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 مقدمة
 في الثانیة بازل اتفاقیة قصور اتضحو عدة، بنوك إفالس في ،2007 سنة العالمیة المالیة األزمة تسببت 
 توجھ أن) G20( العشرین مجموعة دول أجبر الذي األمر ،، وصالبة النظام الماليللبنوك المالیة السالمة تحقیق

 كھدف العالمي المالي االستقرار تحقیق على تساعد جدیدة مقررات لطرح بازل للجنة ،2009 سنة تعلیمات

Résumé:  

we estimated in our study that the Basel III 
standards help strengthen Islamic finance, to the 
extent that the increased capital requirements 
should increase the resilience of the sector. 
"Ultimately, the introduction of new capital buffers 
will allow Islamic banks to better respond to the 
cyclical nature of the economies of countries and 
sectors in which they operate". we also noted that 
the revision of the definition of capital will have 
limited impact on the quality of capital of Islamic 
banks, which are already in large part made up of 
Tier 1 capital. we stress, moreover, that the 
adoption of the Basel III standards is likely to 
allow banks "Sharia compliant" compensate for the 
lack of liquid assets from which they suffer. "The 
introduction of the liquidity coverage ratio (LCR) 
could meet the weaknesses of the sector long term, 
particularly the lack of high-quality liquid assets 
(excluding cash and reserves at central banks). The 
only challenge that will face Islamic banks that 
adopt the standards of Basel III is the regulatory 
treatment to be reserved to sharing profit and loss 
(PSIA) in calculating the LCR ratios and long-term 
liquidity ratio ( NSFR). Indeed, this treatment will 
have a direct impact on the liquidity needs of 
Islamic banks. Billed as an alternative to the global 
financial system, hit by ethical crisis after the 
economic and financial crisis of 2008, Islamic 
finance weighs 2,000 billion dollars worldwide at 
the end of 2014, against 1.6 trillion dollars in 2013. 

Key words: Balle3, minimal bank-capital 
requirements, risks of mocharaka ; risks of 
morabaha, risks of modharaba. 

 :صــالملخّ 
ساعد في ) ت03( أن معاییر بازل ھذه في دراستنا نقدم

 أن زیادة متطلبات رأس المال حیثتعزیز التمویل اإلسالمي، 
مقاومة وصالبة المؤسسات المالیة اإلسالمیة في تزید من  األدنى

رأس  )buffer( مصداتإدخال أن و مواجھة مخاطر التعرض.
على نحو  باالستجابةالمال الجدید سوف یسمح للبنوك اإلسالمیة 

بلدان والقطاعات الدوریة القتصادیات ال التقلبات أفضل لطبیعة
الحظنا أیضا أن إعادة النظر في تعریف رأس  التي تعمل فیھا.

المال سیكون لھ تأثیر محدود على نوعیة رأس المال للبنوك 
اإلسالمیة، والتي ھي بالفعل في جزء كبیر منھ تتكون من رأس 

ازل نؤكد، عالوة على ذلك، أن اعتماد معاییر ب .1المال فئة 
متوافقة مع الشریعة السمح للبنوك "تمن المرجح أن  )03(

. تحتاجھاتعویض النقص في األصول السائلة التي باإلسالمیة" 
یستجیب ) یمكن أن LCR"إن إدخال نسبة تغطیة السیولة (

، وخاصة عدم وجود األصول المدى الطویلعلى  القطاع لضعف
حتیاطیات لدى البنوك السائلة عالیة الجودة (باستثناء النقدیة واال

التحدي الوحید الذي یواجھ البنوك اإلسالمیة التي  .المركزیة)
 المخصصة ي المعالجة التنظیمیةھ 03تتبنى معاییر بازل 

مؤشر ) في حساب PSIA( لحسابات توزیع األرباح والخسائر
 األجل ونسبة السیولة على الطویل )LCR( السیولة قصیر األجل

 )NSFRیكون لھا تأثیر  ة یمكن أنجالعمال هھذ ). والواقع أن
البنوك والمؤسسات المالیة  مباشر على احتیاجات السیولة في

بأنھا بدیل للنظام المالي  البنوك اإلسالمیة وصفت اإلسالمیة.
جراء األزمة األخالقیة بعد األزمة  الذي انتكس، التقلیدي

المي التمویل اإلسحیث أن ، 2008االقتصادیة والمالیة في عام 
ملیار دوالر في جمیع أنحاء العالم في نھایة عام  2000 یقارب
 .2013تریلیون دوالر في عام  1.6، مقابل 2014
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 بازل لجنة أصدرت 2010 جانفي وفي ،مستقبال مالیة وتجنب أزمات المالیة األزمة حدة لتخفیف أساسي
 سنة منتصف في النھائیة نسختھا لتصدر" الصد دعائم" )،3( بازل بمقررات سمیت للنقاش جدیدة مقترحات

 .2013 سنة من إال ابتداءا إلزامي یكونلن  تطبیقھا أن إال ،2010
العالم الیوم وبعد األزمة المالیة العالمیة أصبح ینظر إلى االقتصاد العالمي بصورة أكثر شمولیة، وبدأ  إن 

یھتم باألطراف المؤثرة في االقتصاد العالمي، وضرورة مشاركتھا في صیاغة أنظمتھ والمساھمة في حل 
حیث إنھ في اجتماعات ممثلي المؤسسات المالیة األخیرة في ھذه الدول م، مشكالت المالیة التي تمر بالعالال

تباینت وجھات نظرھم فیما یتعلق بوضع قیود أكثر صرامة على البنوك، للحد من حدوث أزمات وتقلبات مالیة 
حیز  ت، ودخل2010صیاغتھا بنھایة ھذا العام  ىنتھا، التي )3زل (بافي العالم مستقبال عبر إصدار معاییر 

، وبعض القیود والشروط التي تتعلق بزیادة حجم االحتیاطیات النظامیة 2013عام  في بدایةالتطبیق واإللزام 
ما یسبب شحا في  ،إذ یرى فیھا البعض تقییدا للبنوك في اإلقراض ،التي لدى البنوك لم تلق قبوال من الجمیع
على البنوك التقلیدیة  االقتصادیة والسیولة لتالي الحركةمما یؤذي با ،السیولة مستقبال بالنسبة للشركات واألفراد

  اإلسالمیة على حد سواء.و
غیر أن نشاطات البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة تختلف عن نشاطات البنوك التقلیدیة، حیث تتمیز 

باإلیداع واالقتراض مع األولى بالعملیة التشاركیة أو المضاربة، وتقاسم الربح والخسارة، أما الثانیة فتتمیز 
 استخدام معدل الفائدة.

تنشأ عن نشاطات البنوك التقلیدیة مخاطر مالءة وسیولة وخطر نظام، ما یتطلب منھا االلتزام بمقررات 
احترازیة استباقیة إلدارة تلك المخاطر، حیث أن النشاطات التمویل اإلسالمیة ال تتشابھ مخاطرھا بالضرورة مع 

 قلیدي، إذ لیس بالضرورة أن تتشابھ المقررات االحترازیة لكال النشاطین المختلفین.مخاطر التمویل الت
كیف یتم تكییف إدارة مخاطر البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة : اإلشكالیة التالیة نطرحعلى ھذا األساس و

 ؟ )03مقررات لجنة بازل (مع 
في حیث أنھا تتمیز  للمؤسسات المالیة اإلسالمیةفرصا أكبر ستعطي  )03بازل ( ونفترض مبدئیا أن

 تزید من القیود التي تؤثر في فرص نمووف لن أنھا سو، األساس بمالءة عالیة وصلبة في مواجھة المخاطر
 . اإلسالمیة التي شھدت تطورا خالل الفترة الماضیة وحققت نجاحات شھد لھا العالمالبنوك والمؤسسات المالیة 

تطبیق ھذه المقررات ومدى حاجة  أثروعلى ھذا األساس جاءت دراستنا في أربع أجزاء لتحلیل مدى 
   البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة لتبنیھا.

