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امللخص:
تسى هذﻩ الورقة إى دراسة دور اتفاقية بازل $ IIIي تعزيز الحوكمة $ي املصارف ٕالاسالمية انطالقا
من أهمي@?ا $ي ترسيخ ثقافة ٕالافصاح والشفافية $ي العمل املصر$ي من أجل تحس2ن ٔالاداء وزيادة
ٔالارباح دون ٕالاخالل بأحكام الشريعة ٕالاسالمية ،أين تم التطرق ف?Hا إى الجذور التاريخية للحوكمة
وأهم تعاريفها واملبادئ الصادرة بشأ[?ا من قبل مختلف املنظمات الدولية واملؤسسات الداعمة عQى
غرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للرقابة املصرفية ومجلس الخدمات املالية
ٕالاسالمية ،كما تم التطرق إى نشأة لجنة بازل للرقابة املصرفية ومختلف الاتفاقيات ال hiأصدر?fا
)اتفاقية بازل  ،Iاتفاقية بازل  IIواتفاقية بازل  (IIIباعتبارها من أهم الدعائم ال hiيمكن أن تضمن
استقرار ٔالاسواق املصرفية $ي خضم ٔالازمات املالية العاصفة والحادة وترسخ مبادئ الحوكمة بفضل
تعزيز ٕالافصاح والشفافية $ي جميع البيانات املحاسبية واملالية للمصارف بما ف?Hا املصارف ٕالاسالمية.
الكلمات املفتاحية :الحوكمة؛ مبادئ الحوكمة؛ لجنة بازل للرقابة املصرفية؛ اتفاقيات بازل؛
مصارف إسالمية.
تصنيف G21 / G32 / G34 :JEL
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ABSTRACT :
This paper seeks to study the role of Accord Basel III in improving the governance of
Islamic banks based on their importance in establishing the culture of disclosure and
in order to improve performance and increase profits transparency in banking industry
without violating the principles of Islamic Sharia, where it touched on the historical roots of
governance and its most important definitions and principles emanating from various
international organizations, supporting institutions such as the Organization for Economic
Co-operation and Development, the Basel Committee on Banking Supervision and the
creation of the Basel Islamic Financial Services Board. The paper also addresses the
Committee on Banking Supervision and the various accords it has published (Accord Basel 1,
Accord Basel 2 and Accord Basel 3) as one of the most important pillars that can ensure the
stability of banking markets amidst strong and stormy financial crises and promote the
principles of governance by improving the disclosure and transparency of all accounting and
financial statements of banks, including Islamic banks.
KEYWORDS : Governance, Governance Principles, Basel Committee on Banking
Supervision, Basel Conventions, Islamic Banks.
JEL CLASSIFICATION: G21, G32, G34.
:املقدمة
ي$  كان يتم التأكيد،م2007 ي$ م ووصوال إى أخرها1929 ي$ hمنذ أول أزمة عرفها الاقتصاد العالم
ي ضمان استقرار ٔالاسواق املصرفية واملالية ودفع$ ى أهمية الحوكمةQ?ات عHمجمل ٕالارشادات والتوج
 وتزداد هذﻩ،عجلة التنمية ورفع مستوى ٔالاداء وتخفيض درجة املخاطرة وتجنب مختلف ٔالازمات
ة ٔالاساسية الستقرار النظام املاي والاقتصادي بفضل2ي باعتبارﻩ الرك$ي القطاع املصر$ ٔالاهمية
 لذلك أصبحت، وحركة التجارة الخارجيةh®ارتباطه بالبورصات وأسواق املال وأسواق الصرف ٔالاجن
 سواء تلك املتعلقة،ي مختلف دول العالم مطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات وٕالارشادات$ املصارف
 أو تلك املتعلقة بتنظيم وضبط القطاع،بالحوكمة ومباد´?ا والصادرة عن الهيئات الدولية وٕالاقليمية
 قامت منذ تأسيسها بإصدار عدة اتفاقياتhiي والصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية وال$املصر
ي كل جوانب العمل$  للرقابة وٕالاشراف وترسيخ أسس ٕالافصاح والشفافية¹2?تم جميعها بوضع معايf
 املخاطر وتحقيق السالمة املالية وتجنيب املصارف¹2ي إدارة وتسي$ ى أهمية رأس املالQي اعتمادا ع$املصر
 تم إصدارهاhi والIII  كان آخرها اتفاقية بازل،?دد بقا´?اfي أزمات مالية قد تزعزع استقرارها و$ الوقوع
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بعدما فشل اتفاقية بازل $ IIي كبح جماح ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م وما خلفته من أثار
وخيمة وعميقة $ي القطاع املاي والاقتصادي واملصر$ي الدوي.
وبما أن املصارف ٕالاسالمية أصبحت اليوم فاعل رئي¾½ hال يمكن إهمال دورها $ي النظام املصر$ي
بفضل نموها وانتشارها $ي جميع ٔالاقطار والدول ،فإ[?ا مطالبة اليوم ودون إهمال أحكام ومبادئ
الشريعة ٕالاسالمية بالتطبيق الكامل التفاقية بازل  IIIمثل نظ?f¹2ا التقليدية من أجل كسب مزيد من
الثقة واملصداقية تتجاوز ف¹Âات ٔالازمات وهذا من خالل ال¹Âك 2عQى ٕالافصاح والشفافية ال hiيعت¹Àان
السبيل الوحيد اللذان يسمحان لها بمواصلة انطالق@?ا نحو آفاق جديدة تجعلها البديل الوحيد
ؤالاكيد للمصارف التقليدية.
وتبعا ملا سبق يمكن صياغة ٕالاشكالية التالية:
ما مدى مساهمة اتفاقية بازل $ IIIي تعزيز الحوكمة $ي املصارف ٕالاسالمية ؟
املحور ٔالاول :ماهية الحوكمة
بالرغم من أن جذور الحوكمة تعود لبدايات القرن العشرين إال أن الاهتمام ?Ãا زاد مؤخرا من
خالل إصدار مبادئ لها من قبل عديد املنظمات الدولية وٕالاقليمية وهذا لدورها $ي تحس2ن ٔالاداء
وضمان استقرار ٔالاسواق املالية واملصرفية.
أوال :الجذور التاريخية لحوكمة الشركات
تعود الجذور ٔالاوى للحوكمة إى ٔالازمة املالية لسنة 1929م وظهور "نظرية الوكالة" لألمريكي2ن
"أدولف ب¹2ل" و"جاردي ¹Çمي$ "Çي 1932م ،أين سرعت الثورة الصناعية $ي حدوث انفصال ب2ن امللكية
وٕالادارة ما نتج عنه التشكيك $ي أداء ونزاهة املدراء التنفيذيون $ي ظل نقص الرقابة من قبل املالك،1
ومع مرور السنوات ،طفت فضائح الشركات ٔالامريكية وال hiكانت بسبب فشل الرقابة املالية وانتشار
الفساد املاي وٕالاداري ،مما عجل بإصدار قانون مكافحة ممارسة الفساد سنة 1977م ،2و$ي 1985م
قام املعهد ٔالامريكي للمحاسب2ن القانونی2ن ) (AICPA3بتشكیل لجنة حمایة التنظیمات ٕالاداریة
) (COSO4املعروفة باسم "لجنة تریدواي" لتحديد أسباب سوء تمثيل الوقائع $ي التقارير املالية ،والhi
أكد تقريرها الصادر $ي 1987م عQى وضع حد للتالعبات $ي إعداد القوائم املالية وضرورة ٕالافصاح عن

