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بالنسبة للصناعة املصرفية واملالية نقطة حتول جذرية وجوهرية  8002يعترب عام 

بالنسبة ألساليب الرقابة املالية املستخدمة يف مجيع املؤسسات املالية والتجارية ومن 

زمة املالية العاملية، حبيث جاءت معايري اللجنة بأدوات بينها البنوك، وذلك نتيجة لأل

نها العمل على تعزيز املالءة املالية لدى أديدة على أعمال البنوك واليت من شرقابية ج

حد األهداف أجودة رأس املال  رأس املال، وتعّدكفاية ن أالبنوك والرفع من ش

اليت ترتبط بشكل كبري مبعدالت كفاية رأس املال ونسبة الرفع  00بازل  :الرئيسية لـ

على الصناعة املصرفية اإلسالمية،  بإجيابياتمة املالي والسيولة، وقد جاءت هذه األز

حيث حظيت باهتمام عاملي بهذا النمط من الصناعة، وذلك نظري الصمود يف وجه 

مرة تسن  هذه األزمة، وكان ذلك لتفرد مبادئها وعدم تعاملها مبا سبب األزمة، ويف كّل

ل مدى مالئمة هذه وطرح إشكا جلنة بازل للرقابة املصرفية معايريها االحرتازية إاّل

املعايري لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي، وكذا آليات تطويع هذه املعايري معه، وملا 

وما حتويه يصدر نفس اإلشكال وما توصلت له  00أصدرت اللجنة معايري بازل 

البنوك اإلسالمية لن تعاني يف تطبيق النظرة املستحدثة ملعدل الكفاية  الدراسة أّن

ملال وكذا تطبيق معدل تغطية الرفع املال، ولكن ستكون هناك ية لرأس اداحل

 صعوبات يف تطبيق نسب السيولة وخاصة القصرية منها.

، معدل 00، معايري بازل 8002: البنوك اإلسالمية، األزمة املالية الكلمات املفتاحية

 س املال، نسبة السيولة، معدل الرفع املالي.أالكفاية احلدية لر

Résumé: 
Sans doute, l'année 2008 a connait un changement radicale en 
matière d'utilisation des instruments de surveillance financière par 
les institutions financières et commerciales, y compris les 
banques, à cause  de la crise financière mondiale. Les accords de 
Bâle III font évoluer la réglementation internationale en vue d’une 
meilleure stabilité du secteur bancaire.  
En effet, cette crise financière a permet aux banques islamiques, 
qui ne sont pas touchés par elle, de prendre une place importante  
dans l'industrie financière grâce à la spécificité de leurs produits, 
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mais à chaque fois que la commission de Bâle prend des nouveaux 
règlements, ils se posent le problème de s'adaptation avec 
l'industrie bancaire islamique. L'objectif de cette étude est de 
montrer d'une part, la possibilité d'application de différents ratios 
proposés par Bâle III dans le cadre de la nouvelle réglementation 
bancaire internationale aux banques islamiques, notamment le 
ratio de fonds propres ajustés et le ratio de levier, et d'autre part, 
elle explique les difficultés d'appliquer les ratios de liquidité et 
d'une façon particulière de liquidité du court terme. 
Mots clés: Banques islamiques, Crise financière de 2008, Accords 
de Bâle III, Ratio de fonds propres, Ratio de levier, Ratio de 
liquidité. 

 

جتربة له، ومل  أولالعشرية اخلامسة من  اإلسالمييدخل العمل املصريف 

بالكايف لعدم التمتع  التأصيليعد مربر وجود هذه التجربة يف مرحلة 

بامليزة التنافسية على مستوى السوق املصرفية العاملية ومواجهة 

املالية  األزمة أهمهاالتغريات الدولية على مستوى هذا القطاع، ولعل 

، وكذا التوجه العاملي لاللتزام مبعايري جلنة بازل 8002 األخرياملية الع

واملتمثلة  اإلسالميهذا العمل املصريف  فأداةالدولية يف نسختها الثالثة، 

هلا هو  األساسياهلدف  أعمالهي عبارة عن مؤسسات  اإلسالميةيف البنوك 

ى التعامل واستمرارها وتقدمها مرتبط بقدرتها عل األخريالبقاء، هذا 

للتعامل مع كافة املتغريات البيئية  واإلعدادمع احلاضر وكذا املستقبل، 

سواء كانت قانونية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وكذا فنية، وكذا 

العادية وكذا  أهدافهاالالزمة لتحقيق  واإلمكانياتتدبري وتعبئة املوارد 

ة، وهذا يتوقف على ذات طبيعة ديني أهداف إىلاخلاصة باعتبارها تهدف 

على جناعة  وأيضا واستخدمتهامن موارد ميزانيتها بنود  إدارةحسن 

الداخلية هلا بصفة عامة؛ هذا من جهة  األنظمةوفعالية وكذا كفاءة 

بنظم الرقابة اخلارجية؛ فمن خالل  دباالسرتشاااللتزام  ىأخرومن جهة 

الية: "هل ميكن الت اإلشكاليةعلى  اإلجابةهذه الورقة البحثية حناول 

 واإلصالحات 00من خالل االلتزام بتطبيق معايري بازل  اإلسالميةللبنوك 
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ناجتة الحتى يتسنى هلا تاليف اخلسائر  رأمساهلاالواردة فيها، من حتسني جود 

املالية املشابهة  األزماتعن التقلبات االقتصادية الدورية والتحصن من 

 ؟"8002لالزمة املالية العاملية 

 ىل التالي:إمت تقسيم هذه الورقة البحثية وقد 

 وأثرها على البنوك اإلسالمية؛ 8002املالية العاملية  األزمةاملبحث األول: 

 ؛00: معايري جلنة بازل ثانياملبحث ال

 اإلسالمية.على البنوك  00تطبيق معايري بازل  فاقآواملبحث الرابع: واقع 

ثرها على البنوك أو 2000املالية العاملية  املبحث األول: األزمة

 اإلسالمية؛

، وتعمقت يف السنة التالية، وامتدت 8002سنة بدأت بواكري األزمة العاملية 

أثارها إىل معظم أحناء العامل بدرجة متفاوتة، وقد كانت البنوك يف بلدان 

األزمة، وحتديدا يف الواليات املتحدة األمريكية وكذا االحتاد األوربي، يف عني 

واضحا عنهااألزمة، بل وتعبريا  إعصار تلك
(1)

بداية األزمة  أّن ، باعتبار

كانت مرتبطة بتعثر ديون الرهن العقاري، اليت كانت أدواتها سندات 

الدين العقاري، واليت أدارت البنوك إصدارها، وكان املدينون فيها هم 

مشرتوا العقارات مقابل سندات ديون تضمنها العقارات نفسها، لكن 

شرتين وجدوا أنفسهم غري قادرين على الوفاء بالتزاماتهم املالية هؤالء امل

بسبب ارتفاع أسعار الفوائد، وبالتالي اخنفاض أسعار العقارات، حبيث 

أصبحت الديون تتجاوز أمثان العقارات الضامنة هلا، وقد حتول هذا األمر 

 البنوك كانت تشرتي سندات الدين بتوقع ارتفاع ّنمصرفية، أل إىل أزمة

قيمتها السوقية بافرتاض ارتفاع مثن العقارات الضامنة هلا، لكن ارتفاع 

، وهكذا كانت العقاراتأسعار الفائدة التدرجيي تسبب يف اخنفاض أسعار 

خسائر البنوك مزدوجة بسبب تعثر املقرتضني من جهة، واخنفاض 

أسعار سندات الدين من جهة أخرى، وكانت نتيجة ذلك تآكل رؤوس 

واالحتاد  أكثرية، مما اقتضى تدخل اإلدارات السياسية يف الو.م. أموال بنوك

األوربي الختاذ إجراءات إلنقاذ البنوك الكبرية اليت ال حيتمل أي اقتصاد 

السماح بانهيارها وإفالسها، السيما البنوك ذات االمتداد اجلغرايف والدولي 
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سات على فالإ، األمر الذي يعين هواملستقطبة لفوائض العامل وادخارات

املؤقت أو بضخ بالتأميم امتداد القارات إذا مل يتم إنقاذ تلك البنوك سواء 

 السيولة الضرورية الستمرار النشاطات املصرفية بكل أبعادها. 

