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تقریر االستقرار المالي الصادر عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لعام 

 یؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد دولة اإلمارات 2021
 
 

أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، الیوم، تقریر  ):2022 أغسطس 11أبوظبي (
اإلجراءات التي اتخذھا المصرف المركزي لدعم  یستعرض، والذي 2021االستقرار المالي لعام 

 استقرار النظام المالي للدولة. وحمایة 19-االقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة كوفید
 
الخروج التدریجي من خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجھة  ةاستراتیجیسلط التقریر الضوء على یُ و

، وانتھاء 2021نھایة عام للخطة اكتمال المرحلة األولى ومع بدء التعافي االقتصادي لدولة اإلمارات، 
المرحلة الثالثة على المصرف المركزي ، مع إبقاء من العام الجاري یونیوالمرحلة الثانیة نھایة 

 .2022واألخیرة من خطة الدعم حتى نھایة النصف الثاني من عام 
 

إجراءات رقابیة مبنیة على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للمالءة بالمصرف المركزي  قام كما
المالیة، والسیولة لتقییم نقاط الضعف المحتملة، حیث أشارت ھذه االختبارات بشكل عام إلى أن النظام 

  األزمات. السیولة واالحتیاطي لرأس المال لتحمل  ما یكفي من اإلماراتي لدیھالمصرفي 
 

تراجع محتمل لجودة تنجم عن قد المصرفي، والتي النظام  تواجھالتي تقریر المخاطر الیحدد كما 
األصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالمیاً، والتغیر المناخي، 

  ومتطلبات الحوكمة المتزایدة.
 

في  لعبت دوًرا جوھریًا19-كوفید حكومة دولة اإلمارات لمواجھة تبعات جائحةاستجابة  ھذا وأن
مرونة دعم  المركزي فيإجراءات المصرف كما ساھمت ، لدولةل انتعاش النشاط االقتصادي العام

 .الجائحةإلى مستویات ما قبل  لیصل ككلوتعافي النظام المصرفي والنظام المالي 
 

عالوة على ذلك، یتضمن التقریر معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي یدیرھا المصرف المركزي، 
رقمنة الخدمات المالیة، قام المصرف المركزي  ارعمع تسو. 2021والتي أثبتت قوة أدائھا خالل عام 

 .تھوضمان مرونالتحول الرقمي نظمتھ لمواكبة ألتحسین مزید من الب
 

معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة وتعلیقاً على نتائج التقریر، قال 
 لمصرف المركزي في تحدید وتخفیف المخاطرانھج تقریر االستقرار المالي  برزیُ ": المركزي
استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة اإلمارات. ویقدم التقریر  لحمایةالمحتملة، وذلك  النظامیة

یمكن أن تتأثر التوقعات  ھإال أن، 2022توقعات إیجابیة لالقتصاد والنظام المالي للدولة خالل عام 
، وتأثیر التوترات یة المتزایدةضغوط التضخموالالتورید،  سالسلباضطرابات العالمیة المالیة الكلیة 

سنواصل مراقبة التطورات العالمیة عن كثب، وسنبقى على نؤكد ھنا أننا والجیوسیاسیة المتصاعدة. 
 استعداد التخاذ تدابیر إضافیة عند الضرورة".
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كون من بین أفضل المصارف المركزیة یمصرف المركزي في أن ال: "تتمثل رؤیة معالیھضاف أو
مع ھي رؤیة نشاركھا وبالعالم في تعزیز االستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسیة دولة اإلمارات، 

تنفیذ استراتیجیة تحول  وسنعمل معاً علىفي الدولة،  المرخصة والمؤسسات المالیة الرشیدة القیادة
 طموحة لتحقیق ذلك".

 
الضغط یرجى ، المتوفر باللغة اإلنجلیزیة حالیًاو الستقرار المالي كامالً تقریر ا لالطالع وتحمیل
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