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1. مقدمةمقدمة

أثــرت بشــكل ملحــوظ علــى القطــاع  شــهد العالــم خــال فتــرات زمنيــة مختلفــة أزمــات اقتصاديــة وماليــة 
المصرفــي، كاألزمــة الماليــة العالميــة فــي عامــي 2008 – 2009، التــي أدت النتائــج المترتبــة عليهــا إلــى آثــار 
ســلبية علــى القطــاع المصرفــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا جعــل  كثيــًرا مــن المهتميــن بالقطــاع المصرفــي 
يتابعــون عــن قــرب كيفيــة عمــل الرقابــة علــى المصــارف، وكيــف تتصــدى آليــات الرقابــة المصرفيــة لألزمــات 
الماليــة؟ ومــا هــي أهدافهــا؟ وكيــف يكــون التحــوط مــن األزمــات الماليــة؟ جميــع هــذه التســاءالت ســوف نتعــرض 
لهــا فــي هــذه اإلضــاءة مــن خــال مناقشــة مــدى أهميــة الرقابــة المصرفيــة فــي مواجهــة األزمــات، مــع اســتعراض 

ــة. ــة والمالي ــات االقتصادي ــع األزم ــل م ــاذج التعام ــض نم بع



3. لماذا الرقابة المصرفية؟لماذا الرقابة المصرفية؟2. مفهوم الرقابة المصرفيةمفهوم الرقابة المصرفية
الرقابــة المصرفيــة هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات وعمليــات الفحــص واإلشــراف والتدقيــق والمتابعــة لجميــع 
عمليــات وأنشــطة القطــاع المصرفــي، مــن أجــل إعــداد خطــط تنفيذيــة، ثــم متابعــة تنفيــذ تلــك الخطــط للوصــول 
ــبقًا،  ــدة مس ــط المع ــه بالخط ــي، ومقارنت ــاع المصرف ــات القط ــع مؤسس ــي لجمي ــم األداء الفعل ــاس وتقيي ــى قي إل

ــة. ــي للدول ــاع المصرف ــتقرار القط ــي اس ــة ف ــاهمة الفاعل ــا للمس ــات ومعالجته ــاف االنحراف ــي اكتش وبالتال
يشير هذا المفهوم إلى نقاط أساسية لرفع كفاءة الرقابة المصرفية، منها:

وضع حزمة من اإلجراءات الملزمة لضبط عمليات واإلشراف والتدقيق والمراجعة. 	
وضع الخطط المائمة للقطاع المصرفي بالدولة. 	
التقييم المستمر لمعالجة أية انحرافات بشكل مبكر. 	

كمــا  يعرفهــا البعــض  بأنهــا الرقابــة الشــاملة التــي تمارســها الســلطات النقديــة فــي البــاد للتحقــق مــن ســامة 
ــة،   ــح المصرفي ــة واللوائ ــن واألنظم ــق القواني ــة تطبي ــن صح ــد م ــة، والتأك ــة المطبق ــة والنقدي ــم المصرفي النظ
ســواء مارســتها المصــارف المركزيــة أو مؤسســات النقــد أو الســلطات المعنيــة باإلشــراف والرقابــة علــى القطــاع 

المصرفــي بالدولــة.

تعتبــر المصــارف المصــدر األكثــر أهميــة لتمويــل األعمــال، وهــي أكبــر مســتودع لألمــوال فــي اقتصــاد أي دولــة،  	
وبالتالــي يعتبــر وجــود رقابــة مصرفيــة أمــًرا جوهرًيــا يســتلزم معاييــر مهنيــة خاصــة.

تعزيــز الثقــة والشــفافية لــدى جميــع أصحــاب المصلحــة وخاصــة المودعيــن، مــن خــال تفعيــل آليــات رقابيــة  	
وإشــرافية بمهنيــة عاليــه تضمــن لهــم ســير عمــل المصــارف بالشــكل الفعــال واآلمــن.