 أوال: أسباب األزمة املالية العاملية:

هذه األزمة معقدة ومتداخلة من ناحية األسباب اليت أدت إىل جتليها،  إّن

جمموعة من الرتاكمات ميكن إمجاهلا فيما يليفهي عبارة عن 
2
: 

الطبيعة الدورية لالزمة يف النظام الرأمسالي، فهذا األخري حيمل يف  .1

ثناياه األزمات الدورية، وهي مالزمة له يف مجيع مراحل تطوره وذلك 

 بسبب اخللل بني العرض والطلب؛
إىل  التحول يف طبيعة االقتصاد العاملي، بتحوله من اقتصاد حقيقي .8

اقتصاد رمزي يعتمد يف نشاطه على املضاربة باألصول املالية مثل 

 (00)األسهم والسندات، وأصبح االقتصاد الرمزي يزيد عن أربعني 

ضعفا من حجم االقتصاد احلقيقي وهذا ما ساعد على انفجار 

 الفقاعات املالية يف أي حلظة؛
ب العاملية تعطيل آليات التصحيح اليت مت االتفاق عليها بعد احلر .0

جل أالثانية يف بريتون وودز بوالية نيوهامبشري يف الو.أ.م وذلك من 

نب العامل األزمات املالية واالقتصادية جيوضع نظام نقدي دولي جديد 

اليت أملت به يف ثالثنيات القرن املاضي، وذلك عرب بعض مؤسسات 

 العوملة كصندوق النقد الدولي؛
ري السوية، مثل الطمع واجلشع اجلوانب األخالقية والسلوكية غ .0

واهللع والكذب واالحتيال وإعطاء املعلومات املضللة وهذا ما قام به 

املتعاملون يف اجملال املالي من بنوك وأسواق مالية ومؤسسات مالية 

 أخرى؛
التوسع يف حجم اإلقراض واالقرتاض، وذلك من خالل إصدار وزيادة  .5

ا حيدث يف االقتصاد العيين ّمعاملالية املتعددة وبشكل مستقل  األصول

عدد املدينني  ّنإوحاجته هلذه األصول املالية، ويف هذا الوضع ف
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حدهم عن سداد أيرتفع، وبالتالي يرتفع حجم املخاطر إذا عجز 

 دينه وهذا ما قاد إىل بوادر ظهور األزمة؛
أزمة الرهن العقاري يف الو.م.أ وأزمة الرهن العقاري من الدرجة  إّن .6

)األقل جودة( والتوريق واملشتقات املالية هي من أهم األسباب  الثانية

 اليت أدت إىل اندالع األزمة املالية العاملية؛
الدور السليب الذي لعبته وكاالت التصنيف االئتماني وخاصة تصنيف  .2

السندات العقارية واليت أعطتها قيمة أعلى من قيمتها احلقيقية 

وية وكبرية وتتمتع بثقة اجلماهري ها صادرة عن بنوك كانت قوذلك ألّن

 تمثل بنك مورغان ستانلي، وليمان بروزر، وقد قامت هذه الوكاال

 ّنأعلما ب( AAA)بإعطاء هذه السندات تصنيفا عاليا وعلى مستوى 

وغري القابلة اخلطرية هذه السندات حتتوي على جمموعة من الديون 

 وقوع األزمة للتحصيل؛ وهذا ما يؤكد حتميل جزء من املسؤولية يف

تصنيفها غري دقيق وهذا  ّنلعاملية على كاهل هذه الوكاالت ألاملالية ا

وجعلها تتجاهل حجم خاطئة ما أوقع هذه البنوك يف حسابات 

 املخاطر الذي تتعرض هلا؛
 وتداعياتها 2000ثانيا: نتائج األزمة املالية العاملية 

سواء بني البنوك جتلت هذه األزمة يف صورة أزمة سيولة وأزمة ثقة، 

جل أها أو بني البنوك حبد ذاتها، لذلك تدخلت احلكومات من يومتعامل

هذا ما يتنافى مع مبادئ الرأمسالية املتمثل يف عدم –دعم السيولة 

وهذا عرب ضخ تريلونات من الدوالر، وقد كانت -التدخل يف االقتصاد

 النتائج على النحو التالي:

املالية العمالقة، حيث أشارت  إفالس وخسائر عدد من املؤسسات .1

تريليون دوالر  00املؤسسات املالية خسرت حنو  بعض التقديرات، أّن

 حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه؛ 8002من بداية عام 
حدوث سلسلة انهيارات متتالية يف أسواق املال العاملية، فقد قدرت  .8

ا حول العامل سوقًا مالي 28اليت تابعت أداء  Bloombergوكالة بلومربغ 
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تريليون دوالر، وبالتالي قد  00قرابة  8002خسارة أسواق املال يف عام 

تبخرت مليارات الدوالرات من قيمة األسهم املدرجة وحدثت تقلبات 

 وتذبذبات حادة يف مجيع األسواق؛
أدت األزمة إىل تباطؤ النمو االقتصادي، فقد اخنفضت معدالت النمو  .0

ة والنامية كنتيجة الخنفاض النشاط يف كثري من الدول املتقدم

ومعدل التبادل التجاري الدولي، حيث اخنفضت الصادرات العاملية 

، 8008إىل  8002من العام  %80والواردات العاملية بنسبة  %88بنسبة 

إىل  8006يف  %8,1كما اخنفض معدل منو حجم التجارة العاملية من 

 ؛8002يف  00%
تقلبات من األسعار )الذهب، النفط،  أدت األزمة العاملية إىل وجود .0

العمالت أمام واضحا والعمالت، والعقارات(؛ فالدوالر شهد تذبذبا 

دوالر لكل يورو يف  1,05011األخرى، فأمام اليورو مثال انتقل من 

، كما 8008لكل يورو يف نهاية ديسمرب  1,06106ىل إ 01/18/8002

اإلسرتليين، وبالنسبة واجلنيه شهد تذبذب أيضا أمام الني الياباني 

حيث بلغ سعر  8002من الفرتة  %68للنفط هبطت األسعار مبا يزيد 

دوالر نهاية ديسمرب  00,6ىل إدوالر ليصل  105,88برميل النفط 

سعار العقارات يف العديد من الدول ويف مقدمتها أ، كما هبطت 8002

 ؛األمريكيةالواليات املتحدة 
لناتج عن األزمة املالية زادت معدالت نتيجة تراجع النمو االقتصادي ا .5

 818ىل إ 8002مليون شخص عام  122البطالة حول العامل من 

 بناء على تقديرات منظمة العمل الدولية؛ 8008مليون نهاية 
 عجز املوازنات وارتفاع حجم الديون وانتشار الفقر. .6

ثالثًا: أسباب األزمة املالية من منظور مبادئ التمويل املصريف 

 المي:اإلس

العمل املصريف اإلسالمي يقوم على مبادئ الشريعة اإلسالمية،  إّن

وينظر إىل أسباب األزمة املالية من هذه اجلهة إىل
(3)

: 
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الشريعة حرمت الفائدة من أصل الربا، وقد ّد : وتعةالتعامل بالفائد .1

 أشكال منح القروض بفائدة؛ اإلسالمية كّل
تبار قيامها على معامالت وهمية توسع التعامل باملشتقات املالية: باع .8