1
حماد طارق عبد العال" ،حوكمة الشركات ؤالازمة املالية العاملية") ،الدار الجامعية للنشر والتوزيعٕ ،الاسكندرية ،جمهورية مصر
العربية2009 ،م( ،ص.152-151 .
2
عفاف إسحق محمد أبوزر" ،إس¹Âاتيجية مق¹Âحة لتحس2ن فاعلية الحاكمية املؤسسية $ي القطاع املصر$ي ٔالاردني") ،أطروحة مقدمة
للحصول عQى شهادة دكتوراﻩ $ي املحاسبة ،كلية الدراسات ٕالادارية واملالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان،
اململكة ٔالاردنية الهاشمية2006 ،م( ،ص.34 .
3
AICPA: The American Institute of Certified Public Accountants.
4
COSO: The Committee of Sponsoring Organizations.
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مدى فعالية الرقابة الداخلية ،وهو ما يعت ¹Àبداية الاهتمام بحوكمة الشركات ،5كما اهتمت بريطانيا
خالل نفس الف¹Âة بالحوكمة من خالل تشكيل "لجنة الجوانب املالیة لحوكمة الشركات" املعروفة باسم
"لجنة كادبوري" $ي 1991م ،6وال hiصدر تقريرها $ي ديسم1992 ¹Àم بعنوان" :الجوانب املالية لحوكمة
الشركات" الذي أكد عQى دور حوكمة الشركات $ي زيادة ثقة املستثمرين ،7وأصبح لزاما عQى كل
8
الشركات ذكر مدى الÂامها بتوصيات اللجنة $ي تقريرها السنوي.
ونتيجة أزمة جنوب شرق أسيا $ي 1997م ،قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية $ OCED9ي
1999م بوضع تعريف لحوكمة الشركات يتضمن مبادئ غ ¹2ملزمة تساعد عQى تطوير ٔالاطر التشريعية
ال hiتسهل تطبيق حوكمة الشركات ،وهو أول اع¹Âاف دوي بالحوكمة وأهمي@?ا ،10و$ي 2001م مست
الا[?يارات أك ¹Àالشركات العاملية ،أهمها فصيحة شركة الطاقة ٔالامريكية "أنرون  "Enronوال hiتورط
ف?Hا محاسبو ومراجعو حسابات الشركة بتساهلهم مع مجلس ٕالادارة وعدم دقة تقاريرهم املالية ،مما
دفع بالسيناتور "بول ساربانيس" وعضو الكونغرس "مايك أوكسQي" $ي 2002م الق¹Âاح قانون سمh
بقانون "ساربانيس– أوكسQي" والذي أكد عQى أهمية الحوكمة ،11وتبعهم $ي ذلك منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية بمراجعة مبادئ الحوكمة $ي 2004م ،كما تم فرض تطبيق املعاي ¹2املحاسبية
الدولية  IAS-IFRS12عQى جميع الشركات املدرجة $ي البورصة ،كما وضعت لجنة بازل للرقابة املصرفية
13
قواعد حوكمة خاصة باملصارف $ي 1998م وال hiتم تعديلها الحقا.
ثانيا :تعريف حوكمة الشركات
إن إيجاد تعريف موحد لحوكمة الشركات أمر معقد ،حيث تعددت التعاريف حسب التوجهات
القانونية والاقتصادية للباحث2ن ،14وازدادت ٕالاشكالية تعقيدا عند محاولة تعريب املصطلح ٕالانجل2ي
5
د .محمد مصطفﻰ سلیمان" ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد املاي وٕالاداري – دراسة مقارنة") ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع،
ٕالاسكندریة ،جمهورية مصر العربية2006 ،م( ،ص.14 .
6
عفاف اسحق محمد أبوزر ،مرجع سابق ،ص.34 .
7
د .محمد مصطفﻰ سليمان" ،دور حوكمة الشركات $ي معالجة الفساد املاي وٕالاداري – دراسة مقارنة") ،الطبعة الثانية ،الدار
الجامعية للنشر والتوزيعٕ ،الاسكندرية ،جمهورية مصر العربية2009 ،م( ،ص.19 .
ème
8
Frédéric Georgel, «IT Gouvernance : Management stratégique d'un système d'information», (02 Edition, DUNOD,
Paris, FRANCE, 2006), P. 21.
9
OCED: Organization for Economic Co-operation and Development.
10
د .عمر مشهور حديثة الجازي" ،حوكمة الشركات $ي ٔالاردن" ،ص ،02 .بحث تم ٕالاطالع عليه بتاريخ  30أوت 2017م عQى املوقع
التاي:
الرابط
عQى
الÇاعات
لتسوية
ٔالاردني
للمركز
ٕالالك¹Âوني
http://www.jcdr.com/pdf/hawkamat_alsherkat.pdf
11
Frédéric Georgel, Op. Cit., P. 21.
12
International Financial Reporting Standards Committee. / IAS-IFRS: International Accounting Standards
13
شوëي عاشور بورقبة" ،حوكمة املصارف ٕالاسالمية") ،الطبعة ٔالاوى ،العدد الخامس من حوار ٔالاربعاء 1430هـ1431-ه 2009 /م-
2010م ،مركز النشر العلم ،hمركز أبحاث الاقتصاد ٕالاسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية،
1432هـ2011/م( ،ص .ص.87-86 .
14
د .محمد مصطفﻰ سليمان" ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد املاي وٕالاداري  -دراسة مقارنة" ،مرجع سابق ،ص.18 .
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" ،"Corporte Governanceإذ لم يتم وضع مصطلح موحد إال بعد عدة نقاشات ب2ن خ¹Àاء اللغة
العربية ،الاقتصادي2ن ،الباحثون املهتم2ن باملوضوع ،أين استقر مجمع اللغة العربية $ي القاهرة سنة
2003م عQى مصطلح "حوكمة الشركات" ،15ومن ب2ن التعاريف ٔالاك ¹ïتداوال لحوكمة الشركات نجد من
أهمها:
 -1وصف السيد أدريان كادبوري حوكمة الشركات $ي "تقرير كادبوري  "Cadbury Reportالصادر
َُ ُ َ
$ي سنة 1992م حوكمة الشركات بأ[?ا" :النظام الذي تد ُار وتراق ُب به الشركات ،مجالس ٕالادارة
مسؤولة عن حوكمة شركاا وأن دور املساهمن $ي الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس ٕالادارة
ومراجي الحسابات والتأكد من وجود هيكل حوكمة مالئم و$ي مكانه ،وتشمل مسؤوليات املجلس
وضع ٔالاهداف ٕالاساتيجية للشركة ،توف القيادات ال تحقق هذﻩ ٔالاهداف ،وكذا مراقبة العمل
ورفع التقارير للمساهمن خالل فة واليم ،وضرورة الام مجلس ٕالادارة باللوائح والقوانن
16
وعمله ملصلحة املساهمن أعضاء الجمعية العامة".
 -2كما عرف@?ا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عQى أ[?ا" :النظام الذي يوجه ويضبط
أعمال الشركة حيث يصف ويوزع الحقوق والواجبات بن مختلف ٔالاطراف $ي الشركات ،كمجلس
ٕالادارة واملساهمن ،وذوي العالقة ،ويضع القواعد وٕالاجراءات الالزمة التخاذ القرارات الخاصة
17
بشؤون الشركة ،كما يضع ٔالاهداف والاساتيجيات الالزمة لتقييم ومراقبة ٔالاداء".
 -3وعرف@?ا مؤسسة التمويل الدولية  IFC18عQى أ[?ا" :الهياكل والعمليات إلدارة ورقابة
19
الشركات".
20
 -4أما مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية ) (IFSBفقد قدم تعريفا للحوكمـة الشرعية $ي
املؤسسات املالية ٕالاسالمية ضمن املعيار رقم  (IFSB-10) 10بأ[?ا" :مجموعة من التيبات

