
 

 169 صادق السبئي.... 3 تلبية المصارف اإلسالمية لمتطلبات اتفاقيات بازلمكانية إ

 

 

دراسة تطبيقية على املصارف : 3 اإلسالمية ملتطلبات اتفاقيات بازلمكانية تلبية املصارف إ

 االسالمية السعودية

 

  (1)صادق أحمد عبدهللا السبئي
 

، 3تهدف هذه الدراسة للتعرف على إمكانية تطبيق المصارف اإلسالمية السعودية لمتطلبات اتفاقيات بازل لخص:الم

صيمم  صصيصيا للبنيوك التهليديية ونصوصيها مسيتمدب مي  مبياد  وهل هناك صعوبات فيي تطبيههيا سييما وانهيا قيد 

 3عمل تلك البنوك. صلص  الدراسة إلى ان المصارف االسالمية السعودية التزم  بكيل ميا ءيابت بيف اتفاقييات بيازل

قبل انتهاب فترب السماح بيررب  سينوات وكليك رايت اصيتالف ا هميية النسيبية  نيوار المتيا ر بياصتالف  بيعية ن يا  

صارف اإلسالمية. ففيما يتعلق بمعدل كفاية راس الميال  فهيد توياوز فيي المصيارف االسيالمية السيعودية معيدالت الم

% فيي بنيك اليبالد، 95% فيي مصيرف الراء،يي، و131% في مصرف االنمياب، و225% بمعدل 8العالمية  3بازل

، بيل تههير البيانيات ان الم يكلة % في مصرف الوزيرب. وبالتالي فهي التود اي عوائق م  حيث ندرب السييولة48و

فهييد بنسييبة الرافعيية المالييية فييي المصييارف االسييالمية السييعودية فييي فييائي السيييولة وليييم فييي نييدرتها. وفيمييا يتعلييق 

فييي مصييرف  %630بزيييادب قييدرها %( 3) ≤العالمييية  3تويياوزت المصييارف االسييالمية السييعودية معييدالت بييازل

% فييي بنييك الييبالد، وبزيييادب قييدرها 330الراء،ييي، وبزيييادب قييدرها % فييي مصييرف 353االنميياب، وبزيييادب قييدرها 

على المصيارف % في مصرف الوزيرب. وفيما يتعلق بمتا ر الم تهات اثبت  الدراسة ان ال اثر لهذه المتيا ر220

 المتاءرب المالية. وادوات المعهدب المالية االسالمية  نها التتعامل بالم تهات
 

 3بازل –رف اإلسالمية : المصاالكلمات المفتاحية

 

The possibility of Islamic banks to meet the requirements of Basel 3 

conventions: An empirical study on Saudi Islamic banks 
 

Sadeq Ahmed Abdullah Al-Sabaei 
 

Abstract: The present study aims at identifying the possibility of Islamic Saudi banks 

to meet the requirements of Basel 3 conventions. It also investigates the difficulties in 

applying them, particularly as these requirements were designed for traditional banks 

and their bylaws were derived from the principles of these banks. The study concludes 

that Islamic Saudi banks have been committed to all Basel 3 requirements four years 

before the deadline, despite the different relative importance of risk types depending on 

the nature of the activity of Islamic banks. With regard to the rate of capital adequacy in 

Islamic Saudi banks, it has exceeded Basel 3 global rates of 8% at a rate of 225% in 

Alinma Bank, 131% in the Al Rajhi Bank, 95% in Albilad Bank, and 48% of Aljazira 

Bank. Therefore, they do not find any obstacles in terms of scarcity of liquidity, rather 

the data show that the problem of Islamic banks in Saudi Arabia in excess liquidity and 

not in their scarcity. With regard to leverage, the Islamic Saudi banks have exceeded the 

Basel 3 global rates (≥3%), with an increase of 630 % in Alinma Bank, an increase of 

353% in the Al Rajhi Bank, an increase of 330% in Albilad Bank, and an increase of 

220% in Aljazira Bank. With regard to the risks of derivatives, the study proves that 

there is no effect of these risks on the Islamic banks because they neither deal with 

complex financial derivatives nor financial instruments trading. 
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 .المقدمة1

م واليذي كيان المتسيبل اليرئيم بهيا 2009 – 2007لالضيطرابات الماليية التيي صلفتهيا ا زمية الماليية العالميية  نتيوة

 البنييوك م،ييافهي ميي  مكونيية موموعيية وهييي ،اعلنيي  لونيية بييازل للرقابيية المصييرفية والمؤسسييات المالييية،البنييوك 

وكليك بعيد اءتماعهيا  2010 سيبتمبر 12 بتياري  المصيرفي للهطار ع  إصالحات فيها، اإلشراف ومديري المركزية

فيي مهيير اللونيية فييي بنييك التسيويات الدولييية فييي مدينيية بييازل السويسييرية، وتيت المصييادقة عليهييا ميي  زعميياب موموعيية 

تضيمن  تليك االصيالحات إءيراب  2010نيوفمبر  12الع ري  في اءتماعهت في سيئول عاصمة كورية الونوبيية فيي 

 (3)بازل سمي بـ شكل  تلك التعديالت معا ما (2بازل )تعديالت واسعة وءوهرية على الدعامات الثالث لـ 

( إلييى تعزيييز ءييودب راسييمال الهطييار المصييرفي وت،صييي  البنييوك ءيييدا  ضييد ا زمييات 3تهييدف قواعييد اتفاقييية )بييازل 

الماليـة في المستهبل، والتغلل بمفـردها على االضطرابات المالية التي م  الممك  ان تتعير  لهيا مي  دون مسياعدب 

 البنك المركزي او ال،كومة قدر ما امك . او تدصل

 حهيوق متطلبيات مي  ا دنيى ال،يد ( يستوءل على المصارف رفي 1: 2010ولت،هيق هذا الهدف ) الراء،ي المالية، 

ييتت  الميال راس مي  ءدييد نيور واضيافة التسيائر، يستوعل ان يمك  الذي المال راس اشكال اعلى وهو، المساهمي 

 اإلضافية. الت،و ية با موال تسميتف

 

 ) ۲۰ -بمييا ان المملكيية العربييية السييعودية هييي إحييد  دول موموعيية الع ييري  )ءييي . إشكككالية الدرا:ككة: 1.1 

، وان المصيارف اإلسيالمية تمثيل ءيزاب هاميا فيي الوهياز المصيرفي السيعودي، بالتيالي 3الموقعون على اتفاقية بازل

ويفرضيف فان تطبيهها لمتطلبات بازل ليت يعيد صييارا، بيل اصيبم ملزميا لهيا تفرضيف ليوائم وتعليميات مؤسسيات النهيد، 

،  عالميية. فماميد  امكانيية تطبييق المصيارف عليهيا ايضيا االنفتياح العيالمي سييما وان بعيي هيذه المصيارف اصيب

؟ وهيل هنياك صيعوبات فيي تطبيههيا سييما وانهيا قيد صيمم  صصيصيا 3اإلسالمية السعودية لمتطلبات اتفاقيات بيازل

 للبنوك التهليدية ونصوصها مستمدب م  مباد  عمل تلك البنوك؟

 

تعلهية بششيكالية الدراسية المطروحية اعياله مي  يمكي  إبيراز العناصير الم. العناصر المتعلقكة بششككالية الدرا:كة: 2.1

 -صالل ا سئلة اآلتية:

 3ما هي اهت مرتكزات اتفاقية بازل -

 وما مد  نواحها في كلك؟ 3هل هناك امكانية لتطبيق البنوك اإلسالمية التفاقية بازل -

 ما الم اكل التي تودها البنوك اإلسالمية عند تطبيهها لهذه االتفاقية؟ -

 -لإلءابة ع  اإلشكالية المدروسة سننطلق م  الفرضيات اآلتية:ات الدرا:ة: فرضي .3. 1

 .3هناك امكانية لتطبيق البنوك اإلسالمية لمعايير بازل الفرضية األولى: 

تصادف المصارف اإلسالمية م اكل كبيرب عند تطبيهها لهذه االتفاقية نهيرا لعيدم تيالنم نصيو   الفرضية الثانية: 

 ية عمل المصارف اإلسالمية.االتفاقية م  آل

 

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:. أهداف الدرا:ة: 4. 1

 3التعرف على اهت مرتكزات اتفاقية بازل -

 .3معرفة مد  استعداد وكفابب المصارف اإلسالمية السعودية لتطبيق معايير بازل -

 تطبيهها لهذه المعايير وال،لول الممكنة. التعرف على الصعوبات التي تواءهها المصارف االسالمية السعودية في  -

 

، والتعيرف عليى 3تكم  اهمية هيذه الدراسية فيي انهيا تلهيي الضيوب عليى معيايير اتفاقيية بيازل. أهمية الدرا:ة: 5. 1

مد  امكانية المصارف االسيالمية السيعودية فيي االلتيزام بهيذه المعيايير، وبالتيالي تهيديت المهترحيات المالئمية لتعزييز 

اإليوابييية فيهييا ومعالويية السييلبيات. وتييزداد اهمييية هييذا الموضييور بالنسييبة للمصييارف اإلسييالمية ميي  تييوالي  الووانييل

ا زميات المالييية عليى العييالت والوييدل المطيروح حييول ميد  قييدرب المصييارف االسيالمية علييى مواءهية هييذه ا زمييات 

 وتونل التسائر الناءمة ع  تداعياتها.

 

ه الدراسة على المصارف اإلسالمية السعودية ا ربعة وهي ) الراء،ي، االنماب، ستهتصر هذ. حدود الدرا:ة: 6. 1

 -الوزيرب، البالد ( وكلك لألسباب اآلتية:

 توفر البيانات الالزمة ع  المصارف االسالمية السعودية. -

 كون الباحث يعمل في ءامعة نوران وملتزم بالمساهمة في تنفيذ صطة الم اركة الموتمعية. -

 

 سنتب  في دراستنا هذه المنهج التالي: . منهجية الدرا:ة:7. 1

 المنهج الوصفي الت،ليلي الستعرا  اهت الووانل التاصة بالموضور. -ا
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دراسة حالة المصارف االسالمية السعودية، وكلك ع   ريق االعتماد على ما توفر لنيا مي  معلوميات عنهيا مي   -ب

إللكترونييية. وسيييتت معالويية الموضييور المييدروس ميي  صييالل العناصيير واقيي  تهاريرهييا السيينوية ميي  صييالل مواقعهييا ا

 -اآلتية:

 . المهدمة1

 ن رتها وتطورها. 2، 1. اتفاقيات بازل2

  2. واق  تطبيق المصارف االسالمية السعودية لبازل3

 .3. الركائز ا ساسية التفاقيات بازل4

 ، والصعوبات التي تواءهها.3بازل. امكانية تطبيق المصارف االسالمية السعودية لمهررات 5

 . االستنتاءات والتوصيات.6

 

لهييد تناوليي  دراسييات كثيييرب موضييور كفاييية راس المييال ومعييايير بييازل، اييير ان هييذه  . الدرا:ككات السككابقة:8. 1

معهمهييا مهيياالت واوراق عمييل فييي مييؤتمرات وهييي قليليية ءييدا سيييما مييايتعلق منهييا  3الدراسييات التييي تناوليي  بييازل

 بالمصرفية االسالمية. الدراسة الوحيدب التي وصلتني هي:

وماءياب بهيا مي  معيايير عليى ضيوب  3اسة إلى التعرف على اتفاقية بيازلهدف  هذه الدر: 2013درا:ة حياة نجار: 

ا زمة المالية العالمية، واآلثار الم،تملة لتلك المعايير على النهام المصرفي الوزائري، وتوصل  إلى انيف بعييدا عي  

 المسيطر عليف. آثارها السلبية فهي تمثل فرصة لهذا النهام المصرفي لتطوير كاتف نهرا  ن الهطار العام هو

 

 لكفاية رأس المال، نشأتها وتطورها. 2، 1. اتفاقيات بازل2
 1. اتفاقية بازل1. 2

في ضوب تفاقت ازمة المديونية التارءية للدول النامية، وازدياد حوت الديون الم يكوك فيي . نشأت االتفاقية: 1. 1. 2

، ت ييكل  لونيية بييازل للرقابيية المصييرفية وتعثيير بعييي هييذه المصييارف ت،صيييلها التييي من،تهييا المصييارف الدولييية،

ت،يي  إشييراف بنييك  1974(، ميي  موموعيية ميي  الييدول الصييناعية الكبيير ، فييي نهاييية سيينة 79: 2005)عبييدالمطلل،

لوض  معايير دولية للرقابة البنكية، ل،ماية البنوك م  صطير اإلفيالس، ( بمدينة بال بسويسرا BRIالتسويات الدولية)

م إليى موموعية مي  1988مدب  ويلة دام  اكثر مي  ع ير سينوات توصيل  فيي عيام استمرت م اورات هذه اللونة

 .1الت ريعات والهواعد ال،اكمة للعمل المصرفي سمي  بهواعد بازل

وال تملك اللونة اية سلطات رقابية، وليم لهراراتها الصفة الهانونية، لكنهيا تعميل عليى تعمييت عليى المسيتو  الهيومي 

المصرفية لالستفادب منها، وت يو  اللونية  (Best Practice)إرشادات  فضل الممارساتفي موال الرقابة معايير و

 .على استتدام اساليل ومعايير موحدب، دون المساس بتصوصية الدول التي ترال في تطبيق مثل هذه المعايير