ظهــور تحديــات واســعة للقطــاع المصرفــي بســبب تكــرار حــدوث األزمــات الماليــة بدايــة مــن الكســاد الكبيــر  	
فــي بدايــات القــرن الماضــي، ثــم انهيــار نظــام »بريتــون وودز« فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، ومؤخــراً األزمــة 
الماليــة العالميــة فــي 2008، 2009، وبالتالــي ضــرورة وجــود آليــات رقابــة مصرفيــة وإلزاميــة تطويرهــا 

ــتمرار. باس

مراقبــة المخاطــر والســيطرة عليهــا مبكــراً قبــل حــدوث أي تدهــور فــي القطــاع المصرفــي، وبالتالــي إدارة  	
المخاطــر بمســتوى عــاٍل مــن الدقــة المهنيــة.



5. أدوات وآليات الرقابة المصرفيةأدوات وآليات الرقابة المصرفية4. أهداف الرقابة المصرفيةأهداف الرقابة المصرفية
تسعى السلطات النقدية من خال تطبيق الرقابة المصرفية إلى تحقيق مجموعة من األهداف، منها:

تطبيــق إجــراءات وسياســات علــى القطــاع المصرفــي ُتحقــق معــدالت مرتفعــة مــن االســتقرار النقــدي، لتفــادي  	
وتقليــل اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى التقلبــات االقتصاديــة مــن تضخــم و ركــود و غيــر ذلــك.

 حمايــة أمــوال المودعيــن مــن دخولهــا فــي أنشــطة مصرفيــة ذات مخاطــر مرتفعــة، وضمانهــا فــي حالــة وقــوع  	
ــر واألزمات. المخاط

التأكد من إدارة السيولة بشكل فعال لدعم القطاعات المختلفة في الدولة. 	

المســاهمة الفاعلــة فــي النظــام المالــي للدولــة، مــن أجــل تحقيــق نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة،  	
وبالتالــي زيــادة النمــو الحقيقــي لاقتصــاد ممــا يســاعد فــي التصــدي للكثيــر مــن  األزمــات المحليــة والعالميــة.

تســتخدم الجهــات الرقابيــة المركزيــة عــدة أدوات وآليــات مــن أجــل ضمــان تطبيــق إجــراءات الرقابــة المصرفيــة، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار طبيعــة المخاطــر لــدى المصــارف واألهميــة النظاميــة لهــذه المصــارف، حيــث تعتمــد 

ــال: ــن خ ــة م ــة دوري ــارف بصف ــامة المص ــم وس ــى تقيي ــي عل ــكل رئيس ــة بش ــلطات الرقابي الس

تحليل البيانات المالية والدفاتر المحاسبية للمصارف. 	
تحليل نموذج األعمال الذي يعتمد عليه المصرف. 	
االطاع على نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها المصرف. 	
تحليل نظام الحوكمة الذي يتبعه المصرف، بما في ذلك إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. 	

وتتلخص آليات الرقابة المصرفية في اآلتي:

مراقبة األداء مراقبة األداء 
تقــوم المصــارف بتزويــد الجهــات الرقابيــة المصرفيــة بمعلومــات تتعلــق بالنشــاط المصرفــي مثــل، تقاريــر 
التدقيــق الداخلــي والتعليمــات الداخليــة الصــادرة مــن المصــرف، ومــن ثــم تقــوم الجهــات الرقابيــة بتقييــم األداء 

وتصويبــه.

الرقابة التصحيحيةالرقابة التصحيحية
حيــث تقــوم جهــات الرقابــة المصرفيــة بتقويــم مــدى ســير الخطــط التنفيذيــة فــي االتجــاه الصحيــح لتنفيــذ 

المطلــوب تحقيقهــا. األهــداف 

الرقابة التحوطيةالرقابة التحوطية
وذلــك لضمــان اســتقرار النظــام المصرفــي، مــن حيــث متابعــة معــدالت حــدوث المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 
المصــارف، مــن خــال قيــام الجهــات الرقابــة المصرفيــة باإلشــراف علــى مــدى التــزام المصــارف بالتعليمــات 
والتوجيهــات التــي يصدرهــا المصــرف المركــزي، مثــل االلتــزام بمعــدالت كفايــة رأس المــال، وكذلــك المعــدالت 
المســموح بهــا مــن المخاطــر، وكذلــك معــدالت الســيولة المطلوبــة، وغيــر ذلــك مــن التوجيهــات والتعليمــات 

ــتمر. ــكل مس ــا بش ــزي بإصداره ــرف المرك ــوم المص ــي يق الت



الرقابة المستندية  الرقابة المستندية  
تقــوم المصــارف بشــكل دوري بإرســال المســتندات والوثائــق المحاســبية إلــى جهــات الرقابــة المصرفيــة لفحــص 

جميــع العمليــات المصرفيــة مــن أجــل الوقــوف علــى صحــة وســامة جميــع المســتندات فــي المصــرف.