15

د .محمد مصطفﻰ سليمان" ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس ٕالادارة واملديرين التنفيذي2ن") ،الدار الجامعية للنشر والتوزيع،
ٕالاسكندرية ،جمهورية مصر العربية2008 ،م( ،ص.14 .
16
«Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance», (First published, The Committee on the
Financial Aspects of Corporate Governance, The London Stock Exchange, Burgess Science Press, London, UNITED
KINGDOM, 01 December 1992), P. 14.
17
«OECD Principles of Corporate Governance», (The Organization for Economic Co-operation and Development, OECD
Publications Service, Paris, FRANCE, 2004), P. 11.
18
IFC: The International Finance Corporation.
19
«Corporate Governance Manual», (Second Edition, International Finance Corporation, BACSON, Hanoi, VIETNAM,
October 2010), P. 06.
20
مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية ) (The Islamic Financial Services Boardهو هيئة دولية مقرها كوالاملبور ،بدأت $ي  10مارس
َ
2003م $ي وضع املعاي ¹2الخاصة بعمل الهيئات الرقابية وٕالاشرافية ،ال hiلها مصلحة مباشرة $ي ضمان متانة واستقرار صناعة
َ
الخدمات املالية ٕالاسالمية وتطويرها عQى نحو قوي وشفاف ،من خالل تقديم معاي ¹2جديدة ،أو مالئمة املعاي ¹2الدولية القائمة
بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ٕالاسالمية.
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املؤسساتية والتنظيمية ال تتأكد من خاللها مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية أن هناك
ً
ً
ً 21
إشرافا شرعيا فعـاال ومسـتقال.
ثالثا :مبادئ حوكمة الشركات
$ي [?اية القرن العشرين توالت الا[?يارات $ي املؤسسات املالية والاقتصادية $ي مختلف دول العالم
بسبب تضارب املصالح وفشل أنظمة املكافآت والحوافز $ي تشجيع املس¹2ين وتعزيز نزاه@?م ،مما سرع
$ي تب høحوكمة الشركات والعمل عQى نشر مباد´?ا.
 .1مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :OCED
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مبادئ خاصة بحوكمة الشركات سنة 1999م والhi
أصبحت رك2ة لوضع ٔالاطر التشريعية للحوكمة ألغلب دول العالم بالرغم من كو[?ا غ ¹2ملزمة،
واستجابة للتطورات الاقتصادية واملالية ،وإدراكا ألهمية الحوكمة $ي استقرار ٔالاسواق املالية وتشجيع
الاستثمار ،قامت املنظمة بمراجعة هذﻩ املبادئ بإصدار نسخة معدلة $ي سنة 2004م تحت عنوان:
"مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للحكم املش¹Âك OECD Principles of Corporate
22
."Governance
وبعد ٔالازمة املالية ال hiضربت ٔالاسواق العاملية منتصف 2007م ،وال hiمن أهم أسبا?Ãا الضعف
$ي تطبيق مبادئ الحوكمة خاصة ما تعلق باملكافآت واملخاطرة وممارسات املجالس ،أيد قادة مجموعة
العشرين  G2023خالل اجتماعهم املنعقد يومي  15و 16نوفم2015 ¹Àم $ي مدينة أنطاليا ال¹Âكية قرار
مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مبادئ حوكمة الشركات لسنة 2004م ،24وال hiأطلق
26
عل?Hا "مبادئ  OCED/G20لحوكمة الشركات" ،25وهذﻩ املبادئ ûي:

21

"املبادئ ٕالارشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات ال hiتقدم خدمات مالية إسالمية") ،مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية،
كوالاملبور ،مال2يا ،ديسم2009 ¹Àم( ،ص.03 .
22
"مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للحكم املش¹Âك") ،منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،باريس ،فرنسا2004 ،م( ،ص.
.05
23
تضم مجموعة العشرين :الواليات املتحدة ٔالامريكية ،اليابان ،أملانيا ،فرنسا ،بريطانيا العظم ،üإيطاليا ،كندا ،جنوب إفريقيا،
املكسيكٔ ،الارجنت2ن ،ال¹Àازيل ،الص2ن ،كوريا الجنوبية ،الهند ،اندونيسيا ،اململكة العربية السعودية ،تركيا ،روسيا ،أس¹Âاليا
وٕالاتحاد ٔالاوروبي.
24
جليل طريف" ،مبادئ الـ  OCED/G20للحوكمة"ٕ) ،الاصدار رقم  ،11أخبار ٕالاتحاد ،إتحاد هيئات ٔالاوراق املالية العربية ،دبي،
ٕالامارات العربية املتحدة ،أكتوبر  -نوفم – ¹Àديسم2015 ¹Àم( ،ص.03 .
25
ضمت "مبادئ  OCED/G20لحوكمة الشركات" ستة مبادئ ،حافظت $ي أغل?ýا عQى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
لسنة 2004م ،إال فيما تعلق باملبدأ الثاني الذي تم ضم إليه املبدأ الثالث وإصدار مبدأ ثالث جديد.
26
«G20/OECD Principles of Corporate Governance», (The Organization for Economic Co-operation and Development,
-45.13OECD Publishing, Paris, FRANCE, 2015), P. P.
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املبدأ  -1ضمان ٔالاساس الالزم لتفعيل إطار حوكمة املؤسسات :ينبþي أن يشجع إطار حوكمة
الشركات عQى شفافية وكفاءة ٔالاسواق ،وتخصيص املوارد بكفاءة .وينبþي أن يكون متوافقا مع حكم
27
القانون وأن يدعم ٕالاشراف والتنفيذ الفعال.
املبدأ  -2الحقوق واملعاملة املتكافئة للمساهمن ووظائف امللكية الرئيسية :يجب أن يحم hإطار
حوكمة الشركات املساهم2ن وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم ويجب أن يكفل املعاملة املتكافئة لجميع
املساهم2ن ،ومن بي?م صغار املساهم2ن واملساهم2ن ٔالاجانب .كما ينبþي أن تتاح لكافة املساهم2ن
فرصة الحصول عQى تعويض فعQي $ي حالة ان@?اك حقوقهم.
املبدأ  -3املؤسسات الاستثمارية ،أسواق ٔالاسهم وغهم من الوسطاء :يجب أن يوفر إطار حوكمة
الشركات الحوافز السليمة $ي جميع مراحل سلسلة الاستثمار ،ويسمح ألسواق ٔالاسهم بالعمل بطريقة
تساهم $ي الحوكمة الجيدة للشركات.
املبدأ  -4دور أصحاب املصالح $ي حوكمة املؤسسات :يجب أن يع¹Âف إطار حوكمة الشركات
بحقوق أصحاب املصلحة ال hiينش?ا القانون أو الاتفاقات املتبادلة ،ويعمل عQى تشجع التعاون
النشط ب2ن الشركات وأصحاب املصلحة $ي مجال خلق ال¹ïوة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة
للمشروعات عQى أسس مالية سليمة.
املبدأ ٕ -5الافصاح والشفافية :ينبþي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقق ٕالافصاح الدقيق و$ي
الوقت املالئم عن كافة املسائل الهامة املتعلقة بالشركة ،بما $ي ذلك املركز املاي ؤالاداء ،وحقوق
امللكية وأسلوب ممارسة حوكمة الشركة.
املبدأ  -6مسؤوليات مجلس ٕالادارة :ينبþي أن توفر ممارسات حوكمة الشركات الخطوط ٕالارشادية
ٕالاس¹Âاتيجية لتوجيه الشركة ،وأن تكفل متابعة ٕالادارة التنفيذية من قبل مجلس ٕالادارة وأن تضمن
مساءلة مجلس ٕالادارة تجاﻩ الشركة واملساهم2ن.
 .2مبادئ لجنة بازل للرقابة املصرفية:
$ي سبتم1999 ¹Àم قامت لجنة بازل للرقابة املصرفية بإصدار نشرة تحت عنوان" :تعزيز الحوكمة
املؤسسية للمؤسسات املصرفية "Enhancing corporate governance for banking organizations
لحث املصارف عQى تب høحوكمة فعالة تقوم عQى وجود مستويات مناسبة للمساءلة وفحص ٔالارصدة،
وهو ما أكدت عليه اتفاقية بازل  IIIبفضل مجموعة من ٕالاصالحات املستمدة من ٔالازمة املالية العاملية
ٔالاخ¹2ة ?Ãدف تحس2ن إدارة املخاطر والحوكمة اعتمادا عQى تعزيز الشفافية وٕالافصاح ،كما قامت
اللجنة بتعديل النشرة الصادرة $ي 1999م عQى مرحلت2ن ،أولهما $ي فيفري 2006م أين أخذت بع2ن
الاعتبار حجم املصارف واملخاطر ال hiتواجهها وأصبحت مباد´?ا قابلة للتطبيق ح$ üiي الدول ال hiلم
27