ييث إن عيدم االلتيزام بهيا قيد إال ان االتفاق على مثل هذه الوثائق م  الدول الممثلة منم هذه الوثائق صبغة إلزاميية، ح

يعني عدم قدرب البنك على االستمرار في العمل المصرفي صاصة وان اية ءهة ترال في التعامل م  البنك او تهييميف 

 (22: 2008تستند إلى قيامف بااللتزام بهذه الوثائق.)ابوم،يميد،

 كفاية رأس مال البنوك. 2. 1. 2 

بعد سلسلة م  الوهود واالءتماعات، وبعد اب،اث وتوارب تتَّ وض  نسبة عالمـيَّة لكفاية راس المال تعتمد على نسبة 

،ية، وقيدةهرت هيذه النسيبة بيـ  ت،سيل باصتصيار ، % 8راس المال إلى ا صول حسل درءة صطورتهيا وبطريهية مرءة

 (:106-79: 2005كما يلي )عبدالمطلل، 

 
واوصيي  اللونيية لمومييور ا صطييار المرء،ية بييروزان معينية.  %8البنييك بييراس ميال مسيياو ليـ  اي عليى ا قييل ي،يتف 

ا م  نهاية عام   Philippe,1995: 170 )م.)1992بتطبيهها ب كل تدريوي صالل ثالث سنوات وكلك اعتبار 

 (65-63: 2006)ناصر، -وفه ا لالعتبارات اآلتية: 1وتت،دَّد كفاية راس المال في بازل

ييا إكا كانيي  ربييا ا -1 حتيا يييات راس المييال لييد  البنييك با صطييار الناتويية عيي  ان ييطتف المتتلفيية، بغيييةه النهيير عمَّ

نة في ميزانيَّة البنك او صارج ميزانيَّتف.  متضمَّ

 تهسيت راس المال إلى موموعتي  او شري،تي :  -2

ية والهانونيَّية + ا ربياح راس المال ا ساسي: ي مل )حهوق المساهمي  + االحتيا يات المعلنة واالح -ا تيا يات العامَّ

عة او الم،تويزب(   مؤسسيات)الهييت المعنويية مثيل ال يهرب + االسيتثمارات فيي رنوس اميوال البنيوك وال –اير الموزَّ

 المالية التابعة او المتبادلة معها(.
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احتيا ييييات او  راس الميييال المسييياند: ي يييمل احتيا ييييات ايييير معلنييية + احتيا ييييات إعيييادب تهيييييت ا صيييول + -ب

ييا و وييل ا ءييل ميي  المسيياهمي  او ميي  ايييرهت )الهييرو   متصصيات لمواءهيية متييا ر عاميية + اإلقييرا  متوسةه

 .م  الغير المساندب( + ا دوات الراسمالية ا صر  التي توم  بي  صصائص حهوق المساهمي  والهرو 

 ويول احترام ال رو  اآلتية في راس المال:

 % م  عناصر راس المال ا ساسي.100س المال المساند في موموعها ع  االَّ تتعد  عناصر را -

 % م  راس المال ا ساسي. 50االَّ تزيد نسبة الهرو  المساندب ع   -

ة ك،دةٍّ اقصى ع   - ،ة بيروزان المتيا ر،  1,25االَّ تزيد المتصَّصات العامَّ م  ا صول وااللتزامات العرضيَّة مرءَّ

 حهوق الملكيَّة. نها ال ترقى إلى 

% الحتمييال صضييور هييذا الفييرق  55تتضيي  احتيا يَّييات إعييادب التهييييت لألصييول العتبييارات معيَّنيية )صصييت بنسييبة  -

 للضريبة عند بي  ا صول(.

الهرو  المساندب يتتُّ سدادها )في حالة إفيالس البنيك( بعيد حهيوق الميودعي  وقبيل المسياهمي ، وال يهيل اءلهيا عي   -

وكليك لتتفيييي االعتميياد صيالل التمييم سينوات ا صيييرب، ا مي  قيمتهييا سيينوي   % 20ان يُتصييت  صميم سيينوات، عليى

 عليها كلما اقترب اءلها.

يـَّة ضم  قاعدب راس المال المساند او التكميلي ان يكون موافَه ا عليها ومعتمدب م   - يُ تر  لهبول ايَّة احتيا يَّات سرةه

يص، وبعيي قهبل السلطات الرقابيَّة، وان تكون م   صالل حسياب ا ربياح والتسيائر، وان ال يكيون لهيا صيفة المتصةه

 الدول ال تسمم بها.

 :1تصنيف المخاطر االئتمانية وفقا لبازل 3. 1. 2

  (36-35: 2005صنف  لونة بازل دول العالت حسل درءة المتا ر إلى موموعتي :) التطيل،

، يُضيياف إلييى كلييك دولتييان همييا: OECDوتضييتُّ دول منهَّميية التعيياون االقتصييادي والتنمييية المجموعككة األولككى:  -أ

 سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة.

 باقي دول العالت نهرا لهروفها االقتصادية والسياسية. فهي عالية المتا ر  وتضت  المجموعة الثانية: -ب

 :هما نوعين إلى األصول ان المخاطر قسمت اللجنةبهدف تحديد أوزتحديد أوزان المخاطر:  4. 1. 2
ت،سييييل اوزان المتييييا ر بالنسييييبة لألصييييول داصييييل الميزانييييية كمييييا فييييي الوييييدول  الميزانيككككة:داخكككك   أصككككول أ.

 (19: 2005اآلتي:)ل،يلم،

 1( يبين أوزان مخاطر األصول داخ  الميزانية وفقا لبازل 1جدول) 

 الوزن الموجودات

 مخاطر.أوال: موجودات ال تحم  

 النهود  -

 المطلوبات م  ال،كومة والبنك المركزي بالعملة الم،لية -

 وبنوكها المركزية OCDEمطلوبات اصر  م  دول  -

  OCDEمطلوبات معززب بضمانات نهدية او ضمانات م  حكومات  -

 
 صفر

 ثانيا: موجودات متو:طة المخاطر 

م  قبلها ) باستثناب ال،كومة مطلوبات م  مؤسسات الهطار العام الم،لية والهرو  المضمونة  -

 المركزية (

 او قرو  مضمونة م  قبلها OCDEمطلوبات م  مصارف مرصصة في دول  -

 المطلوبات م  مصارف التنمية الدولية واإلقليمية  -

 او قرو  مضمونة م  قبلها OCDEمطلوبات م  مؤسسات الهطار العام ل،كومات  -

 وبهي على است،هاقها اقل م  سنة  OCDEمطلوبات او قرو  مضمونة م  مصارف صارج دول  -

 قرو  تت تسنيدها بالكامل لعهارات  ارا  السك  والترءير -

 

% ب،سل  50 -0

 تهدير السلطة
20% 

20% 

20% 

20% 
50% 

 

 ثالثا: موجودات عالية المخاطر

 مطلوبات م  الهطار التا  -

 وبهي على است،هاقها اكثر م  سنة  OCDEمطلوبات م  مصارف صارج دول  -

 ) ما لت تك  بالعملة الم،لية(  OCDEمطلوبات م  ال،كومات المركزية لدول اير  -

 مطلوبات م  شركات تابعة للهطار العام  -

 والعهارات واالستثمارات ا صر .  الموءودات الثابثة مثل المباني واآلالت، -

 والموءودات ا صر .  ا دوات الراسمالية الصادرب م  قبل مصارف اصر ، -

 
100% 

 4،   2006، الوزائر: مكتبة الريام، 1سليمان ناصر، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية،  المصدر: 
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ت،سل اوزان المتا رب بالنسبة لاللتزامات العرضية )التعهدات صارج الميزانيية( كميا  :الميزانية خارج األصولب. 

 (4: 2006يلي:)ناصر،

ثييت يييتت ضييرب النيياتج فييي معامييل التييرءيم لاللتييزام ا صييلي ت،ويييل االئتمييان، يييتت ضييرب قيميية االلتييزام فييي معامييل 

دات صارج الميزانيَّة هي كما في الودول ت،ويل االئتمان )المدي ( او المهابل لف في اصول الميزانيَّة، ومعامالت  للتعهُّ

 (52: 2012اآلتي:)ناصر وءهاد،

 البنود خارج الميزانية ( يبين معامالت تحوي  االئتمان لك  بند من2جدول ) 

 البنود معام  تحوي  االئتمان

 او واحدب، سنة م  اكبر هي التي االئتمان صاو الواهز االئتمان مثل التعهدات 10%

 .شر  او قيد دون وق  اي في إلغائها يمك  التي االلتزامات

 مثل التوارية با ن طة المرتبطة الذاتية التصفية كات الهصير المد  على التعهدات % 20

 .بضاعة ب ،  المرهونة المستندية االعتمادات

بنود مرتبطة بمعامالت حس  ا داب )صطابات الضمان، تنفيذ عمليَّات مهاوالت او  % 50

 توريدات(.

ة للهرو (. % 100  بنود مثيلة للهرو  )مثل الضمانات العامَّ

 

 معامل الت،ويل. × الميزانية صارج التعهدات = االئتمان مكافئ

 لكل اصل.  الترءيم وزن ×االئتمان مكافئ = المرء،ة ا صول

اءرت لونية بيازل لإلشيراف المصيرفي عيدب  (5: 2006)ناصر،:Iالتعديالت التي أُدخلت على اتفاقية بازل 5. 1. 2

 تمثل  في: 1تعديالت على مهررات بازل

( بعيد ان كاني  االتفاقيية 155: 2003تت،ملهيا البنوك،)حمياد،اقترح  إدصال متا ر السيوق التيي 1996. في يناير 1

ا وليى تُعنييى بمتييا ر االئتمييان فهيا، وعرضييتها كيياقتراح للنهييام، وميي  تلهيي المالحهييات وإدصييال التعييديالت عليهييا 

 م.1998اصب،  ءاهزب للتطبيق في سنة 

إضييافة إلييى ال ييري،تي   سيينتي بشصييدار قييرو  مسيياندب  ءييل .سييم،  للبنييوك بشضييافة شييري،ة ثالثيية لييراس المييال 2

 (99: 2005.)عبدالمطلل،وكلك لمواءهة ءزب م  متا رها السوقيَّة المعمول بهما م  قبل

ن ميي : ال ييري،ة ا ولييى )راس المييال المييدفور + االحتيا يييات + ا ربيياح  وبهييذا يصييبم راس المييال اإلءمييالي يتكييوَّ

م + ال يري،ة 1988لتكميلي(، وهذا كما هيو م،يدَّد فيي اتةهفاقيَّية الم،توزب( + ال ري،ة الثانية )راس المال المساند او ا

الثالثة )قرو  مساندب  ءل سينتي (، وهيذه ا صييرب اي راس الميال مي  الطبهية الثالثية يويل ان تتيوفَّر فييف ال يرو  

 (99: 2005)عبدالمطلل، اآلتية:

ك،يد اقصيى  % 50ع  سنتي ، وان ال يتواوز  ان يكون على شكل قرو  مساندب لها فترب است،هاق اصليَّة ال تهلُّ  -

 .)حسل تعريف بعي الدول(م  راس مال البنك م  الطبهة ا ولى 

ا لتغطية المتا ر السوقيَّة فها، بما في كلك متا ر الصةرف ا ءنبي. -  ان يكون صال، 

 المذكور.يووز استبدال عناصر الطبهة الثانية بالطبهة الثالثة م  راس المال، وكلك ضم  ال،د  -

رت اللونية ان يكيون هيذا  ان تكون ال ري،ة ا ولى مي  راس الميال  - ال يري،ة الثانيية + ال يري،ة الثالثية، وقيد قيرَّ

 الهيد رهن ا باإلرادب الو نيَّة.