 ثالثة بازل التفاقیة األساسیة اإلصالح محاورأوال: 
التالیة القواعد االحترازیة على إصالحات تنص "G20مجموعة العشرین "لقد كانت اقتراحات 

حیث أن  ،(خاصة على المنتجات الخطرة واألنشطة خارج المیزانیة) أس الماللر: زیادة المستوى العام  1
بناء " النمو لتعتمد علیھا في أوقات األزمات، وبالتاليمرحلة الموارد خالل  رأس مال البنك یخصتحسین نوعیة 

أفضل لمخاطر  وتقییم؛ ألثر الرافعة المالیة مؤشر جید وأیضا تشكیل في النظام المالي؛ أكثر صالبة مصد
، 2009نشرت في دیسمبر التي  االستشاریةوثیقة الي معروضة فمقترحات لجنة "بازل" وأن ". السیولة
الفعلیة  قراراتھافتم تبني  )3ببازل ( عادة تسمىو"، strengthening the resilience of the banking sector" :بعنوان

من نفس  نوفمبر وتم المصادقة علیھا في "G20"سیول بموافقة مجموعة العشرین  في قمة 2010سبتمبر  12 في
 :وھي أساسیة محاور خمسة من )3( بازل اتفاقیة تتكونو .السنة

 للرأس الما أفضل ونوعیة أعلى متطلباتالمحور األول: -1
 البنوك، رسامیل قاعدة وشفافیة وبنیة نوعیة على تحسین الجدیدة االتفاقیة لمشروع األول المحور ینص

 من الموزعة غیر واألرباح بھ المكتتب المال رأس على رامقتص )Tier 1( األساسي المال رأس مفھوم وتجعل
 القادرة األدوات أي استحقاق، بتاریخ المقیّدة وغیر بعوائد غیر المشروطة المال رأس أدوات إلیھا امضاف جھة
 .حدوثھا فور الخسائر استیعاب على
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 على سنوات لخمس المقیدة المال رأس أدوات على بدوره یقتصر فقد )Tier 2( المساند المال رأس أما
 عدا ما كل )3( بازل وأسقطت ،البنك على للغیر مطلوبات أیة قبل أو الودائع قبل الخسائر لتحمل والقابلة األقل
 .السابقة باالتفاقات عمالً  مقبولة كانت التي المال رأس مكونات من ذلك

 تحسین نوعیة رأس المال:-1-1
عندما نتكلم على نوعیة رأس المال یعني قیاس مدى قدرة رأس المال على امتصاص الخسائر. فرأس 

بالدیمومة؛ والقدرة على  المال مقسم إلى أصناف تمثل مستویات مختلفة للنوعیة: حیث تتمیز الشریحة األولى
 امتصاص الخسائر؛ والمرونة من حیث دفع التعویضات.

) إلى تقویة رأس المال: ألنھ یجب على مؤسسات االئتمان الرفع من قدرة رأس 3وتھدف مقررات بازل (
المال على مواجھة المخاطر التي تكتنف أصولھا؛ والرفع من قدرة رأس مالھا على امتصاص الخسائر، حتى إن 

 لم تكون ھذه الخسائر موجودة. وتتمثل اإلجراءات التي لجأت إلیھا بازل لتقویة نوعیة رأس المال في:
 الرفع من مستوى المتطلبات الدنیا؛ 
 تبسیط ھیكل رأس المال؛ 
 انسجام وتفصیل تدریجي لمكونات رأس المال، للقواعد التنظیمیة، لتطبیقات القواعد االحترازیة؛ 

 ألولى (تحدید صارم للشریحة اTier 1؛( 

 ) إمكانیة التحكم فيT1؛( 

 ) غلبةT1) في مكونات الشریحة األولى (Tier 1.( 

 الرفع من رأس المال:-1-2
 وتركز )10.5%( إلى )8%( من المال كفایة رأس نسبة زیادة ھي المقترح لإلصالح المحوریة النقطة إن

 حقوق من المكون المال رأس من أكبر تتطلب قدرا أنھا إذ ؛المال رأس جودة على اأیض المقترحة اإلصالحات
 .البنك مال رأس إجمالي في المساھمین

 المال رأس أشكال أعلى وھو(، المساھمین حقوق متطلبات من األدنى الحد رفع یتم أن بازل لجنة تقترح
 التي )1الفئة( المال رأس لمتطلبات 2) 4.5 %( إلى )2 %( الحالیة النسبة من ،)الخسائر یستوعب أن یمكن الذي

 من رفعھا یتم سوف صارمة معاییر على بناءً  األخرى المؤھلة المالیة األدوات وبعض المساھمین حقوق تشمل
 .)6%( إلى )%4(

 البنوك بھ تحتفظأموال الحمایة (التحوط) یسمى  ؛المال رأس من جدیدا نوعا اإلصالحات أضافت وقد
 .المساھمین حقوق من یتكون أن على الحالیة لألنظمة اوفق المطلوب األدنى الحد على عالوة)، 2.5%( بنسبة

 برأسمال البنوك احتفاظ ضمان ھو) في الفترات العادیة الحمایة( أموال أو التحوطیة األموال من الغرض إن
أي یستخدم لمواجھة  واالقتصادیة المالیة األزمات فترات خالل الخسائر المتصاص استخدامھ یمكن حمایة

 ).contra-cycliqueالتقلبات الدوریة ضمن سیاسات ضد الدورة (

 ورأس )1 الفئة( مال رأس من المطلوب األدنى الحد :"اإلصالحات الجدیدة لبازل تتمثل في فإن ھكذا،و
 وسوف .الحمایة مال لرأس )2.5%)، و(1الفئة( المال لرأس) 6%(أي  ).8.5%( بنسبة یكون سوف الحمایة مال

 مال رأس ذلك في بما()، 10.5%( المقترحة اإلصالحات تطبیق بعد المال رأس متطلبات إجمالي نسبة تصبح
  ."السابقة االتفاقیات في) 8%( مقابل )الحمایة

 ومنھ تصبح متطلبات رأس المال كما یلي:

 % 10.5 ≥بمخاطرھا+مخاطر السوق+مخاطر التشغیل)نسبة متطلبات رأس المال=رأس المال (بتعریفھ الجدید)/(األصول المرجحة 
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 وخاصة البنوك میزانیات في االئتمان جودة مستوى تدني مشكلة عن 2007سنة  المالیة األزمة كشفت لقد
لمواجھة  تحوطي، مال رأس تخصیص اإلصالحات ھذه وتقترح. عال بمستوى القروض نمو من فترة بعد

 یتم أن على تام بشكل الخسائر امتصاص یضمن المساھمین حقوق من )%2.5 -0 %( حدود في التقلبات الدوریة
التقلبات الدوریة  لمقاومة الحمایة مال رأس تخصیص من الغرض إن .بلد لكل المحلیة للظروف وفقا ذلك تطبیق

)Procyclicité( ،نمو في اإلفراط فترات من البنكي القطاع حمایة في المتمثل حصانة األكثر الھدف تحقیق ھو 
 ینتج االئتمان نمو في إفراط ھناك یكون عندما فقط المذكور الحمایة مال رأس سریان یبدأ وسوف. الكلي االئتمان

 تقلباتال لمقاومة حمایة بأموال االحتفاظ یجب فإنھ علیھ، وبناء. بكاملھ النظام مستوى على المخاطر تنامي عنھ
 أموال إدخال یتم وسوف. االئتمان جودة انخفاض بسبب تنشأ خسائر أي استیعاب أجل من )،Procyclicité(الدوریة 
 . وفق الجدول التالي االحتیاطیات ألموال كإضافة المذكورة الحمایة
 )3الحمایة حسب بازل ( المال رأسو المال رأس متطلبات: )01رقم ( الجدول

 حقوق المساھمین 
 (بعد الخصومات)

الشریحة رأس مال 
 األولى

 المالإجمالي رأس 

 %8 %6 %4.5 الحد األدنى
   %2.5 حمایة رأس المال 

   %2.5- %0 نظامي ضد التقلبات الدوریةحدود رأس مال 
 %10.5 %8.5 %7 الحمایة+ رأس المال لرأس المال الحد األدنى: 3بازل 
 %8 %4 %2 لرأس المال الحد األدنى: 2بازل 

Source: Basel Committee on Banking SupervisionBasel III: A global regulatory framework for more resilient banks 
and banking systems, Bank for International Settlements , Basel, Switzerland, June 2011 , P: 64 3. 

العالمیة  )؛ حیث تمیزت األزمة المالیة2)، مھمة بالمقارنة مع مقررات بازل (3تعد مقررات بازل (
. ما أدى إلى عدم كفایة رأس 4السابقة بأنھا كانت أزمة ثقة بین البنوك؛ أزمة سوق ما بین البنوك؛ وأزمة سیولة

 المال في البنوك؛ وھو اإلشكال الذي جعل البنوك غیر قادرة على امتصاص الخاسر.
االئتمان، وعدم األخذ بعین االعتبار سوء ترجیح مخاطر  ): المتمثلة في؛2كما أن جوانب الضعف في بازل (

لمخاطر أخرى في الترجیح؛ ونماذج الحوكمة غیر الفعالة؛ والنقص في شفافیة المعلومة المالیة. قد عجال من 
"، وھي المالیة لخطر النظامالعدوى التقلبات الدوریة وضرورة البحث عن معاییر اشد صرامة لمواجھة "

عمل النظام المالي، إن لم تواجھ بمقررات جدیدة، ویأمل في مقررات  ةريالتحدیات التي أصبحت تھدد استمرا
 ).2)، أن تستدرك كثیر من جوانب النقص التي میزت مقررات بازل (3بازل (

إن رأس المال یمثل ضمان للمودعین والدائنین، حیث یمكن للبنوك أن تتحمل خسائر مساویة لرأس مالھا 
 دون أن تفلس.