"حوكمة الشركات ،مبادئ الـ  OCED/G20للحوكمة"ٕ) ،الاصدار رقم  ،11أخبار ٕالاتحاد ،إتحاد هيئات ٔالاوراق املالية العربية ،دبي،
ٕالامارات العربية املتحدة ،أكتوبر  -نوفم – ¹Àديسم2015 ¹Àم( ،ص.04 .
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تلÂم باتفاقية بازل  ،28 IIأما الثانية $ي جويلية 2015م تحت عنوان" :املبادئ التوج?Hية للحوكمة
املؤسسية للمصارف  "Guidelines Corporate Governance Principles for Banksوال hiأكدت عQى
29
أهمية إدارة املخاطر والدور الحاسم للحوكمة $ي تحس2ن أداء املصارف ،وهذﻩ املبادئ ûي:
املبدأ  -1املسؤوليات العامة للمجلس :يتحمل مجلس ٕالادارة املسؤولية العامة عن املصرف ،بما
$ي ذلك املوافقة عQى تنفيذ ٔالاهداف ٕالاس¹Âاتيجية للمصرف وإطار الحوكمة وثقافة املؤسسة وٕالاشراف
عQى تنفيذها.
املبدأ  -2مؤهالت املجلس وتكوينه :ينبþي أن يكون أعضاء املجلس مؤهل2ن ،فرديا وجماعيا،
ملناص?ýم .وينبþي أن يفهموا دورهم ٔالاسا½$ hي الرقابة و$ي حوكمة الشركات وأن يكونوا قادرين عQى
ممارسة حكم سليم وموضوي بشأن شؤون املصرف.
املبدأ  -3هيكل املجلس وممارساته :ينبþي للمجلس أن يحدد هياكل وممارسات الحوكمة املناسبة
لعمله ،وأن يضع الوسائل الكفيلة بإتباع هذﻩ املمارسات وأن يستعرضها دوريا من أجل أن يحافظ
عQى فعالي@?ا باستمرار.
املبدأ ٕ -4الادارة العليا :تحت إدارة وإشراف مجلس ٕالادارة ،يتع2ن عQى ٕالادارة العليا أن تقوم
بتنفيذ وإدارة أنشطة املصرف بطريقة تتما½ üمع إس¹Âاتيجية ٔالاعمال ،مدى تقبل املخاطر ،املكافآت
والسياسات ٔالاخرى املعتمدة من قبل مجلس ٕالادارة.
املبدأ  -5حوكمة هياكل املجموعة$ :ي هيكل املجموعة ،يتحمل مجلس إدارة الشركة ٔالام
املسؤولية الكاملة عن املجموعة ويضمن إنشاء وتشغيل إطار حوكمة واضح ومالئم لهيكل وأنشطة
ومخاطر املجموعة وكيانا?fا ،كما يجب عQى مجلس ٕالادارة وٕالادارة العليا معرفة وفهم الهيكل التنظيمh
للمجموعة املصرفية واملخاطر ال hiتشكلها.
املبدأ  -6وظيفة إدارة املخاطر :يجب أن يكون لدى املصارف وظيفة مستقلة وفعالة إلدارة
املخاطر ،تحت إدارة مسؤول تسي ¹2املخاطر ،مع منحه مكانة كافية ،استقاللية ،موارد وإمكانية
الوصول إى مجلس ٕالادارة.
املبدأ  -7تحديد املخاطر ورصدها والتحكم فºا :ينبþي تحديد املخاطر ومراقب@?ا والتحكم ف?Hا
بصفة دورية ومستمرة عQى مستوى املصرف والكيانات الفردية .إن تطور البنية التحتية إلدارة املخاطر
والبنية التحتية للرقابة الداخلية يجب أن يواكب التغ¹2ات ال hiتطرأ عQى مخاطر املصرف ،مظاهر
الخطر الخارجية وعQى املشهد الخار ي للمخاطر واملمارسات الخاصة بالصناعة.

28

«Enhancing corporate governance for banking organizations», (Basel Committee on Banking Supervision, Bank for
International Settlements, Basel, SWITZERLAND, February 2006), P. 02.
29
«Guidelines Corporate Governance Principles for Banks», (Basel Committee on Banking Supervision, Bank for
International Settlements, Basel, SWITZERLAND, July 2015), P. P. 08-31.
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املبدأ  -8الاتصال حول املخاطر :إطار فعال لحوكمة املخاطر يتطلب اتصاال قويا داخل املصرف
حول املخاطر ،سواء عQى مستوى مجمل املنظمة أو من خالل التقارير ال hiترفع إى مجلس ٕالادارة
وٕالادارة العليا.
املبدأ  -9الامتثال :إن مجلس إدارة املصرف مسؤول عن ٕالاشراف عQى تسي ¹2مخاطر الامتثال $ي
املصرف .يجب عQى مجلس ٕالادارة أن ين½ وظيفة الامتثال واملوافقة عQى سياسات وإجراءات املصرف
لتحديد ،تقييم ،مراقبة وإعداد التقارير وتقديم املشورة بشأن مخاطر الامتثال.
املبدأ  -10املراجعة الداخلية :ينبþي أن توفر وظيفة املراجعة الداخلية ضمانا مستقال للمجلس
وأن تدعم مجلس ٕالادارة وٕالادارة العليا $ي تعزيز عملية الحوكمة الفعالة وضمان سالمة املصرف عQى
املدى الطويل.
املبدأ  -11التعويض :ينبþي أن يدعم هيكل املكافآت والحوافز $ي املصرف الحوكمة املؤسسية
السليمة وإدارة املخاطر.
املبدأ ٕ -12الافصاح والشفافية :يجب أن تكون حوكمة املصرف شفافة بشكل كاف ملساهم?Hا،
املودع2ن ،أصحاب املصلحة ٓالاخرين املعني2ن والفاعل2ن $ي السوق.
املبدأ  -13دور املشرفن :يجب عQى املشرف2ن تقديم التوجيه وٕالاشراف عQى الحوكمة املؤسسية
$ي املصارف ،بما $ي ذلك من خالل التقييمات الشاملة والتفاعل املنتظم مع املجالس وٕالادارة العليا.
يجب أيضا أن يجلبوا التحسينات وٕالاجراءات التصحيحية عند الضرورة ،ويجب أن يتقاسموا
املعلومات حول حوكمة الشركات مع املشرف2ن ٓالاخرين.
كما أصدرت لجنة بازل للرقابة املصرفية العديد من أوراق العمل و$ي مواضيع مختلفة ،لكن $ي
جميعها تم ال¹Âك 2عQى أهمية وجود حوكمة فعالة $ي كل منظمة مصرفية ،وتمثلت هذﻩ ٔالاوراق فيما
يQي:
 تعزيز شفافية البنك )سبتم1998 ¹Àم(
 إطار لنظم الرقابة الداخلية $ي املنظمات البنكية )سبتم1998 ¹Àم(
 مبادئ إدارة مخاطر الائتمان )سبتم2000 ¹Àم(
 مبادئ إدارة مخاطر أسعار الفائدة وٕالاشراف عل?Hا )جويلية 2004م(
 املبادئ ٔالاساسية للرقابة املصرفية الفعالة )سبتم2012 ¹Àم(
 .3مبادئ مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية :IFSB
انطالقا من مبادئ الحوكمة الصادرة عن من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية $ي 1999م
واملعدلة $ي 2004م ولجنة بازل للرقابة املصرفية الصادرة $ي فيفري 2006م ،أصدر مجلس الخدمات
املالية ٕالاسالمية مجموعة من املبادئ ٕالارشادية الخاصة باملؤسسات املالية ٕالاسالمية $ي ديسم¹À
2006م بعنوان" :املبادئ ٕالارشادية لضوابط إدارة املؤسسات ال تقتصر ع¾ى تقديم خدمات مالية
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إسالمية عدا مؤسسات التأمن ٕالاسالمية /التكافل وصناديق الاستثمار ٕالاسالمية" ،وال hiيجب عQى
املؤسسات أن تش ¹2ضمن تقاريرها املالية مدى الÂامها ?Ãذﻩ املبادئ ،وإال وجب عل?Hا أن تعطي ً
شرحا
31
ً
كافيا ألسباب عدم الالÂام ?Ãا ،30وهذﻩ املبادئ ûي:
املبدأ  :1يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية أن تضع إطار لسياسة ضوابط إدارة شاملة
تحدد ٔالادوار والوظائف ٕالاس¹Âاتيجية ّ
لكل عنصر من عناصر ضوابط ٕالادارة ،وٓالاليات املعتمدة ملوازنة
مسؤوليات مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية تجاﻩ مختلف أصحاب املصالح.
املبدأ  :2يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوما?fا
املالية وغ ¹2املالية تستو$ي املتطلبات ال hiتنص عل?Hا املعاي ¹2املحاسبية املتعارف عل?Hا ً
دوليا – وتكون
مطابقة ألحكام الشريعة ٕالاسالمية ومباد´?ا – وال hiتسري عQى قطاع الخدمات املالية ٕالاسالمية
وتعتمدها السلطات ٕالاشرافية $ي الدولة املعنية.
املبدأ  :3يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية ٕالاقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار
$ي متابعة أداء استثمارا?fم واملخاطر ذات العالقة ،ووضع الوسائل الكافية لضمان املحافظة عQى هذﻩ
الحقوق وممارس@?ا.
املبدأ  :4يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية اعتماد إس¹Âاتيجية استثمار سليمة تتالءم
مع املخاطر والعوائد املتوقعة ألصحاب حسابات الاستثمار )آخذين $ي الحسبان التمي 2ب2ن أصحاب
حسابات الاستثمار املقيدة واملطلقة( ،باإلضافة إى اعتماد الشفافية $ي دعم أي عوائد.
املبدأ  :5يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية أن تضع آلية مناسبة للحصول عQى ٔالاحكام
الشرعية من املختص2ن ?Ãا ،والالÂام بتطبيق الفتاوى وملراقبة الالÂام بالشريعة $ي جميع نواي منتجا?fا
وعمليا?fا ونشاطا?fا.
املبدأ  :6يجب عQى مؤسسة الخدمات املالية ٕالاسالمية الالÂام بأحكام الشريعة ٕالاسالمية ومباد´?ا
املنصوص عل?Hا $ي قرارات علماء الشريعة للمؤسسة ،وينبþي للمؤسسة أن تعمل عQى نشرها الطالع
الجمهور عل?Hا.
املبدأ  :7يجب عQى مؤسسات الخدمات املالية ٕالاسالمية توف ¹2املعلومات الجوهرية ؤالاساسية حول
حسابات الاستثمار ال hiتديرها ألصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكا$ي و$ي الوقت املناسب.
املحور الثاني :اتفاقية بازل  Iوبازل  IIودورهما $ي إرساء مبادئ الحوكمة
بدأت أك ¹Àالدول $ي العالم ممثلة $ي مجموعة الدول الصناعية العشرة البحث عن آليات لتأم2ن
استقرار القطاع املصر$ي وترسيخ مبادئ الحوكمة فيه ،فكانت أول خطوة لذلك تشكيل لجنة بازل
للرقابة املصرفية.
30

