
1 
 

 

في ظل انتشار جائحة  0202 من عام الربع األول خاللالقطاعات المصرفية العربية تطورات 

 91-كوفيد

 

التمويل الذي و نمو توقعةاألرباح الملجهة تأثيره على  للمصارف العربية،جديا   تحديا  جائحة فيروس كورونا المستجد  انتشار شكل

ل بدل صواألتركز المصارف على المحافظة على مؤشرات جودة من المتوقع ان ، حيث خالل العام الحالي يكون محدودا  قد 

لمصارف اودائع نسبة كبيرة من في أن التمويل مخاطر جزء من  ويتمثلالتوسع في منح تمويالت جديدة في ظل األزمة الحالية. 

من إجمالي  53إلى % %01تراوح ما بين ، والتي تدولةللالمملوكة  وأالشركات الحكومية مصدرها  ،الخليجية بشكل خاص

فإن معظم التوقعات تشير إلى إمكانية أن تحقق . ورغم ذلك الودائعتلك زء من حب جبسلك الشركات تقوم تقد حيث الودائع، 

الذي تزامن مع هبوط وجائحة كورونا انتشار ، على الرغم من 0101خالل العام  هاأرباحاستقرارا  في المصارف العربية  غالبية

العربية  مؤشرات القطاعات المصرفيةبعض على تأثير جائحة كورونا على يلقي التقرير التالي الضوء أسعار النفط. كبير في 

مع اإلشارة الى انها تشمل فقط القطاعات المصرفية العربية التي تتوفر لها بيانات الربع األول  .0101الربع األول من العام  خالل

 من العام الحالي. 

 

 اإلماراتي المصرفي القطاع .9

، بزيادة 0101األول من العام  الربعمليار دوالر في نهاية  730.8الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اإلماراتي حوالي  بلغت

، 0102عن نهاية العام  %05.1مليار دوالر، بزيادة  358.2وبلغت الودائع المجمعة حوالي . 0102عن نهاية العام  % 0.1

. أما بالنسبة لحجم اإلئتمان 0102عن نهاية العام  %3.2مليار دوالر مسجلة تراجعا  بحوالي  011.8وبلغت حسابات رأس المال 

مليار دوالر، بتراجع حوالي  118قد بلغ حوالي  0101الربع األول من العام  حتى نهايةالذي ضخه القطاع المصرفي اإلماراتي 

، ارتفاع القروض المتعثرة 0101مايو في شهر  قعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف االئتمانيتوو .0102عن نهاية عام  1.1%

اإلماراتية خالل األشهر القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط االقتصادي  المصارفوتكلفة المخاطر لدى 

، 0100-0101فاع الخسائر االئتمانية خالل الفترة الممتدة ما بين نتيجة تداعيات احتواء فيروس كورونا المستجد. كما توقعت ارت

توقع مصرف اإلمارات المركزي أن يبدأ انتعاش من جهة أخرى، و .ةاإلماراتيالمصارف ربحية  في مما سيؤدي إلى تراجع

  .0101النشاط االقتصادي اإلماراتي في النصف الثاني من العام 

خالل الشهرين  تحركات متباينة حيث جاء أداء االقتصاد اإلماراتي جيدا   0101الربع األول من شهدت األنشطة االقتصادية في وقد 

وحزم التحفيز االقتصادي  هأنه من المرجح أن يؤثر برنامج الدعم الموجه من جانب المركزي وأكد المصرف .األولين من العام

وأوضح ، انتملمشتريات وأسعار العقارات والتوظيف ونمو االئالتي أعلنتها الحكومات المحلية بشكل إيجابي على مؤشر مديري ا

 . وأظهروذلك تماشي ا مع اتفاق أوبك 0101خالل العام  مليون برميل يوميا   0.271أن متوسط إنتاج اإلمارات من النفط سيبلغ 

توظيف في القطاع الخاص د ال، حيث زا0101خالل الربع األول من العام  تقرير أن سوق العمل في دولة اإلمارات شهد نشاطا  ال

على  %1.0و %1.5زيادة قدرها على أساس سنوي في الربع األول من العام مقارنة ب %0على أساس ربع سنوي و %0.5بنسبة 