عند حساب نسبة راس المال اإلءمالية للبنك يتتُّ إيواد صلة رقميَّة بي  متا ر االئتميان ومتيا ر السيوق عي   رييق 

وهيي ال،يد ا دنيى لكفايية  8مهسيومة عليى  100)وكليك عليى اسياس ان  12,5ياس المتيا رب السيوقيَّة فيي ضرب مه

( ثييتَّ إضييافة النيياتج إلييى مومييور ا صييول المرء،يية  وزان المتا رب.وبمييا انَّ المتييا رب 12.5راس المييال تسيياوي 

ن  مهترحيات اللونية  رق يا إحصي ائيَّة نمطيَّية لهيياس هيذه المتيا رب، منهيا السوقيَّة قد تتتلف مي  بنيك آلصير فهيد تضيمَّ

 إضافة إلى مهاييم كمية ونوعية اصر . Value at Risk (VARالهيمة المهدَّرب للمتا رب )

 تصبم إكن العالقة المعدَّلة ل،ساب كفاية راس المال كما يلي:

 
ان يكييون لييديها نهييام متكامييل لهييياس لإلشييارب فييشنَّ اللونيية تيير  انييف يتعيييَّ  علييى البنييوك المسييتتدمة لنميياكج داصلييـيَّة 

المتا رب يعبةهرع  كلةه متا رها السوقيَّة، وبالتالي يول قياس المتا رب باستتدام منهج واحد، اي باسيتتدام النمياكج 

د الصادر ع  اللونة.  (99: 2005)عبدالمطلل،الداصليَّة، او باستتدام النموكج الموحَّ
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 بعيي عنهيا نتج، 1992 في Iبازل باتفاقية العمل بدا منذ على النظام المصرفي: 1تأثيرات مقررات بازل  .6. 1. 2

 (6: 2013مفتاح ورحال،:(اآلتي الن،و على بشيواز نتناولها يلي مايوف سلبية، واصر  الووانل االيوابية
 يلي: تتمثل اهت ايوابياتها فيما :1ايجابيات تطبيق مقررات بازل - أ

 كات اصييول فييي التوظيييف إليى االتويياه صييالل مي  توظيفاتهييا فييي ورشيدا حرصييا اكثيير تكيون ان علييى البنييوك .حيث1

 ربميا بيل لهيا، المهابيل وراس الميال التطيرب ا صيول حويت بيي  المسيتمرب والموازنة المتا رب، حيث م  اقل اوزان

 زييادب فيي صيعوبة واءهي  إكا متيا رب،اقيل  برصيول واسيتبدالها التطيرب اصيولها تصيفية إليى ايضيا البنيوك تضطر

 (6: 2013مفتاح ورحال،(المال. كفاية راس لمعيار المطلوبة النسبة الستيفاب المال راس عناصر

اكثيير  وءعلهييا المييال راس كفاييية معييايير علييى الرقابيية عمليييات وتنهيييت، الييدولي المصييرفي النهييام . دعييت اسييتهرار2

 .لبنوكا اصول لها تتعر  التي بالمتا ر ارتبا ا

 بمتيييييييا ر الهتمامهيييييييا فهيييييييا نهيييييييرا والوهيييييييد  الوقييييييي  البنيييييييوك عليييييييى ييييييييوفر بميييييييا التطبييييييييق . سيييييييهولة3

 .(13: 2010االئتمان.)بوحضير،لعرابة،

( 25فيمايلي:)سييلطان،بدون:  اهمهييا يتمثييل انتهييادات متعييددب 1لمهييررات بييازل وءهيي  :1عيككوب مقككررات بككازل - ب

 (51: 2012( و)ءهاد،132-131: 2008و)صصاونة،

وضعا ممييزا لمتيا ر ميديونيات حكوميات وبنيوك دول منهمية التعياون االقتصيادي والتنميية  1.اعطى معيار بازل1

OECD  علييى حسيياب ايرهييا ميي  حكومييات وبنييوك بيياقي دول العييالت، حيييث صصييص وزن متييا ر ميينتفي لييدول

OECDقد تفوق دول العيالت  ، على الرات م  ان بعي الدول ا عضاب في هذه المنهمة تعاني م  م اكل اقتصادية

 ا صر  اير ا عضاب بها مثل تركيا واليونان.

 لتسيهيالت المتيا ر وزن ال،ويت نفسيف مي  إعطياب تيتاو التسهيالت. فهد .عدم مراعاب درءة التصنيف بي  المديني  2

  .)%100التا )  الهطار

 م ييروعات البنييية ا ساسييية،عيي  االسييتثمار فييي الم ييروعات الضييتمة ) م ييروعات صييناعية،  . إحوييام البنييوك3

اليدول الناميية  (، كات درءية المتيا رب المرتفعية، مميا يتعيار  مي  ت،هييق التنميية فيي ...االستثمارات التكنولوءية.

 بصفة صاصة.

المصرفي مثل  . اشتداد درءة المنافسة التي تواءهها البنوك م  المؤسسات اير المصرفية التي دصل  موال العمل4

المييال، فضييال عيي  التكلفيية  وصييناديق االسييتثمار، وال تتضيي  بييدورها لمتطلبييات معيييار كفاييية راسشييركات التييرمي  

متطلبات المعيار، مما يوعلهيا فيي موقيف  اإلضافية التي ته  على المن آت المصرفية والتي تت،ملها في سبيل استيفاب

 صدمات مماثلة. تنافسي اضعف م  المن آت اير المصرفية التي تؤدي

م، ومتيا ر الت يغيل، 1996متا ر ءديدب مثل متا ر السيوق التيي تيت اصيذها فيي ال،سيبان فيي تعيديالت . ظهور 5

 المتيا ر مي  ءانبيا اساسييا ت يكل اصيب،  التيي ومتيا ر الم يتهات الماليية السيولة ومتا ر سيعر الفائيدب ومتا ر

 .الراه  العصر في البنوك لها تتعر  التي

 (11-10: 2006)ناصر،:2اتفاقية بازل 2.2

بسبل االنتهادات السابهة وايرها رات لونية بيازل ضيرورب إعيادب النهير فيي احتسياب : 2. نشأة اتفاقية بازل1. 2.2

يية فييي ظييلةه انت ييار التعامييل  عيية التييي اصييب،  تتعييرَّ  لهييا البنييوك، صاصَّ ه كفاييية راس المييال، لي ييمل المتييا ر المتنوة

 16م تهدَّم  لونة بازل في 1999م، و1998م، و1996اوالت عدب في با دوات المالية ال،ديثة كالم تهَّات، وبعد م،

م بمهترحات اكثر ت،ديد ا وتفصيال  حول اإل يار الودييد لمعيدَّل الميالبب المصيرفيَّة، و لبي  آراب المعنيةهيي  2001يناير

ي  والهيئات )ومنها صندوق النهد الدولي(  كاتفياق نهيائي إءازتهيا تمي  وبعد ان اءريي  التعيديالت النهائيَّية والمتتصةه

او بداييية سيينة  م2006صييب،  ءيياهزب للتطبيييق اعطييي  مرحليية انتهالييية تمتييد إلييى نهاييية سيينة وا م2004فييي يونيييو 

 م. 2007

إلى زيادب فعاليية كفيابب راس الميال فيي البنيوك وربطيف مي  حويت  2تهدف اتفاقية بازل: 2هدف اتفاق بازل. 2. 2. 2 

( إضافة إليى بنياب اسياس صيلل للتنهييت والرقابية عليى كفايية 41: 2005ءهها.)انيت،و بيعة المتا ر الكلية التي توا

 (39: 2007راس المال وتبني ال فافية واالفصاح في السوق وت،سي  اضافي في اساليل إدارب المتا ر.)كالب،

لبييات راس هييي: ال،ييد ا دنييى لمتطركييائز اساسييية ثالثيية  2تضييمن  بييازل: 2المرتكككزات األ:ا:ككية لبككازل. 3. 2. 2 

 ، قواعد اإلفصاح وال فافية.المصرفي المال، الرقابة واإلشراف

 إن الصيييغة الوديييدب ل،سيياب كفاييية راس المييال هي:)شييلبي،الركيككزة األولككى: الحككد األدنككى لمتطلبككات رأس المككال: 

www.arablawinfo.com)   
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 (31: 2008.)ابوم،يميد،المالفيما يتعلق بكفاية راس  1،2أوجه االتفاق واالختالف بين اتفاقية بازل

 : يمك  تلتيص اهمها بمايلي:أوجه االتفاق

 % كماهي 8. نسبة كفاية راس المال ١

 . مكونات بسا نسبة كفاية راس المال لت تتغير ۲

 م 1996وتعديالتف في سنة  I. اساليل قياس متا ر السوق هي نفسها حسل اتفاق بازل٣

 لت تور عليها تعديالت. . معامالت ت،ويل االلتزامات العرضية٤

 -:أما نقاط االختالف فيمكن تلخيص بعضها على النحو التالي

 . إضافة نور ءديد م  المتا ر وهي المتا ر الت غيلية.١

 . تت تعديل  رق قياس المتا ر لتصبم ثالث  رق، وهي:۲

 ( Standardized Approachا سلوب النمطي او المعياري: )

 ( Foundation Internal Based Approachا ساسي: )اسلوب التهييت الداصلي 

 ( Advanced IRB Approachاسلوب التهييت الداصلي المتهدم: )

النهر في كيفية تهييت متا ر االئتميان التيي  2لهد اعادت اتفاقية بازل: 2. مخاطر االئتمان وفقا التفاقية بازل4. 2. 2

م  حييث درءية تطورهيا، والتهنيية المسيتعملة وميد  تالنمهيا مي   تتعر  لها البنوك، وكلك باستعمال  رق متباينة

 البنوك، فوابت هذه االتفاقية برسلوبي  لهياس متا ر االئتمان هما المنهج المعياري واساليل التهييت الداصلي:

وهييي  ريهيية مهترحيية لكييل البنييوك، تهييوم علييى اسيياس إعطيياب اوزان . المككنها المعيككاري أو النمطككي: 1. 4. 2. 2

( وهيي Dress،2002 :58-61 رب  صول البنوك، اعتمادا على التنهيا اليذي تعطييف مؤسسيات التهيييت الدوليية)متا

هيئييات متتصصيية فييي تنهيييا الييدول، المصييارف، ال ييركات ميي  حيييث درءيية المتييا ر التييي ت،ملهييا وفهييا لمعييايير 

 -:اآلتي(. والتي يمك  تمثيلها في الودول 132-131: 2008معينة)صصاونة،

وفق المنها المعياري( الوزن الترجيحي للقروض الممنوحة 3)جدول
(31: 2012)جهاد،
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 المــــدي 

 ال،كومات والبنوك المركزية 0% 20% 50% 100%  150% 100%

 2 التيار او 1 للتيار  بها العام الهطار مؤسسات على المطالبات متا ر اوزان تهدر

 المعاملة إءراب دون تطبيهف يوري 2 التيار اصتير وإكا .المصارف على للمطالبات

 ا ءل. قصيرب للمطالبات التفضيلية

 بتالف العام الهطار مؤسسات

 (PSE)المركزية  ال،كومة

ولك  بدون إءراب المعاملة التفضيلية  للمطالبات على المصارف 2تعالج حسل التيار

( MDBبالمائة على مطالبات مصارف ) 0للمطالبات قصيرب ا ءل. إك يطبق الترءيم 

 ( والتي تفي بمعايير اللونة.Highly - Ratedالتي تتمت  بتصنيف مرتف  )

 (MDB)** المتعددب التنمية بنوك

 البنوك 1التيار 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100%

 2التيار 20% 50% 50% 100% 100% 150% 50%

 اشهر3المطالبات اقل م   20% 20% 20% 50% 50% 150% 20%

 كفاية متطلبات لرقابة تتض  ان ب ر  المصارف على المطالبات تعالج مثلما تعالج

 تعالج التي الطريهة بنفم تعالجنها فش كلك صالفو المتا ر. اساس على الهائمة راسمال

 .ال ركات على المطالباتبها 

 با وراق تتعامل التي المؤسسات

 المالية

 المؤسسات 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100%

 التوزئة م،اف  بالمائة 75 ب الم،فهة هذه ضم  تدصل التي للمطالبات متا ر وزن اللونة حددت

 بالمائة 35 ب سكني عهار بره  بالكامل المضمونة للهرو  متا ر وزن اللونة حددت

 م  تزيد ان البنوك م  يطلل قد. ومؤءرا كان او ي غلف الذي هو المهتر  كان سواب

 .ال،اءة تهتضيف لما وفها التفضيلية ا وزان تلك

 السكنية العهارات قرو 

 التوارية العهارات قرو  بتتفيي يسمم المركزي البنك موافهة بعدو المتهدمة ا سواق باستثناب بالمائة 100
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 .مرتفعة بهيمة المرهون العهار كان اكا بالمائة 50 إلى الوزن

 20 م  اقل الم،ددب المتصصات كان  اكا بالمائة 150 متا ر وزن اللونة حددت

 ع  تهل ال الم،ددب المتصصات تكون عندما 100%و الهائت، الدي  رصيد م  بالمائة

 50 إلى صفضف يمك و بالمائة100 المتا ر ووزن الهائت، الدي  رصيد م  بالمائة 20

 م  بالمائة 50 ع  تهل ال الم،ددب المتصصات تكون عندما المراقل موافهة بعد بالمائة

 .الهائت الدي  رصيد

 موعد مضى التي الهرو 

 است،هاقها

 ا صر . ا صول بالمائة. 100 للمتا ر النمطي الوزن

 31 م، 2012 قاصدي رسالة ماءستير، ءامعة التوارية البنوك في االئتمانية المتا ر ءهاد، إدارب حفيانالمصدر: 

 

 (69: 2008اآلتية:)الزعابي، النها  إلى اإلشارب تودر السابق الودول صالل م 

 .كاتف للمصرف التارءي االئتماني التصنيف اساس على المتا ر وزن يهوم -

 ل،كوميات الممنيوح متيا ر وزن مي  واحيدب بدرءية اقيل وزنا معينة دولة في المن رب للبنوك متا ر وزن منم يتت -

 .الدولة تلك

المهير   البنيك ليف قيدمو سييادية، ءهية المهتير  كيان إكا ميا حالية فيي انيف يعنيي المينهج هيذا وفيق المتا ر اوزان -

 ا صيل) الهير  هيذا معاملية ستتت فشنف – AAإلى  AAAمليون دوالر، وهي مصنفة عند مرتبة  100تمويال قدره 

 تصينيف كيان إكا ولكي  كليك. مهابيل راسيمال اي يطليل لي  المهير  البنيك انو االئتميان، متيا ر م  صال انف على)

 ان بالمائة. بمعنيى 100 بنسبة المال راس حماية سيتطلل المهدم الهر  فشن –Bإلى  BB مرتبة عند السيادية الوهة

 دوالر ملييون 8 اي ،بالمائية 8 وبنسيبة ،) دوالر ملييون 4) ا ساسيي الميال راس مي  بالمائية 4 بنسيبة سي،تف  البنك

 .با صل المرتبطة المتا ر نهير هذاو المال راس إلءمالي

 دوالر ملييون 100 الناشيئ لألصيل المال راس متطلبات احتساب فشن –B م  اقل عند المهتر  تصنيف كان إكا اما

 150 ميي  بالمائية 8 هييي متيا ره نهيير راسييمال متطلبيات سييتكون علييفو دوالر، ملييون 150 * انييف عليى سييعامل

 (www.arablawinfo.com:p35 والمالح  انف في ظل هذه الطريهة)شلبي، .دوالر مليون

سيوف تكيون موبيرب عليى اللويوب  -صاصية مي  البنيوك ا ءنبيية  -ان كل مؤسسة ترال في ال،صول على تموييل  -

 التهييت الدولية لتهييمها مما يلهي برعباب مالية كبيرب عليها صاصة الصغيرب والمتوسطة ال،وت.لهيئات 

: تستتدم بترصيص م  السلطات اإلشيرافية، وتهيوم عليى تهيدير البنيك للمتيا ر . أ:اليب التقييم الداخلية2. 4. 2. 2

 ( 115 -112: 2003المرتبطة بمهترضيف، وكلك بنابا على:) صان وحبيل، 

ا. احتمال حدوث عوز ع  السداد للعميل: اعتمادا على تصنيف مؤسسات التهييت الدولية لف، وكذلك معلوميات اصير  

 حول مركز العميل، ووضعية الهطار الذي ينتمي إليف العميل...ال  

 ب. التسارب التي سيت،ملها البنك عند وقور العوز ع  السداد 

 لسداد: اي حوت التسائر الكلية التي سيتعر  لها البنك  ت. حوت االنك اف الكلي عند العوز ع  ا 

 ث. آءال االئتمان: حيث كلما مال  إلى الطول زادت المتا ر.