"املبادئ ٕالارشادية لضوابط إدارة املؤسسات ال hiتقتصر عQى تقديم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأم2ن ٕالاسالمية/التكافل
وصناديق الاستثمار ٕالاسالمية") ،مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية ،كوالاملبور ،مال2يا ،ديسم2006 ¹Àم( ،ص.04 .
31
نفس املرجع السابق ،ص .ص.29-06 .
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أوال :نشأة لجنة بازل للرقابة املصرفية وأهم أهدافها:
تشكلت لجنة بازل للرقابة املصرفية $ BCBS32ي 1974م تحت تسمية لجنة ٔالانظمة املصرفية
واملمارسات ٕالاشرافية  CBRSP33مدينة بازل السويسرية من قبل محافظي البنوك املركزية ملجموعة
الدول الصناعية العشرة الك¹Àى  ،G1034برعاية بنك التسويات الدولية وبالتعاون مع السلطات النقدية
لكل من سويسرا ولوكسمبورغ بعد عديد التحديات ال hiواجهت املصارف ٔالامريكية ؤالاوروبية أهمها
أزمة الديون ال hiطالت أغلب الدول النامية وخاصة دول أمريكا الالتينية وال hiعجزت عن تسديد
ديو[?ا ال hiكانت أغل?ýا تمتلكها املصارف ٔالامريكية ؤالاوروبية ،كما عرفت الف¹Âة اضطرابات خط¹2ة $ي
أسواق العمالت سرعت $ي إعالن إفالس بنك ه¹2ستات $ Herstatt Bankي أملانيا والذي كان له عديد
املعامالت مع املصارف ٔالاوروبية ؤالامريكية وهو ما أدى الحقا إى إفالس بنك فرانكل2ن الوطhø
$ Franklin National Bankي الواليات املتحدة ٔالامريكية ،وبذلك َس ُه َل عQى املصارف اليابانية السيطرة
عQى أسواق التمويل الدولية بنسبة وصلت إى  %38متفوقة عQى املصارف ٔالامريكية ؤالاوروبية ،مما
سمح لسبعة مصارف يابانية من أن تكون ضمن قائمة أك ¹Àعشرة مصارف $ي العالم $ي 1988م،35
36
و?fدف هذﻩ اللجنة أساسا إى:
 تقرير حد أدنﻰ لكفاية رأس مال املصارف والعمل عQى تحس2ن ٔالاساليب الفنية للرقابة عQى
أعمال املصارف؛
 تحقيق منافسة عادلة ب2ن املصارف من خالل إزالة كل أشكال املنافسة غ ¹2العادلة الختالف
أسس الرقابة الوطنية عQى رأس املال؛
 تعزيز استقرار املصارف $ي مختلف دول العالم مما يسمح باستقرار ٔالاسواق املالية واملصرفية
الدولية؛
 تسهيل عملية تبادل املعلومات املتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية عQى عمل
املصارف.
ثانيا :اتفاقية بازل  Iوفشلها $ي ضمان استقرار ٔالاسواق املصرفية الدولية
$ي سبيل السي لحماية أموال املودع2ن وتحقيق املنافسة العادلة وتكافؤ الفرص وتعزيز قواعد
ٕالافصاح والشفافية وتحقيق استقرار النظام املاي والرفع من نطاق ٕالاشراف والرقابة $ي دول العالم
خاصة بعد الصعوبات ال hiعرف@?ا املصارف ٔالامريكية ؤالاوروبية ،وبعد سلسلة من الجهود
32

BCBS: The Basel Committee on Banking Supervision
CBRSP: The Committee of Banking Regulations and Supervisory Practices.
34
مجموعة الدول العشرة الك¹Àى ûي :الواليات املتحدة ٔالامريكية ،اليابان ،أملانيا ،بريطانيا العظم ،üفرنسا ،إيطاليا ،كندا ،بلجيكا،
السويد وهولندا.
35
د .سعد سم ¹2مرقس" ،اتفاقية بازل  2وانعكاسها عQى تطوير البنوك املصرية") ،العدد  ،469مجلة املال والتجارة ،نادي التجارة
املصري ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،ماي 2008م( ،ص.16-15 .
36
نفس املرجع السابق ،ص.17-16 .
33
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والاجتماعات ،أقر محافظو املصارف املركزية ٔالاعضاء $ي لجنة بازل للرقابة املصرفية $ي 1988م
اتفاقية بازل  Iوال hiحددوا ف?Hا نسبة لكفاية رأس املال ) (%08وال hiأوصوا بااللÂام التام ?Ãا ب?اية
1992م وعQى ف¹Âة ثالث سنوات تبدأ من 1990م ،وتعرف اتفاقية بازل  Iأيضا بنسبة "كوك
37
."COOKE
 .1الجوانب ٔالاساسية التفاقية بازل  :Iتضمنت اتفاقية بازل  Iعدة جوانب أساسية أهمها ما
يQي:

38

 .1.1معدل كفاية رأس املال :اهتمت اتفاقية بازل  Iبوضع حد أدنﻰ لرؤوس ٔالاموال ال hiيجب عQى
املصارف $ي مختلف دول العالم الاحتفاظ به تتناسب مع املخاطر ال hiتتعرض لها ،ويتم حساب الحد
ٔالادنﻰ لكفاية رأس املال وفق ما يQي:
رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  +رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﳌﺨﺎﻃﺮة

