ة الس اس ة:

سوية االنقسام  التناع ر الوسااساة مر الناح ة السا اسا ة والمتوقفة ع انة عل  توق ق التقنم في ت
 الس اسي يج  ال ال تتعني الستة أشهر ويي ضالتالي:

مراجعة دول ة لوسااعاد المصارف المرضالي ال ارقي والىرعي ل تسان  إجراء المطاعقة وإعادة   .1
 النم .

عقان منااق ااااد ع ر الفرا الفن اة في ضار مر المصااارف المرضالي ال ااارقي والىرعي حول   .2
تساااوياة المانفوعااد في نظاام مقااصاااة المانفوعااد المالدوج وإدارة النقان ا جنمي وإصااانار  
العمند واالقتراق مر جاانا  فرع المنطقاة ال ااارق اة والتوانيااد المتعلقاة عاالسااا ولاة التي  

 ل رق ة والطرا الممينة لمعالجتها.تواجهها المصارف في المنطقة ا
 تونين الرىراد الرئ س ة في قنراد المصرف المرضالي عل  ميافوة مخاطر غسر ا موال. .3
اشعناد شجراء مراجعة مسااتقلة لجودة ا صااول في المصااارف اليمر  مر أجر تونين النقص   .4

 في رأو المال.
والتا ج ر التمويلي والمانء في  تطوير اشطاار القاانوني التنظ مي  ن اااطاة التمويار ا صاااىر   .5

 تنف   عرنام  لمناء قنرة المصارف في مجال تموير الم روعاد الصىر  والمتوسطة.

إعادة النظر في دور النولة في    تان ا: التناع ر طويلة االمن شرساء أسس تعاف  النظام المصرفي: 
 القطاع المالي وتنع   نظام الووضمة مر  نل: 
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مساااتقلاة لجودة أصاااول المصااااارف اليمر  لتوانيان النقص في رأو الماال إجراء مراجعاة   -1
واشجراءاد المناسمة في ي ا ال  ل فلر يتمير مصرف ل م ا المرضالي فعل اع مر وا   ارطة  
طريق للجهاز المصاارفي حت  يفه  ل   الم اايند المال ة ونوع تها فعل  ساام ر المرال  

صاارف الويوم ة ناتجة عنرجة ضم رة عر عنم  مر المرج  أل م ايلة نقص رأو المال في الم
 سناد ال رضاد الويوم ة لنئتمان اد.

دع  المصاااارف الويوم اة وترشااا ان إدارتهاا إل  جاانا  واااا  عرناام  مرتما لترشااا ان إدارة   -2
و صاخصاة ال ارضاد الويوم ة المتلق ة للتموير مر المصاارف الويوم ة ويج  ض لا إ راج  

ف التي ي رف عل ها لتفادي تضارس المصال  عر طريق  المصرف المرضالي مر ملي ة المصار
الخصااخصااة وإ ا قررد النولة االحتفال عالملي ة في ععم الممسااساااد المال ة ف ج  نقر 

 الملي ة مر المصرف المرضالي إل  جهة عامة  اد نظام حوضمة قوي.
ك مواصاالة دع  المصاارف المرضالي مر  نل رف  قنراد موظف ه وأنظمته مر  نل االشااترا -3

 عمرام  صننوا النقن النولي.
دع  المن اة التوت اة  نظماة الانف  وتساااه ار التوول إل  أنظماة الانف  االليتروني فنقص   -4

الرعا عنظاام الموزع الوطني وعانم التوافق ع ر أنظماة المصااااارف المختلفاة والرىراد في  
عيفااءة  مقااصاااة الصااايوك اكل اة ي ااايار عاائق أماام تطوير نظاام وطني للمانفوعااد يعمار 

ف ج  أل يمنأ مصارف ل م ا المرضالي في تنف   م اروع رعا جم   المصاارف آل اع عنظام الموزع  
عما ف ها اضمر المصاارف الويوم ة وت اج   اساتخنام الولول الخاصاة لير مصارف عل  حنف  
ويج  أل ي امر توسا ر النظام واا   طة لترشا ن أنظمة نقاط الم   وماض ناد الصاراف اكلي 

اا توزيعهاا  ضماا يجا  ال يرساااي الم اااروع ا سااااو الفني للخانمااد الماال اة وتوسااا   نطا
 الرقم ة والخنماد المصرف ة عمر الهاتا المومول ويناك إميان ة ضم رة لاليادة االعتماد
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عل  أنظماة الانف  الرقمي في االقتصاااااد ح ار يعتمر معانل اساااتخانام المن اة التوت اة   
 في ل م اا  لير زياادة االساااتخانام وانت اااار اشنترنات االليترون اة في النظاام الماالي منخفضااااع 

ساااتتطلا  ته الاة ع الاة تنظ م اة أضرر وااااوحااع وعل  سااام ار المراال الانور الماالي ل ااارضااد  
 االتصاالد السلي ة والنسلي ة وغ ريا.