 ج. درءة التركيز: كلما تنوع  م،فهة قرو  البنك كان كلك عامال متففا للمتا ر.

 اصلي المتطور.واساليل التهييت الداصلي نوعان: نموكج التصنيف الداصلي، ونموكج التصنيف الد 

نموكج التصنيف الداصلي: حيث يمك  للبنوك التي لها نهام معلومات فعال وكفيابب ب يرية وتهنيية ان  األ:لوب األول:

 ( 61: 2006تهدر بنفسها حوت المتا ر المرتبطة برصولها)شابرا وصان،

لييى قاعيدب بيانيات كبيييرب نميوكج التصيينيف اليداصلي المتطيور: وهيو  ريهيية مطيورب، حييث يعتميد ع األ:كلوب الثكاني:

لمتا ر البنيك صيالل ميدب معينية، واسيتتدام بيرامج متطيورب لتهيدير متيا ر االئتميان. وهيي تمكي  البنيوك مي  ت،دييد 

: 2005متطلباتها م  راس المال بدقة، ولكنف مكلف م  الناحية الماديية وت،تياج إليى كفيابات ب يرية وتهنيية)التطيل،

43-44.) 

(  متييا ر تهلبييات اسييعار 42: 2005تغطييى متييا ر السييوق)انيت، :2التفاقيككة بككازل .مخككاطر السككوق وفقككا5. 2. 2

الفائييدب التاصيية برصييول والتزامييات البنييك والبنييود صييارج الميزانييية، كييذلك متييا ر تهلبييات اسييعار الصييرف لمراكييز 

مياكج الداصلييية العميالت المتتلفية. ويييتت قيياس متييا ر السيوق باسييتتدام احيد   يريهتي  همييا: الطريهية المعيارييية، الن

 (117 -115: 2003كمايلي:)صان وحبيل،

تهوم عليى اسياس إعطياب  ريهية م،يددب ل،سياب المتيا ر المرتبطية بيـ: معيدالت الفائيدب، اسيعار  الطريقة المعيارية:

 ا سهت، اسعار الصرف، اسعار السل . كمثال فمتا ر ا سهت قسمتها إلى: 

 م  قيمة التعر  للتطر  % 08ثل ا. متا ر متعلهة بالوهة المصدرب للورقة وتم

 م  الهيمة االسمية للورقة المالية. % 08ب. متا ر السوق العامة: وهي تمثل

http://www.arablawinfo.com/


 

 177 صادق السبئي.... 3 تلبية المصارف اإلسالمية لمتطلبات اتفاقيات بازلمكانية إ

 

 

وهي عبارب ع  نماكج إحصائية متطورب تستتدمها البنوك بدرءة ثهة معينة لتهدير متا ر السوق  النماذج الداخلية:

يانات لـ: اسعار الفائدب، اسعار الصيرف، اسيعار ا سيهت يوميا وفي ظل الهروف العادية للسوق، وتعتمد على قاعدب ب

 والسندات، اسعار السل  التي يمك  ان يتاءر بها البنك.

 للمخاطر التشغيلية: 2.معالجة بازل6. 2. 2

(  تلك المتيا ر المتعلهية بتسيائر الت يغيل التيي قيد تينوت عي  اصطياب العياملي  43: 2005متا ر الت غيل هي)انيت،

داث صارءية، او اعطال وتلف وسائل انواز ا عمال داصيل البنيك. وقيد تضيمن  االتفاقيية ثالثية اسياليل بالبنك، او اح

 (43: 2005لهياس متا ر الت غيل وهي: )انيت،

حييث تتمثيل متيا ر الت يغيل فيي متوسيا اليدصل العيادي اإلءميالي الم،صيل علييف آلصير  طريقة المؤشكر األ:ا:كي:

 . % 15ثالث سنوات مضروبة في معامل حددتف اللونة بـ 

يييتت تهسيييت ان ييطة البنييك إلييى ثمييان موموعييات وهييي  ان ييطة ال ييركات والتوييارب  الطريقككة المعياريككة أو القيا:ككية:

عات والتسويات وصدمات الوكالة وادارب ا صيول والسمسيرب بالتوزئية، وييتت والمبيعات والتوزئة المصرفية والمدفو

كنسيبة مي  دصيل كيل ن يا ، وهيي تعبير عي  راس الميال  Betaتهدير نسبة لكل م  هذه ا ن طة يطلق عليها معاميل 

مضيروب فيي متوسيا اليدصل العيادي  % 18و % 12معامالتهيا ميا بيي   المطلوب لتغطية متا ر الت غيل وتتراوح

 اإلءمالي الم،صل عليف آلصر ثالث سنوات لكل ن ا . 

منهج الهياس المتهدم: حيث يتياب  البنيك صسيائره مي  حييث: حومهيا، اسيبابها، تيواري  حيدوثها، كيفيية ت،ملهيا، مكيان  

 حدوثها...ال . وباستتدام نماكج رياضية وبرامج إعالم آلي يتمك  م  تهدير المتا ر الت غيلية الم،تملة للبنك بدقة.

الهدف مي  الرقابية واإلشيراف عليى موميور البنيوك والمؤسسيات  إنالركيزة الثانية: الرقابة واإلشراف المصرفي: 

التييييي تن ييييا فييييي بلييييد معييييي  هييييو التركييييد ميييي  مييييد  كفاييييية راسييييمالها، ويمكيييي  للبنييييوك المركزييييية تفعيلهييييا بمييييا 

 (51: 2005يلي:)التطيل،

طالبية بنيك ، حسل درءة استهرار اقتصاد الدولة، او م% 08ت،ديد معدل كفاية راس مال بنوكها عند حد اكبر م   -

 معي  بذلك 

مطالبة بعي البنوك ب،د ادنى لمعدل كفاية راس المال يفوق ال،د ا دنى المهرر لباقي البنوك بيذات الدولية اعتميادا  -

 على العديد م  العوامل منها  بيعة مكونات راس المال ومهدرتف على توفير راس مال اضافي. 

ة لتهييييت المتييا ر وتهييدير مييد  كفاييية راس المييال بمييا يسييمم بتييدفق مطالبيية البنييوك بييرن يتييوفر لييديها انهميية داصلييي -

 المعلومات ص،ي،ة وواض،ة للسلطة الرقابية  

التيدصل الرقييابي ميي  صييالل وسييائل االنيذار المبكيير الكت يياف المصيياعل التييي يمكي  ان تواءههييا البنييوك فييي الوقيي   -

 هور راس مال البنك. المناسل واتتاك االءرابات التص،ي،ية في مرحلة مبكرب لمن  تد

وتعنيي انيف يويل ان تعكيم التهيارير السينوية الوضيعية ال،هيهيية للبنيك الركيزة الثالثة: معايير اإلفصكا  والشكفافية: 

راس المييال، نوعييية متييا ره، وحومهييا، وسياسييتف الم،اسييبية المتبعيية لتهييييت  هيكييل وكلييك بتييوفير المعلومييات حييول:

، واستراتيوية التعامل م  المتا ر، ونهام البنك الداصلي لتهيدير حويت راس اصولف والتزاماتف، وتكوي  المتصصات

 ( 51: 2005المال المتطلل، ا رباح، التسائر، الودائ ...ال )التطيل،

 2. تطبيق المصارف اإل:المية السعودية التفاقية بازل3
، وبالتيالي فهيي 2التيي وقعي  عليى اتفاقيية بيازل ) ۲۰ - )ءيالمملكة العربية السعودية عضو في موموعة الع ري  

ملزميية بتطبيههييا علييى ءمييي  مكونييات النهييام المصييرفي، معنييى كلييك ان المصييارف االسييالمية السييعودية مضييطرب 

لاللتزام بهذه المعايير رات صصوصية ادواتها االستثمارية، والتي تنس،ل على آلية عملهيا.. سينتناول فيي هيذه الفهيرب 

 المال للمصارف االسالمية وواق  التطبيق. معيار كفاية راس
إن نسيبة كفايية راس الميال للبنيوك اإلسيالمية يمكي  ان تهياس  . معيار كفاية رأس المكال للمصكارف اإل:كالمية:1. 3

برسلوب قياس نسبة كفاية راس الميال للبنيوك التهليديية نفسيها وإن كاني  ا هميية النسيبية  نيوار المتيا ر قيد تتتليف 

 (25: 2005ف  بيعة ن ا  البنوك اإلسالمية.)ماهر ال ي ، بسبل اصتال

  حييث تهسيت ا صيول حسيل درءية متا رهيا إليى . تقسيم أصول المصرف اال:المي حسب درجكة خطورتهكا2. 3

 -الموموعات اآلتية:

 اصذا بعي  االعتبار لدرءة المتا ر المرتبطة بكل اصل فيمك  تصنيفها إلى: . أصول الميزانية:1. 2. 3

الصيغ الهائمة على اساس تهاست اليربم والتسيارب هيي اصيول مرتفعية المتيا ر، ويعطيى لهيا وزن ترءي،يي قيدره  ا.

 %، مثل: المضاربة، الم اركة واالستثمار ال،هيهي...ال .  100

 ب. الصيغ الهائمة على اساس عائد ثاب ، يتت التفريق ما بي  حالتي :

 %. 100مرتفعة المتا ر ويعطى لها وزن ترءي،ي قدره إكا كان  اير مرتبطة بره  او ضمان فهي  -

 %. 50إكا كان  مرتبطة بره  او ضمان سواب كان عهاري او ايره فيعطى لها وزن ترءي،ي قدره  -

 نفسها. 1ت. فيما يتص باقي ان طة البنك اإلسالمي: يطبق عليها المعامالت الموءودب في اتفاقية بازل
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نفسيها،  1: تتض  االلتزامات صارج الميزانية للمعاملية اليواردب فيي اتفاقيية بيازلانية.االلتزامات خارج الميز2. 2. 3

  نها في واق  ممارستها ال تتتلف عما هو موءود في البنوك التهليدية ما عدا عدم اصد الفوائد.

 (32-16: 2005هناك ءدل ما زال يدور حول م روعية استعمالها م  عدمف )سمير، . المشتقات المالية:3. 2. 3

وميي  اهييت ا سييئلة التييي تييت اثارتهييا فييي هييذا الموييال هييو  بيعيية حسييابات االسييتثمار الم يياركة فييي الييربم )حسييابات 

مل مثيل هيذا النيور االستثمار الم ترك( حيث إنها ليس  ودائ  كما ان تعريف لونة بازل لراس المال التنهيمي ال ي 

وبنيياب علييى ماسييبق فهييد بييذل  ءهييود ميي  قبييل اللونيية المنبثهيية عيي  هيئيية ( 10: 2005ميي  ال،سييابات. )ميياهر ال ييي ، 

الم،اسبة والمراءعة للمؤسسات الماليية اإلسيالمية لتهيديت معييار لكفايية راس الميال يهييم ب يكل مالئيت ميالبب البنيوك 

 (24: 2005.)ماهر ال ي ، اإلسالمية

 (11: 2005إلى مايلي: )ماهر ال ي ،  1999ل  هذه اللونة في البيان الصادر عنها في مارس توص 

 هنالك متا ر اصر  اير المتا ر االئتمانية العادية تن ر ع  إدارب حسابات االستثمار الم ترك. ا.

تعيدي او إهميال فيي هنالك متا ر "استئمانية" تن ر ع  متالفة إدارب البنك قييود عهيود االسيتثمار او حصيول  ب.

 إدارب اموال المستثمري  حيث يكون البنك مسؤوال  م  ناحية قانونية في هذه ال،الة.

هنالك نور آصر م  المتا ر يتعير  ليف المصيرف اإلسيالمي يتمثيل فيي الضيغو  التيي يتعير  لهيا لتعيديل  ج.