≤ % 08

حيث أن:
أ .الشريحة ٔالاوÃى– رأس املال ٔالاسا :ÅÆوالذي يتكون من رأس املال املدفوع )ٔالاسهم املدفوعة
بالكامل ؤالاسهم املمتازة غ ¹2امل¹Âاكمة( ،الاحتياطات املعلنة وحصة ٔالاقلية )ملكية املصرف $ي رأس مال
املؤسسات التابعة له بنسبة تزيد عن  %50مع توحيد م2اني@?ا مع م2انية املصرف( ،مع استثناء
شهرة املحل وأسهم الخزانة والاستثمارات املتبادلة $ي رؤوس أموال املصارف والاستثمارات $ي املصارف
واملؤسسات املالية التابعة.
ب .الشريحة الثانية  -رأس املال املساند :والذي يتكون من الاحتياطات غ ¹2املعلنة )ال تظهر $ي
البيانات الختامية للمصرف ومقبولة من السلطة الرقابية( ،احتياطات إعادة تقييم ٔالاصول،
مخصصات مكونة ملواجهة مخاطر عامة ،القروض املساندة )سندات محددة ٓالاجل ال يزيد أجلها عن
05سنوات مع خصم  %20من قيم@?ا السنوية وأن ال تزيد نسب@?ا عن  %50من الشريحة ٔالاوى(
وأدوات رأسمالية أخرى )تجمع ب2ن خصائص حقوق املساهم2ن والقروض(.
37

عصام حس høمحمد عبد الحليم أبو زيد" ،إدارة مخاطر البنوك الشاملة $ي إطار معاي ¹2لجنة بازل بالتطبيق عQى الجهاز املصر$ي
املصري") ،السنة الواحدة والخمسون ،العدد  ،02مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة ع2ن الشمس،
القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،جويلية 2009م( ،ص.606 .
38
انظر $ي ذلك:
 حس2ن جواد كاظم ،منذر جبار داغر" ،القطاع املصر$ي $ي العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة املصرفية الدولية  -بازل ،"2)املجلد الثاني ،العدد التاسع ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية وٕالادارية ،كلية ٕالادارة والاقتصاد ،جامعة الكوفة ،محافظة
النجف ،العراق2008 ،م( ،ص.177-176 .
 أ .رقية بوحيضر ،أ .مولود لعرابة" ،واقع تطبيق البنوك ٕالاسالمية ملتطلبات اتفاقية بازل ) ،"2املجلد  ،23العدد  ،02مجلة جامعةامللك عبد العزيز  -الاقتصاد ٕالاسالمي ،مركز أبحاث الاقتصاد ٕالاسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية
السعودية1431 ،هـ2010/م( ،ص .ص.17-15 .
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 .2.1الك ع¾ى املخاطر الائتمانية :عالجت اتفاقية بازل  Iنوع واحد من املخاطر وûي املخاطر
الائتمانية وأهملت جميع املخاطر ٔالاخرى ال hiقد تتعرض لها املصارف ،حيث ركزت عQى قدرت رأس
مال املصارف عQى تغطية املوجودات املوزونة باملخاطر الائتمانية.
 .3.1تقسيم دول العالم حسب أوزان املخاطر الائتمانية :صنفت دول العالم إى مجموعت2نٔ ،الاوى
ذات املخاطر املنخفضة تضم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 39والدول ال hiقامت بعقد
ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدوي مع استبعاد أي دولة تقوم بإعادة جدولة الدين العام الخار ي
ضمن  5سنوات ،أما الثانية ف hذات مخاطر مرتفعة تضم باëي دول العالم.
 .4.1وضع أوزان ترجيحية لدرجة مخاطر ٔالاصول :وضعت اتفاقية بازل  Iأوزان ترجيحية لألصول
حسب مخاطرها إى:
أٔ .الاوزان الجيحية لألصول داخل املانية :قامت اتفاقية بازل  Iبتقسيم ٔالاصول داخل
امل2انية إى خمسة أوزان ،لكل وزن نسبة تتناسب مع املخاطر ال hiيتعرض لها ٔالاصل.
الجدول رقم  :01أوزان ترجيح املخاطر حسب فئات ٔالاصول الواردة $ي املانية
درجة
نوعية ٔالاصول
الخطر
املخاطرة
النقديات ،القروض املمنوحة للحكومات املركزية والقروض بضمانات نقدية وبضمان
ضعيف
أوراق مالية صادرة من الحكومات ،القروض املمنوحة من حكومات وبنوك مركزية $ي
%0
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .OECD
القروض املمنوحة لهيئات القطاع العام املحلية حسب ما يتقرر وطنيا.
% 50 - 0
القروض املمنوحة لبنوك التنمية الدولية وبنوك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
% 20
متوسط
 ،OECDالنقديات رهن التحصيل.
قروض مضمونة برهونات عقارية ويشغلها مالكها.
% 50
 جميع ٔالاصول ٔالاخرى بما ف?Hا القروض التجارية ،القروض املمنوحة للقطاعالخاص ،القروض املمنوحة خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
مرتفع
ويتبقﻰ عQى استحقاقها ما يزيد عن عام ،القروض املمنوحة لشركات قطاع عام
% 100
اقتصادية؛
 مساهمات $ي شركات أخرى  +جميع املوجودات.Source : Torki M. AL-FAWWAZ, Ghazi A. ALRGAIBAT, «Capital Adequacy of
1, International 0the Jordanian Banking Sector for the Period.2000-2013», (Vol. 05, No.
Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Human

39
الدول ٔالاعضاء $ي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هم :الواليات املتحدة ٔالامريكية ،بريطانيا ،أملانيا ،ايطاليا ،كندا ،بلجيكا،
السويد ،هولندا ،سويسرا ،لكسمبورغ ،اس¹Âاليا ،اليونان ،فنلندا ،الدانمارك ،ال¹Àتغال ،النمسا ،اململكة العربية السعودية وتركيا.
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Resource Management Academic Research Society -HRMARS-, PAKISTAN, January 2015), P.
184-185.
ب .وضع معامالت تحويل الالامات العرضية بالنسبة لألصول خارج املانية :حيث وضعت
اتفاقية بازل  Iمعامالت يتم بموج?ýا تحويل الالÂامات العرضية لألصول خارج امل2انية من ائتمان غ¹2
مباشر إى ائتمان مباشر وفق ما يQي:
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻸﺻﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ = ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮﺿﻲ × ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ

ومن ثم üيتم تحويل الائتمان املباشر إى أصل مرجح باملخاطر وهذا باستخدام أوزان املخاطر للبنود
داخل امل2انية.
الجدول رقم  :02معامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج املانية العمومية إÃى داخل املانية
العمومية
الخطر
معامل
طبيعة الالÂامات
التحويل
اتفاقيات إعادة التمويل مد?fا أقل من سنة ،فتح قرض ملدة أقل من سنة،
ضعيف
الÂامات قابلة لإللغاء بدون شروط من طرف البنك $ي كل وقت دون اختيار
%0
مسبق.
سندات مكفولة ،الاعتمادات املستندية املضمونة ببضائع مشحونة.
معتدل
% 20
تسهيالت إلصدار الزبون ألوراق تجارية أو ملواجهة الطوارئ وألغراض محددة
متوسط
مثل الاعتمادات املستندية وخطابات ،التسهيالت والالÂامات ٔالاخرى الhi
% 50
تزيد عن سنة مثل خطوط القرض.
العمليات البديلة عن القروض ،اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع ٔالاصول
مرتفع
ال hiبموج?ýا يتحمل البنك املخاطرة ببقاء ٔالاصول بحوزته ،الشراء ٓالاجل
% 100
لألصول والسندات ؤالاسهم املدفوعة أثما[?ا جزئيا وال hiتمثل الÂاما.
املرجع :صادق مدحت" ،أدوات وتقنیات مصرفیة") ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة،
جمهورية مصر العربية2001 ،م( ،ص.200 .
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 .2تعديل اتفاقية بازل  :Iخضعت اتفاقية بازل $ Iي أفريل 1995م لعدة تعديالت من أجل
تدارك النقائص املسجلة $ي ٕالاصدار ٔالاول واستجابت للمتغ¹2ات الحاصلة $ي ٔالاسواق الدولية وملطالب
40
أغلب املصارف العاملية ،وأهم هذﻩ التعديالت:
 إدراج املخاطر السوقية بعدما كانت الاتفاقية $ي إصدارها ٔالاول تشمل املخاطر الائتمانية
فقط ،وحددت الاتفاقية $ي صور?fا املعدلة طريقت2ن لحساب املخاطر السوقية هما الطريقة املعيارية
وطريقة النماذج الداخلية؛
 إضافة شريحة ثالثة إى رأس املال تخصص فقط لتغطية املخاطر السوقية بما ف?Hا مخاطر
الصرف ٔالاجن® ،hوهذﻩ الشريحة ûي القروض املساندة قص¹2ة ٔالاجل ال يقل تاريخ استحقاقها عن
السنت2ن وتكون $ي حدود  % 250من رأس املال ٔالاسا½.h
وبناءا عQى هذﻩ التعديالت أصبح رأس املال $ي اتفاقية بازل  Iيتكون من ثالثة شرائح مع إضافة
املخاطر السوقية إى املخاطر الائتمانية ،وبذلك أصبح معدل كفاية رأس املال يحسب وفق ما يQي:
رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  +رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ  +دﻳﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ
اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﳌﺨﺎﻃﺮة ) +ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ × (%12.5