 واألوراق الخزینة سندات شراء إعادة توعملیا المالیة بالمشتقات المرتبطة االئتمان خاطرم المحور الثاني:-2
 المالیة

 عن والناشئة (CCR) المقابلة المقترضة الجھات مخاطر تغطیة على المحور ھدا خالل من بازل لجنة تشدد
 علـى المالیـة األصول تقییم إعادة عن الناتجـة الخسائر لتغطیـة وكذلك ،الدین سندات وتمویل المشتقات عملیات

 مقررات في علیھ كان مما أكبر بنحو المال رأس متطلبات تدعیم خالل من السوق في أسعارھـا تقلبـات وءض
 الفعلیة (Hedging) الحمایة تقنیات الحسبان في تأخذ ال التي المقاربة ھده على تعترض البنوك أن إال. الثانیة بازل

 المخاطر بین التمییز بعدم ویُخشىب. المطلو رأسمال كمیة تخفیض من تستوجبھ وما ،االقتصادیة للمخاطر
  .5المخاطر إلدارة دینامیكیة مناھج اعتماد عدم على البنوك بازل لجنة تشجع أن المحمیة وغیر المحمیة

 المالیة الرافعة مؤشر المحور الثالث:-3
 تھدف وھي )Leverage Ratio( المالي الرفع نسبة ھي جدیدة نسبة الثالث المحور في بازل لجنة تُدِخل

 إلى تستند ال التي المخاطر أن كما بسیطة، نسبة وھي المصرفي، النظام في الدیون نسبة لتزاید أقصى حد لوضع
 نماذج وجھ في إضافیة ضمانات تقدم وھي المخاطر، أساس على المال رأس تستكمل متطلبات المالي الرفع نسبة

 .األساسیة المخاطر لمتطلبات موثوق كمعیار إضافي وتعمل الخطأ، ومعاییر المخاطر
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 التفاقیة وفقا المخاطر قیاس ألسالیب أو الداخلي لإلطار داعم كمقیاس المالیة الرافعة معدل مؤشر إدخال
 وفقا المال رأس متطلبات دعائم من )Pilier 1( األولى الدعامة في الجدیدة المعالجة االعتبار في أخدا )2( بازل

 في قویة مالءة تكوین على یساعد سوف المالیة الرافعة معدل مؤشر أن كما، )3( بازل مقررات علیھ نصت لما
 وتشترط .6المحاسبیة المعالجات لكذ في بما دولیا علیھ متوافقا یكون سوف المؤشر اذه تفاصیل إنو. البنوك نظام
 داخل(األصول  نسبة مثلوالذي ي ،)Leverage Ratio( المالیة الرافعة وھو جدیدال معیارفي ال )3( بازل

وھذه النسبة ھي  .7%3 عن تقل ال أن یجب النسبة وھذه األولى، الشریحة المال من رأس إلى) المیزانیة وخارج
 :8كالتالي

 

LR) رأس المال الشریحة األولى=Tier 1مجوع األصول المعرضة داخل وخارج المیزانیة/( 

 أو اختصارا

LR =  
Avec: DF: Dette de l'entreprise 
FP: Capitaux propres de l'entreprise 

وقد تم تخصیص ھذا المؤشر للحد من منح القروض إال عند مستوى مقبول ومعقول من رأس المال لجمیع 
 .9البنوك، والھدف منھ لتجنب اثر الركود االقتصادي الذي قد یسببھ انكماش في االئتمان

 الرافعة نسبة تحكم التي )3( بازل لإلطار الكامل النص نشرتومعدل الرافعة المالیة،  بازل لجنة راجعتلقد 
 اإلشرافمسؤولوا و المركزیة البنوك محافظي مجموعةف ،وحوكمتھا المالیة التقاریر إعداد ومتطلبات المالیة

 متأنیة دراسة بعد 2013 نیویو في للتشاور اإلطار ھذا من نسخة ونشرت. 2014 ینایر 12 أیدوا ھذا المقترح في
 من سلسلة اللجنة اعتمدتو بیانات البنوك، اعتمادا على المحتملة لآلثار التحلیل من ومزید الواردة للتعلیقات
 تتعلق 2013 یونیو في الوثیقة لمشروع التقنیة التغییرات. النسبة لھذه التعرض مدىب المتعلقة التعدیالت

 : التالیة النقاطب

 المالیة أوراقعلى ال امؤقت التنازل )SFT(:  من للحد. الشراء إعادة اتفاقیات مثل المعامالت تشملوھي 
 .مقابلنفس ال مع محدودةبمقاصة  سمح،ست لمعیارھذا ال النھائیة الصیغة المالیة، الرافعة نسبةفي  التعرض

 لتحدید) ٪100( تحول معدلب موحد" االئتمان "معدل مكافئ تطبیق من فعوضا :المیزانیة خارج العناصر 
 المالیة الرافعة نسبةعدلة لالم النسخةف المیزانیة، خارج مكافئات داخل المیزانیة مع وضعیة عناصر

 رأس متطلبات من األدنى الحد حساب على تنطبق التي بازل معیارفي مقاربة  التحول استدركت عناصر
 . ٪10 قدره للتحولحد أدنى  بإضافة المخاطر، أساس على االئتمان لمخاطر المال

 في  للمشتقات التعرضالتغیر الخاصة ب ھوامش استخدامھا یمكن معینة، ظروف ظل في :التغیر ھوامش
 . التعرض من لحدا

 في المحفظة المقاصة أحد أطراف تعرض استبعاد یمكن ،الحسابي جازدواال تجنب: ألجل مركزیة مقاصة 
 . لعمالئھا المركزي المقابل الطرف مقاصة حساب عند تتم التي المعامالتو المشتقات في لتحكمل
 أقصى في دتوج قدو ؛التعرض لقیاس فعالة تعتبر اإلسمیة المبالغ إن :)احتیاطیة المحاسبة( االئتمان مشتقات 

 . قلیال ھاتمدید سیتم للتعویض المؤھلة الوضعیات ومجموعة محتملة، خسارة
بقدر  في ساھمست افإنھ المال، رأس مخاطر على القائمة التدابیر كملت أن ھمةم ھي الرفع قوة نسبة

فھو  بسیط، اإلجراء ھذا. المیزانیة وخارج العمومیة المیزانیةفي ضبط استقرار البنك وخاصة لعناصر  كافي
 . المصرفي القطاع في المفرط الرفع تراكم من لحدل األمان شبكةوإنما ك المخاطر، أساس على لیس

 :)coussin systémique( الحمایة النظاميمصد المحور الرابع: -4
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 التمویل فتزید یجب مما أكثر مواكبة إقراض سیاسات إتباع البنوك تجنیب إلى الرابع المحور یھدف 
 الركود فتعمق اإلقراض عن الركود أیام وتمتنع واالزدھار، النمو مرحلة في االقتصادیة لألنشطة المفرط

  .الزمني مداه وتطیل االقتصادي
 أوقات في تخفیضھا یمكن الرواج أوقات في المال لرأس حواجز لبناء المقاییس من مجموعة تقدم

 على الضغوط تلك آثار كبحو )La procyclicitéمن أثار ( المصرفي النظام استقرار على للحفاظ االنكماش
 تطویر في لمساھمةل بالترویج بازل لجنة ستقوم كما ،تضخیمھا من بدال المالیة األوراق سوقو االقتصاد

 الخسائر لتحدید المتوقعة الخسائر احتماالت مواجھة على البناء االعتبار في باألخذ المخصصات قیاس أسالیب
 لقیاس الحالي النموذج عن االقتصاد على) دوریا( تأثیرا أقل مستقبلیة برؤیةو شفافیة أكثرب الفعلیة

ومصد الحمایة ھذا یخضع إلى تقدیرات المشرفین فیما یخص  .المحققة الخسائر على القائمة المخصصات
-contraالدورات االقتصادیة، حیث یمكن خفضھ في مراحل الركود واالنكماش لیمثل سیاسات ضد الدورة (

cyclique(ورفعھ في المراحل العادیة، علما أن نسبة مصد الحمایة ، ) 10)%2.5-0النظامي ھي بین. 
 السیولة المحور الخامس:-5

 النظام لعمل أھمیتھا مدى األخیرة العالمیة األزمة أثناء تبین والتي السیولة، لمسألة الخامس المحور یعود
 اعتماد وتقترح للسیولة، عالمي معیار بلورة في ترغب بازل لجنة أن الواضح بكاملھا، ومن واألسواق المالي