  إدارة األبحاث والدراسات –األمانة العامة  

0202 حزيران/يونيو  
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ألف وظيفة جديدة  41حيث تمت إضافة  وظيفةمليون  3.0الوظائف في القطاع الخاص حجم  بلغكما  .التوالي في الربع السابق

 .ثة األولى من العام الجاريفي األشهر الثال

 

 دوالر( ون)ملي اإلماراتي المصرفي للقطاع المالية البيانات :9 ولجد

 % نسبة التغير 0202الربع األول  0291 

  1.4 851,744 840,256 الموجودات

  13.4 537,875 474,284 الودائع

 (0.4) 446,974 448,765 القروض

 (5.9) 100,723 107,091 رأس المال
  .المصرف المركزي اإلماراتيالمصدر: 

 

 دوالر( )مليار اإلماراتي المصرفي للقطاع المالية البيانات :9 بياني رسم

 
 

ا ، حاد ا  انعكست تطورات فيروس كورونا المستجد على القيم السوقية للمصارف اإلماراتية والتي شهدت تراجع، من جهة أخرى

وقد   .%51وهو ما يمثل تراجعا  بنحو ، 0101العام  الربع األول من خاللمليار دوالر(  52مليار درهم ) 011نحو  تتفقدحيث 

 خالل الفترة المذكورة. بين الفترة الممتدة بين %54.4مصارف إماراتية حوالي  3بلغ حجم متوسط الخسارة ألكبر 

 

 دوالر( )مليار إماراتية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :0 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202الربع األول نهاية  0291نهاية  

 (36.35) 9.65 15.16 بنك أبو ظبي األول

 (44.38) 7.23 05.11 بنك اإلمارات دبي الوطني

 (41.54) 4.63 7.92 بنك أبو ظبي التجاري

 (34.66) 5.41 5.51 بنك دبي اإلسالمي

 (25.97) 3.99 5.39 بنك أبو ظبي اإلسالمي

 (36.58)   التغيرمتوسط 
 .Inveting.comالمصدر: 
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 السعودي المصرفي القطاع .0

بزيادة  أي ،0101نهاية الربع األول من العام بمليار دوالر  804.4حوالي  السعوديشكلت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي 

، وبلغت 0102عن نهاية العام  %1.7مليار دوالر، بزيادة  170.7. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  5.4%

مليار  341.5بلغ حوالي فقد . أما بالنسبة لحجم اإلئتمان %0.0مليار دوالر مسجلة تراجعا  بحوالي  010.4حسابات رأس المال 

عودي تراجع أرباح المصارف كما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي الس .0102عن نهاية عام  %3.3بحوالي  بزيادةدوالر، 

مليار لاير  31لمصارف بقيمة لأعلنت عن أول ضخ للسيولة موجه كما أبريل، حتى على أساس سنوي في  %57.1بحوالي 

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من االستمرار في تقديم التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص. ل مليار دوالر( 05.5)

مع  بالتوازي. و0101خالل الربع األول من العام  %00بحوالي الت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا  سجلت التسهيو

تي نخفاض متوسط أسعار الفوائد في السوق والتسهيالت الالمن المتوقع أن تتراجع إيرادات الفوائد للقطاع المصرفي نتيجة ذلك، 

 .اقساط القروضتقدمها هذه المصارف للقطاع الخاص وتأجيل 

 

 دوالر( ون)ملي السعودي المصرفي للقطاع المالية البيانات :3 جدول

 % نسبة الغير 0202الربع األول  0291 

 3.6 726,558 701,634 الموجودات

 0.8 482,797 478,928 الودائع

 5.5 560,277 531,157 القروض

 (2.2) 102,581 104,878 رأس المال
 .  العربي السعوديمؤسسة النقد المصدر: 

 

مليار دوالر( خالل الربع األول من العام  5.1مليار لاير ) 00.4ومن جهة أخرى، حققت المصارف السعودية أرباحا  بحوالي 

  .% 7.0، مسجلة تراجعا بلغ 0102مليار دوالر( خالل الفترة نفسها من العام  5.8مليار لاير ) 05.71، مقارنة بحوالي 0101