≤ % 08

 .3أسباب فشل اتفاقية بازل $ Iي تحقيق استقرار ٔالاسواق املصرفية العاملية
بالرغم من أن اتفاقية بازل  Iتعت ¹Àأول خطوة اتخذ?fا مجموعة الدول الصناعية العشرة من خالل
لجنة بازل للرقابة املصرفية $ي طريق السي لتحقيق سالمة واستقرار ٔالاسواق املالية واملصرفية
الدولية وتعزيز قدرة املصارف عQى مواجهة مختلف املخاطر املصرفية وإرساء أجواء تنافسية عادلة،
ورغم قبولها وتطبيقها من قبل أغلب الدول واملصارف مما سمح لها بتحقيق الرواج والنجاح ،إال أن
العالم واجه من جديد هاجس ٔالازمات بالرغم من تطبيق مبادئ وإرشادات الاتفاقية عQى غرار أزمة
جنوب شرق أسيا )1997م( ،أزمة روسيا )1998م( ،أزمة ال¹Àازيل )1999م( وأزمة ٔالارجنت2ن )2001م(،
41
وهو ما أظهر محدودية الاتفاقية وجعلها عرضت النتقادات حادة تلخصت فيما يQي:
 لم تراي الاتفاقية احتياجات املصارف الصغ¹2ة ،حديثة التأسيس أو املصارف ٕالاسالمية
أل[?ا جاءت لتالءم عمل املصارف التقليدية الك¹Àى التابعة ملجموعة الدول الصناعية العشرة والhi
تعت ¹Àمن أضخم املصارف $ي العالم من حيث ٔالاموال ،التقنيات والخ¹Àات؛
40

Karacadag, Cem et W. Taylor, Michael, «Vers une nouvelle norme bancaire mondiale - Propositions du Comité de
Bâle», (Magazine Finances & Développement, Fond Monétaire International, Washington, ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE,
Décembre 2000), P. 51-53.
41
أ .عمار عريس ،د .مجدوب بحو" ،h½%تعديالت مقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار املاي") ،املجلد الثالث ،العدد  ،01مجلة
البشائر الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي ،¹2جامعة طاهري محمد ،بشار  ،الجزائر ،مارس
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 عالجت اتفاقية بازل $ Iي إصدارها ٔالاول لسنة 1988م املخاطر الائتمانية فقط ،وتم إضافة
املخاطر السوقية $ي ٕالاصدار املعدل $ي 1995م ،وبذلك تكون الاتفاقية قد أهملت عديد املخاطر عQى
غرار املخاطر التشغيلية وال hiقد تواجهها املصارف ويعجز رأس مالها عQى تحملها ويضمن استقرارها
وبقا´?ا؛
 عرف القطاع املصر$ي العالم hتطورات سريعة وابتكارات كب¹2ة مست مختلف املنتجات
والخدمات نتجت ع?ا مخاطر جديدة لم تواك?ýا اتفاقية بازل I؛
 عدم معالجة اتفاقية بازل  Iللمشتقات املالية وال hiمكنت املصارف من التالعب بمتطلبات
كفاية رأس املال وتوريق ٔالاصول ذات املخاطر ونقلها إى خارج امل2انية مما يقلل من حجم القروض
لد'?ا ويسمح لها بالتوسع أك$ ¹ïي منح القروض؛
 قسمت اتفاقية بازل  Iدول العالم إى مجموعت2ن من حيث املخاطر الائتمانية وجعلت أقلهما
خطرا وأحسن تصنيفا الدول الصناعية الك¹Àى ،مما سمح لعديد املصارف $ي هذﻩ الدول من الحصول
عQى تصنيف ائتماني مم ،2وهو ما كان بعيدا عن الواقع ،حيث أن عديد هذﻩ الدول واملصارف تحوز
عQى مخاطر جد عالية؛
 جعلت اتفاقية بازل  Iاملخاطر الائتمانية مرتبطة بالدولة من خالل جعل التصنيف الائتماني
للدولة هو نفسه املمنوح ملصارفها ،رغم أنه من املفروض أن تصنيف املخاطر الائتمانية يكون حسب
العميل؛
 لم تحظﻰ الرقابة ٕالاشرافية باهتمام اتفاقية بازل  ،Iوهو ما جعل السياسات املصرفية
واملالية للمصارف املركزية غ ¹2موحدة وغ ¹2ملزمة خاصة ما تعلق م?ا بتصنيف ٔالاصول وحساب
املخصصات.
ثالثا :اتفاقية بازل  IIوإرساء مبادئ الحوكمة
رغم تطبيق اتفاقية بازل  Iسواء بإصدارها ٔالاول أو املعدل من قبل أغلب املصارف و$ي مختلف
دول العالم ،إال أنه ،ونتيجة للتطورات املصرفية السريعة وظهور منتجات مالية تتسم بالتعقيد
والخطورة ،عرفت ٔالاسواق املالية الدولية عديد الفضائح ؤالازمات ،أهمها فضيحة BARINGS BANK
ال¹Àيطاني سنة 1995م ،أزمة جنوب شرق أسيا سنة 1997م وأزمة روسيا سنة 1998م ،مما عجل
بلجنة بازل للرقابة املصرفية $ي جوان 1999م عQى نشر اق¹Âاحات أولية إلطار جديد لقياس كفاية رأس
املال عرف باتفاقية بازل  ،IIدعت مختلف الهيئات واملختص2ن والفاعل2ن إلثرا´?ا وإبداء ٓالاراء حولها،
و$ي جوان 2004م صدرت الاتفاقية بصور?fا ال?ائية ،عQى أن يتم تطبيقها بشكل تجري® hبداية من [?اية
42
فيفري 2006م وبشكل [?ائي مع بداية 2007م.
42
نبيل حشاد" ،دليلك إى اتفاق بازل  :IIاملضمون ٔ -الاهمية – ٔالابعاد") ،موسوعة بازل ،اتحاد املصارف العربية ،ب¹2وت ،لبنان،
2004م( ،ص.31 .
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43

 .1دعائم اتفاقية بازل  :IIارتكزت اتفاقية بازل  IIعQى ثالثة دعائم رئيسية ûي:
 .1.1الدعامة ٔالاوÃى  -املتطلبات الدنيا لرأس املال :لم تغ ¹2اتفاقية بازل  IIمن نسبة كفاية رأس
املال وال من الشرائح الثالثة املكونة لرأس مال ،إال أن هذا رأس املال يجب أن يرتبط باملخاطر ال hiقد
يتعرض لها املصرف ،لذلك تم إدراج مخاطر التشغيل مع املخاطر الائتمانية والسوقية $ي حساب كفاية
رأس املال ،ومنه أصبح كفاية رأس املال يحسب كما يQي:
رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ  +رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ  +دﻳﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )] +اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  +اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ( [12,5 x