 ).NSFR( الثانیة النسبة أما ،)LCR( السیولة تغطیة نسبة ھي األولى نسبتین،
 المصرفي المالي النظام عمل في كبیرة أھمیة السیولة لمسألة أن 2007 العالمیة المالیة األزمة أوضحت قد
 عالمي معیار إلى الوصول في رغبتھا إبداء خالل من بازل لجنة كرستھ الشيء اذه. بكاملھا األسواقو العالمي
 بالسیولة خاص معیار حیث أدخلت البنوك: في السیولة مخاطر ومراقبة إلدارة جدید معاییر فأضافت ،للسیولة

لذلك فان  أكثر استقرارا. وودائع لتغطیة احتیاجاتھا لھاتعمتس أن یمكن موجودات البنوك تملك أن من للتأكد
 ذات األصول بترجیح ویحتسب (LCR) السیولة تغطیة بنسبة فعروتُ  القصیر للمدى المقترحة األولـىالنسبة 
 جعل إلى النسبة ھذه وتھدف. لدیـھ النقدیة التدفقـات من وماي 30حجم إلى البنك بھا یحتفظ التي المرتفعة السیولة

وھذه النسبة ھي  .% 100ویجب أن ال تقل عن  أزمة طرأت حال في السیولة احتیاجات ذاتیا یُلبي البنك
 :11 كالتالي

=LCR 100≥ یوم  30األصول ذات السیولة المرتفعة/مجموع صافي تدفقات السیولة لـ % 

، وباختصار )Net Stable Funding Ratio(تعرف بنسبة صافي التمویل المستقر والتي  الثانیة النسبة أما 
(NSFR)مستقرة سیولة موارد توفیر منھا والھدف والطویل، المتوسط المدى في البنیویة السیولة قیس. وھي ت 

 ھذه استخدامات إلىفي (الخصوم)  البنك لدى موجودات التمویل المتاحة بنسبة لبنك، وتحسبألنشطة ا
 :12وھذه النسبة ھي كالتالي .%100 عن ال تقل أن ویجب ،)األصول (المصادر

NSFR 100 ≥= موجودات تمویل مستقرة / مطلوبات تمویل مستقرة. 

 حیث ،السیولة في شح أو أزمة حدوث حال في المالیة الثغرات لسد الجدیدة بازل اتفاقیة جاءت لقد
إصالح أساسیة شملت اغلب القضایا التي أدت إلى عدم االستقرار المالي  محاور خمسة )3( بازل اتفاقیة تضمنت

 في مجمل النظام المالي.
 آفاق تبني مقررات بازل ثالثة: ثانیا

فضال عن  الدنیا لرأس المال، المكوناتفي  (األكثر داللة) الزیادةمن خالل  بشكل جید رأس المال تم تحدید
إصالح تاریخي للقواعد المصرفیة. وفي الوقت نفسھ، فإن لجنة "بازل" یعتبر  ،كلي احترازي إضافة بعد

 النموتعرقل  بطریقة ال اإلصالحات على تنفیذ یؤكدون دائما "،G20" ومجلس إدارتھا، ورؤساء دول وحكومات
. ومن محلیةالمعاییر الدولیة الجدیدة إلى تشریعات ة یستغرق وقتا لترجمقد اإلضافة إلى ذلك، فإنھ االقتصادي. وب
، سلسلة من 2010 سبتمبر 12یوم  وااإلشراف أعلن ومسؤوليمحافظي البنوك المركزیة فان ھذا المنطلق 
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فترة من خمس سنوات (بین  عتمد فيست لرؤوس األموالالجدید  والتعریفالتدابیر االنتقالیة لتنفیذ ھذه المعاییر. 
 ). 2017و 2013عامي 

والتطبیق التدریجي لمكونات رأس المال األدنى  )3) إلى بازل (2االنتقالیة من بازل (ألحكام بالنسبة ل
التي سیتجسد  )T1و( ورفع الحدود الدنیا لألسھم العادیة رأس المال،الدنیا ل متطلباتالیتعلق بالجدید؛ فانھ 

 )3( بازل اتفاقیة قامت. 2015حیز التنفیذ ابتداء من عام  كل ھذه المتطلبات ستدخلحیث  ،2013عام  ابتداءا من
ابرز لوائح  توقیت تنفیذو 2019 عام نھایة ، ولغایة2013 عام من اابتداء، المال رأس كفایة نسبة حدود بتعدیل
 :13يعلى النحو التالسیكون  )3( بازللجنة 

 بالمخاطر المرجحة األصول نسبة رفع )RWA( من العادیة األولى لألسھم الشریحة إلى )إلى) %2 
العادیة  لألسھم( األولى الشریحة إلى بالمخاطر الموزونة رفع نسبة األصول إلى سیؤدي وھذا) 4.5%(

 :14) بالمحصلة یكون التغیر كما یلي%6 ( إلى )%4.5( من )واإلضافیة
  4( منو)، ٪3.5((المستوى الحالي) إلى  )٪2(عادیة من السیرتفع الحد األدنى المطلوب لألسھم٪ (

  ؛2013سنة ، )T1) لمكونات (٪4.5(إلى 
 مكونات (و) ٪4(إلى رفع الحد األدنى لألسھم العادیة یتم ھا بعدT1) ؛2014سنة ، )٪5.5) إلى 
  لمكونات (٪6) لألسھم العادیة و(٪4.5(إلى  النسبة تصلسأخیرا (T1( 2015، في عام . 

  مصد رأس المال الحمایة)Coussin de protection ( المساوي لـ )ضاف إلى الحد يسوف  والذي)، ٪2.5
 جانفي 01فیما بین . ویطبق األرباح توزیععلى حساب  یستخدم سوف، )٪4.5لـ (األدنى المطلوب 

 . 2019 جانفي 01و 2016

 ؛2019) سنة 10.5%الحمایة ( المال رأس إلى باإلضافة المال رأس كفایة األدنى لنسبة الحد یصبح 
  نظامي المال رأسمصد )Coussin systémique( لمواجھة التقلبات الدوریة )la procyclicité( من )إلى )%0 

 )؛2.5%(
  تقییم أثناء فترة اختبار علیھ ( القیام ب . وسیتمسیتم اعتماده أیضا تدریجیا ،ةفعاالر مؤشروأخیرا، فإن

اختبارھا وترجیحھا ، بعد 2018 جانفي 1من ابتداءا األولى  الدعامةفي  إدراجھعلى أمل )، 2013-2017
 .بشكل مناسب

 ) أدناه:02ویمكن تلخیص مراحل التحول كما ھو موضح في الجدول رقم (

 الجدید )3بازل ( نظام إلى التحول مراحل: )02رقم ( الجدول
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات 

 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4 %3.5 األدنى لنسبة رأس المال من حقوق المساھمین الحد
 %2.5 %1.875 %1.25 %0.625    الحمایةالمال  رأس
 %7 %6.375 %5.75 %5.125 %4.5 %4 %3.5 الحمایةمال  رأسلحقوق المساھمین + األدنىالحد 
 %6 %6 %6 %6 %6 %5.5 %4.5 1لرأس المال الفئة  األدنىالحد 
 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 المال رأس إجماليمن  األدنىالحد 

مال  رأسالمال+  رأس إجماليمن  األدنىالحد 
 %10.5 %9.875 %9.25 %8.675 %8 %8 %8 الحمایة

Source: Charles Stewart , Regulatory Capital Management & Reporting: The Impact of Basel III, Risk Strategies for 
Basel III Compliance & Beyond Extracting Business Value from Regulatory Change, The Institute of Banking, Riyadh, 
30 November, 201115. 

 تدریجیة بطریقة سنوات 8 خالل الجدیدة المتطلبات لمرحلة االنتقال یتم سوف أنھ نالحظ أعاله الجدول من
 .المال رأس وجمع األرباح إبقاء طریق عن أموالھا رؤوس لزیادة لبنوكل كافیا وقتا یعطي مما

 ) 3): مراحل تطبیق بازل (01الرسم رقم (
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Source: Accenture, Basel III Handbook, 2011,P:15. 

 ومنھ نستنتج من الرسم ما یلي:

  2013ابتداءا من بالنسبة للشریحة األولى من رأس المال (رأس المال األساسي) ستطبق بصرامة ،
 ؛2019، وبعد ذلك تبقى ثابتة إلى سنة 2015و 2013وسیتم رفعھا بین سنتي 

 خفض تدریجي للشریحة الثانیة من رأس المال (رأس المال المساند)؛ 
 ) 8الحفاظ على الحد األدنى لرأس المال عند%) (Core Tier 1+Reste Du Tier 1+Tier 2 خارج ،(

 )؛%2.5(أموال الحمایة لرأس المال 
  تقدیم مصد نظامي ضد التقلبات الدوریة)coussin systémique (contra-cyclique)(  2016ابتداءا من ،

 )، تحت تصرف المشرفین والمنظمین؛% 2.5-0بنسبة تتراوح بین (
 على حساب توزیع األرباح2016مصد حمایة لرأس المال ابتداءا من  تقدیم ،. 