 

 دوالر( )مليار السعودي المصرفي للقطاع المالية البيانات :0 بياني رسم
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 3بر حيث بلغ متوسط الخسارة للقيمة السوقية ألك ،فيروس كورونا المستجدكما تأثرت القيمة السوقية للمصارف السعودية بأزمة 

 .%51.2مصارف سعودية حوالي 

 

 دوالر( )مليار سعودية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :4 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202نهاية الربع األول  0291نهاية  

 (29.54) 34.7 49.25 البنك األهلي التجاري

 (17.74) 53.8 65.40 مصرف الراجحي 

 (37.67) 14.96 24.00 بنك الرياض

 (38.00) 20.12 32.45 مجموعة سامبا المالية

 (31.79) 25.85 37.90 البنك السعودي الفرنسي

 (30.95)   التغيرمتوسط 
 .Inveting.comالمصدر: 

 

 القطري المصرفي القطاع .3

، بزيادة 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  154.1حوالي  القطريالموجودات المجمعة للقطاع المصرفي  بلغت

 11.3، وحسابات رأس المال %3.0مليار دوالر، بزيادة  013.1. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  % 0.3

مليار دوالر،  087.0حوالي  0101الربع األول من العام  حتى نهايةفقد بلغ . أما بالنسبة لحجم اإلئتمان %1.0 بزيادةمليار دوالر 

 %44نسبة أي مليار دوالر،  071للقطاع الخاص حوالي قدم الم االئتمانبلغ حجم  وتحديدا ، .0102عن نهاية عام  %3 بزيادة

 . اإلئتمان مجملمن 

نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة االستثمارية من خالل إطالق  قطرساهم توجه و

مشاريع تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرص استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي واألمن الغذائي 

كالة موديز و ، حيث عمدتطر من المحافظة على تصنيفاتها االئتمانية العاليةتمكنت قو والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

الة بأن أكدت الوككما نظرة مستقبلية مستقرة. مع  لقطرتثبيت التصنيف االئتماني الى  0101 شهر أبريلفي  االئتمانيللتصنيف 

ت النفط والغاز الهائلة، ودخل الفرد المرتفع، واعتبرالوضع االئتماني لدولة قطر يعكس الميزانية العامة القوية لها، واحتياطيات 

سعار أ بسببأن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرض اإليرادات الحكومية لالنخفاض المؤقت 

 النفط.

 

 دوالر( ون)ملي القطري المصرفي للقطاع المالية البيانات :5 جدول

 % التغيرنسبة  0202الربع األول  0291 

  2.5 436,423 425,702 الموجودات

  5.2 245,434 233,283 الودائع

  5.0 278,089 264,888 القروض

  4.2 44,491 42,698 رأس المال
 المصدر: المصرف المركزي القطري. 
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 دوالر( )مليار القطري المصرفي للقطاع المالية البيانات :3 بياني رسم

 

 

وكانت  .على أساس سنوي %01.1بنسبة  0101تراجع أرباح الشركات المدرجة لديها خالل الربع األول من  أعلنت بورصة قطر

أما  .0102مليار دوالر( خالل نفس الفترة من عام  0.20مليار لاير ) 01.31سجلت  قد أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر

 .0101 من العام خالل الربع األول %03.7حوالي في قيمتها السوقية مصارف قطرية فقط بلغ متوسط الخسارة  3كبر بالنسبة أل

 

 دوالر( )مليار قطرية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :6 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202نهاية الربع األول  0291نهاية  

 (18.41) 16.8 20.59 بنك قطر الوطني

 (6.33) 14.36 15.33 مصرف قطر اإلسالمي 

 (17.23) 3.89 4.7 التجاريالبنك 

 (7.58) 3.66 3.96 مصرف الريان 

 (29.41) 1.8 2.55 بنك الدوحة

 (15.79)   التغيرمتوسط 
 .Inveting.comالمصدر: 

 

 الكويتي المصرفي القطاع .4

، بزيادة 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  054.0حوالي  الكويتيالموجودات المجمعة للقطاع المصرفي  بلغت