من  ذ تعّدإيسودها الغرر واجلهالة، حرمت الشريعة التعامل بها، 

 أشكال املقامرات املنهي عنها شرعا؛
طريق ، عن الديونعمليات التوريق: وهو يعتمد باألساس على بيع  .0

تقسيمها إىل سندات ُتطرح لالكتتاب، ومن ثم تتكرر عمليات البيع، 

 سوق وهمية ال إنتاجية فيها مما يؤدي إىل وقوع أزمات؛مما يفضي اىل 
الشائعات وسلوك القطيع: فقد أصبحت األسواق املالية يسودها  .0

العديد من املخالفات كاملعلومات الكاذبة وافتعال الشائعات ال أساس 

هلا من الصحة بهدف حتقيق أرباح غري عادية، هذه الشائعات تؤدي إىل 

ي، كما يؤدي سلوك القطيع إىل تعميق اهلوة ضرر يف االقتصاد احلقيق

 االختالل؛وزيادة 
إعادة بيع العقار أو رهنه: وتنطوي العملية على قيام املستثمرين  .5

 ببيع العقار املرهون أو رهنه مقابل قرض جديد بفائدة معينة.
 على البنوك اإلسالمية 2000ثر األزمة املالية العاملية أرابعا: 

الية العاملية ظهرت العديد من الدراسات والتقارير امل األزمةمنذ بداية 

املالية العاملية كما هو  باألزمةمل تتأثر سلبًا  اإلسالمية بنوكال اليت تبني بأّن

ويعود  ؛لألزمة األوىلالتقليدية وخصوصًا يف الفرتة  بنوكاحلال يف ال

مل  ميةاإلسال بنوكال أّن إىلالسبب يف ذلك طبقًا لتلك الدراسات والتقارير 

 بنوكتتعامل بالفائدة وال تتاجر بالدين وهذا ما يعطيها ميزة على ال

مادية وهذا ما جيعلها مبنأى  أصولتتاجر مبا متلك فعاًل من  ألنهاالتقليدية، 

ليست حممية  اإلسالمية بنوكال أّن إاّل ؛املالية العاملية األزماتعن تأثريات 

النشاط  اخنفضاقتصادية  أزمة ىلإاملالية  األزمة تفحينما حتول ،بالكامل

 اإلسالمية بنوكتأثر ال إىل أدىنتاجًا وتشغياًل واستثمارًا مما ااالقتصادي 

من جراء تقلص النشاط االقتصادي
(4)

، فلقد أشار تقرير "التمويل 
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اإلسالمي بني أسعار النفط واألزمة العاملية" الصادر عن وكالة "موديز" 

ؤسسات املالية اإلسالمية ليست مبنأى عن خلدمات املستثمرين إىل أّن امل

خماطر هذه األزمة، وهي تواجه حتديات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة 

إدارة السيولة، وتراجع أسعار األصول، وتدهور نوعية األصول على 

غرار ما واجهته البنوك التقليدية
(5)

، كما ميكن أن نستعرض اآلثار 

 النقاط التالية:على البنوك اإلسالمية يف  ةاالجيابي

وجهت هذه األزمة مزيدا من األنظار للنظام املصريف اإلسالمي من  -

طرف اخلرباء واملختصني، حبيث يتسم هذا  النظام برتكيزه على 

السلوك األخالقي الذي يوازن بني مصاحل طريف املعاملة املالية، ومبا 

خيدم مصاحل اجملتمع
(6)

 ّرقأ، فالبعض اعتربها أزمة أخالقية؛ فقد 

األسس اليت يقوم عليها النظام املصريف اإلسالمي بصالبة العامل 

وصحة القوانني اليت حتكمه، بل تعدى األمر اإلقرار بصحة هذه 

بها ذاملبادئ إىل الدعوة إىل األخ
(7)

، هذا األمر الذي جعل من اخلدمات 

املصرفية واملالية اإلسالمية األكثر انتشارا يف العامل مقارنة 

 :لـ 8008املالية التقليدية، حيث أشار التقرير السنوي يف  باملؤسسات

(Moody’s) سيبلغ احلجم املتوقع ألصول البنوك اإلسالمية  إىل أّن

س سنواتمختريليون دوالر أمريكي بعد ( 00)أربعة 
(8)

 ؛ 

حافظت الصريفة اإلسالمية على املكتسبات املتمثلة يف التطورات  -

للتمويل أو أساليب منتجات سواء من  اهلندسة املاليةبها جاءت اليت 

 واالستثمار؛
البنوك اإلسالمية أنها جزء من احلل لالزمة املالية،  إىلأصبح ينظر  -

ها كانت األقل وهذا ما أشارت إليه مؤسسة "ارنست اند يونغ"، كما أّن

التمويلي نشاطها ، وذلك يعود إىل متييز األزمةتأثرا بتداعيات هذه 

 واالستثماري؛
عقب أزمة الرهون العقارية، وذلك اإلسالمية د ودائع البنوك ازديا  -

بتحول الكثري من العمالء من إيداع أمواهلم لدى البنوك التقليدية إىل 
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البنوك اإلسالمية وهذا هروبا من حمظور الربا وكذا من الصعوبات 

ما أسهم يف زيادة الودائع هو  اليت واجهة البنوك التقليدية، كما أّن

يف البنوك  المية وكذا النوافذ اإلسالمية حتىالبنوك اإلس زيادة عدد

 التقليدية الكربى.

 00: معايري جلنة بازل نياملبحث الثا

املعايري الرقابية واالستشرافية  اضطلعت جلنة بازل املصرفية بدور سّن

لصاحل األنظمة البنكية وذلك دعما لصالبتها وعدم انهيارها، لكون هلذه 

ة التمويل ألي اقتصاد والعب أساسي يف األسواق حد أعمدأاألنظمة 

املالية، وقد أصدرت هذه اللجنة ثالثة حزم أساسية من املعايري 

االحرتازية كان أخرها معايري بازل الثالثة، اليت حاولت معاجلة أوجه 

القصور اليت شابت سابقتها ال سيما بعد عدم قدرتها على التنبؤ باألزمة 

 .8002املالية العاملية 

 أوال: جلنة بازل للرقابة املصرفية:

انبثقت جلنة بازل الدولية عن أقدم منظمة مالية دولية يف جمال 

نشاطه عام  أالتعاون النقدي واملالي وهو بنك التسويات الدولية الذي بد

يف مدينة بازل بسويسرا، منضويا حتت لوائه البنوك املركزية لدول  1800

 خرية من خاللالعامل، ويقدم خدماته هلذه األ
(9)

: 

باعتباره بنكا مركزيًا للبنوك املركزية، ومؤسسات النقد  .1

 املختلفة؛
 يناط له دور الشريك يف الصفقات املالية للبنوك املركزية؛ .8
 مركزًا للبحوث االقتصادية والنقدية؛ يعّد .0
 جرائها؛إاعتباره وكيال يف العمليات املالية الدولية لتسهيل  .0
ومنتديات اقتصادية ملناقشة القرارات تنظيم ندوات ومؤمترات  .5

 اليت تهم البنوك املركزية.
بقرار من  1820سست جلنة بازل للرقابة املصرفية يف عام أفقد ت

وهي جلنة  G10حمافظي البنوك املركزية جملموعة الدول الصناعية العشر 
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مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة املصرفية والبنوك املركزية بعدد 

لمن الدو
(10)

، اهتمت مبوضوع كفاية رأس املال، هذا األخري الذي يعود 

إىل أزمة الديون الدولية اليت وقعت يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، 