)، فانھ ھناك جملة من العراقیل تواجھ تبني 3ریجي لمقررات بازل (ورغم ھذا التوقع في التطبیق التد
 ) من وجھة نظر البنكیین فان ھذه المقررات:3بازل (

  ستؤثر على حجم تمویل االقتصاد؛ 
  بالنسبة لألسھم العادیة فإنھا مكلفة جدا، حیث أن البنك یجب أن یدفع األرباح للمساھمین. وھو ما تفرض

رأس المال من طرف البنوك لمواجھة تحدیات التمویل، أو ضرورة رفع الفوائد قیدا على ضرورة رفع 
 على القروض، الموجھة للخواص والمؤسسات؛

 .البنوك غیر المرسملة لیس لھا الحق في توزیع األرباح، كما انھ لیس واجب علیھا أن ترفع رأس مالھا 
 
 

 )3بازل ( مقررات لجنة اإلسالمي معمخاطر التمویل  تكییف: لثاثا
ھي موجھة للبنوك التقلیدیة، ولم تأخذ ھذه المقررات خصائص وطبیعة  3إن مقررات لجنة بازل 

، فنشاطات البنوك التقلیدیة والتي تتمثل (اإلیداع، إقراض) نشاطات البنوك اإلسالمیة في الحسبان أثناء إعدادھا
ؤسسات المالیة اإلسالمیة والتي تتمیز بالعملیة من خالل عملیة االئتمان، ھي ال تتشابھ مع نشاطات البنوك والم

أیضا فالبنوك التقلیدیة تعتبر معدل الفائدة أساس العملیة الربحیة ألي  ،التشاركیة أو المضاربة أو الربح الشرعي
عملیة إقراض واقتراض، بینما البنوك اإلسالمیة تعتبره ربا ومحرما شرعا، لذلك یجب أن تتكیف البنوك 

، إلى حین إصدار مقررات احترازیة تتماشى وطبیعة نشاط 3والمؤسسات المالیة اإلسالمیة مع مقررات بازل 
  ، سواء على المستوى المحلي في الجزائر أو على المستوى الدولي.خاصة البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة
ع من مالءة البنوك من خالل تحسین نوعیة وجودة رأس المال، كیفیة الرف ،3لقد عالجت مقررات بازل 

تي یجب على البنوك االحتفاظ بھا من بالمائة وھي النسبة ال 10.5إلى نسبة  8حیث تم رفع الكفایة الحدیة من 
حیث  مخاطر السیولة قصیرة وطویلة األجل رأس مالھا نسبة إلى أصولھا المرجحة بالمخاطر. وعالجت أیضا

حیث كان لجفاف مصادرھا ، یجب على البنوك أن تحافظ على استقرار السیولة من خالل االلتزام بالمؤشرین
المالیة العالمیة، وذلك بالرغم من تدخل  أثناء األزمةبنوك والمؤسسات المالیة ال األثر األكبر في انھیار العدید من
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، كیفیة التصدي 3وعالجت أیضا مقررات بازل  .تلك البنوك البنوك المركزیة وضخھا للمالیین من أجل دعم
لمالیة عند لمخاطر النظام (عدوى مالیة، وتقلبات دوریة). كما اقترحت أیضا ضرورة اإللزام بمؤشر الرافعة ا

 بالمائة. 3حاجز 
 :3السیولة في البنوك اإلسالمیة مع مقررات بازل  إدارة مخاطر تكییف-1

لما أصدرتھ لجنة  وذلك استكماال البنوك، في أكبر ألدوات إدارة السیولةأھمیة ) 3اتفاقیة بازل ( تعطي
بالخصوص استخدام أدوات إلدارة السیولة تضمنت  من مبادئ إرشادیة إلدارة مخاطر 2008بازل في سبتمبر 

 بالتدفقات النقدیة، وكذا االحتفاظ بنسبة من األصول السائلة عالیة الجودة لمقابلة تلك المخاطر مثل نماذج التنبؤ
 .االستحقاقات الطارئة

 كون في أحیان كثیرةلكن مشكل اإلدارة یمن مشكل إدارة السیولة،  اإلسالمیة تعاني فعال إن البنوك
الجودة التي توصي بھا لجنة  ال بالعجز، لكن مع ذلك یجب االنتباه للحالتین. واألصول السائلة عالیةبالفائض 

المالیة اإلسالمیة، وذلك بإصدار المزید منھا، وكذا  بازل یمكن أن تغّطیھا البنوك اإلسالمیة بالصكوك واألدوات
اإلسالمي التي تجّسدھا تلك الصكوك یمكن أن سیما وأن صیغ التمویل  التنویع فیھا خاصة من حیث األجل،

 .لمختلف اآلجال تستجیب للتعامل بھا
ً أمام إصدار وتداول الصكوك اإلسالمیة ھو عدم تقید الكثیر منھا إالّ أن بالضوابط  العائق األكبر حالیا

یة إسالمیة مال أثیرت الشبھات حول التعامل بھذه الصكوك. ھذا إلى جانب ضرورة توفیر سوقحیث  الشرعیة،
 .16األدوات دون إصالح المكان بالمفھوم المكاني وعلى نطاق محلي وإقلیمي واسع، إذ ال یمكن إصالح

) إلى فرض المزید من القیود على البنوك بغرض الحد من قدرتھا 3أیضاً أن تتجھ بازل ( كما یُفترض
اإلسالمیة بمنأى عنھ  خیرة أن البنوكالمضاربات في األسواق المالیة، وھو الشيء الذي أثبتت األزمة األ على

ً إلى أسواق  أیضاً، وبالتالي فھي لیست بحاجة إلى مثل ھذا اإلجراء ما لم تتحول أسواق الصكوك أیضا
 .17للمضاربات

مع  التحدي األكبر أمام البنوك اإلسالمیة ھو تطویع اتفاقیات بازل في كل مرة بما یتالءم ومع ذلك یبقى
 ، وھو ما تحرص علیھ تلك البنوك والھیئات الداعمة لھا بغرض اكتسابكیة خاصةنشاطاتھا التشارطبیعة 

یتبناھا مجلس الخدمات  مصداقیة أكبر على المستوى الدولي، وھو ما تنجح فیھ أیضاً كل مرة بفضل الجھود التي
إلزامیة تلك المعاییر غیر ذي قیمة في ظّل عدم  الیزیا، لكن كسب ذلك التحدي یبقىبم (IFSB) المالیة اإلسالمیة

العدید من البنوك المركزیة المشرفة على البنوك اإلسالمیة وفي  للتطبیق، وذلك بسبب عدم تبنیھا من طرف
تصدرھا  التي تعمل فیھا ھذه البنوك بما فیھا تلك األعضاء بالمجلس، على غرار المعاییر التي العدید من البلدان

 .18بالبحرین مالیة اإلسالمیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال
حول اإلشراف على البنوك یمكن أن ) 3زل (با، أن مقترحات "ستاندارد آند بورز"أكدت وكالة وقد 

تغیرات أساسیة في نماذج أعمالھا وتسعیر  تحدثتقوي من وضع المیزانیات العمومیة للبنوك اإلسالمیة، وأن 
یمكن أن تعوق بصورة حادة ) 3زل (با: أن بعض االفتراضات في أكدت الوكالة في تقریر أخر لھا منتجاتھا، 

) إلى مزید من 3من سوق القروض بین البنوك اإلسالمیة،  ویمكن أن یؤدي ذلك (أي تطبیق معاییر بازل 
التحدیات فیما یتعلق بإدارة السیولة في البنوك اإلسالمیة، في وقت یتسم باالفتقار إلى فئات الموجودات السائلة 

 .19ت المخاطر المتدنیة، التي یمكن استخدامھا من قبل ھذه البنوك بھدف إدارة السیولة فیھاوذا
تسعى إلى فرض مزید من القیود على البنوك للحد من مزید من المضاربات في ) 3زل (باوالحقیقة أن 

أكبر في البنوك لتقلیل ، ولتوفیر احتیاطیات بالمائة 3خاصة بعد اقتراح مؤشر للرافعة المالیة عند حاجز  األسواق
المخاطر علیھا. وھذا بدوره سینعكس على المؤسسات المالیة اإلسالمیة، فقد تكون ھناك فعال تدفقات مالیة أكبر 
على المؤسسات المالیة اإلسالمیة، لكن في الوقت نفسھ فإن النظام المالي العالمي ومعاییر بازل منذ أن أنشئت ال 