، وبلغت 0102عن نهاية العام  %0 بتراجعمليار دوالر،  010. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  1.7%

مليار  055.5غ حوالي فقد بل االئتمان. أما بالنسبة لحجم %0.1مليار دوالر مسجلة تراجعا  بحوالي  51.1حسابات رأس المال 

الموجه للقطاع الخاص  االئتمانبلغ حجم و .0102عن نهاية عام  %0 بانخفاض، 0101الربع األول من العام  حتى نهايةدوالر 

 .االئتمان مجملمن  %23مليار دوالر، ما يشكل نسبة  008حوالي 

إن وضع القطاع المصرفي الكويتي ما يزال مستقرا ، وسط توقعات بنمو  0101للتصنيف االئتماني في مارس  أكدت وكالة موديز

كما أضاف التقرير الصادر عن موديز أن توقعات نمو  .قوي لالقتصاد غير النفطي الذي سيقدم دعما  الئتمان المصارف الكويتية
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سيدعم تنشيط األعمال في  0102خالل العام  %0.3لجاري، مقارنة بنحو خالل العام ا %5االقتصاد النفطي في الكويت بنسبة 

وأشار التقرير أن المصارف الكويتية تركز على القروض العقارية والشخصية وهو ما يشكل مخاطر عالية  .المصارف المحلية

  .في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري

 

 دوالر( ون)ملي الكويتي المصرفي للقطاع المالية البيانات :7 جدول

 % نسبة التغير 0202الربع األول  0291 

  0.8 236,164 234,355 الموجودات

 (2.0) 141,027 143,961 الودائع

 (1.0) 133,319 134,628 القروض

 (2.4) 30,350 31,102 رأس المال
 .المصدر: المصرف المركزي الكويتي

 

 دوالر( )مليار الكويتي المصرفي للقطاع المالية البيانات :4 بياني رسم

 

 

القيمة السوقية في مصارف كويتية متوسط خسارة  3أكبر وشهدت البورصة الكويتية انخفاضا  كبيرا  في الرسملة السوقية، وسجلت 

 .0101 من العام الربع األول خالل %00.3حوالي ب

 

 دوالر( )مليار كويتية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :8 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202نهاية الربع األول  0291نهاية  

 (29.34) 720 1,019 بنك الكويت الوطني

 (22.69) 627 81 بيت التمويل الكويتي 

 (20.16) 487 610 بنك بوبيان 

 (32.57) 205 304 بنك برقان

 (7.96) 208 226 بنك الخليج

 (00.54)   التغيرمتوسط 
 .Inveting.comالمصدر: 
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 العُماني المصرفي القطاع .5

، بزيادة 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  25حوالي  العُمانيالموجودات المجمعة للقطاع المصرفي  بلغت

 01.4وبلغت حسابات رأس المال  %0مليار دوالر، بزيادة  40.8. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  1.1%

بزيادة مليار دوالر،  48.8حوالي  0101الربع األول من العام  حتى نهاية االئتمانحجم . وبلغ %5.7 بزيادة بحواليمليار دوالر 

  .0102عن نهاية عام  %0.0 بحوالي

 

 دوالر( ون)ملي العُماني المصرفي للقطاع المالية البيانات :1 جدول

 نسبة التغير% 0202األول الربع  0291 

  0.4 93,049 92,711 الموجودات

  2.0 62,695 61,447 الودائع

  2.2 67,716 66,289 القروض

  3.8 14,571 14,034 رأس المال
 المصرف المركزي العُماني.لمصدر: ا

 

 دوالر( )مليار العُماني المصرفي للقطاع المالية البيانات :5 بياني رسم

 

 

. مانفي سلطنة عُ  انخفاض في اسعار النفط تأثيرأ مباشرا  على األسواق الماليةومن جهة أخرى، كان لفيروس كورونا المستجد 

مصارف عاملة  3أظهرت البيانات عن انخفاض في حجم القيمة السوقية للمصارف العُمانية، حيث بلغ متوسط الخسارة ألكبر و

 .0101ربع األول ال خالل %04.2في سلطنة ُعمان حوالي 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2020الربع األول  2019