فرتة خماض للتفكري العلمي إلجياد  1820ىل إ 1220حبيث تعترب الفرتة من 

اطر صيغة دولية لكفاية رأس املال من خالل البحث عن آليات ملواجهة خم

يقوم الدولية أزمة املدينوية، واجياد فكرة مشرتكة بني البنوك املركزية 

جل تقليل املخاطر اليت أعلى التنسيق بني السلطات الرقابة من 

دوافع تأسيس جلنة بازل  ّنأتتعرض هلا البنوك، وبالتالي ميكن القول ب

يلي كانت ما 1822وسن مبادئها األوىل عام 
(11)

: 

نية اخلارجية لدول العامل الثالث، وازدياد حجم زمة املديوأتفاقم  .1

 ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلها؛
 تعثر بعض بنوك دول العامل الثالث؛ .8
 انتشار فروع البنوك خارج الدولة األم؛ .0
زاء البنوك الغربية إاملنافسة القوية اليت خلقتها البنوك اليابانية  .0

 مواهلا.أنتيجة تدني رؤوس 
حمفال للتعاون املنتظم بني البلدان األعضاء أصبحت اللجنة توفر 

فيما خيص أمور الرقابة املصرفية، ويف البداية متت مناقشة طرق التعاون 

الثغرات يف شبكة الرقابة على النطاق األوسع،  جل سّدأالدولي من 

، وهو ما الدوليعلى املستوى ونوعية الرقابة املصرفية لتحسني فهم الرقابة 

تيباآليتحقق 
(12)

: 

 ن ترتيبات الرقابة الوطنية؛تبادل املعلومات بشأ .1
 حتسني فعالية تقنيات اإلشراف الدولي على األعمال الدولية؛ .8
احلد األدنى من املعايري الرقابية يف املناطق اليت تكون مطلوبة  .0

 فيها.
ال متتلك جلنة بازل سلطة رقابية أعلى من السلطة الوطنية اليت 

 زية، فهي ال متتلك سلطة قانونية، أي أّنتكون يف العادة البنوك املرك
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الرقابية معايريها ال تتمتع بصفة اإللزام، وإمنا تقوم بصياغة املعايري 

، وتوصي بأفضل املمارسات اليت تقوم السلطات املختصة كل والتوجيهية

يف بلدها باختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيقها من خالل ترتيبات مفصلة 

 .  تتواءم مع نظمها الوطنية

 02إىل بازل  00ثانيًا: معايري الرقابة االحرتازية من بازل 

 ك، وذللقد أرست جلنة بازل معدال موحدا لكفاية رأس املال

وبني  ،وضع حد أدنى للعالقة بني رأس املال مبفهوم أكثر مشوال من ناحيةب

 ،األصول وااللتزامات العرضية اخلطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى

وأصبح من  ،إتاحة احلق ألي دولة بأن تكون أكثر تشددا مع %2قدرها 

املتعارف عليه أن تقييم مالءة البنوك يف جمال املعامالت الدولية يرتبط 

مبدى استيفائها حلدود هذا املعيار الذي انصبت على املخاطر االئتمانية 

كما تعين ضرورة االهتمام بنوعية األصول وكفاية املخصصات الواجب 

بازل إىل  بازل األوىلمن ويتضح من إعادة صياغة هذا املعيار  ؛تكوينها

لكل من املخاطر االئتمانية وهي خماطر عدم وفاء املدين  الثانية

سعر ومنها خماطر  ،بالتزاماته إىل جانب خماطر الدول وكذلك خماطر السوق

 إىل جانب االهتمام ،خماطر االستثمار يف األوراق املاليوكذا والصرف الفائدة 

املشكوك لألصول بنوعية األصول ومستوى املخصصات واجبة التكوين 

مع مراعاة النظر إىل كافة  ،يف حتصيل قيمتها وغريها من املخصصات

واملقصود بالبنود خارج امليزانية  ،البنود داخل ميزانية البنك وخارجها

االلتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان 

تنفيذ أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخالفه جبانب لقروض أو ل

االلتزامات الناشئة عن التعامل يف عقود املشتقات
(13). 

فمنذ قيام جلنة بازل للرقابة املصرفية، بدأت يف وضع املقررات 

خذ هذه املقررات شكل توجهات، واتفاقيات تقوم أاليت حتقق أهدافها، وت

ا الداخلية، وااللتزام مبا جاء فيها الدول بتطبيقها مبا ينسجم مع سياسته

العديد من أوراق العمل اآلن كحد أدنى، وأصدرت اللجنة حتى 

، وتهدف مجيعها إىل 08وبازل  01والتوجيهات باإلضافة إىل اتفاقي بازل 
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تسيري العمل يف القطاع املصريف واملؤسسات املالية مبا يدعم وحيسن 

ستقرار املالي على مستوى كافة عملها، وااللتزام بالقيود اليت حتقق اال

الدول
(14)

. 

تقوم اتفاقية بازل األوىل على مخسة جوانب أساسية تتمثل
(15)

: 

الرتكيز على املخاطر االئتمانية: حبيث تهدف االتفاقية إىل حساب  .1

احلدود الدنيا لرأس املال مع األخذ بعني االعتبار خماطر سعر الفائدة 

يف املشتقات واالستثمار يف األسواق التعامل وخماطر الصرف وخماطر سعر 

 املالية؛
تعميق االهتمام بنوعية األصول وكفاية املخصصات الواجب  .8

املخصصات األصول ومستوى بنوعية االهتمام تكوينها، وهذا من خالل 

 اليت جيب تكوينها للديون املشكوك يف حتصيلها؛
مانية، تقسيم دول العامل إىل جمموعتني من حيث أوزان املخاطر االئت .0

قل وتضم دول منطقة التعاون االقتصادي والتنمية أدول ذات خماطر 

ودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدولي
(16)

؛ ودول أخرى 

 كرب وهي باقي دول العامل.أذات خماطر 
، وحتسب أوزان املخاطرة األصولوضع أوزان ترجيحية خمتلفة لدرجة  .0

 بالنسبة لألصول كما يلي:
 01صول حسب بازل أوزان املخاطر املرجحة لأل :00اجلدول رقم 

 نوعية األصول درجة املخاطرة

النقدية + املطلوبات من احلكومات املركزية والبنوك املركزية  0%

واملطلوبات بضمانات نقدية وبضمانات وأوراق مالية صادرة من 

احلكومات + املطلوبة أو املضمونة من حكومات وبنوك مركزية يف 

 OCEDبلدان 
 املطلوبات من هيئات القطاع العام احمللية )حسبما يتقرر وطنيا( %50اىل  10%

املطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة الـ  80%

OCED النقدية رهن التحصيل+ 

 قروض مضمونة برهونات عقارية ويشغلها مالكها 50%
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ة + مطلوبات من مجيع االصول االخرى مبا فيها القروض التجاري 100%

 OCEDقطاع خاص + مطلوبات من خارج دول منظمة الـ 

ويبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات 

قطاع عام اقتصادية + مساهمات يف شركات أخرى + مجيع 

 املوجودات األخرى

ات املصدر: سليمان ناصر، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغري

 65الدولية احلديثة، مكتبة الريام، اجلزائر، ص: 

وحتسب أوزان املخاطرة بالنسبة للتعهدات خارج امليزانية بضرب معامل 

ترجيح اخلطر للتعهد خارج امليزانية يف معامل الرتجيح لاللتزام األصلي 

املقابل يف أصول امليزانية ومعامالت الرتجيح للتعهدات خارج امليزانية 

 ي:وهي كاالت

 وزان املخاطر املرجحة لعناصر خارج امليزانيةأ: 08اجلدول رقم

 البنود أوزان املخاطرة 

 بنود مثيلة للقروض )مثل الضمانات العامة للقروض( 100%

بنود مرتبطة مبعامالت حسن االداء )خطابات الضمان، تنفيذ  50%

 عمليات مقاوالت او توريدات(

جل تتسم بالتصفية الذاتية بنود مرتبطة مبخاطر قصرية اال 80%

 )االعتمادات املستندية(

املتغريات  سالمية بالبنوك املركزية يف ظّلاإلاملصدر: سليمان ناصر، عالقة البنوك 

 66الدولية احلديثة، مرجع سابق، ص: 