یة، وطریقة عملھا، فوجود مزید من القیود إذا لم یكن مؤثرا بشكل أكبر في تراعي طبیعة المالیة اإلسالم
المؤسسات المالیة اإلسالمیة، ستجد أن لھ األثر نفسھ الذي سیكون في المالیة التقلیدیة، وإن كانت اآلثار غیر 

 المباشرة تختلف أو ربما تكون إیجابیة. 
في ھذه المحافل، لیتم وضع تصور لھا یخدم  وبناء علیھ ال بد أن تكون مطروحة على وجھ الخصوص
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طبیعتھا، واألدوات المالیة التي تسعى إلى تقدیمھا. خصوصا أن أدوات مالیة مثل المشاركة یصعب تطبیقھا على 
المؤسسات المالیة اإلسالمیة في ظل وجود مثل ھذه التشریعات. مع العلم أن تقییم المخاطر في عقود المشاركة 

مشروع واحد فقط قد تكون عالیة جدا، لكن في وضع البنوك فإنھا ستقدم التمویل لمشاریع إذا ما كانت على 
كثیرة، فإنھ ال بد من االستفادة من النظریة التي یقوم علیھا التأمین. إذ إن انخفاض مستوى المخاطرة في التأمین 

 خاطرة عالیة جدا.ناتج عن اشتراك كثیر من الناس، ولو كان التأمین لشخص واحد فقط، لكانت الم
ویبقى أمر مھم أنھ ال یمكن انتظار العالم لتقدیم تصور للمالیة اإلسالمیة وضبط عملیاتھا، إال إذا كانت   

ھناك مبادرة وتجمع من ھذه المؤسسات لضبط عملھا ومعاییرھا وتقدیمھ كمقترح للعالم، بدال من استمرار العمل 
 ر األجل.الفردي، الذي یحقق مصلحة لعدد محدود وقصی

 :3في البنوك اإلسالمیة مع مقررات بازل تكییف إدارة مخاطر مالءة رأس المال -2
المؤسسات تتطلب معاییر بازل من  ،اإلسالمیة البنوك والمؤسسات المالیةكفایة رأس المال في بالنسبة ل
تغییرا في المفاھیم اإلداریة، وإعادة صیاغة االستراتیجیات على صعید مجالس إدارة، مما یعني  المالیة اإلسالمیة

المؤسسة المالیة في وحدة متكاملة ھدفھا السعي باستمرار  تدمج ؛المھنیة ووضع مواثیق داخلیة الذھنیةتطور في 
 ب نمو ثابتة ومتواصلة. للحفاظ على استمراریة نوعیة، ضمن القطاع المالي، عبر المحافظة على نس

أصبحت المصارف، وفي بحثھا عن معدالت مرتفعة من الربحیة، عرضة للعدید من المخاطر التي قد 
تنشا من البیئة الخارجیة والعوامل الداخلیة التي تعمل بھا، وفي ظل تصاعد المخاطر، كان التفكیر في البحث عن 

بعد األزمات التي عصفت بعدة مصارف دولیة،  اضطربتلتي آلیات لمواجھتھا، بھدف استعادة ثقة المودعین وا
فتشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفیة، والتي أصبحت معیارا دولیا للداللة على مكانة المركز المالي للمصرف، 

 وتقوي ثقة المودعین فیھ من منظور تعمیق مالءة البنك. 
للمؤسسات المالیة وللسلطات الرقابیة وك وللبن صرفي من المخاطر التي تطرح تحدیاال یخلو العمل الم

نفسھا أمام واقع یأخذ بعین االعتبار البنوك والمؤسسات المالیة  على حد سواء، ولكن وفي إطار العولمة، وجدت
المخاطر في العملیات االستثماریة، وفي ھذا السیاق فإن المصرفیة اإلسالمیة، عرضة للكثیر من المخاطر  تقییم

التقلیدیة، تبعا لنوع المنتج البنوك والمؤسسات المالیة  بعض الشيء، مع المخاطر التي تواجھھاالتي قد تتماثل 
 وطبیعتھ، وألنواع العقود. 

رتفعت وتیرة المخاطر وفي إطار التطورات التي تشھدھا األسواق المالیة العالمیة، ومع تزاید المنافسة، ا
ة ھي من أكثر القطاعات نمواً في الصناعة المصرفیة في الخدمات المصرفیة اإلسالمیأن حیث  .على المصارف

، شكلت عامل جذب للمصارف %15الشرق األوسط، وبفعل معدالت النمو، والعائد المرتفع التي یقارب نسبة 
التقلیدیة تفتح فروعا لھا تعنى بالنظام اإلسالمي بھدف البنوك والمؤسسات المالیة  التقلیدیة، وللمنافسة أصبحت

ل المودعین، واإلشكالیة ربما تبررھا الشفافیة، ولكن كیف لنا أن نعلم عدم دمج األموال خالل جذب أموا
التشغیل، وفي نھایة الفترة المالیة على المصرف أن یقدم نتائجھ المجمعة بما في ذلك كافة الخدمات والمنتجات، 

 والمنتجات اإلسالمیة جزء منھا. 
البنوك  تنوعة من األنشطة یمكن أن تعمل من خاللھاوبترك الموضوع للمشرع، ھناك مجموعة م

اإلسالمیة وبطرق مختلفة تمكنھا من تقدیم األموال ویتم تكییفھا لتالئم المبادئ التي تنظم والمؤسسات المالیة 
العمل المصرفي اإلسالمي ومن أھمھا مبدأ المشاركة في المخاطر، ولذلك، ھناك حاجة ملحة لتحدید وقیاس 

 بة مثل ھذه المخاطر الخاصة والحد منھا في حدود طاقة وكفایة رأس المال. وإدارة ومراق
اعتماد المعاییر ھو من العوامل التي تؤكد على المصداقیة والشفافیة وترفع من مستوى األداء واإلدارة، 

ستتكون  وبالتالي تشكل ضمان للمودع، ویمكن بنظرنا اعتمادھا كوسیلة ولیس كھدف، حیث باتباع ھذه المعاییر،
 المؤسسة المالیة.  أھدافاالستثمار وبالتالي یمكن تحقیق  ألدواتعوامل الجذب التلقائیة 

في مفھوم بازل  "لثماك دونا"مقیاس  إلىفي بازل واحد  1988وباالنتقال من مفھوم بیتر كوك في عام 
المال المرجح  رأسطریقة مستحدثة لحساب كفایة  إدخالمع  %8)، واللذان ابقیا على معدل مالءة إجمالیة 2(

، وبالرغم من شمولھا على تعدیالت في االستثماربالمخاطر لمواجھة مخاطر السوق ومخاطر التشغیل ومخاطر 
قیم لمخاطر التشغیل، والتي تساوي بصورة مبسطة  وإدخالمكونات احتساب قیم رأس المال المساند من جھة، 
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. وان كان ال %8یفترض تكوین كفایة رأس مال لھا تساوي  ؛سنوات 3لفترة  الاألعممن متوسط رقم  15%
المخاطر تبعا لطبیعة العملیات  أنواع إلىیتعلق فقط في التعرف  األمریوجد مشكلة كفایة رأس مال فعلیة، 

البنوك والمؤسسات  فان نسب كفایة رأس المال تم استخالصھا باالعتماد على تجربة .20بشكل سلیم وإدارتھا
اإلسالمیة ولجذب األموال العربیة المستثمرة البنوك والمؤسسات المالیة  عتقد أن علىیفي الدول الغربیة، والمالیة 

ملیار دوالر، ولتأكید خصوصیة المنتج اإلسالمي، وضع دراسات على  2000في العالم، والتي تقدر بما یتخطى 
ة التعثر، ونسب الخسائر عند التعثر، والتي تختلف قطعا عن فترة خمس سنوات الستخالص نسب إمكانی

واستخالص نسب كفایة رأس مال تتناسب مع وضع وإبراز ھذه النسب إلى لجنة بازل التجارب الغربیة، 
الصیرفة اإلسالمیة، لتأكید خصوصیة العمل في المنتجات اإلسالمیة، وبالتالي منح ضمانة للمستثمر العربي 

 دد في استثمار أموالھ لعدم قناعتھ بوجود حوكمة إداریة وشفافیة. الذي ال زال یتر
 المصارف اإلسالمیة،التقلیدیة والبنوك والمؤسسات المالیة  حیث تختلف طبیعة النشاط المصرفي ما بین

نسبة من عائداتھا، مع  أكبرواالئتمان لتحصیل  اإلقراضالتقلیدیة على البنوك والمؤسسات المالیة  حیث تعتمد
ولكن دون حق المشاركة في النشاط، وبالتالي فان خطر عدم  للمقترضق النظر في طریقة اإلدارة واالستثمار ح