93.0 92.7

62.7 61.467.7 66.3

14.6 14.0

الموجودات

الودائع

القروض

رأس المال



8 
 

 دوالر( )مليار ُعمانية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :92 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202نهاية الربع األول  0291نهاية  

 (18.16) 0.338 0.41 بنك مسقط

 (26.83) 0.09 0.12 بنك ظفار

 (13.04) 0.16 0.18 البنك الوطني العماني

 (22.33) 0.08 0.10 بنك صحار

 (4.26) 0.09 0.09 بنك نزوى

 (96.10)   متوسط التغير
 .Inveting.comالمصدر: 

 

 األردني المصرفي القطاع .6

، بزيادة 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  84.7الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اإلماراتي حوالي  بلغت

 00.3حسابات رأس المال و %1.10مليار دوالر، بزيادة  12.5. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  % 0.3

الربع األول من  حتى نهايةفقد بلغ . أما بالنسبة لحجم اإلئتمان 0102عن نهاية العام  %0.5 مليار دوالر مسجلة تراجعا  بحوالي

وبلغ حجم األئتمان الموجه للقطاع الخاص  .0102عن نهاية عام  %0بحوالي  بزيادة ر،مليار دوال 35.0حوالي  0101العام 

 . االئتمان مجملمن  %48مليار دوالر، أي ما يعادل  53.4حوالي 

 

 دوالر( ون)ملي األردني المصرفي للقطاع المالية البيانات :99 جدول

 % نسبة التغير 0202الربع األول  0291 

  1.5 76,757 75,656 الموجودات

  0.00 49,269 49,260 الودائع

  2.0 53,190 52,145 القروض

 (1.3) 11,501 11,654 رأس المال
 المصدر: المصرف المركزي األردني.

 

 دوالر( )مليار األردني المصرفي للقطاع المالية البيانات :6 بياني رسم
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 .ألوانه التكهن بمدى الضرر الذي لحق باالقتصاد األردني بنتيجة انتشارالبنك المركزي األردني إلى أنه من السابق وقد أشار 

مليار دوالر لألردن، توقع أن  0.5وكان صندوق النقد الدولي، الذي وافق على برنامج قرض لألردن مدته أربع سنوات بتكلفة 

 .%5.5لمقبلة إلى وسيرتفع تدريجيا  في السنوات القليلة ا 0101عام  % 0.0ينمو االقتصاد األردني بـ 

 ي البورصةف تراجعت أسهم المصارف المدرجة ،مانعُ لبورصة  للقيم السوقية للمصارف األردنية، فبعد اغالق لشهرينأما بالنسبة 

 . %00.7مصارف أردنية حوالي  3متوسط خسارة أكبر بلغ حيث 

 

 دوالر( )مليار أردنية مصارف 5 ألكبر السوقية القيمة :90 رقم جدول

 نسبة التغير % 0202نهاية الربع األول  0291 نهاية 

 (02.53) 4.71 5.84 البنك العربي

بنكك االسكككككككان للتجارة  

 والتمويل 

5.48 3.66 (55.00) 

 (8.01) 2.6 2.8 البنك اإلسالمي األردني 

 (0.11) 0.98 1 بنك المال األردني

 (0.31) 0.78 0.8 البنك التجاري األردني

 (90.84)   متوسط التغير
 .Inveting.comالمصدر: 

 

 اللبناني المصرفي القطاع .7

 بتراجع، 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  013.4حوالي  اللبنانيالموجودات المجمعة للقطاع المصرفي  بلغت

، 0102عن نهاية العام  %3.2بتراجع مليار دوالر،  030.7. وبلغت الودائع المجمعة حوالي 0102عن نهاية العام  5.7%

الربع األول من  حتى نهاية اإلئتمان فقد بلغ أما بالنسبة لحجم. %1.10 بـ مليار دوالر مسجلة تراجعا   01.7حسابات رأس المال و

 وبلغ حجم اإلئتمان الموجه للقطاع الخاص حوالي .0102عن نهاية عام  %01.8مليار دوالر، بتراجع  41.7حوالي  0101العام 

