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 بيان إعالمي 

 

ي 
الرقابة المالية تستهدف إطالق آلية لإلنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية الت 

ي 
 
 تواجه القطاع المالي غير المرصف

 

ة  ي رؤيته الطموحة للفتر
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استهداف الرقيب ف 

( آنية2022-2025القادمة  آلية  وتطبيق  إنشاء  الساعة -(  مدار  عىل  يحيط -يقظة  قد  بما  المبكر  لإلنذار 

لضمان سالمة  لمواجهتها  حلول  وإيجاد  بها،  والتنبؤ  مستقبلية،  مخاطر  من  ي 
المرصف  غتر  المالي  بالقطاع 

 ألفضل الممارسات الدولية. 
ً
 واستقرار القطاع وفقا

أنه عىل   الهيئة  الضاغطة  وقال رئيس  األوضاع  اختبار  بتصميم وإجراء  المالية  الرقابة  مبادرة  الرغم من 

(Stress Testing  لقياس مدى تحمل مؤسسات األنشطة المالية غتر المرصفية للصدمات المالية الناتجة )

امات تلك المؤسسات ومالئتها المالية باعتبار  ه عىل إيرادات والتر  وس كورونا وتأثتر ها أهم عن آثار انتشار فتر

ة الماضية، إال أن هناك حاجة هامة وملحة نحو  ي الفتر
اإلجراءات الوقائية ال تم اتخاذها من جانب الرقيب ف 

ي قياس سالمة األوضاع المالية، ولها القدرة عىل بيان وتوصيف  
توفتر نظم رقابية أخرى متطورة تساعد ف 

ي واإلفص 
ي يتعرض لها القطاع المالي غتر المرصف 

اح عنها بالشكل الذى يساعد مستخدمي القوائم المخاطر التر

 المالية عىل الحكم عىل مدى قدرة القطاع المالي عىل إدارة المخاطر أو السيطرة عليها. 

ي إدارة   وتابع
ة األجنبية ف  ي الهيئة عتر االحتكاك مع أهم بيوت الختر

أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبير  ف 
وا المبكر إل المخاطر  ي   نذار 

)  يأتر الطموحة  الهيئة  رؤية  لوضع  الهيئة  جهود  موضع 2022- 2025ضمن   )
أساس   الرقابة عىل  المبكر ضمن منهج  اإلنذار  آلية  قادر عىل توظيف  المراقبير   التنفيذ، وإعداد جيل من 

 الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية لتحقيق سالمة واستقرار األسواق المالية غتر المرصفية. 

اإلنذار المبكر  نماذج  الستخدامم فعاليات ورشة العمل المكثفة لقائه بالمشاركير  ف  ختا جاء ذلك خالل
المستقبلية بالمخاطر  ي  للتنبؤ 

والتر اف   استهدفت ،  اإلشر بعملية  القيام  بهم  المنوط  العاملير   قدرات  تعزيز 
المم أفضل  بالتعرف عىل  المرصفية وثقل مهاراتهم  المالية غتر  األنشطة  فيما  والرقابة عىل  الدولية  ارسات 

 . مؤسسة التمويل الدوليةوذلك بالتعاون مع   يخض نماذج اإلنذار بالمخاطر المحتملة

لمنطقة إفريقيا للخدمات االستشارية بمؤسسة التمويل   اإلقليمي المدير  ،رصح رياض نوار  ومن ناحيته  
كات للشر التمويل  فرص  لزيادة  الدولية  التمويل  مؤسسة  "تسىع  قائال:  والمتوسطة   الدولية،  ة  الصغتر

ي دعم وتطوير االقتصاد  
ؤمن بقوة مثل هذه المبادرات ن  نحن.المرصيوالمتناهية الصغر، بما له من أثر ف 

ي ضمان سالمة واستقرار العمل 
ي تسهم بقوة ف 

لتحسير  البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات العاملير  و التر
ي و 

ا   ألفضلالرقابة عليه وفقا  فاعلية  غتر المرصف  يؤدي إل توفتر بيئة عمل مالئمة    الممارسات الدولية ِممَّ
 " .ر القطاعات غتر المرصفية بشكل سليميلنمو وتطو 



 

عىل استخدام   بأن ورشة التدريب   هيئة الرقابة الماليةوف  ذات السياق قال هشام رمضان مساعد رئيس  
 تمثل إحدى حلقات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية   لمستقبليةاإلنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر ا  نماذج 

ي مبادرة "
ي تسىع"المعامالت المضمونةف 

تعزيز األطر المؤسسية للمعامالت المضمونة وبناء قدرات ل  ، والتر
ي مرص.  المراقبير  

  المحليير  لالستفادة من المنصات القانونية والمؤسسية للمعامالت المضمونة ف 

المالية  المالءة  قوة  وتصنيف  تقييم  أسلوب  أيام  خمسة  مدار  عىل  تناول  التدريب  بأن  رمضان  وتابع 
كات الخاضعة لرقابة الهيئة وهو   ، واشتمل عىل عدد من الموضوعات مثل   CAMELSنموذج  تطوير لللشر

إطار  ت ي 
ف  ة  النظتر والدولية  المحلية  المعايتر  مع  ومقارنتها  المرصفية  غتر  للمؤسسات  المالية  القوة  قييم 

ي أنشطة 
اف الهيئة) ف  السياسات المحاسبية المختلفة، باإلضافة إل تقييم الكيانات الخاضعة لرقابة وإشر

الصغتر  كات  الشر وتمويل  العقاري  والتمويل  والتخصيم  التمويىلي  الصغرالتأجتر  ومتناهية  والمتوسطة  - ة 
كات التأمير   اتيجية اإلدارة،  وإدارة المخاطر ال تواجهها   -وأسواق رأس المال  -وشر والتوريق(، من حيث استر

ات المالية والنوعية   ومنها القضايا التنافسية، والتعرف عىل إشارات اإلنذار المبكر للتدهور باستخدام المؤشر
ات السوق، وبما يعزز بذ . ومؤشر ي  ل العناية الواجبة الرقابية ويحسن من جودة أعمال الفحص المكتتر

 