العائد على حسابات االستثمار الم ترك وكلك بالتتلي ع  ءزب م  العائد على حهيوق المسياهمي  لليتمك  مي  

 لمنهولة". المنافسة في السوق، وسمة  اللونة هذا النور م  المتا ر: "المتا ر التوارية ا

 بسيييييييييبل المتا ـــييييييييييـر اليييييييييواردب فييييييييييي ب وج )االسيييييييييتئمانية، التوارييييييييييية المنهولييييييييية( يييييييييييتت ضييييييييييت د.

 %( م  حسابات االستثمار الم ترك لمهام النسبة.50)

اصذا بعي  االعتبار المالحهات السابهة فصييغة حسياب كفايية راس الميال التيي اقرتهيا هيئية الم،اسيبة والمراءعية هـ. 

 (10: 2005كمايلي: )ماهر ال ي ،  اإلسالمية هيللمؤسسات المالية 

 

 نسبة كفاية رأس المال للمصارف اإل:المية =

 
بسيبل ان هيذه ال،سيابات وفيي حالية صسيارب وتت إضافة نصف حسابات االستثمار الم يترك لمهيام هيذه النسيبة  

مساهمي البنك اي ءزب منها إال االستثمارات التي يتت تمويلها م  صاللها تت،مل هي هذه التسارب وال تت،مل حهوق 

 بمهدار التسائر التي قد تن ر م  المتا ر االستئمانية والمتا ر التوارية المنهولة الواردب في )ب، ج(.

لعل م  المناسل هنا توضييم المهصيود بالمتيا ر التواريية المنهولية. يمكي  الهيول: إن حسيابات االسيتثمار الم يترك 

( إال انهيا Mutual Funds موال المسيتثمرب ضيم  صيناديق االسيتثمار الم يترك ) ت بف إلى حد كبير في  بيعتها ا

تعطي المستثمر ميزب إمكانية س،ل اموالهت بموءل إشعارات قصيرب ا ءل. اإلشكالية التي تواءف البنوك اإلسالمية 

الذي يوعل مي  الصيعل  هي ان هذه ا موال مستثمرب في موءودات ال تتمت  ءميعها بدرءة عالية م  السيولة ا مر

عليها مواءهة س،وبات مفاءئة بمبيالغ كبييرب، وعلييف فيشن البنيوك اإلسيالمية قيد تسيتتدم العائيد عليى حهيوق مسياهمي 

البنك لدعت العائد على حسابات االستثمار الم ترك لتونل اإلعسار المالي الذي قد ين ير عي  سي،ل ودائي  االسيتثمار 

 (11: 2005الم ترك. )ماهر ال ي ، 

هييذا، ويالحيي  ان اللونيية لييت تييدرج حسييابات االسييتثمار الم ييترك ضييم  بسييا النسييبة كونهييا ال تت،مييل اي ميي  

المتا ر التي عرفتها اللونة في مهيام النسيبة، وبالتيالي فشنيف ال يمكي  اعتبارهيا ءيزبا مي  راس الميال التنهيميي اليذي 

 مية.يمك  ان يت،مل التسائر التي يمك  ان تتعر  لها البنوك اإلسال

 

  2. واقع تطبيق بازل3. 3

سيبق التوضييم ايضا. وقد  1 نها تتضم  متطلبات بازل 2سنتناول واق  تطبيق المصارف االسالمية لمتطلبات بازل

، قواعيد المصرفي هي: ال،د ا دنى لمتطلبات راس المال، الرقابة واإلشرافركائز اساسية تضمن  ثالثة  2ان بازل

 اإلفصاح وال فافية.

 التعريف بالمصارف اال:المية مح  الدرا:ة 1. 3.3

( )شييركة مسيياهمة 9: 2014ترسسيي  شييركة الراء،ييي المصييرفية لالسييتثمار) التهرييير السيينويمصككرف الراجحككي: 

م(. تتمثيل اايرا   1987يونييو  29ه )الموافيق  1407كو الهعيدب  3وتياري   59سعودية( بالمرسوم الملكي رقيت م  

مصرفية واالستثمارية وفها لعهيد ترسييم المصيرف ونهاميف ا ساسيي و حكيام نهيام المصرف في مزاولة ا عمال ال



 

 179 صادق السبئي.... 3 تلبية المصارف اإلسالمية لمتطلبات اتفاقيات بازلمكانية إ

 

 

مراقبة البنوك وقرار مولم اليوزراب الم يار إلييف اعياله ويهيوم المصيرف بميزاول ان يطتف المصيرفية واالسيتثمارية 

فيهييا الفييرور فرعيا بما 552ل،سيابف او ل،سيياب الغيير، داصييل المملكية وصارءهييا، مي  صييالل شيبكة فييرور بليغ عييددها 

اس المييال ا ساسييي للمصييرف فييي ديسييمبر مليييار وميئتييي  وصمسييون 16م ) 2014المتواءييدب صييارج المملكيية، بلييغ رٍّ

. ) التهريير 2014ديسيمبر  31موظفا كميا فيي  11.761مليون لاير سعوي ( كما بلغ اءمالي عدد موظفي المصرف 

 ويمتلك ءمي  او االبية حصصها. ( قام المصرف بترسيم بعي ال ركات التابعة40:  2014السنوي

(، شيركة مسياهمة سيعودية بموءيل المرسيوم 9: 2014ترسم مصرف االنمياب ) التهريير السينوي مصرف االنماء: 

فرعا في المملكة العربية  58م، يهوم بتهديت التدمات المصرفية م  صالل 2006مارس  28بتاري   15الملكي رقت م 

 تابعة هي: السعودية، يملك المصرف ثالث شركات

 حصة المصرف في الشركة ا:م الشركة

 %100 شركة االنماب لالستثمار

 %100 شركة التنوير العهارية

 %100 شركة وكالة االنماب للترمي  التعاوني

 

شركة مساهمة سيعودية( فيي المملكية العربيية  (( 84، 8: 2014ترسم بنك الوزيرب )التهرير السنوي  بنك الجزيرة:

م. وقد  ١٩٧٥يونيو  ۲١ )ه  ١٣٩٥ءماد  الثاني  ١۲م الصادر بتاري  / ٤٦السعودية بموءل المرسوم الملكي رقت 

بعيد ان انتهلي  إلييف عملييات فيرور بنيك  (م ١٩٧٦اكتيوبر  ٩ )ه  ١٣٩٦شيوال  ١٦بدا البنك ممارسة اعماليف بتياري  

 ٧۰ي المملكة العربية السيعودية، مي  صيالل شيبكة فروعيف فيي المملكية العربيية السيعودية وعيددها باكستان الو ني ف

  )موظفا . ۲۰١٥فرعا ، كما بلغ عدد موظفيف 

يهدف البنك إلى تهديت كافة انوار التدمات والمنتوات المصرفية المتوافهة م  احكام ال يريعة اإلسيالمية )مبيدا تونيل 

الوعيييد  (واالستصييينار واإلءيييارب والتيييورق والم ييياركة وت،يييويالت العميييالت ا ءنبيييية الفوائيييد( وت يييمل المراب،ييية

 .والصكوك، والتي تم  الموافهة واإلشراف عليها م  هيئة رقابة شرعية مستهلة تت ترسيسها م  قبل البنك)

هيي: شيركة الوزييرب لألسيواق الماليية )  "موعيةلموا"تتب  البنك ال ركات التابعة اآلتيية والتيي ي يار إليهيا ءميعيا  ب 

 %.100%، شركة امان للتطوير واالستثمار العهاري نسبة المساهمة100الوزيرب كابيتال( نسبة المساهمة 

اعلنيي  هيئيية السييوق المالييية صييدور قييرار مولييم الهيئيية المتضييم  الموافهيية علييى  لييل بنييك  2014فيي شييهر ابريييل 

( اسيهت 3مليار( لاير وكلك بمنم سهت موياني واحيد مهابيل كيل ) 4ر( لاير إلى ) مليا 3الوزيرب زيادب راس مالف م  )

 قائت يملكف المساهمون المهيدون بسول المساهمي  بنهاية تداول يوم انعهاد الومعية العامة اير العادية. 
حتيييا ي النهييامي للموموعيية كمييا فييي نهاييية السيينة علييى راس المييال واال -المسييتو  ا ول  -ي ييتمل راس المييال ا ساسييي

واالحتيا ي العام واالحتيا يات ا صر  وا رباح المبهاب وبعي التعديالت على راس المال النهامي وفها  لمتطلبيات مؤسسية 

، والعنصر المكون اآلصر لراس المال النهامي هو راس المال المساند واليذي 3النهد العربي السعودي للتم ي م  مباد  بازل

 .موعة ومتصصات الم،فهة المهبولةلموب م  قبل ايترلف م  صكوك مصدر
موعية ا سيلوب المعيياري لمتيا ر االئتميان ومتيا ر السيوق لموم  اءل احتساب الموءيودات المرء،ية المتيا ر تسيتتدم ا

  موعة المسئولية تواه التركيد مي  ان ال،يد ا دنيى ميلموواسلوب المؤشر ا ساسي لمتا ر العمليات. تتولى إدارب المتا ر با

ييتت تهيديت إقيرارات ربي  سينوية إليى مؤسسية النهيد  .راس المال النهامي يتماشى م  متطلبيات مؤسسية النهيد العربيي السيعودي
 .توضم نسبة كفاية راس المال

في المملكة العربية السعودية، وتت  )ك ركة مساهمة سعودية( (6: 2014) التهرير السنوي ترسم بنك البالد: بنك البالد

، ت يمل الهيوائت الماليية الموحيدب عليى الهيوائت 2004نيوفمبر 4 48 / ائف بموءل المرسوم الملكي رقيت مالترصيص بشن

المالييية للبنييك وشييركاتف التابعيية وهييي شييركة الييبالد لالسييتثمار وشييركة الييبالد العهارييية وي ييار إليييهت موتمعييي  ب 

 .لمملكة العربية السعوديةللبنك وترسستا في ا % 100ال ركات التابعة مملوكة بنسبة  ."الموموعة"

تتمثل اارا  الموموعة في مزاولة ءمي  ا عمال المصيرفية والتمويليية واالسيتثمارية مي  صيالل منتويات وادوات 

ويهيوم البنيك بتهيديت هيذه  .متنوعة متوافهة م  ال ريعة اإلسالمية والنهام ا ساسي للبنك واحكيام نهيام مراقبية البنيوك

وبليغ راس ماليف  .مركز صرافة وحواالت في المملكة العربيية السيعودية 158بنكيا، و فرعا 116التدمات م  صالل 

 (47: 2014مليار لاير سعودي. ) التهريرالسنوي، 6قرابة  2014في 

 2. كفاية رأس المال للمصارف اال:المية السعودية وفقا لبازل2. 3. 3

، فهد صدرت تعليمات مؤسسات النهد ) ۲۰ -تبعا لكون المملكة العربية السعودية عضوا في موموعة الع ري  )ءي 

)مؤسسية النهيد،التهرير  (Basel II)لومي  المؤسسات المالية في المملكة بااللتزام بمباد  ومعايير اتفاقية بازل الثانيية

تهليديية ( بتطبييق اال ييار  –المصيارف السيعودية ) اسيالمية بيدات  2008ينياير 1( واعتبيارا مي  60: 2011السينوي

ب ييرن كفايية راس الميال وفهييا لميا اعتمدتيف مؤسسيية النهد.)مصيرف الراء،ييي،  2العمليي الودييد لتوصيييات لونية بيازل

( حييث ييتت مراقبية معيدل كفايية راس الميال 84: 2010()البنك ا هلي، التهرير السينوي،57: 2007التهرير السنوي:

مصييرف ميي  قبييل ادارب المصييرف او ادارب المتييا ر وكلييك باسييتتدام النسييل المهييررب بواسييطة مؤسسيية النهييد فييي ال



 

 2016 (21) 7، مولة ا كاديمية ا مريكية العربية للعلوم والتكنولوءيا -أماراباك 180

 

 

العربي السعودي التي تطلل م  البنوك االحتفاظ ب،د ادنى م  إءميالي راس ميال نهيامي إليى الموءيودات المرء،ية 

 .1،2لنسبة التي حددتها لونة بازلوهي ا (71: 2014%)مؤسسة النهد،التهرير السنوي8بالمتا ر عند او اعلى م  

واسييتمرت فييي  م،2008المييال منييذ العييام  راس كفاييية معييدل لهييياس المعييياري الميينهجالسييعودية المصارف اسييتتدم 

 اليداصلي التهيييت اسيلوب اسيتتدام إليى انتهيال المصيارف السيعودية موعيد م2012المنهج إلى مطل  العيام  هذا استتدام

)مؤسسية النهيد، Foundation Internal Rating Based Approach - FIRBا ساسيية الطريهية – ا ساسيي

 (60: 2007()مصرف الراء،ي، التهرير السنوي:60: 2011التهريرالسنوي

وييتت احتسياب راس المييال اإلضيافي المطلييوب بموءيل الركيييزب الثانيية باسيتتدام النميياكج الداصليية المطييورب مي  قبييل 

 ( 84: 2010السنوي)مصرف الراء،ي، التهرير .المصارف

يهوم المصرف ب،ساب ومراقبة ميد  كفايية راس الميال وكليك باسيتتدام أوال: كفاية رأس المال لمصرف الراجحي: 

الوييدول اآلتييي يبييي  نسييبة كفاييية راس المييال لمصييرف  المعييدالت الم،ييددب ميي  قبييل مؤسسيية النهييد العربييي السييعودي،

 (84: 2010التهرير السنوي : )مصرف الراء،ي،م2014، 2013الراء،ي صالل عامي 

 م2014، 2013نسبة كفاية رأس المال لمصرف الراجحي لعامي ( يبين 4جدول) 

 2014 2013 البيان

 كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير

رأس المال األ:ا:ي 

 (1) المستوى

38.4 18.49% 41.9 18.48% 

  2.5  2.3 المساند رأس المال

رأس المال األ:ا:ي 

 (2+1والمساند ) 

40.7 19.83% 44.4 14% 

 72م،  2014الودول م  إعداد الباحث  اعتمادا على التهرير السنوي للمصرف لعام 
 

يالح  م  بيانات الودول اعاله التزام المصرف بمعدل كفاية راس المال بمعدل اكبير مي  ضيعف ال،يد ا دنيى اليذي 

%، علما ان تلك النسل تهيم كفاية راس المال م  صالل مهارنة 8لونة بازل ومؤسسة النهد العربي السعودي  حددتف

 راس مال المصرف المؤهل م  قائمة المركز المالي الموحدب والتعهدات وااللتزامات.