ومن ثم يتم حساب معدل الكفاية احلدية لرأس املال حسب معايري جلنة 

 بازل األوىل كما يلي:

 

حبلول سنة  ومل تأخذ معايري جلنة بازل األوىل صيغتها النهائية إاّل

 1885وذلك بعد أن فتحت اللجنة أبواب مناقشة معايريها سنة  1882

 (08+الشريحة  00رأس المال )الشريحة 

 مجموع التعهدات وااللتزامات بطريقة مرجحة الخطر
 ≤ 02% 
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النظر يف معدل ت عادأها قد لتلقي ردود األفعال واملالحظات، كما أّن

 وقية. كفاية رأس املال الذي تعدى إىل العناية باملخاطر الس

وبعد مرور ما يزيد عن عشرة سنوات من إقرار األخذ مبعايري 

حدثت تطورات بالغة على مستوى كل من أعمال  1822بازل األوىل 

البنوك واستحداث أدوات مالية جديدة، وكذلك تطورات يف إدارة 

املخاطر، وكذا أساليب اإلشراف والرقابة خالل هذه الفرتة باإلضافة إىل 

هذا كان البد من صياغة إطار جديد لكفاية  املالية، كّلتطور األسواق 

رأس املال مالئم، لذلك جاءت املقرتحات اجلديدة متسقة مع التطورات 

املصرفية اليت حتمل يف طياتها بعض املخاطر املرتبطة بها، ويتكون 

من ثالثة حماور أساسية  08هيكل اإلطار اجلديد املقرتح والذي عرف ببازل 

ها تسهم معا يف حتقيق األمان والسالمة للنظام املالي، حيث أّنترى اللجنة 

أكدت اللجنة على احلاجة إىل احلزم والصرامة يف التطبيق للمحاور 

الثالثة واليت كانت كما يلي
(17)

: 

احملور األول: طريقة مستحدثة حلساب الكفاية احلدية لرأس املال، ويتم 

 ح كما يلي:قياس مالءة رأس املال وفقا لإلطار املقرت

 

التعديل املقرتح يركز على حتسني طرق قياس  ّنأحظ نل

طرق قياس املخاطر االئتمانية تكون أكثر توسعا  ّنإاملخاطر، لذلك ف

، كما يقرتح اإلطار اجلديد ألول مرة قياس 1822منها يف االتفاق السابق 

 سوق دون تغيري.خماطر التشغيل بينما يظل قياس خماطر ال

 احملور الثاني: عمليات املراجعة الرقابية

 كّل تقتضي عملية املراجعة الرقابية من املراقبني التأكيد على أّن

بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير مالءة رأس ماله من خالل 

 االعتماد على تقييم خماطره، وتقوم هذه املراجعة على أربعة أسس هي:

 

 إجمالي رأس المال )ال يتغير بالنسبة لما كان مطبق( 000 ×                                                  =                    معدل كفاية رأس المال 

 مخاطر االئتمان + مخاطر السوق + المخاطر التشغيلية
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دنى املقرر لرأس املال: حيث من املتوقع أن تعمل الزيادة عن احلد األ .1

البنوك على االحتفاظ بنسبة مالءة تفوق احلد األدنى ملعيار مالءة 

 رأس املال وهو ما يطبق بالفعل يف كثري من دول العامل؛
التقويم الداخلي ملالءة رأس املال: حيث جيب أن يكون لدى كل بنك  .8

 أنظمة داخلية جيدة هلذا التقويم؛
 اجعة إجراءات وعمليات الرقابة؛مر .0
التدخل الرقابي: حبيث تتمكن السلطات الرقابية اجلديدة من حتديد  .0

املصاعب اليت من احملتمل أن تواجهها البنوك يف مرحلة متقدمة قبل 

 حدوثها لتتخذ اإلجراءات املناسبة ملواجهتها.
 احملور الثالث: انضباط السوق:

من جانب البنوك مما يكفل القدرة  وذلك من خالل تنظيم درجة اإلفصاح

على فهم أفضل للمخاطر اليت تواجهها البنوك وكذا مالءة رؤوس أموهلا، 

 لذلك تطالب جلنة بازل باإلفصاح عن البيانات التالية:

هيكل رأس املال: وذلك من خالل التصريح مبكوناته وعن احتياطات  .1

 البنوك اليت تواجه خسائر االئتمان احملتملة؛
ح عن املخاطر مبعلومات كمية وغري كمية، كما جيب أن اإلفصا .8

 تتضمن البيانات بنود امليزانية وبنود خارج امليزانية؛
مالءة رأس املال: فيجب على البنك اإلفصاح عن معلومات تتضمن  .0

معدالت املخاطر لرأس املال كما جيب أن يفصح عن املعلومات 

 يم مالءة رأس ماله.اخلاصة بعملياته الداخلية اليت يستخدمها لتقو

ه أبقى احلد األدنى لكفاية رأس املال ّنأ 08اتفاق بازل  ويالحظ أّن

قاعدة املوجودات اليت حيسب على أساسها مت توسيعها إىل  أّن إاّل %02عند 

حد يؤدي إىل زيادة رأس املال املطلوب
(18)

. 

 وبناء على تقييم اجلهات الرقابية لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، 

حد املناهج الثالثة أاالتفاق اجلديد مينح اخليار للبنوك يف االعتماد على  ّنإف

 لتقدير رأس املال ملواجهة خماطر االئتمان وهي:
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املنهج املوحد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي لالئتمان، وهو ميثل  .0

 الطريقة املعيارية أو القياسية؛
بصيغتها لداخلي االتقويم طريقة منهج التصنيف الداخلي، أي  .2

 األساسية؛
، أي طريقة التقويم الداخلي النماذجاملنهج املتقدم والقائم على  .0

 بصيغتها املتقدمة.
عن التمييز بني دول العامل من ناحية املخاطر واإلبقاء  08وقد ختلت بازل 

 فقط على نوعية القروض.

 :00ثالثًا: حيثيات حول بازل

تفكري يف إعادة النظر يف إىل ال 8002لقد أدت األزمة املالية 

 08القوانني والقواعد الدولية اليت تنظم عمل البنوك، وبالضبط بازل 

واليت تهدف إىل جتنب وقوع األزمة  00وصوال القرتاح قواعد جديدة بازل 

 ّنأعلى املقرتحة ، وتشدد القواعد املصرفية 8002املالية اليت حدث يف 

بقدر كبري من السيولة ليست  لعدم االحتفاظاملخاطر سقف تقليل فكرة 

ها تركز على تطبيق التزامات واشرتاطات حمددة فيما ضد الرحبية، وأّن

خيتص بالودائع ونسبة القروض على الودائع
(19)

. 

 00اإلصالحات الواردة يف اتفاقية بازل  .1
فبموجب هذه االتفاقية اقرتحت جلنة بازل االلتزام باالحتفاظ بقدر من 

واألرباح  عيث يتألف هذا األخري من رأس املال املدفورأس املال املمتاز، حب

على األقل من األصول مرجحة  %00,5احملتفظ بها وهذا بقدر يعادل 

(20)00اخلطر، مما يعين زيادة عن النسبة الواردة يف اتفاقية بازل 
. 