الرقابة الميدانيةالرقابة الميدانية
ــة  ــة، لمتابع ــة المصرفي ــات الرقاب ــل جه ــن قب ــارف م ــة للمص ــة ميداني ــارات دوري ــل زي ــال عم ــن خ ــك م ــم ذل ويت

ــة. ــطة المصرفي ــير األنش ــامة س ــة وس ــن صح ــد م ــرف، والتأك ــال المص أعم

6. استراتيجيات التحوط من األزمات الماليةاستراتيجيات التحوط من األزمات المالية
بســبب اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى األزمــات الماليــة العالميــة واإلقليميــة، تســارع الــدول إلــى وضــع اســتراتيجيات 
للتحــوط مــن األزمــات الماليــة لمحاولــة تجنبهــا أو تقليلهــا إلــى أقــل مســتوى ممكــن، ومــن االســتراتيجيات التــي 

يتــم اتخاذهــا للتحــوط علــى مســتوى المصــارف:

أواًل: سياسات اإلقراض السليمة: أواًل: سياسات اإلقراض السليمة: 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــي تحقي ــاهم ف ــي تس ــة الت ــطة المصرفي ــم األنش ــن أه ــة م ــهيات االئتماني ــر التس ُتعتب

ــا: ــهيات، منه ــذه التس ــط ه ــر تضب ــدة معايي ــود ع ــع وج ــرادات، م اإلي

الشــخصية: الشــخصية: حيــث يقــوم المصــرف بدراســة شــخصية العميــل مــن جوانب مختلفــة، ومنطقيــة الطلــب المقدم، 
وقــدرة العميــل علــى الســدادن وأيضــًا التحــري عــن العميــل ومعرفــة ســمعته التجارية.

األهليــة والكفــاءة: األهليــة والكفــاءة: التأكــد مــن أهليــة العميــل ووضعــه القانونــي، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن قــدرة العميــل علــى 
مواكبــة التطــورات المســتقبلية.

التدفقــات النقديــة للعميــل:التدفقــات النقديــة للعميــل: لمعرفــة قــدرة العميــل علــى حصولــه علــى التدفقــات النقديــة الازمــة لســداد 
التزاماتــه، مــع معرفــة مــا إذا كان هنــاك التزامــات أخــرى علــى العميــل.

 الضمانــات:  الضمانــات: وهــي مقابــل التســهيات االئتمانيــة التــي يحصــل عليهــا العميــل كضمــان فــي حــال تعثــر العميــل 
عــن الســداد، مــن أجــل تقليــل مخاطــر عــدم الســداد.

ثانيًا: تقديم دراسات الجدوي االقتصادية: ثانيًا: تقديم دراسات الجدوي االقتصادية: 
التأكد من دقة دراسات الجدوى المقدمة للمشروعات المراد تمويلها وتقييم الضمانات الخاصة بها.

ثالثًا: توسيع قاعدة الودائع المضمونة:ثالثًا: توسيع قاعدة الودائع المضمونة:
بســبب ترابــط النظــام المصرفــي وتأثيــره الكبيــر فــي االقتصــاد الوطنــي للــدول، فــإن أي إخفــاق تتعــرض لــه 
المصــارف فــي أداء التزاماتهــا تجــاه المودعيــن قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار المالــي ككل، وأيضــًا مــن 
أجــل تعزيــز الثقــة بالنظــام المصرفــي لــدى المودعيــن، قامــت العديــد مــن الــدول بعمــل أنظمــة لضمــان الودائــع، 
مــن ضمنهــا إنشــاء عقــود تأميــن لتعويــض المودعيــن كليــًا أو جزئيــًا بحســب نظــام تأميــن الودائــع المتبــع فــي كل 
دولــة، وذلــك فــي حالــة تعــرض المصــرف ألزمــة ســيولة أو تعثــر مالــي. وتتجــه المصــارف المركزيــة إلــى تبنــي أنظمــة 

ضمــان الودائــع بهــدف وقائــي مــن أجــل:

استقرار النظام المصرفي وتجنب وقوع األزمات المالية أو تقليل مستوى مخاطرها. 	
تعزيز ثقة جميع األطراف المتعاملة مع المصارف وخاصة المودعين. 	
حماية حقوق أصحاب الودائع وخاصة الودائع الصغيرة، وضمان استمراريتها. 	