ميد  كفايية راس ( يهيوم المصيرف بمراقبية 59: 2014)التهريير السينوي ثانيا: كفاية رأس المكال لمصكرف االنمكاء:

المال باستتدام المعدالت الم،ددب م  قبل مؤسسة النهد العربي السعودي، وبموءبها يتت قياس مد  كفاية راس الميال 

المؤهييل ميي  الموءييودات وااللتزاميييات الهيياهرب فييي قائمييية المركييز المييالي باسيييتتدام ا رصييدب المرء،يية إلظهيييار 

 م.2014، 2013اية راس المال لمصرف االنماب صالل عاميالودول اآلتي يبي  نسبة كفمتا رها النسبية. 

 م.2014، 2013نسبة كفاية رأس المال لمصرف االنماء لعامي ( يبين 5جدول ) 

 2014 2013 البيان

 كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير
راس المال ا ساسي ) 

 (1المستو 
16.8 28% 17.9 26% 

  0.38  0.33 راس المال المساند
راس المال ا ساسي 

 (2+1والمساند ) 
17.1 28% 18.3 26% 

 59م،  2014الودول م  اعداد الباحث  اعتمادا على التهرير السنوي للمصرف لعام 
 

بمراقبية كفايية راسيمالها موعية لمو( تهيوم ا84،85: 2014) التهرير السنوي ثالثا: كفاية رأس المال لبنك الجزيرة: 

باستتدام المعدالت والمراء،ات المعتمدب م  مؤسسة النهد العربي السعودي، تهيم هيذه المعيدالت ميد  كفايية راس 

موعية المؤهيل مي  الموءيودات المدرءية فيي قائمية مركزهيا الميالي وااللتزاميات لموالمال وكلك بمهارنية راس ميال ا

الودول اآلتي يبي  نسبة كفاية راس الميال  .مبلغ مرءم إلظهار متا رها النسبية والهيمة االسمية للم تهات باستتدام

 م.2014، 2013لمصرف البنك الوزيرب صالل عامي

 م.2014، 2013نسبة كفاية رأس المال لبنك الجزيرة لعامي ( يبين 6جدول) 

 2014 2013 البيان
 كفاية رأس المال بالمليون لايررأس المال  كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير

راس المال ا ساسي ) 

 (1المستو 
5.7 12.2% 6.3 11.8% 

راس المال ا ساسي 

 (2+1والمساند ) 
7 15% 7.5 14% 

 85م،  2014الودول م  إعداد الباحث  اعتمادا على التهرير السنوي للمصرف لعام 
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تراقل الموموعة كفاية راس المال باسيتتدام النسيل المهيررب ( 46: 2014)التهريرالسنوي، كفاية رأس المال البالد 

ميي  قبييل مؤسسيية النهييد العربييي السييعودي. وبموءبهييا يييتت قييياس كفاييية راس المييال بمهارنيية بنييود راس المييال المؤهييل 

للموموعيية ميي  الموءييودات المدرءيية فييي قائميية المركييز المييالي الموحييدب وااللتزامييات الم،تمليية باسييتتدام ا رصييدب 

، 2013الودول اآلتي يبي  نسبة كفايية راس الميال لمصيرف اليبالد صيالل عيامي .ء،ة إلظهار متا رها النسبيةالمر

 م.2014

 م.2014، 2013نسبة كفاية رأس المال لبنك البالد لعامي ( يبين 7جدول) 

 2014 2013 البيان

 رأس المال كفاية رأس المال بالمليون لاير كفاية رأس المال رأس المال بالمليون لاير

رأس المال األ:ا:ي 

 (1) المستوى

5.1 16% 5.9 15% 

  0.4  0.4 رأس المال المساند

رأس المال األ:ا:ي 

 (2+1والمساند ) 

5.5 17% 6.3 16% 

 47م،  2014الودول م  إعداد الباحث  اعتمادا على التهرير السنوي للبنك لعام 

 

: 2010)مصرف الراء،ي، التهرير السينوي،  :اإل:المية السعودية. قياس مخاطر االئتمان في المصارف 3. 3. 3

83-84) 

ميوديز  -S&P) سيتاندرد آنيد بيورز  :تستتدم المصيارف االسيالمية سييما الكبييرب تهيييت وكياالت التصينيف االئتمياني

Moody’s-  فيتشFitchووفهيا   ) ( لتهييت متا ر: ) ال ركات، البنوك، مؤسسات الهطار العام، والمتيا ر السييادية

  تهييارن المصييارف تصيينيف وكيياالت التصينيف التارءييية بييروزان المتييا ر المعيارييية الم،ييددب ميي  2لتعليميات بييازل

 .2بازل

باسيتتدام  2فيهوم المصرف باحتساب متا ر تتلف العمالب كوزب م  متطلبات الركييزب ا وليى مي  متطلبيات بيازل

وبموءييل هييذا الميينهج  .تف  بييف لهيياب متييا ر تعثيير العمييالبالميينهج المعييياري لت،ديييد مبلييغ راس المييال الييذي سييي،

المعييياري، يييتت ت،ديييد اوزان المتييا ر  نييوار م،ييددب ميي  المتييا ر االئتمانييية ب ييكل اساسييي بنيياب علييى التصيينيف 

التارءي المعطى م  وكاالت التصنيف االئتماني للعمالب الملتزمي  الذي  ليم لهت تصينيف صيارءي، وبعيد كليك ييتت 

 .ر التعثر وفها  لمتطلبات راس المالضبا متا 

 :(87: 2010)مصرف الراء،ي، التهرير السنوي، . مخاطر السوق4. 3. 3

تتعيير  المصييارف االسييالمية لمتييا ر السييوق والتييي تتمثييل فييي متييا ر تذبييذب الهيميية العادليية للتييدفهات النهدييية 

فيي السيوق لتليك ا داب، وتتيرلف متيا ر السيوق مي  المستهبلية  داب مالية معينة نتيوة للتغيرات فيي ا سيعار السيائدب 

متييا ر معييدالت الرب،ييية، ومتييا ر الصييرف ا ءنبييي، ومتييا ر ا سييهت، ومتييا ر السييل . وتسييتتدم المصييارف 

 .اإلسالمية السعودية النموكج المعياري الحتساب راس المال المطلوب لمتا ر السوق

 :(87: 2010السنوي، )مصرف الراء،ي، التهرير  . مخاطر التشغي :5. 3. 3

المتا ر الت غيلية هي: متا ر التسارب التي قد تن ر ع  نهص او ف يل العملييات الداصليية، وكيذلك ا صطياب الناتوية 

ميي  العنصيير الب ييري او ا نهميية اإللكترونييية، باإلضييافة إلييى ا صطيياب الناتويية ميي  احييداث صارءييية، ويتضييم  هييذا 

وتسيتتدم المصيارف االسيالمية  .تثني المتا ر االسيتراتيوية ومتيا ر السيمعةالتعريف المتا ر الهانونية، ولكنف يس

  .السعودية المنهج المعياري الحتساب كفاية راس المال الالزمة لتغطية التسائر الناتوة م  المتا ر الت غيلية

 :(60: 2010)مصرف الراء،ي، التهرير السنوي،  الرقابة واإلشراف المصرفي: .6. 3. 3

 تهليدية( م  صالل: –مؤسسة النهد العربي السعودي مهامها اإلشرافية والرقابية على المصارف) اسالمية تمارس 

.اصدار التعليمات والضوابا والهيام بالزيارات اإلشرافية التيي ت يمل بيرامج الف،يص التيي تعيزز فاعليية ادائهيا فيي 1

: 2011اليية للبنوك.)مؤسسية النهيد، التهريير السينوياالقتصاد السعودي وتهلل المتا ر وترف  م  مستو  المالبب الم

60 ) 

. الزيييارات الميدانييية  حيييث ت ييمل هييذه الزيييارات اءتماعييات ثنائييية بييي  الفريييق الرقييابي ورئيييم مولييم االدارب 2

واالدارب العليا ورئيم لونية المراءعية، وتتضيم  االءتماعيات الثنائيية مناق يات تتعليق باسيتراتيوية البنيك وعملياتيف، 

وحويت متيا ره و ريهيية ادارتهيا واسياليل الرقابيية الداصليية ليد  البنييك، كميا تتييم هييذه االءتماعيات الثنائيية لمييوظفي 

 االشراف البنكي في مؤسسة النهد ت،ديث تهييت حوت المتا ر التي تتعر  لها البنوك. 

 معايير اإلفصا  والشفافية: .7. 3. 3

فيي تهاريرهيا  والنوعيية الكمييةت اإلفصياحااالسيالمية  تهدم المصارف ،2 بازل لونة توصيات م  3 – للركيزب  بها  

راس الميال، نوعيية متيا ره، وحومهيا، وسياسيتها الم،اسيبية المتبعية  مميثال فيي هيكيل للوضعية ال،هيهة لهاالدورية 

لي لتهيدير لتهييت اصولف والتزاماتف، وتكوي  المتصصات، واستراتيوية التعامل م  المتا ر، ونهيام المصيرف اليداص
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، وفيي موقي  اإلنترني  المصيارف عليى مواقي  وكيذلك عليى حوت راس الميال المتطليل، ا ربياح، التسيائر، الودائي .

 السوق المالية السعودي تداول ايضا.

 

 3. اتفاقية بازل4

 قد شكل  في مضيمونها قاعيدب صيلبة ل،سياب راس الميال الهيانوني للمصيارف، 2رات ان اتفاقية بازلنشأتها:  1. 4

 2007وتطوير ممارسات الوظيفة المصرفية. ورات اهمية ما ءابت بف هذه االتفاقية، إال ان ا زمية الماليية العالميية 

م، اظهرت بعي الثغرات فيي هيذه االتفاقيية اسيتدع  معهيا اءتميار لونية بيازل لدراسية اسيباب ا زمية فيي 2009 –

: 2013اهمهيا مايلي:)حيياب، 2ي مهيررات بيازل، فرظهرت هيذه الدراسية بعضيا مي  الهصيور في2ضوب مهررات بازل

278- 279) 

 أوال: نقص رؤوس األموال المالئمة

ك ف  ا زمة المالية العالمية ان البنوك في متتلف دول العيالت ال تتيوفر عليى المسيتو  الكيافي مي  ا ميوال التاصية 

ها هي ال ري،ة ا وليى بالت،دييد التيي كات النوعية الويدب لتغطية المتا ر التي تكتنف العمل المصرفي، والمهصود ب

 تعد صغيرب ءدا مهارنة م  حوت المتا ر الكبيرب التي تتعر  لها البنوك.

 ثانيا: نقص في :يولة البنوك

لهد كان م  نتائج تسابق البنوك في اليدول المتهدمية لتوظييف اموالهيا مي  اءيل تعهييت ارباحهيا واسيتغالل وقي  رواج 

سييولة، وهيو ميا كيان ليف انعكياس سيلبي عليهيا إك ليت تيتمك  مي  اإليفياب بطلبيات عمالئهيا السوق هو إهمالهيا لهضيية ال

 بمورد ظهور بوادر ا زمة والتي نتج عنها تهاف  المودعي  على س،ل اموالهت م  البنوك.

 ثالثا: عدم كفاية شفافية السوق

اح المصرفي، مما عهد م  عملية تهيييت بين  ا زمة ان هناك نهصا في شفافية السوق نتيوة عدم كفاية مستو  اإلفص

ا موال التاصة ومهارنتها م  بنك إلى آصر، كما ان مؤسسات تهييت المتا ر قد عمل  على تضليل المسيتثمري  مي  

 صالل منم تهييت عالي لم،اف  مالية ت،توي على اصول عالية المتا ر.

 رابعا: إهمال بعض أنواع المخاطر

بت بمفهييوم موسيي  للمتييا ر المصييرفية، إال ان هنيياك العديييد ميي  المتييا ر اهملتهييا قييد ءييا 2راييت ان اتفاقييية بييازل

وسيياهم  ب ييكل كبييير فييي إحييداث ا زميية  ومنهييا متييا ر الم،يياف  المالييية للتفيياو ، المتييا ر الكبيير  المرتبطيية 

 بالعمليات على الم تهات والتي شكل  نسبة هامة م  ن ا  البنوك.