يتألف من أسهم عادية  منفصال اجديد ااحتياطي اكما فرضت تكوين

البنوك جيب أن تزيد كمية رأس ماهلا  عنى أّنمن األصول، م %8,5ويعادل 

املستقبلية إىل ثالثة أضعاف الصدمات املمتاز والذي حتتفظ به ملواجهة 

السلطات ن اخنفضت االحتياطيات عن هذا احلد تتدخل إ، و%02ليبلغ 
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رباح على املساهمني أو منح لألاملالية بفرض قيود على توزيع البنوك 

 مكافآت مالية للموظفني.

أيضا مبوجب هذه االتفاقية حتتفظ البنوك بنوع من االحتياطي ملواجهة و

اآلثار السلبية املرتتبة على حركة الدورة االقتصادية بنسبة ترتاوح بني 

من رأس املال األساسي، مع توافر حد أدنى من مصادر  %8,5وصفر 

التمويل املستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها يف 

نح االئتمان واالستثمار جنبا إىل جنب؛ مع توافر نسب حمددة من م

 السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزامات اجتاه العمالء.

رفعت بازل املستوى األول من رأس املال اإلمجالي مع  %6إىل  %0ومن 

 عدم احتساب الشرحية الثالثة يف معدل الكفاية احلدية لرأس املال.

اعتماد مقاييس جديدة خبصوص اإلصالحات ذه احلزمة من كما مشلت ه

السيولة، حبيث قامت جلنة بازل بتطوير معيارين لإلشراف علة خماطر 

ة السيولة لتعزيز مرونة قصرية نسبة تغطيالسيولة وهما: 

للمخاطر املتوقعة للبنوك عن طريق ضمان جودة موجودات  جلاأل

خالل  ايوم( 00) نيالصمود ثالثسائلة كافية ذات جودة عالية متكنها من 

 حدوث أي من األزمات احملتملة، وحتسب هذه النسبة انطالقا من:

 

نسبة صايف مصادر التمويل املستقر واملعيار الثاني يتمثل يف 

مة الرتكيبة )سنة( ملواءلتعزيز املرونة لفرتات زمنية أطول 

 ات ويتم بناء هذه النسبة كالتالي: األساسية للموجودات واملطلوب

 

 الجارية السائلة عالية الجودة األصول

 يوم التالية 00مجموع التدفقات الصافية خالل الـ 
≥ 000% 

 مبلغ التمويل المستقر المتاح        
 %000 ≤ مبلغ التمويل المستقر المطلوب       
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إدخال نسبة  وكوسيلة مكلمة ملتطلبات كفاية رأس املال قد مّت

الرافعة املالية، وذلك كنسبة بسيطة وشفافة ال ترتكز على أوزان 

املخاطر بغرض احتواء الزيادة التدرجيية للرافعة املالية يف القطاع 

يقصد ية متطلبات كفاية رأس املال على أساس املخاطر، واملصريف وتقو

إصدار األسهم،  دون اللجوء إىلبالرفع املالي استعمال مصادر األموال 

ويسمح للمؤسسات املالية )كشأن أي شركة( بالعمل على زيادة العائد 

على البنوك  ّنإفبناء على هذا التعديل ف، املتوقع على رأس ماهلا

من إمجالي األصول مرجحة  %00ال يقل عن  االحتفاظ برأس مال

 اخلطر.

جاءت به اتفاقية بازل  ويتم حساب نسبة الرافعة املالية حسب ما

حباصل قسمة رأس املال على املبلغ املعرض لنسبة الرافعة، الكل  00

حمسوب كنسبة مئوية
(21)

 :ّنإ، ومنه ف
 

 

 

 

 00األطر الزمنية لتطبيق معايري بازل  .2
، يف رؤوس األموال وك مواكبة هذه الزيادة الكبريةولكي تستطيع البن

أسهم جديدة، أو إجياد مصادر إصدار رفع رؤوس أمواهلا )عرب با عليها إّم

األمر  ويف احلالتني، فإّن ؛أخرى للتمويل(، أو التقليل من حجم قروضها

حتى عام  لبنوكا 00 لذا فقد منحت اتفاقية بازل ،حيتاج لبعض الوقت

، على أن يبدأ التطبيق بصفة كاملةيق هذه القواعد فرصة لتطب 8018

جيب على البنوك أن تكون  8015وحبلول عام ، 8010تدرجييا مع بداية عام 

يف املائة، ثم ترفعها بنسبة  0.5قد رفعت أموال االحتياط إىل نسبة 

بعض الدول مارست  ، كما أّن8018حبلول عام  %8.5إضافية تبلغ 

، ليصل % 8.5محاية إضافية مبعدل  ضغوطا من أجل إقرار نسبة

 

 المال رأسنسبة الرافعة =     
                       التعرض إجمالي
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جلنة  غري أّن ،حبيث يفرض هذا املطلب يف أوقات الرخاء %8.5اإلمجالي إىل 

أخفقت يف االتفاق على هذا اإلجراء وتركت أمره للدول بازل
(22). 

بداية تنفيذ  8015كما قد حددت جلنة بازل األول من جانفي 

الدنيا حددت االلتزام بها  العمل بنسبة السيولة القصرية، لكن املتطلبات

ن تتطور بأقساط متساوية لتكتمل أكبداية مرحلية على  %60بنسبة 

 .%100أي تصل إىل  8018حبلول جانفي 
: اجلدول الزمين لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة القصرية حسب 08اجلدول رقم

 00بازل 

 

جانفي 

2002 

جانفي 

2002 

جانفي 

2002 

جانفي 

2000 

جانفي 

2002 

احلد األدنى لنسبة 

السيولة على املدى 

 القصري

%60 %70 %80 %90 %100 

Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du 

risque de liquidité Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

Janvier 2013، P 00 

د تواريخ التطبيق وفيما يتعلق بتطبيق نسبة تغطية الرفع املالي حتد

 بالشكل التالي:
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 III: تواريخ ادخال نسبة الرافعة املالية حسب بازل 01الشكل
، منشورات البنك املركزي االوربي متاح 8015املصدر: جملة االستقرار املالي، نوفمرب 

 على املوقع

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sfafinancialstabilityrevie

w201511.en.pdf?7d105859ecdf9af69e14b8bc375e40cf 

 00احملاور األساسية التفاقية بازل  .0
 ر التالية:بنيت هذه املعايري على احملاو

ركز العمود األول لالتفاقية على حتسني رأس املال للبنوك كما ونوعًا  -

من األصول  %0,5زيادة عن األسهم العادية وذلك بالرتكيز على 

مرجحة املخاطر، طبعا بعد االقتطاعات؛ كما أضيف إىل ذلك أدوات 

رأس املال غري املشروطة بعوائد غري املقيدة بتاريخ استحقاق، هذه 

اخلسائر امتصاص خرية متكن من تعزيز قدرة البنوك على األ

 املستقبلية فور حدوثها؛
كما تناولت اللجنة يف معايريها الثالثة على تغطية املخاطر الناجتة  -

صارمة، وأيضا بالنسبة ائتمانية عن عمليات التوريق وإجراء حتليالت 

 0262ديسمبر  61

لجنة بازل تنشر النسخة 
األولى من نسبة الرافعة 

 IIIالمالية لبازل 

 

 0262جانفي  60

ت تم االنتهاء من اللمسا

 األخيرة لقياس التعرض

 0262جانفي  26

على لجنة بازل إجراء 
التغيرات المناسبة في 

نسبة الرفع المالي لبازل 

III  8002بحلول 

 

 0222ديسمبر  17

لجنة بازل تصدر وثيقة 
استشارية تقترح فيها 

تصميم نسبة الرافعة 

 المالية

 0262جوان  01

لجنة بازل تقترح 
تغيرات جوهرية في 

 قياس التعرض تعريف 

 0262جانفي  26

نسبة الرفع المالي 

أ كأحد تبد IIIلبازل

 متطلبات الحد االدنى

 0262جانفي  00

تبدا البنوك بالتصريح 
المفصل حول نسبة 

الرفع المالي لديها حسب 

 IIIبازل 
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قبل، هذه  للتعامل باملشتقات املالية واليت أصبحت أكثر تداوال من ذي