ومــن الجديــر بالذكــر أن دولــة الكويــت أصــدرت قانــون رقــم 30 لســنة 2008 يضمــن الودائــع المصرفيــة، وذلــك 
ــة  ــزم الدول ــى أن »تلت ــون عل ــص القان ــث ين ــن، حي ــة المودعي ــة، وخاص ــاب المصلح ــع أصح ــة جمي ــزز ثق ــدوره يع ب
بضمــان الودائــع لــدى البنــوك المحليــة فــي دولــة الكويــت، ويســري الضمــان علــى أصــل الودائــع بكافــة أنواعهــا، بمــا 

فــي ذلــك حســابات التوفيــر وأرصــدة الحســابات الجاريــة«.

والتضخــم  النمــو  معــدالت  مثــل  عــام،  بشــكل  االقتصاديــة  األوضــاع  مثــل  المحيطــة:  الظــروف  المحيطــة:تحليــل  الظــروف  تحليــل 
العميــل. نشــاط  بطبيعــة  الخاصــة  الظــروف  معرفــة  إلــى  باإلضافــة  وغيرهــم، 

رابعًا: االلتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة:  رابعًا: االلتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة:  
لتعزيــز الثقــة بالنظــام المصرفــي لــدى جميــع أصحــاب المصلحــة، حيــث يؤثــر ذلــك علــى نجــاح أداء المصــارف خاصــة 

علــى المــدى الطويل.



7. بعض نماذج األزمات المالية  بعض نماذج األزمات المالية  
       وكيفية التعامل معها       وكيفية التعامل معها

أواًل أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية )أواًل أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية )20082008(:(:

بســبب االزدهــار الــذي شــهده ســوق العقــارات األميركيــة فــي الفتــرة مــن 2001 إلــى 2006، أفرطــت البنــوك 
ــدة  ــعر فائ ــل س ــة، مقاب ــات كافي ــدون ضمان ــر، أي  ب ــة المخاط ــة عالي ــروض عقاري ــح ق ــي من ــراض ف ــركات اإلق وش
أعلــى، طمًعــا فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن األربــاح  وفــي بدايــة عــام 2007 ازدادت حــاالت تعثــر ســداد الديــون، 
ــة  ــات المالي ــن المؤسس ــد م ــاط العدي ــبب ارتب ــارات، وبس ــى العق ــن عل ــتياء المقرضي ــاالت اس ــت ح ــي ارتفع وبالتال
خاصــة فــي أوروبــا وآســيا بالســوق الماليــة األميركيــة انتقلــت األزمــة مــن الواليــات المتحــدة إلــى قارتــي أوروبا وآســيا، 

ثــم تتطــورت األزمــة بشــكل أوســع ُوعرفــت باألزمــة الماليــة العالميــة.

ثانيًا تداعيات  أزمة جائحة كورونا )كوفيد- ثانيًا تداعيات  أزمة جائحة كورونا )كوفيد- 1919( على اقتصادات الدول العربية:( على اقتصادات الدول العربية:

 ســببت جائحــة كورونــا آثــاراً جســيمة علــى اقتصــادات الــدول العربيــة، حيــث ُقــدرت  خســائر المنطقــة العربيــة عــام 
2020 مــا يزيــد عــن 42 مليــار دوالر، حيــث تســبب اإلغــاق العــام فــي حــدوث توقــف للنشــاط اإلنتاجــي والصناعــي 
ــو  ــاض نم ــدل انخف ــح مع ــدول )1( يوض ــي الج ــا يل ــة. وفيم ــة عالمي ــة اقتصادي ــي أزم ــول ف ــي الدخ ــي، وبالتال والخدم

الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الــدول العربيــة للعــام 2020 مقارنــة بعــام 2019.
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فلسطين

المصدر: البنك الدولي، اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو-2021

1.4-9.7

الجدول: (1) معدل انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
الدول العربية أثناء جائحة كورونا 2020