 ، ویكون على المصرف تحصیل قیمة القرض بالطرق القانونیة المناسبة.المقترضنجاح النشاط یقع على عاتق 
مقترض بشكل فعال، حیث یمكن البنك التقلیدي الذي یعتمد على االئتمان ال یمكنھ مراقبة ال أنحیث 

یسبب لھ خسارة في األصل  أنیمكن  أخرنشاط  إلىیغیر مجال االستثمار الذي اتفق علیھ مع البنك  أنللمقترض 
ث أن ، حی)Asymétrie d’informationدون علم البنك المقرض، وھذا ھو ما یسمى بعدم التماثل المعلوماتي (

یكون البنك  أنالتي عالجت عدم التماثل المعلوماتي ھو  )Signal( التأشیر ھا نظریةاحدى النتائج التي توصلت إلی
ھو  األمریراقب المقترض بصورة فعالة، وھذا  أنمشاركا في عملیة االستثمار مع المقترض حتى یستطیع البنك 

ف المالءة ذلك فان عدم التماثل المعلوماتي یسبب ضع إلىلب نشاط البنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة. ضف 
 إلىخطر نظام متراكم ومضاعف في النظام المالي قد یؤدي  إحداثثم یسبب ھشاشة في المؤسسات المالیة ثم 

البنوك  أنبھا البنوك والمؤسسات المالیة، ما یعني ضمنیا  تتمیزمجمل النظام المالي. وھذه المخاطر ال  إنھیار
تعیق نمو نشاط البنوك  أن، والتي یمكن 3رات بازل مقر إلىوالمؤسسات المالیة اإلسالمیة لیست في حاجة 

تصدر البنوك المركزیة التي تقر وتسمح للبنوك اإلسالمیة من  أنوالمؤسسات المالیة اإلسالمیة، من ھنا یجب 
تصدر تنظیم احترازي یتماشى مع طبیعة نشاط البنوك اإلسالمیة، وفي ھذا الصدد وبالنسبة  أنممارسة النشاط، 

المتعلق  02-14والنظام المتعلق بالمالءة  01-14ئر، فان التنظیم االحترازي المتمثل في النظام رقم لحالة الجزا
ال ، 3الذي یستمد مضمونھ من مقررات بازل و، 2014فیفري  16ین في الصادربمخاطر المساھمات الكبرى 

احترازیة تتماشى مع النشاطات المالیة یتماشى وطبیعة النشاطات المالیة اإلسالمیة. ومنھ نقترح إصدار مقررات 
 في ظل نیة بنك الجزائر المركزي إقرار الخدامات المالیة اإلسالمیة. ،اإلسالمیة

اإلسالمیة التقارب من شكلیة المنتجات التقلیدیة حتى في استخدام البنوك والمؤسسات المالیة  تحاول
فة التقلیدیة تستخدمھ للدفاع عن أموال المودعین في التعابیر، االئتمان، وھو تعبیر مستخلص من أمانة، والصیر

حال التأخر في الدفع تحت صیغة إساءة األمانة، أما من ناحیة إسالمیة، فاألمانة ال یترتب علیھا عائد، وھنا في 
حال وضع أمانة لدى أي شخص ال یمكن الطلب منھ فائض قیمة ھذه األمانة والنزول عند رغبة المؤمن لدیھ في 

 . اإلسالميال، وبالتالي فإن التعبیر ال یتناسق مع الفكر  أمبتھ حال رغ
یحظى بأھمیة متزایدة بالنسبة للمھتمین  أصبحموضوع العمل المصرفي المتوافق مع الشریعة  أنبما 

باالستقرار المالي، مع توسع أعمال التمویل المتوافق مع مبدأ تجنب الفوائد وأثره وأبعاده بالنسبة لألسواق المالیة 
العالمیة والنظام االقتصادي العالمي، بما في ذلك مؤسسات مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

تنمیة باإلضافة إلى السلطات اإلشرافیة في الدول التي تعمل فیھا تلك المصارف، وذلك نظراً للنمو ومصارف ال
السریع في حجم ونطاق الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في بلدان كثیرة. فیمكن الطلب من لجنة بازل للرقابة 

 . سسات المالیة اإلسالمیةالبنوك والمؤالتصنیفات الخاصة بما یراعي عمل والمصرفیة اعتماد التعاریف 
البنوك والمؤسسات  المنتجات التي تسوقھابالنسبة  معرفة نسب المخاطر التي یمكن احتسابھافألجل 

المالك والشریك، مما یتعارض  األحیانطبیعة النشاط تختلف، یكون المصرف في بعض حیث ، اإلسالمیةالمالیة 
على االستثمار على قاعدة الحاجة الشخصیة  األموالطلب یقوم  أن إلى اإلشارةمع مبدأ الصیرفة التقلیدیة، مع 

ً على أداء السوق، باألسھماألصیلة، لتجنب عملیة المضاربة  ، والتي تدفع بالسوق إلى ھزات عنیفة تؤثر سلبا
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وعلى مصداقیة العمل، كون المصرف على عالقة مباشرة بالعمیل، والمصداقیة التجاریة للعمیل تنعكس قطعا 
 . 21مصرفعلى ال

البنوك  في 2وجد عوائق قیم مالیة لمواجھة متطلبات بازل یال فالمال،  رأسوبما یتعلق بكفایة 
 األطرووضع  الداخليوالتنظیم  واإلدارةبعملیة التصنیف  أكثر، الموضوع متعلق اإلسالمیةوالمؤسسات المالیة 

 واالستراتیجیات.
زبونھ،  إلىمثال، یقوم المصرف بشراء منتج معین ویؤجره  فاإلجارةحیث ومن ناحیة المنتجات، 

یترك  أنمخاطر المنتج، ھو . فبین المصرف والزبون إیجارفالمصرف یكون مالك للمنتج، مع وجود عقد 
 یھملھ، وبالتالي یصبح غیر ذي جدوى، ولمواجھة ھذا الخطر وتخفیضھ تبعا لتوصیات بازل أو األصلالمستأجر 

 لتالي: یمكن القیام با 2
  أني نوع من المنتجات یمكن أتبدأ باختیار المنتج من قبل المصرف ودراسة الجدوى، و :األولىالمرحلة 

، اإلجارةیختار المصرف والتي تشكل خطرا مدروسا من ناحیة توازن فترة استھالك المنتج مع فترة 
ھذا  إدارةبیعھ، وكذلك  وأالمنتج مرة ثانیة  إجارةالمصرف  أراد، في حال لإلجارةودراسة السوق الثانویة 

 راد المنتج وظروف ذلك. یالست البائعةالتعاقد مع الشركة  أوالمنتج وصیانتھ بصفة دوریة، 
 مسبقة عن  أشھر 3مسكن قیمة  إجارةضمان، في حال  إیداعیمكن الطلب من الزبون  :ثانیةالمرحلة ال

 یجب مثال، إجارة تجھیزاتوفي حال  .المشتركة والمصاریفصیانة ال، مع قیمة یتم تحدیدھا عن اإلیجار
، لضمان حسن استعمال المنتج من قبل العمیل، مع حد األصلمن قیمة  %20ضمان تساوي قیمتھ  إیداع
استرداد نسبة كبیرة من المال المستثمر في حال التعثر، لتكون قیمة المنتج  للبنكتضمن  اإلیجارلمدة  أدنى

 .األموالكافیة لتغطیة النقص في  في السوق الثانویة
من قیمة المنتج المؤجر، وھنا ربما یتوجب معرفة نوع  %8وبالتالي فھل نسب التعثر ستكون وسطیا 

معرفة الزبون ونشاطھ ومستواه العلمي، وھل  إلى باإلضافةونسبتھا من الدخل،  اإلیجارالسلعة، وعمرھا، وقیمة 
تكون  أنالنسبة یمكن  أنفة ردیئة في مجتمعاتنا العربیة الضیقة، وھنا یتحمل مخاطر سمع أن أخالقیاھو مستعد 

، وربما، وفي حال توزیع وتجزئة المنتج تبعا للقیمة المستثمرة، اعتماد نسبة التثقیل المعتمدة %8قل بكثیر من أ
 .%6مما یعني  %8من  %75والتي تساوي  2في بازل 

، ویؤجره األصلالتمویلي، حیث یقوم المصرف بشراء  ارجیباإلما یسمى  أوواالقتناء،  اإلجارةمن جھة 
المستأجر  إلى األصلخر العقد یتم تحویل ملكیة أشھري لفترة زمنیة، وفي  إیجارالزبون، الذي یقوم بدفع  إلى

المعاییر الدولیة، ومع دراسة جدوى  إتباعقل من القیمة العادلة لألصل، وفي حال أتكون قیمتھا  أخیرةمقابل دفعة 
وسوق السلعة، فان مخاطر عدم السداد برأینا ستكون متدنیة جدا، ویمكن االعتداد بما یمكن تثقیلھ في ضمان 