 التغطية تكون من خالل فرض متطلبات رأس مال إضافية؛
شرنا وذلك من أأدخلت اللجنة يف احملور الثالث نسبة الرفع املالي كما  -

جل وضع حدود قصوى لتزايد نسبة الديون يف النظام املصريف، كما أ

املخاطر اليت ال تستند إىل نسبة الرفع املالي تستكمل متطلبات  أّن

ل على أساس املخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية يف وجه رأس املا

مناذج املخاطر ومعايري اخلطأ، وتعمل كمعيار إضايف موثوق ملتطلبات 

 املخاطر األساسية؛
سلطت معايري بازل الثالثة على إدارة املخاطر واإلشراف، من خالل  -

تقديم حوافز جيدة للبنوك إلدارة أفضل للمخاطر والعوائد على 

 لطويل؛املدى ا
 ركزت املعايري اجلديدة على انضباط السوق عن طريق اإلفصاح؛ -
كما تناولت املعايري مسالة السيولة العاملية واليت تبني أثناء األزمة  -

لعمل النظام املالي واألسواق بكاملها، أهميتها املالية األخرية مدى 

ومن الواضح أن جلنة بازل ترغب يف بلورة معيار عاملي للسيولة، 

 شرنا.أقرتح اعتماد نسبتني كما وت
على البنوك  00تطبيق معايري بازل  وأفاق: واقع ثالثاملبحث ال

 اإلسالمية

املتغريات اليت شهدها االقتصاد العاملي يف أعقاب األزمة املالية  إّن

عنها وذلك من ناحية التداعيات أى العاملية، مل تكن البنوك اإلسالمية مبن

جراءات مناسبة إاستجابة الختاذ  00جلنة بازل  واآلثار، وقد سنت معايري

للتحصن وتفادي األزمات املستقبلية بعد التنبؤ بها؛ وعلى غرار ما قد 

املعايري األوىل والثانية للجنة بازل الدولية، فقد أعيد  طرح بعد سّن

مة مالء، وهو التساؤل حول مدى 00طرحه بعد صدور معايري بازل 

مل املصريف اإلسالمي ومن ورائه البنوك اجلديدة للع املعايريهذه 
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اإلسالمي مع تلك التدابري مبا املصريف اإلسالمية، وكيف ميكن تطويع العمل 

 .يتناسب مع مميزاته وخصوصيته

 على البنوك اإلسالمية 00أواًل: واقع تطبيق معايري بازل 

لقد رفعت االتفاقية اجلديدة احلد األدنى لنسبة رأس املال االحتياطي  .1

آخر احتياطي يف املائة، وأضيف إليه هامش  0.5إىل  8األولي من  أو

يف املائة من األصول والتعهدات  8.5يتكون من أسهم عادية نسبته 

 2املصرفية الستخدامه يف مواجهة األزمات مما جيعل اجملموع يصل إىل 
فإذا كانت املعايري اجلديدة قد حافظت على احلد األدنى ، يف املائة

يف املائة؛ وبإضافة احتياطي  2لرأس املال كما يف السابق وهو اإلمجالي 

األزمات يصبح احلد اإلمجالي األدنى واملطلوب مع هذا االحتياطي هو 

إضافية البنوك ملزمة بتدبري رساميل  وهذا يعين أّن، يف املائة 10.5

للوفاء بهذه املتطلبات
(23)

البنوك  الواقع العملي أثبت أّن أّن ، إاّل

ية يف كثري من الدول العربية متكنت من فرض نسبة كفاية املركز

دواًل عديدة منها جعلت هذا  رأس املال مرتفعة على البنوك، بل إّن

يف املائة منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض  18احلد ال يقل عن 

يف املائة أحيانًا، ومن  80أو  12البنوك اإلسالمية فيها نسبًا تقارب 

سالمية تتواجد يف العامل بشكل أكرب يف البلدان البنوك اإل املعلوم أّن

 .العربية مع الرتكيز على دول اخلليج
: متوسط املعدل الكفاية احلدية لراس املال للصناعة املصرفية 08الشكل رقم

 اإلسالمية يف دول خمتارة
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اخلدمات  املصدر: تقرير االستقرار املالي لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، جملس

 .108املالية اإلسالمية، ص: 

لقد أثبتت األزمة العاملية األخرية مدى هشاشة رؤوس أموال البنوك  .8

بعد أن ضّخت احلكومات املليارات إىل بعض البنوك الكربى، وذلك 

رؤوس أمواهلا المتصاص استخدام لعدم متكن هذه البنوك من 

نها إىل املساهمات اخلسائر، بسبب أن تركيبتها هي أقرب إىل الديون م

النقدية الفعلية، بعد أن ابتدعت تلك البنوك أنواعًا من األدوات 

والبنوك اإلسالمية بعيدة عن ، املالية وأدخلتها ضمن أمواهلا اخلاصة

ها ال تعتمد على أدوات الدين يف دعم رؤوس أمواهلا، وإمنا على هذا ألّن

وكلها أموال ال  مساهمات فعلية من املساهمني أو ودائع االستثمار،

تتصف بصفة الديون وإمنا تشارك يف الربح واخلسارة، وهو املشكل 

أن تعاجله بتنقية تركيبة رؤوس األموال لدى  0الذي حاولت بازل 

 .البنوك
ال يستخدم  ''8بازل ''معظم البنوك اإلسالمية ويف إطار تطبيقه لـ  .0

 مناذج التصنيف الداخلي يف حساب كفاية رأس املال خاصة يف
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مواجهة خماطر االئتمان، بل ال يزال يستخدم النموذج املعياري أو 

املوحد، وبالتالي مل تتورط هذه البنوك يف ختفيض نسبة كفاية رأس 

ومبوافقة من الغربية املال املطلوبة لديها كما فعلت غالبية البنوك 

 ؛شرافية يف بلدانها، وهذا يعزز ما ذكرناهالسلطات اإل
إىل زيادة الرمسلة  0نذ طرح مسودة مشروع بازل بادرت جلنة بازل م .0

املطلوبة جتاه عمليات التوريق وغريها من األدوات املركبة، وهي 

العملية اليت وّرطت الكثري من البنوك يف األزمة املالية العاملية 

ها ال تتعامل األخرية، والبنوك اإلسالمية يف منأى عن هذا ألّن

 ؛ف بالتوريقباملتاجرة يف الديون أو ما ُيعر
يف الصناعة املصرفية اإلسالمية، تعترب إدارة السيولة من أهم  .5

العقبات اهلامة والرئيسة اليت حتد من تطور التمويل اإلسالمي، 

يف  فالوثائق اخلاصة بالعقود املبنية على املديونية ال ميكن بيعها إاّل

حالة مقيدة جدا ومع هذا بقيمتها االمسية فقط
(24)

تطبيق  إّن، 

ستتأثر بها  00طلبات السيولة حسب ما جاءت بها اتفاقية بازل مت

لسببني أساسيني، اوهلما عدم وجود سوق مالية اإلسالمية البنوك 

إسالمية متقدمة، أما ثانيهما أن معظم األدوات االستثمارية 

 جال استحقاق قصرية األجل، ومن الواضح أّنآاإلسالمية ذات 

ليست مالئمة  NSFRو LCRملتمثل يف وا 0النسب اليت جاءت بها بازل 

هذه الصناعة، خصوصيات للتمويل اإلسالمي وال تأخذ بعني االعتبار 

البنوك اإلسالمية تفتقد إىل الصكوك  ّنإف LCRوفيما خيص النسبة 

جل أنه من أقصرية األجل واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، كما 

وك اإلسالمية ه ال يتوفر للبنّنإف NSFRتطبيق نسبة السيولة 

اخلصوم الطويلة األجل واليت ميكن سحبها على املدى القصري
(25). 