وأمــا فيمــا يتعلــق بالوضــع المصرفــي:وأمــا فيمــا يتعلــق بالوضــع المصرفــي: ففــي بدايــة الجائحــة لــم يكــن األثــر كبيــراً علــى المصــارف، بــل كانــت 
المصــارف إحــدى قنــوات الحــل، حيــث قامــت بدعــم األنشــطة االقتصاديــة والصحيــة فــي بدايــة األزمــة، ولكــن مــع 
ــادة الجائحــة وانتشــارها علــى مســتوى العالــم انخفضــت أســعار أســهم المصــارف فــي أســواق  تطــور األحــداث وزي

ــة. ــال العالمي الم

أهم اإلجراءات المتخذة من لمواجهة أزمة جائحة كورونا عالميًا: أهم اإلجراءات المتخذة من لمواجهة أزمة جائحة كورونا عالميًا: 

أصــدر كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي عــدة إرشــادات وتوصيــات للمصــارف للتعامــل مــع تداعيــات 
الجائحــة، تتلخــص فــي اآلتــي:

المرونة في التعامل مع التزام الحد األدنى من المعايير االحترازية. 	
تقديم تسهيات للمقترضين المتضررين من الجائحة. 	
االلتزام بالمخاطر السليمة في إدارة مخاطر القروض. 	
ضرورة تطبيق الشفافية واإلفصاح عن المخاطر. 	
تفعيل التنسيق بين األجهزة الرقابية ونظرائها محليًا ودوليًا. 	

أهــم اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة مــن بنــك الكويــت المركــزي لمواجهــة أزمــة أهــم اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة مــن بنــك الكويــت المركــزي لمواجهــة أزمــة 
كورونــا )كوفيــد-كورونــا )كوفيــد-1919((

ــة  ــات أزم ــل تداعي ــى تقلي ــة أدت إل ــدة مختلف ــدة أصع ــى ع ــراءات عل ــن اإلج ــد م ــزي العدي ــت المرك ــك الكوي ــذ بن اتخ
كورونــا، ومنهــا مــا يلــي:

أ. أهم اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية:أ. أهم اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية:

تخفيــض ســعر الخصــم بواقــع 1% )مــن 2.5% إلــى 1.5%( فــي 17 مــارس 2020 وهــو المســتوى األدنــى تاريخيا،  	
وذلــك بهــدف تخفيــض تكلفــة االقتــراض لجميــع القطاعــات االقتصاديــة مــن أفــراد ومؤسســات، لتعزيــز بيئــة 

داعمــة للنمــو االقتصــادي والمحافظــة علــى االســتقرار النقــدي والمالي.

تخفيــض أســعار التدخــل المطبقــة وعلــى جميــع آجــال هيــكل ســعر الفائــدة حتــى 10 ســنوات، بمقــدار %0.125  	
فــي 18 أكتوبــر 2020، ويشــمل ذلــك عمليــات إعــادة الشــراء )الريبــو(، ســندات بنــك الكويــت المركــزي، نظــام 
قبــول الودائــع ألجــل، أدوات التدخــل المباشــر، باإلضافــة إلــى أدوات الديــن العــام، وذلــك مــن أجــل تعزيــز أجــواء 
تعافــي النمــو االقتصــادي للقطاعــات غيــر النفطيــة ومواصلــة تكريــس قــوة وجاذبيــة العملــة الوطنيــة كوعاء 

مجــٍز وموثــوق للمدخــرات المحليــة. 



ب . أهم اإلجراءات المتعلقة بالسياسة الرقابية التحوطية:ب . أهم اإلجراءات المتعلقة بالسياسة الرقابية التحوطية:

ــاد  	 ــة لاقتص ــة المضاف ــطة ذات القيم ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــة والمش ــة الحيوي ــات االقتصادي ــم القطاع دع
ــي. المحل

خفــض المتطلبــات الرقابيــة إلعطــاء مســاحة إضافيــة للبنــوك للقيــام بدورهــا الحيــوي تجــاه القطاعــات  	
المتضرريــن. المنتجــة والعمــاء  االقتصاديــة 

رفع الحد األقصى المتاح للتمويل من 90% إلى %100. 	
خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى %25. 	
خفض الحد األدنى لمعيار تغطية السيولة ليصبح 80% بداًل من %100. 	
 إصــدار تعميــم لمعالجــة خســائر تأجيــل أقســاط القــروض االســتهاكية واإلســكانية وأقســاط البطاقــات  	