من قیمة االستثمار، مما  %2.8تعادل  أموالمما یعني االحتفاظ بنسبة كفایة  %8من نسبة  %35المساكن وھي 
 . عةاستثماریة واس إمكانیاتیعطي 

عقد والتفریق جل التثقیل، یفترض دراسة الأوفیما یتعلق بعقود المضاربة، والمرابحة، المشاركة، ومن 
ما بین الزبون المتضامن في الربح والخسارة، وبالتالي ال یوجد مخاطر تعثر حیث ترتبط من ناحیة مسؤولیة: 

ط مخاطر تشغیلیة، وبین الزبون قھي ف الزبون بربحیة المشروع نفسھ ولیس على المصرف، والمخاطر إیداعات
، یدفعھا المصرف من أموالھیریدھا من استثمار  أدنىكحد  األرباحالذي یحدد مع المصرف نسبة معینة من 

ث یتعقیدا، ح أكثرالمرجوة، وھنا تدخل مخاطر  األھدافالخاصة في حال عدم تمكن المشروع من تحقیق  أموالھ
تعادل برأینا نسبة الربح  إضافیةنسبة  إلى باإلضافةبنظرنا یقترض على المصرف وضع نسبة تعثر للمشروع 

 التي تم التوافق علیھا. 
اإلسالمیة ھي موضوع الحوكمة البنوك والمؤسسات المالیة  ، ومن أھم التحدیات التي تواجھوفي النھایة

 األموال إدارةیتخلى عن سلطتھ في ویجب أن یعرف كل شيء،  أنال یمكن  بأنھ، وان یعترف المستثمر اإلداریة
مخاطر، وشفافیة  إدارةانیة من ناحیة ثالمواضیع ال أماالجھات المھنیة المتخصصة واللجان في المصرف،  إلى

 . إداريتكون اقل حساسیة على صعید  وإفصاح
إن تشجیع المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة على االندماج في األسواق العالمیة سیدفعھا للمنافسة مع كافة 
المؤسسات المالیة األخرى مما یحفزھا نحو االبتكار لمقابلة متطلبات العمالء من شركات وأفراد ویوسع نطاق 
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. وھذا سیساعدھا على التكیف مع متطلبات وقاعدة عملھا وال یربطھا بشریحة محددة من العمالء أو أسواق معینة
 النظام المالي العالمي ویوفر لھا األدوات الالزمة التي تساعدھا على النمو وتقویة ھیاكلھا ویسھل انتشارھا. 

من ناحیة متطلبات الضوابط الداخلیة في صناعة الخدمات المالیة اإلسالمیة یجب أن تكون دائماً في  أما  
ً من العمل، حالة تطور وأن یتم  ً مھما تطویعھا لتلبي الحاجات المحددة للمصارف اإلسالمیة. خاصة وأن جانبا

أن تعي أھمیة الدور المناط بھا،  اإلسالمیةالبنوك والمؤسسات المالیة  مبني على االنطباع والسمعة. لذا فإن على
 وبشكل خاص الدور األخالقي.

 خاتمة:
ترحیباً واسعاً من  )3زل (با عن القوانین الجدیدة المعروفة باسم لقي إعالن لجنة "بازل" للرقابة البنكیة

الجدیدة على زیادة نسبة كفایة رأس  )3زل (بامعاییر  معظم المعنیین بالعمل المصرفي حول العالم. وقد ركزت
ھو . وكما %4.5، إلى مستوى %2والتي تقبع الیوم عند  من حقوق المساھمین،البنوك والمؤسسات المالیة  مال

للمصارف یغلب علیھ التمویل بالدین، سواء عن طریق االقتراض المباشر، أو  معروف، فإن النشاط التجاري
أن تمول المخاطر البنوك والمؤسسات المالیة  استثمار أموال المودعین. وستفرض ھذه الزیادة على عن طریق

وتوفیر حمایة أكبر  لمخاطر الكلي للنظام،عن عملیاتھا بنسبة أكبر من حقوق المساھمین لتخفیف مستوى ا الناتجة
ً لتعزیز متانة النظام المصرفي وإحكام تشریعاتھ، فھي تدعو لفرض  للمودعین. وتھدف المعاییر الجدیدة أیضا

االئتمان، إلى جانب تعزیز جودة األصول المستخدمة لمواجھة  متطلبات رأس مالیة أعلى في أوقات فرط زیادة
  .على استخدام بیوت مقاصة لمبادلة مشتقاتھا المالیةوالمؤسسات المالیة  البنوك المخاطر، وتشجیع

العالمیة نتیجة فترة طویلة من تراخي القوانین التي تراقب العملیات المصرفیة،  لقد اندلعت األزمة المالیة
تنعاً بضرورة إحكام مق الجدیدة. لقد بات العالم الیوم) 3زل (باما یفسر الترحیب الكبیر الذي لقیتھ معاییر  وھذا

لالقتصاد الكلي. كما أن معظم االنتقادات التي  السیطرة على الصناعة المصرفیة ألن فشلھا یؤدي إلى فشل كامل
، 2019الزمني لتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة، والذي یمتد حتى عام  وجھت للمنظومة الجدیدة رأت أن الجدول

 حدث فیھ، ولذلك فإنھ متساھل أكثر من الالزم مع الصناعةأزمة مالیة أخرى قد ت طویل جداً لدرجة أن
تمویل وتشكیل میزانیات  المصرفیة. ویكمن السبب وراء ھذه الفترة الزمنیة الطویلة في التكلفة العالیة إلعادة

 .التكالیف البنوك، وبالتالي فإن طول الفترة سیحد من تداعیات ھذه
المخاطر وااللتزام  إلدارةلجنة بازل وضعت معاییر تشمل كفایة رأس المال ومعاییر  أنرغم 

صفحة كلھا للبنوك التقلیدیة ولم تأخذ خصائص البنوك  2500) في نحو 2والحوكمة، وجاءت مقررات بازل (
دة في األغلب في االعتبار كتجربة لھا خصوصیة غیر أن ذلك ال یمنع من أن القواعد والمعاییر مفی اإلسالمیة

للجمیع. مقررات بازل لم تأخذ البنوك اإلسالمیة في االعتبار لكن ذلك لیس على سبیل التحیز ضدھا، إذ أن لجنة 
في الدول العشر الكبرى، وكما ھو البنوك والمؤسسات المالیة  على واإلشرافیةبازل تتكون من السلطات الرقابیة 

لھذا تم إنشاء  واإلسالمیةثقلھا في الدول العربیة  وإنمافي ھذه الدول معروف فان البنوك اإلسالمیة لیس لھا ثقل 
والذي یقوم بدور لجنة بازل، وجاء إنشاء ھذا  2002في مالیزیا في العام  اإلسالمیةمجلس الخدمات المالیة 

ضع ودراسات وباعتراف دولي من قبل صندوق النقد والبنك الدولي وبدأ المجلس یحاول و أبحاثالمجلس بعد 
المخاطر بما یتفق مع الشریعة  وإدارةالصیغ المالئمة مثل معاییر كفایة رأس المال والحوكمة وااللتزام 

 .22اإلسالمیة
بل على  ، فإنھ محدود،اإلسالمیةالبنوك والمؤسسات المالیة  علىقواعد لجنة بازل أما بالنسبة لتداعیات 

ً  العكس فھي تشكل فرصة. فأھم تبعات دخول ھذه القوانین في خطوط االئتمان المتوفرة  حیز التنفیذ سیكون شحا
البنوك والمؤسسات المالیة  منھا مع بعضھا البعض. ھذه المشكلة لن تعانيالبنوك والمؤسسات المالیة  فیما بین

البنوك والمؤسسات المالیة  إقراض كونھا تمر بمرحلة من ارتفاع معدالت السیولة، ما سیتیح لھا اإلسالمیة
عادة  اإلسالمیةالبنوك والمؤسسات المالیة  بعوائد مرتفعة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم رؤوس أموال العالمیة

البنوك  المتطلبات الجدیدة. وبالتالي فإن ما تتكون من حقوق المساھمین، ومعدالت كفایة رأس المال الیوم تفوق
ء بالمتطلبات الجدیدة. وسیتیح ھذا الموقف القوي للوفا لن تواجھ أي تكالیف إضافیة اإلسالمیةوالمؤسسات المالیة 

األموال المرتفعة في تمویل عملیات استحواذ في أسواق مجاورة إلنقاذ  استثمار رؤوس اإلسالمیةللمصارف 
البنوك والمؤسسات المالیة  )3زل (باعدم الوفاء بالمتطلبات الجدیدة. معنى آخر، یعطي  بنوك من تبعات

 .إلى العالمیة التحول فرصة اإلسالمیة
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