مرة جملس اخلدمات  اليت يقوم بها يف كّل واملالئمةجهود التطويع  فإّن .6

يف ماليزيا، حيث يصدر معايري مشابهة لتلك  IFSB املالية اإلسالمية

صريف املالعمل طبيعة اليت تصدرها جلنة بازل من جهة، وتتالءم مع 
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اإلسالمي من جهة أخرى؛ جتعل البنوك اإلسالمية ختتصر الطريق إىل 

، بشرط االلتزام بتطبيقها، ''0بازل ''تطبيق املعايري اجلديدة لـ 

وفرض ذلك من السلطات الرقابية املشرفة على هذه البنوك خاصة 

كان إصدار مثل هذه املعايري من اجمللس  يف الدول اإلسالمية، وإاّل

 .للجهد والوقت واملال كما ذكرنا يف منابر سابقة إهدارًا
، ومن منطلق التزام اإلسالميوفيما يتعلق بالرفع املالي يف التمويل  .2

قل عرضة أها اإلسالمية، فإّن ةالبنوك اإلسالمية بأحكام الشريع

للتعامل مع املنتجات اليت تعتمد على الرفع املالي، وتركز يف تعبئة 

ها ال تتاجر يف الديون ركة يف املخاطر، كما أّناألموال على أساس املشا

ثر الرفع املالي، أوال يف املضاربات اليت فيها غرر، لذلك ال تعاني من 

ووضعته يف بسط نسبة الكفاية احلدية  00الذي ركزت عليه بازل 

لرأس املال، لزيادة رؤوس األموال للتغطية، فهذه امليزة جعلت 

ل عرضة ملخاطر الرفع املالي، لكن قأالبنوك اإلسالمية يف هيكلها 

نه من األحوط تطبيق أيرى جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 

متطلبات الرفع املالي على البنوك وذلك لالتساق مع املمارسات 

 التقليدية.املؤسسات الدولية، وكذا إعطاء جمال ممهد لتتقابل مع 

طوي على إقبال نه مثة ممارسات ومعامالت لكنها حمدودة واليت تنأحتى 

البنوك اإلسالمية على االشرتاك يف معامالت ذات رفع مالي، مثل 

معامالت املراحبة العكسية يف السلع، التعامل مع منتجات مهيكلة ينتج 

عنها التزامات تدفق نقدي مرتبطة مع أداء مؤشر متوافقة مع الشريعة 

 ة...اخل اإلسالمية، عقود املبادالت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمي

س املال القائمة على املخاطر باألخذ يف أحساب متطلبات ر إّن

قيد الرفع املالي يف البنوك ي ااحلسبان نسبة الرفع املالي، سيكون أمر

كرب، هذه النسبة مسموح أن أاإلسالمية، الذي يؤدي إىل حتمل خماطر 

شهر من قبل أ 00شهر أو  كنسبة متوسطة حتسب كّل %0تصل إىل 

 .حسب املعايري اجلديداالستشرافية  السلطات
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: متوسط نسبة الرافعة املالية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية لدول 00الشكل رقم

 خمتارة

 
 
 
 
 
 
 
 

املصدر: تقرير االستقرار املالي لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية، جملس اخلدمات 

 .100املالية اإلسالمية، ص: 

، وهو أجل تطبيق هذه االتفاقية، والذي هذا حافز آخر ويبقى بعد كّل

 8010مبا يف ذلك حمطات للمراجعة يف كل من سنيت  8018ميتد إىل عام 

، وهو زمن كاٍف جدًا لالنتقال إىل تطبيق هذه املعايري وإجراء 8015و

على البنوك دون هزات، وهي امليزة اليت ستستفيد منها التعديالت اهليكلية 

 .التقليديمجيعًا، اإلسالمي منها و
 00. أفاق تطبيق معايري جلنة بازل 2

باألساليب يف جمال العمل املصريف لالرتقاء العاملية ملواكبة التطورات 

واألدوات الرقابية كان البد على القائمني على الصريفة اإلسالمية من 

العمل على تطبيق معايري بازل األخرية أو إجياد اآللية املناسبة للتأقلم مع 

، هذا التطبيقات الدوليعلى املستوى التنافسية ايري جتسيدا لرفع هذه املع

تكون باخلصوص فيما يتعلق بتطبيق الكفاية احلدية لرأس املال لتقوية 

هذا األخرية، وزيادة االستفادة من الدروس املستخلصة من األزمة 

 يف( IFSB)، فقد قام جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 8002املالية العاملية 

بإصدار املعيار املعدل لكفاية رأس املال؛ وقد قررت بعض  8010ديسمرب 
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البنوك املركزية اليت متثل نظام مزدوج يراعي طبيعة عمل البنوك 

اسرتشادا  00اإلسالمية مثل البنك املركزي الكوييت، تبين معايري بازل 

 بإصدارات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية.

 نتائج الدراسة:

وذلك  00وك اإلسالمية سوف تسعى إىل تطبيق معايري بازل البن إّن .1

لتحقيق ما تسعى له هذه املعايري للبنوك من حصانة ضد املخاطر، 

بعد أزمة الرهن العقاري على املصداقية وكذا لكسب املزيد من 

 املستوى الدولي، هذا بالطبع مع مراعاة خصوصيات عملها املصريف؛
بازل بضرورة رفع البنوك ملعدل أفضت املعايري اجلديدة للجنة  .8

، والواقع العملي %10,5ىل مستوى إالكفاية احلدية لرأس املال 

مليزانيات البنوك اإلسالمية يثبت أن بعض من هذه املتفحص 

 ؛%80و أ 12األخرية سجلت نسبا تقارب 
مدى قوة رؤوس العاملية أثبتت البنوك اإلسالمية بعد األزمة املالية  .0

ص اخلسائر وذلك مقارنة مع رؤوس أموال نظريتها أمواهلا يف امتصا

التقليدية اليت مل تستطع ذلك، بسبب تركيبة هذه األموال اليت هي 

هلا ابتدعت ، بعد أن فعليةنقدية مساهمات قرب إىل الديون منها إىل أ

مبتكرات مالية أدخلتها ضمن أمواهلا اخلاصة، وهذا اهلندسة املالية 

سالمية، واعتمادها على أموال تتصف بأنها ما ابتعدت عنه البنوك اإل

 تشارك يف الربح واخلسارة؛
عدم تورط البنوك اإلسالمية يف املتاجرة بالديون عن طريق  إّن .0

الديون ملا تشمله من حماذير شرعية، وكذا عدم تورطها يف ختفيض 

عن طريق اختاذ نظام التصنيف  املال نسبة الكفاية احلدية لرأس

من اخلروج اإلسالمية ن البنوك ذج املعيار؛ قد مّكالداخلي بدل النمو

 من األزمة العاملية بأدنى اخلسائر؛
نه ليس هناك إشكال يف تطبيق معدل تغطية أثبت الواقع العملي أ .5

 الرفع املالي اليت جاءت بها بازل؛
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مستقبال مشكلة تطبيق معايري السيولة رغم اإلسالمية ستواجه البنوك 

اإلسالمية من اإلفراط يف السيولة، إاّل أّن ما  ما تعانيه معظم البنوك

القصرية ونسبة التمويل السيولة تغطية بني نسبة الفصل أفضى إىل ذلك 

املستقر، فالبنوك اإلسالمية ستعاني لتطبق نسبة السيولة القصري لعدم 

 توفر األصول عالية السيولة لديها.
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