ــهور. ــتة ش ــدة س ــاء لم ــة العم ــة لكاف االئتماني

ت . أهم اإلجراءات المتعلقة باالستقرار المالي:ت . أهم اإلجراءات المتعلقة باالستقرار المالي:

الجاهزيــة العاليــة لبنــك الكويــت المركــزي لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الماليــة للجمهــور، ويشــمل  	
ذلــك إجــراءات توفيــر النقــد للبنــوك علــى مــدار الســاعة، إضافــة إلــى فتــح قنــوات االتصــال لتقديــم مــا يلــزم 

للبنــوك مــن دعــم ومســاندة لاســتمرار فــي أداء أعمالهــا.
ضمــان اســتمرارية خدمــات البنــوك عبــر القنــوات اإللكترونيــة ونقــاط البيــع ومطالبتهــا باســتحداث قنــوات  	

ــدة. ــة جدي وأدوات تقني
االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات المصرفيــة للشــركات التجاريــة المــوردة للســلع األساســية والمرتبطــة  	

ــي. ــو طبيع ــى نح ــات عل ــك االحتياج ــة تل ــان تلبي ــع، لضم ــات المجتم ــي واحتياج ــن الغذائ باألم
إلــزام البنــوك باالمتنــاع عــن البيــع أو التنفيــذ علــى الضمانــات المرهونــة مقابــل القــروض وعمليــات التمويــل  	

المقدمــة للعمــاء لحيــن اســتقرار األســواق وتحســن األوضــاع االقتصاديــة.

ث. أهم اإلجراءات المتعلقة بالمسئولية االجتماعيةث. أهم اإلجراءات المتعلقة بالمسئولية االجتماعية

توجيــه البنــوك باإلضافــة إلــى شــركة الخدمــات المصرفيــة اآلليــة المشــتركة )كي-نــت( لتوفيــر معقمــات تتــاح  	
للعامــة عنــد أجهــزه الســحب اآللــي ونقــط البيــع.

حــرص بنــك الكويــت المركــزي علــى االحتفــاظ بــاألوراق النقديــة فــي صناديــق معزولــة ومحكمــة اإلغــاق لفترة  	
أربعــة أســابيع قبــل ضخهــا مــره أخــرى للســوق، لضمــان خلــو األوراق النقديــة مــن فيــروس كورونــا، كمــا قــام 
ــن  ــا يضم ــليمها بم ــوال وتس ــتام األم ــرز واس ــد والف ــزة الع ــات وأجه ــم الخزان ــتمر بتعقي ــكل مس ــك بش البن

ســامة كل مــن موظفــي البنــك والجمهــور.
10 مليــون دينــار كويتــي  	 إنشــاء صنــدوق دعــم الجهــود الحكوميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا بقيمــة 

الكويتيــة. البنــوك  وبتمويــل مــن 
توجيه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وزيادتها. 	



8. الخاتمةالخاتمة

ال شــك أن الرقابــة المصرفيــة لهــا دور بــارز فــي ضبــط عمــل القطــاع المصرفــي واســتقراره، كما تســاهم فــي تقليل 
تأثيــر الكثيــر مــن األزمــات االقتصاديــة والماليــة، وتلعــب آلياتهــا دوراً كبيــراً فــي تقليــل المخاطــر المصرفيــة، 
وزيــادة ثقــة المتعامليــن مــع القطــاع المصرفــي وخاصــة المودعيــن، ولكــن مــن الجديــر بالذكــر أن فــي أوقــات 
األزمــات االقتصاديــة والماليــة قــد ال تكفــي فقــط آليــات الرقابــة المصرفيــة، بــل يتــم التنســيق بيــن جميــع آليــات 
الرقابــة مــن الســلطات المعنيــة كآليــات السياســة الماليــة المتمثلــة فــي وزارة الماليــة أو الخزانــة العامــة للدولــة، 
وآليــات السياســات التجاريــة المتعلقــة بميــزان المدفوعــات حتــى يتــم احتــواء األزمــات فــي مراحــل مبكــرة ال تؤثــر 

علــى اســتقرار اقتصــاد الدولــة الكلــي.
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