 ريق المعقدةخامسا: المبالغة في عمليات التو

حيث عمدت الكثير م  البنوك إلى تتفيي متطلبات راس المال م  صالل التورييق وإعيادب التورييق لألصيول ونهلهيا 

م  داصل الميزانية إلى صارءها، مههرب بذلك معدل كفاية راس المال اعلى مي  الواقي . علميا ان التورييق هيو عمليية 

تت تداولها في السوق. وقد بالغ  البنيوك فيي اليدول المتهدمية ب يكل تتضم  ت،ويل ديون ضعيفة السيولة إلى سندات ي

مليار دوالر امر  يكي في سوق التداول ا مريكيي  10000م بلغ  هذه الديون  2007كبير في هذه العملية، ففي سنة 

التيالي ملييار دوالر امريكيي. وب 5800% منف، بينما كاني  قيمية السيندات التيي اصيدرتها المؤسسيات  40وهي تمثل 

 فاالبتكارات المالية كان لها دور بارز في إحداث ا زمة العالمية المعاصرب.

صرءي  بموموعية مي  اإلءيرابات  2وفي ضوب هذه ا سباب عمل  اللونية مراءعية عميهية وشياملة لمهيررات بيازل

صيالل ميدب زمنيية تمتيد م وسيتت تطبيهها بالتدريج 2010سبتمبر 12، تت اصدارها في 3والمعايير الوديدب سمي  ببازل

 م. 2019حتى بداية سنة 

 3الركائز األ:ا:ية التفاقية بازل 2. 4

، ولكنهيا عيدل  عليى مكونيات نسيبة كفايية راس الميال 2إال انها لت تلغه اتفاقية بازل 3بالرات م  تسميتها باتفاقية بازل

تعديالت والمعيايير الودييدب فيي البنيود واضاف  بعي المعايير الوديدب التاصة بالسيولة، ويمك  تلتيص ابرز هذه ال

 (12-11: 2012)حبش،اآلتية:

 :اآلتية البنود م  التنهيمي المال راس يتكون: المال رأس مكونات "أ

 ا سيهت وتتيرلف  ا وليى لل يري،ة العاديية ا سيهت وتتكألف مكن: Tier1 capital المكال رأس مكن األولى الشريحة

 -الم،تويزب ا ربياح -اإلصيدار عيالوب -المصيرف يصيدرها التيي اآلتيية ) ا سيهت البنيود مي  ا وليى لل ري،ة العادية

 "ملموسة اير موءودات واية ال هرب تطرح" االحتيا يات(

 وان بالكاميل، مدفور مساند م : قر  ال ري،ة هذه تترلف Additional Tier1 ATاإلضافات للشريحة األولى 

 عيدم إلى باإلضافة است،هاق تاري  وبدون دائت ب كل يكون ان على البنك، موءودات م  اي بره  مضمونا يكون ال

 .المبكر للتسديد حوافز اية وءود

 :يلي مما ال ري،ة هذه تترلف "Common Equity Tier2 CET2"الشريحة الثانية من رأس المال 

 يهل ال ان على البنك، موءودات م  اي بره  مضمون يكون ال وان بالكامل مدفور المال راس لدعت مساند قر  -

 .المبكر للتسديد حوافز اية وءود عدم إلى باإلضافة سنوات صمم ع  است،هاقف تاري 
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 .ت،دث قد التي التسائر لمهابلة صصص  التي العامة االحتيا يات -

 :المال راس ضم  العتبارها الثالثة الفهرات على المطبهة المعايير يلي وفيما

 فيي بالمتيا ر المرء،ية المصيرف موءيودات مي  4.5 % عي  ا وليى لل يري،ة العاديية ا سيهت تهيل ال ان يويل. 1

 .2في بازل %2النسبة كان   هذه برن العلت م  ا وقات، ءمي 

 ءميي  فيي بالمتيا ر المرء،ية المصرف موءودات م  %6 ع  المال راس م  ا ولى ال ري،ة تهل ال ان يول. 2

 .2في بازل %4كان  النسبة  هذه برن العلت م  ا وقات،

 العليت مي  ا وقيات، ءميي  فيي بالمتيا ر المرء،ية المصيرف موءودات م  %8 ع  المال راس يهل ال ان يول. 3

 .2بازل في %6 كان  النسبة هذه برن

 تمن،هيييا التيييي االئتمانيييية المصيييرفية والتسيييهيالت الهيييرو ، رئييييم ب يييكل هيييي بالمتيييا ر المرء،ييية الموءيييودات"

  "2والتسهيالت حسل نوعية متا رها كما نص  عليها بازل الهرو  هذه وترءم المصارف،

 المخاطر لتغطية إضافي مال رأس ب

 وحيدوث ا زميات فتيرات لمواءهية وكليك المفروضية، اليدنيا ال،يدود عي  زيادب إضافي مال راس بناب 3بازل تتطلل

 وتتكون م : التسائر.

  "Capital Conservation Buffer1رأس المال اإلضافي ألغراض التحوط  -

م وكلييك المتصييا  صسييائر 2019 1 1% فييي 2.5 يبلييغ احتيييا ي براسييمال المصييرف ي،ييتف  ان 3تتطلييل بييازل

م، 2017 1 1% فيي 1.25م وييزداد إليى 2016  1 1% فيي 0.625المصرف في ا وقات العصيبة، وسيبدا بنسيبة 

 راس مييال زيييادب إلييى يييؤدي ممييا عاميية اسييهت هييذا المييال راس يتضييم . 2018 1 1% فييي 1.875وسييوف يصييبم 

 بالنسبة نفسها. العامة ا سهت م  اإلءمالي المصرف

 ""Countercyclical Buffer2 رأس المال اإلضافي لمواجهة األزمات -

 وكليك عامية اسيهت مي  يتيرلف% 2.5 - صفر م  قيمتف تتراوح احتيا ي براسمال المصرف ي،تف  ان 3تتطلل بازل

، 2007 لعيام الماليية ا زمية اوقات في حدث كما ءدا كبيره بنسل االئتمان زيادب فترات في المصرفي الهطار ل،ماية

 .االئتمان حوت حسل المالية السلطات قبل م  المال راس نسبة تتصيص وسيتت

 ( رأس المال ورأ:مال التحوط8جدول ) 

حقوق المساهمين  البيان

 )بعد الخصومات(

 المالاجمالي رأس  1رأ:مال الفئة

ال،د ا دنى لنسبة راس المال عالي الوودب 

 م  حهوق المساهمي  ) النواب الصلبة (

4.5% 6% 8% 

% تضاف إلى راسمال الفئة واءمالي 2.5 %2.5 راس مال الت،و 

 راس المال

ال،د ا دنى م  اءمالي راس المال زائدا 

 راس مال الت،و 

7% 8.5% 10.5% 

ا زمات او حدود راسمال الت،و  لمواءهة 

 التهلبات الدورية.

0%-  %2.5   

 2م،  2010نهج عملي،  3المصدر: الراء،ي المالية، اب،اث اقتصادية، بازل

 

 3مراح  تنفيذ متطلبات رأس المال وفقا بازل

وتنتهي  2012سنوات بطريهة تدريوية تبدا م  بداية عام  8صالل  3سوف يتت تنفيذ متطلبات راس المال وفها لبازل

 م كما يبينها الودول اآلتي:2019منتصف عام في 

 3( مراح  تنفيذ مقررات بازل 9جدول ) 

 السنوات  

 البيان

 يونيو 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2019 

ال،د ا دنى لنسبة راس المال 

عالي الوودب م  حهوق 

 المساهمي  ) النواب الصلبة (

 %3.50 %4.00 %4.50 %4.50 %4.50 %4.50 %4.50 

 2.50% 1.88% 1.25% 0.63 - - - راس مال الت،و  "الت،فهي"

ال،د االدنى ل،هوق المساهمي  

 زائدا راس مال الت،و 

 %3.50 %4.00 %4.50 %5.13 %5.75 %6.38 %7.00 

  6.00%  6.00%  6.00%  6.00%  6.00% 5.50% 4.50% 1ال،د ا دنى لراس مال الفئة
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 السنوات  

 البيان

 يونيو 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2019 

ال،د ا دنى م  اءمالي راس 

 المال

%8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 %8.00 

ال،د ا دنى م  اءمالي راس 

 المال زائدا راس مال الت،و 

%8.00  %8.00  %8.00  %8.63 %9.25 %9.88 %10.5 

حييياب، نوييار: اتفاقييية بييازل وآثارهييا الم،تمليية علييى النهييام المصييرفي الوزائييري، موليية العلييوم االقتصييادية وعلييوم  المصييدر:

 281،  2013، الوزائر، 13التيسير،العدد

 

 ( 10: 2012)امي ، :" Tier 3 "المساند المال رأس ج. إلغاء

 صفات ي،مل وهو راسمالف، لدعت البنك عليف ي،صل "سنتي   ءل" ا ءل قصير مساند قر  ع  عبارب هو والذي

 .السداد في ا ولوية حق ع  تتنازل الهر  هذا تهدم التي الوهة كون والدي ، المال راس بي  م تركة

 (279 -278: 2013السيولة)حياب، دعت لزيادب معياري  3 ورت بازل : السيولة .د

، وتُ،سيل (Liquidity Coverage Ratio. نسكبة السكيولة قصكيرة األجك  وتسكمى بنسكبة تغطيكة السكيولة )1

يوما  م  التدفهات النهديية لدييف، ويويل ان ال  30بنسبة ا صول كات السيولة المرتفعة التي ي،تف  بها البنك إلى حوت 

 م.2015 1 1م  اعتبارا المعيار هذا يطبق وسوف .وكلك لمواءهة احتياءاتف م  السيولة كاتيا   ،%100تهل ع  

 
لهيياس  (Net Stable Funding Ratioنسبة السيولة طويلة األج  وتسمى بنسكبة صكافي التمويك  المسكتقر ) 

السيييولة البنيوييية فييي المييد  المتوسييا والطويييل، والهييدف منهييا تييوفير مييوارد سيييولة مسييتهرب للبنييك، وت،سييل بنسييبة 

، ويويل ان ال )ا صيول  (إليى اسيتتدامات هيذه المصيادر  )المطلوبات وحهوق الملكيية (مصادر التمويل لد  البنك 

 م.2018 1 1م  اعتبارا المعيار هذا يطبق وسوف ..%100تهل ع  

 
  Leverage Ratio المالية الرافعة هـ. نسبة

وتمثل ا صيول داصيل وصيارج الميزانيية بيدون اصيذ المتيا ر بعيي   ،ءديدا وهو الرافعة الماليةا معيار 3اضاف بازل

 (2: 2012)كوكش،.%3االعتبار إلى راس المال م  ال ري،ة ا ولى، وهذه النسبة يول ان ال تهل ع  

 ،"الميزانيية صيارج الموءيودات إضيافة تيت وقيد" الموءيودات إءميالي عليى ا ساسيي الميال راس بهسيمة احتسيابها يتت

 إءيراب سييتت التوربية هيذه نتائج على وبناب 2017 عام بداية وحتى 2013 عام بداية م  اعتبارا توريبي ب كل وكلك

 عييييام بداييييية فييييي فعليييييا وسييييتطبق، 2017 عييييام ميييي  ا ول النصييييف فييييي النسييييبة هييييذه علييييى النهائييييية التعييييديالت

 (10: 2012)امي ،2018

 
 (10: 2012)امي ،و. مخاطر المشتقات 

 سييطبق حييث المتياءرب، وادوات المعهيدب الماليية والم تهات التوريق لعمليات الترءي،ية المتا ر اوزان 3بازل رف 

 م.2011 عام نهاية م  اعتبارا التعديل هذا

 التنهيميي الميال راس مكونيات تعيديل: اوال، 2بيازل معيار على ءديدي  مفهومي  ادصل  3بازل ان نالح  مما :بق

 مثيل ( التنهيميي الميال راس مكونيات بعيي وإلغياب ) العادية لألسهت ا ولى ال ري،ة ( استهرارا   اكثر ادوات لت مل



 

 185 صادق السبئي.... 3 تلبية المصارف اإلسالمية لمتطلبات اتفاقيات بازلمكانية إ

 

 

 موءيودات تملك المصارف ان م  للتركد بالسيولة صاصا معيارا ادصل: وثانيا  ، ) المال راس م  الثالثة ال ري،ة إلغاب

 .اكثر استهرارا   وودائ  احتياءاتها لتغطية تسيلها ان يمك 

 توزيي  ونسيل والمطلوبيات الموءيودات هيكيل بتعديل االسالمية المصارف تهوم ان إلى ستؤدي الوديدب المفاهيت هذه

 ( 2019 ).عام ولغاية ( 2012) عام المدب م  وكلك صالل ا رباح

 3المصارف اال:المية السعودية لمقررات بازل.امكانية تطبيق 5

م، ۲۰١٣ ينيياير١ ميي  اعتبييارا   ٣ بيازل مبيياد  تطبيييق تعليماتهييا بتصيو  السييعودي العربيي النهييد مؤسسيية اصيدرت

 المرء،ية والموءيودات المال ا ساسيي راس احتساب في ءوهرية تعديالت إءراب إلى التطبيق هذا اد  عليف، وبناب  

 (2014:84،85)بنك الوزيرب، التهرير السنوي  بازل. م  ا ول الرك  بموءل المتا ر

 كفايية حييث مي  بوض  ممتاز تتمت  وباال الر على الهوائت المالية المن ورب للمصارف االسالمية السعودية نود انها

 لعدة مبررات منها: 3بازل قواعد تنفيذ المصارف في هذه هناك عوائق لد  ليم انف عنيي المال، راس

 تجككاوزمعيدل كفايية راس الميال فيي المصيارف االسيالمية ا ربعية مي  ا ميوال عاليية الويودب ) المسيتو  ا ول ( أ. 