تطوير اشساااترات ج اة الوطن اة للتمويار اشسااانمي مر  نل واااا   طاة عمار للصااا رفاة   -5
لة مر التوصا اد مر ع نها إن ااء لجنة إساترات ج ة في المصارف  اشسانم ة توتوي عل  سالسا

طر قانون ة وتنظ م ة وإشااراف ه أقو   اصااة عالصاا رفة اشساانم ة  المرضالي تقوم عوااا  أ 
شدارة السااا ولاة والووضماة وإدارة المخااطر وحمااياة المساااتهلي ر والموااساااماة والمراجعاة  

 وير اشسنمي.واالستفادة مر تجارس النول ا  ر  في مجال التم
دع  عرنام  الم اروعاد الصاىر  والمتوساطة ف ج  ال ييول أحن ا يناف الرئ سا ة يو اا    -6

جالء أضمر مر الموارد الوطن ة في النظام المالي فتوفر نسمة أضمر مر الموارد المال ة ال يالين  
فقا مر قانرة الساااياال مر الوصاااول عل   انمااد ماال اة موزوقاة مماا يعالز قوتاه عار يمدي  

 لا إل  زيادة زقة المواطن ر الل م  ر ويو أمر مفقود إل  حن ضم ر.ض 
دع  قانراد مياافواة ا موال سمواارعاة تمويار اشريااسم ح ار تفااقمات العاللاة المفروااااة عل   -7

النظاام الماالي الل مي منا  سااانواد طويلاة عساااما  ا زماة الواال اة والتصاااوراد عوجود مخااطر 
اطر الخاصاااة عالمصاااارف الل م ة وما نت  عنه مر تقل ص  عال ة للىاية ويمدي اتجاف إزالة المخ

لخنماد المراسااالة المصااارف ة إل  زيادة تيال ا الير ر مر المعامند العاعرة للونود إل ل   
يير معظمهاا أو منعهاا عانءاع مر الوواالد المرق اة وصاااوالع إل   طااعااد االعتمااد ويوتااج يا ا  

ي إل  االساااترماار في تقل ص التصاااوراد ع ااا ل  القطااع شعاادة رعطاه عاالنظاام الماالي العاالم
المخااطر عمومااع وع ااايار عااجار في مجاال مياافواة غسااار ا موالس مواارعاة تمويار اشريااسم  

 ح ر أسه  اعا الضواعا عصورة فعالة في مقاطعة المصارف الل م ة  ويوصي عاجراء 
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خا  اشجراءاد  تق    وطني للمخاطر مر اجر تونين وتق    وفه  مخاطر غساار ا موال ز  ات
 النزمة للون مر ي ف المخاطر.

توسااا ر جم  المعلومااد عر القطااع الماالي فا حان المخااوف الرئ سااا اة عنان تول ار القطااع   -8
المااالي الل مي يو نقص المعلوماااد الموزوا عهااا ساااواء عل  المساااتو  اليلي سمراار  

عهام وينطمق  لا   االحصااءاد المصارف ةم أو المساتو  الجالئي سمرر القوائ  المال ة الموزوا
ع اير  اد عل  الرقاعة المصارف ة  ح ر يواجه المصارف المرضالي معوقاد ساممها االعتماد  
المفرط عل  الوساائر ال نوية والالياراد الم نان ة للرقاعة عل  المصاارف التي تعاني أصانع مر 

 تنني معاي ر جودة الم اناد النا ل ة.
اناة يااماة نظراع  يم اة القطااع في التنم اة  الووضماة في القطااع المصااارفي: ح ار توتار ميا -9

االقتصاااادية واالساااتقرار المالي فهي تمير مر تقوية اشدارة السااال مة للمخاطر وتوسااا ر  
فعال ة توزي  الموارد ويقتضااي  لا توساا ر ال اافاف ة ووااا  إطار واااا  يوي  مساامول اد  

ع ر  ولا لاا مر  مجلس اشدارة الا ي يواند إساااترات ج اة المصااارف ويوااف  عل  حقوا المود
المه  أل يوظ  مجلس اشدارة عاالسااتقنل ة في اتخا  القرار وال يخضاا  لمراقمة ومواساامة  
المسااايم ر في رأو المال وعادة ما تفرق الساالطاد الرقاع ة عل  المصااارف إتماع المعاي ر  

 رة.المواسم ة العالم ة والق ام عن ر ضافة الم اناد عر حساعاتها المجمعة وعر مجلس اشدا
العمر عل  واا  اساترات ج ة تعمر عل   لق وتوف ر ع الة ومناج جالمة وم اجعة للمصاارف   -10

ا جنم ة للمساااايمة في المصاااارف المول ة و لا للرف  واالساااتفادة مر الخمرة لن  ي ف  
المصاارف ساواء في الرف  مر اليادر الوظ في أو تقني  الخنماد المصارف ة لالعائنها عال اير  

 ا مرر والمراي.