 .مجمل االئتمانمن  %40مليار دوالر أي ما يعادل نسبة  52.8

 

 دوالر( ون)ملي اللبناني المصرفي للقطاع المالية البيانات :93 جدول

 % نسبة التغير 0202الربع األول  0291 

 (3.8) 208,550 216,781 الموجودات

 (5.9) 152,848 162,374 الودائع

 (10.7) 64,835 72,596 القروض

 (0.00) 20,719 20,723 المالرأس 
 المصدر: المصرف المركزي اللبناني.
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 دوالر( )مليار اللبناني المصرفي للقطاع المالية البيانات :7 بياني رسم

 

 

 المغربي المصرفي القطاع .8

 بتراجع، 0101مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  013.5حوالي  المغربيالموجودات المجمعة للقطاع المصرفي  بلغت

، وحسابات رأس المال %3.0 بتراجعمليار دوالر،  012.0بلغت الودائع المجمعة حوالي . كما 0102اية العام عن نه 0.4%

 الربع األول حتى نهاية لغفقد ب. أما بالنسبة لحجم اإلئتمان 0102عن نهاية العام  %58.7بحوالي  زيادةمليار دوالر مسجلة  01.0

وبلغ حجم اإلئتمان الموجه للقطاع  .0102عن نهاية عام  %3.1مليار دوالر، بتراجع بحوالي  23.0حوالي  0101من العام 

 اإلجمالي. االئتمانمن  %21مليار دوالر أي ما يعادل  72.4الخاص حوالي 

 

 دوالر( ون)ملي المغربي المصرفي للقطاع المالية البيانات :94 جدول

 نسبة التغير% 0202الربع األول  0291 

 (2.6) 145,258 149,189 الموجودات

 (5.1) 109,227 115,112 الودائع

 (5.4) 95,232 100,695 القروض

  37.8 14,180 10,287 رأس المال
 المصدر: المصرف المركزي المغربي.

 

متأثرا   %5.8بنحو  0101خالل  االقتصاد المغربي انكماشتوقع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل من العام الحالي 

م الحالي رغم الجهود التي بُذلت من أجل العالمية. وأشار الصندوق بأن المغرب سيمر بمرحلة ركود في العا الصحية باألزمة

التخفيف من آثار فيروس كورونا. ويعود ذلك لالنخفاض الكبير في الصادرات والسياحة وتحويالت العاملين في الخارج والتوقف 

مملكة لالمؤقت للنشاط االقتصادي. كما من المتوقع اتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس األموال الداخلة إلى ا

. ولكن من المرتقب احتفاظ المغرب بمستوى كاٍف من االحتياطيات الرسمية عقب الحصول على التمويل من "خط 0101عام 

 الوقاية والسيولة".
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 دوالر( )مليار المغربي المصرفي للقطاع المالية البيانات :8 بياني رسم

 

 

 خاتمة

غوط على الض أثناء األزمة المالية العالمية وتتزايد حاليا   أشد حدة مما شهدناهن اضطرابات اقتصادية في الوقت الراه يواجه العالم

 .0117ام أثناء أزمة عأشد مما شهدته لصدمة  ات المصرفية حول العالم. وتشير توقعات كثيرة إلى تعرض القطاعةالنظم المصرفي

م من المالية لتوفير الدع لعربية مجموعة من التدابيرفي المنطقة االمصرفية اتخذت السلطات ولتخفيف تأثيرات األزمة الحالية، 

 بعضاتحاد المصارف العربية ومن جهته قدم . العربيةركزية المصارف المبالتوازي مع فتح خطوط سيولة من قبل  العامة

 :التالية الستالعربية بهدف التعامل من األزمة الحالية تمثلت بالنقاط  للمصارفصيات التو

 .د المتبعة حاليا  عدم تغيير القواع .1

 .استخدام الهوامش الوقائية التي جرى بنائها خالل الفترات السابقة .2

 .تعديل استحقاقات القروض .3

 .عدم إخفاء خسائر العمليات .1

 .شرح المعالجات التنظيمية المعتمدة .3

 .تعزيز آليات التواصل .4
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