% فيي بنيك 95% في مصرف الراء،يي، و131% في مصرف االنماب، و225% بمعدل 8العالمية  3معدالت بازل

السييولة، بيل تههير البيانيات ان % في مصرف الوزيرب. وبالتالي فهي التويد اي عوائيق مي  حييث نيدرب 48البالد، و

 الم كلة في المصارف االسالمية في فائي السيولة وليم في ندرتها عكم البنوك التهليدية.

 م2014( يبين كفاية رأس المال للمصارف اال:المية السعودية في العام  10جدول ) 

 ) قيم الكسور بالمليون لاير(
 ا:م البنك

مرتبة حسب 

 معدل الكفاية

اجمالي 

 موجوداتال

 

 رأس المال السا:ي 

 ) المستوى األول(

كفاية رأس 

 المال األ:ا:ي

راس المال 

المساند ) 

 المستوى الثاني(

كفاية رأس 

المال األ:ا:ي 

 والمساند

 %26 18.3 %26 17.9 80.9 االنماب

 %19.6 44.4 %18.5 41.9 307.7 الراء،ي

 %16.7 6.3 %15.6 5.9 45.2 البالد

 %14 7.5 %11.8 6.3 66.6 الوزيرب

 م2014الودول م  إعداد الباحث اعتمادا على التهارير المالية السنوية للمصارف ا ربعة للعام 

 

فيان واقي  المصييارف  ،م2018عيام بدايية فيي فعلييا رايت ان نسيبة الرافعية الماليية سييتطبقنسكبة الرافعكة الماليكة   ب.

 ، فنود ان:%(3) ≤ 3االسالمية السعودية كمايبنها الودول اعاله اصب،  ت،هق تلك النسبة برضعاف نسبة بازل

% عي  النسيبة 630% بزييادب قيدرها 22=  80.9  17.9م =2014نسبة الرافعة المالية في مصرف االنماب لعيام  - 

  %( 3) ≤ 3المعيارية لبازل

%% عي  353% بزييادب قيدرها 13.6=  307.7  41.9م =2014مالية في مصيرف الراءيي لعيام نسبة الرافعة ال -

 %( 3) ≤ 3النسبة المعيارية لبازل

% ع  النسيبة المعياريية 330% بزيادب قدرها 13=  45.2  5.9م =2014نسبة الرافعة المالية في بنك البالد لعام  -

 %( 3) ≤ 3لبازل

% عي  النسيبة 220% بزييادب قيدرها 9.5=  66.6  6.3م =2014الوزييرب لعيام نسبة الرافعة المالية في مصرف  -

 %( 3) ≤ 3المعيارية لبازل

 :مخاطر المشتقاتج. 

المتيياءرب المالييية،  نهييا التتعامييل بهييا.  وادوات المعهييدب المالييية المصييارف االسييالمية بعيييدب عيي  متييا ر الم ييتهات

ارف االسيالمية تعييد المتياءرب بالم ييتهات والتييار فييي بياب البيييور فالمويام  الفههييية وهيئيات الرقابيية ال يرعية للمصيي

 الوهمية المكروهة مثل ) بي  مااليملك(. 

 

 . اال:تنتاجات والتوصيات6

 أوال: اال:تنتاجات

 م  صالل الدراسة والت،ليل يمك  للباحث إءمال النتائج التي توصل  إليها الدراسة باآلتي:

، فهيد اصيدرت مؤسسية النهيد ) ۲۰ -. انف تبعا لكون المملكة العربية السعودية عضوا في موموعية الع يري  )ءيي 1

م، وبنيياب  عليييف، اد  هييذا ۲۰١٣ينيياير ١اعتبييارا  ميي   ٣العربييي السييعودي تعليماتهييا بتصييو  تطبيييق مبيياد  بييازل

 والموءودات المرء،ة المتا ر.التطبيق إلى إءراب تعديالت ءوهرية في احتساب راس المال ا ساسي 

، اوال: تعديل مكونات راس المال التنهيمي لت مل ادوات اكثر 2مفهومي  ءديدي  على معيار بازل 3. ادصل  بازل2

مثل إلغاب ال يري،ة الثالثية  (وإلغاب بعي مكونات راس المال التنهيمي  )ال ري،ة ا ولى لألسهت العادية  (استهرارا  

ثانيييا : ادصييل معيييار صييا  بالسيييولة للتركييد ميي  ان المصييارف تملييك موءييودات يمكيي  ان تسيييلها ، و)ميي  راس المييال 



 

 2016 (21) 7، مولة ا كاديمية ا مريكية العربية للعلوم والتكنولوءيا -أماراباك 186

 

 

لتغطية احتياءاتها وودائ  اكثر استهرارا .هذه المفاهيت الوديدب تفر  عليى المصيارف االسيالمية الهييام بتعيديل هيكيل 

 ( 2019 )ولغاية عام. ( 2012)الموءودات والمطلوبات ونسل توزي  ا رباح وكلك صالل المدب م  عام 

  في المصارف االسيالمية ا ربعية مي  ا ميوال عاليية الويودب ) المسيتو  . بناء عليه فان معدل كفاية رأس المال3

% فيييي مصيييرف 131% فيييي مصيييرف االنمييياب، و225% بمعيييدل 8العالميييية  3معيييدالت بيييازل تجكككاوز قكككد ا ول (

رب. وبالتييالي فهييي التوييد اي عوائييق ميي  حيييث نييدرب % فييي مصييرف الوزييي48% فييي بنييك الييبالد، و95الراء،ييي، و

السيولة، بل تههر البيانات ان الم كلة في المصارف االسيالمية فيي فيائي السييولة ولييم فيي نيدرتها عكيم البنيوك 

 التهليدية.

 المتيا ر اصيذ بيدون الميزانيية وصيارج ا صيول داصيل تمثيلو  الماليكة الرافعكة وهكو جديدا معيارا 3بازل أضاف .4

ورايت ان نسيبة الرافعية ، %3 عي  تهيل ال ان يويل النسيبة وهيذه، ا وليى ال ري،ة المال م  راس إلى االعتبار بعي 

فييان واقيي  المصييارف االسييالمية السييعودية اصييب،  ت،هييق تلييك النسييبة  ،م2018المالييية سييتطبق فعليييا فييي بداييية عييام

 ، فنود ان:%(3) ≤ 3برضعاف نسبة بازل

% عي  النسيبة 630% بزييادب قيدرها 22=  80.9  17.9م =2014نسبة الرافعة المالية في مصرف االنماب لعيام  - 

  %(.3) ≤ 3المعيارية لبازل

%% عي  353% بزييادب قيدرها 13.6=  307.7  41.9م =2014نسبة الرافعة المالية في مصيرف الراءيي لعيام  -

 %(.3) ≤ 3النسبة المعيارية لبازل

% ع  النسيبة المعياريية 330% بزيادب قدرها 13=  45.2  5.9م =2014رافعة المالية في بنك البالد لعام نسبة ال -

 %(.3) ≤ 3لبازل

% عي  النسيبة 220% بزييادب قيدرها 9.5=  66.6  6.3م =2014نسبة الرافعة المالية في مصرف الوزييرب لعيام  -

  %(.3) ≤ 3المعيارية لبازل

اوزان المتا ر الترءي،ية لعملييات التورييق والم يتهات الماليية المعهيدب وادوات  3زل  رفع  با.مخاطر المشتقات5

، وهذا المعيار ال اثر ليف عليى المصيارف االسيالمية 2011المتاءرب، حيث سيطبق هذا التعديل اعتبارا م  نهاية عام 

الفههيييية وهيئييات الرقابيية ال يييرعية المتييياءرب المالييية. فالموييام   وادوات المعهييدب المالييية  نهييا التتعامييل بالم يييتهات

  للمصارف االسالمية تعد المتاءرب بالم تهات والتيار في باب البيور الوهمية المكروهة مثل ) بي  مااليملك(. 

تمارس مؤسسة النهد العربي السعودي مهامها اإلشيرافية والرقابيية ( 3، 2.  بها للركيزب الثانية م  توصيات )بازل6

 مية والتهليدية على السواب م  صالل:على المصارف االسال

ا. إصدار التعليمات والضوابا والهيام بالزيارات اإلشيرافية التيي ت يمل بيرامج الف،يص التيي تعيزز فاعليية ادائهيا فيي 

االقتصاد السعودي، وتهلل المتا ر، وترف  م  مستو  المالبب المالية للبنوك.
(60: 2011)مؤسسة النهد، التهرير السنوي 

  

لزيييارات الميدانييية: حيييث ت ييمل هييذه الزيييارات اءتماعييات ثنائييية بييي  الفريييق الرقييابي ورئيييم مولييم االدارب ب. ا

واالدارب العليا ورئيم لونية المراءعية، وتتضيم  االءتماعيات الثنائيية مناق يات تتعليق باسيتراتيوية البنيك وعملياتيف، 

البنييك، كميا تتييم هييذه االءتماعيات الثنائيية لمييوظفي  وحويت متيا ره و ريهيية ادارتهيا واسياليل الرقابيية الداصليية ليد 

 االشراف البنكي في مؤسسة النهد ت،ديث تهييت حوت المتا ر التي تتعر  لها البنوك.

فيي  والنوعيية الكميية اإلفصياحات تهدم المصارف االسالمية ( 2،3 ) بازل لونة توصيات م الثالثة  للركيزب  بها  . 7

راس المييال، نوعييية متييا ره، وحومهييا، وسياسييتف  ممييثال فييي هيكييل ل،هيهيية للمصييرفللوضييعية اتهاريرهييا الدورييية 

الم،اسييبية المتبعيية لتهييييت اصييولف والتزاماتييف، وتكييوي  المتصصييات، واسييتراتيوية التعامييل ميي  المتييا ر، ونهييام 

 عليى المصيرف موقي  وكيذلك عليى المصرف الداصلي لتهدير حوت راس المال المتطلل، ا ربياح، التسيائر، الودائي .

 ، وفي موق  السوق المالية السعوي تداول ايضا.اإلنترن 

 ثانيا: التوصيات 

مي  البنيوك  في ضوب النتائج التي توصل  إليها الدراسة، ونتيوة للمنافسة الهوية التيي تواءههيا المصيارف االسيالمية

الدولية ( كات التبرب الطويلة والمراكز المالية الهوية سيما التي تهدم المنتوات والتدمات المالية  –التهليدية ) الو نية 

 اإلسالمية، وم  اءل ت،سي  وتعزيز الوض  ال،الي لكفاية راس المال على مستو 

 -يمك  للباحث تهديت التوصيات اآلتية:البنوك اإلسالمية عامة 

. االهتمام بالمصارف اإلسالمية، وا صذ بعي  االعتبار لتصائصيها مي   يرف البنيوك المركزيية ومؤسسيات النهيد 1

بما يساعد على تطويرها وتعزيز تنافسييتها  فتطبييق معيايير المصيارف التهليديية عليى المصيارف االسيالمية يضيطر 

المصيارف التهليديية فيي صييغها وادواتهيا لإليفياب المصارف االسالمية للتتلي ع  صيغ استثمارية تنموية وم،اكيات 

بمتطلبات كفاية راس المال. وهو ما يتت فعال. فهيد اظهيرت التهيارير السينوية للمصيارف االسيالمية تركيز موءوداتهيا 

%،  50مرتبطيية بييره  او ضييمان سييواب كييان عهاريييا او ايييره حيييث يعطييى لهييا وزن ترءي،ييي قييدره فييي البيييور ال

 اديق استثمار دولية عالية السيولة.وبعضها في اسهت وصن

. بغيير  ت،هيييق التوصييية ا ولييى البييد ميي  توحيييد الوهييود مييا بييي  المصييارف اإلسييالمية إلن يياب مؤسسييات لتهييييت 2

 المتييييييا ر المرتبطيييييية بهييييييا وعمالئهييييييا، ويمكيييييي  ان يعهييييييد بييييييا مر لمولييييييم التييييييدمات المالييييييية االسييييييالمية.



 

 187 صادق السبئي.... 3 تلبية المصارف اإلسالمية لمتطلبات اتفاقيات بازلمكانية إ

 

 

التها مالت تتبناها المصارف المركزية ومؤسسات النهد وكلك بوض  . ل  تستطي  المصارف االسالمية ان تؤدي رس3

 النهت واللوائم التي تراعي صصائها.

% ليس  ميزب، بل م كلة تعكم 20. توصية للباحثي   ارتفار نسبة السيولة في المصارف االسالمية إلى اكثر م  4

ية واقتصيارها عليى االسيتثمار ا كثير امانيا ضعف قدرب المصارف االسالمية في استثمار مدصراتها في م اري  تنمو

ميي  حيييث السيييولة ممييايؤثر سييلبا علييى رب،يتهييا وت،هيييق اهييدافها التنموييية. نوصييي بدراسيية بييدائل اسييتثمارية تنموييية 

 تستوعل السيولة الزائدب في م اري  تنموية قابلة للتسييل السري ، وت،هق رب،ية وتنمية مرضية. 
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