≤ % 08

 .2.1الدعامة الثانية  -املراجعة ٕالاشرافية )الرقابية( :أكدت اتفاقية بازل  IIعQى املراجعة الرقابية
ملجمل املخاطر وذلك لدورها $ي خلق التناسق ب2ن كفاية رأس املال وحجم املخاطر ال hiيواجهها املصرف،
باإلضافة إى ٕالاس¹Âاتجية وٕالاجراءات الداخلية ال hiيتبعها $ي التعامل مع هذﻩ املخاطر ،وقد تضمنت
44
الاتفاقية أربعة مبادئ رئيسية لعملية املراجعة ٕالاشرافية ûي كما يQي:
 يجب أن يكون لدى املصارف إجراءات مناسبة وفعالة لتقييم كفاية رأس مالها مقارنة
بمخاطرها وعQى إس¹Âاتيجية للحفاظ عQى مستوى رأس املال؛
 يجب عQى املشرف2ن مراجعة وتقييم ٕالاس¹Âاتيجيات وٕالاجراءات ال hiتستخدمها املصارف
لتقييم مستوى رأس املال داخليا ،فضال عن قدر?fا عQى مراقبة وضمان الالÂام بنسب رأس املال
التنظيم ،hوإذا لم تر(½ üالسلطات ٕالاشرافية ،ينبþي عل?Hا أن تتخذ التداب ¹2الاح¹Âازية املالئمة؛
 يجب عQى املشرف2ن أن يتوقعوا من املصارف أن تعمل برأس مال أعQى من املعدالت
التنظيمية الدنيا وأن تكون قادرة عQى املطالبة أن تحتفظ برأس مال إضافة إى املبالغ الدنيا املطلوبة؛
 يجب عQى السلطات الرقابية التدخل $ي وقت مبكر لتجنب أن ينخفض رأس املال تحت
املستويات الدنيا املطلوبة أخذين بع2ن الاعتبار خصائص املخاطر لدى مصرف مع2ن؛ ووجوب التنفيذ
الفوري للتداب ¹2التصحيحية إذا لم يتم الحفاظ عQى مستوى رأس املال أو لم يتم استعادته.
 .3.1الدعامة الثالثة  -انضباط السوق :أدرجت اتفاقية بازل  IIانضباط السوق كدعامة ثالثة
لالتفاقية وال hiتمثل حوكمة السوق ?Ãدف تعزيز وتحس2ن مناخ ٕالافصاح والشفافية وإرساء مبادئ
الحوكمة لدى املصارف من خالل توف¹2ها مزيد من املعلومات $ي السوق حول هيكل رأس املال
واملساهم2ن والدائن2ن ومناهج تقييم املخاطر وحجمها والسياسات املحاسبية لتقييم ٔالاصول

43

س-ى فت.ي محمد" ،متطلبات بازل  Iوبازل  IIحول كفایة رأس املال  -دراسة لبعض املصارف العربیة ") ،املجلد  ،30العدد  ،91مجلة
تنمية الرافدين ،كلية ٕالادارة والاقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق2008 ،م( ،ص .ص.271-269 .
44
«International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», (A Revised Framework, Basel Committee
on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, June 2004), P. P. 159-165.
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والالÂامات وتكوين املخصصات ومدى كفاية رأس املال ،وبذلك يمكن مراقبة وإدارة املصرف عQى نحو
45
أك ¹ïفعالية لضمان سالمته وتحقيق الاستقرار املصر$ي $ي املستقبل.
 .4دور اتفاقية بازل $ IIي إرساء الحوكمة وتحقيق السالمة املصرفية:
سعت لجنة بازل للرقابة املصرفية من أجل أن تكون اتفاقية بازل  IIبفضل دعائمها الثالثة إطار
متكامال إلدارة املخاطر املصرفية ورك2ة أساسية الستقرار ٔالاسواق املالية الدولية وضمانا هاما لسالمة
القطاع املصر$ي وسندا إضافيا للمبادئ الدولية إلرساء الحوكمة الرشيدة $ي املصارف ،وهذا من خالل
46
تأكيد الاتفاقية عQى العناصر التالية:
 تحقيق أك ¹Àقدر ممكن من التناسق ب2ن ٔالانظمة التشريعية والنقدية $ي أغلب دول العالم
من أجل ضمان منافسة مصرفية $ي جو من العدالة واملساواة ودون تعارض مع ٔالانظمة السياسية؛
 قدرت رأس املال عQى التغطية الشاملة للمخاطر املتنوعة ال hiتواجه املصارف نتيجة عملياته
وأنشطته املختلفة واملعقدة من خالل إدراج املخاطر التشغيلية ضمن معدل كفاية رأس املال وهو ما
يساهم $ي تعزيز سالمة النظام املصر$ي الدوي؛
 مسؤولية تحديد املخاطر ،قياسها وإدار?fا ûي عQى عاتق املصرف من خالل وضع نظام رقابة
فعال للمخاطر والتحوط لها؛
 إلغاء تصنيف الدول كأساس لتصنيف املخاطر الائتمانية $ي املصارف وتعويضها بأطر موحدة
ُ
وأك ¹ïموضوعية تقوم عQى وضع وتطوير نماذج داخلية أك ¹ïمالئمة للتطبيق تع üøبتصنيف القدرة
الائتمانية للعمالء أو اللجوء إى تصنيفات وكاالت التقييم الدولية املعروفة واملعتمدة عQى أسس
ومعاي ¹2دقيقة ومحددة؛
 وجوب توفر املصارف عQى أنظمة رقابة داخلية متطورة ومواكبة لتغ¹2ات السوق املصرفية
ومتناسبة مع حجم املصرف والبيئة ال hiيعمل ف?Hا وتسمح بالتتبع الدقيق ملستويات رأس املال
والتدخل من أجل تصحيح أي إختالالت؛
 ضرورة عمل املصارف عQى تعزيز وترسيخ مبادئ الحوكمة املصرفية من خالل وضع أنظمة
إفصاح شفافة ،واضحة وبسيطة ومن غ ¹2إهمال أنظمة الرقابة الداخلية تمكن من إعطاء صورة
صحيحة عن البيانات املالية للمصرف ومختلف املخاطر ال hiتواجهه ،مما يسمح بكسب ثقة العمالء
ومختلف الفاعل2ن $ي ٔالاسواق املالية واملصرفية؛

45
حماد طارق عبد العال" ،حوكمة الشركات  -املفاهيم ،املبادئ ،التجارب  -تطبیقات الحوكمة $ي املصارف" ،الدار الجامعیة للنشر
والتوزيع ،جمهورية مصر العربية2005 ،م( ،ص.561 .
46
أ.د .بريش عبد القادر ،أ .زه ¹2غراية" ،مقررات بازل  3ودورها $ي تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار املاي واملصر$ي العالم،"h
)املجلد رقم  ،01العدد  ،01مجلة الاقتصاد واملالية ،مخٔ ¹Àالانظمة املالية واملصرفية ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم
التسي ،¹2جامعة حسيبة بن بوعQي ،الشلف ،الجزائر ،السدا½ٔ hالاول 2015م( ،ص.115 .
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 سالمة النظام املصر$ي الدوي ال تعتمد فقط عQى الالÂام بمعدل كفاية رأس املال وتحديد
املخاطر ومواجه@?ا ،بل هو يعتمد أيضا عQى تضافر مجمل الجهود الدولية للوصول إى تناسق أك$ ¹Àي
تطبيق مجمل بنود اتفاقية بازل  IIوجعلها مرجعا لسن مختلف القوان2ن والتشريعات املالية واملصرفية
ملختلف دول العالم ورك2ة للمصارف لرسم سياسا?fا واس¹Âاتيجيا?fا.
 .5أسباب فشل اتفاقية بازل $ IIي إرساء الحوكمة وتعزيز الاستقرار املصر$ي:
بالرغم من أن لجنة بازل للرقابة املصرفية حاولت استدراك الكث ¹2من النقائص الواردة $ي اتفاقية
بازل  Iمن خالل إصدار اتفاقية بازل  IIخاصة ما تعلق م?ا باملخاطر التشغيلية ،املشتقات املالية،
الرقابة ٕالاشرافية وانضباط السوق ،إال أن الاتفاقية فشلت أيضا $ي تجنب القطاع املصر$ي انعكاسات
أزمة مالية بدأت $ي 2007م $ي الواليات املتحدة ٔالامريكية بسبب الرهن العقاري وانتشرت $ي جميع
ٔالاسواق املالية الدولية و$ي ظرف زم høجد قص ،¹2وتعود أهم أسباب فشل اتفاقية بازل $ IIي إرساء
مبادئ الحوكمة املصرفية وضمان استقرار القطاع املصر$ي خالل ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م
47
إى:
 وسعت الاتفاقية من اهتمامها باملخاطر من خالل إدراج املخاطر التشغيلية ضمن بنودها
رفقت املخاطر الائتمانية والسوقية ،إال أن الاتفاقية أهملت بعض املخاطر ٔالاخرى عQى غرار املخاطر
املرتبطة بعمليات التوريق املعدة وال hiعرفت رواجا وانتشارا كب¹2ا $ي العمل املصر$ي الدوي وكانت من
أهم أسباب ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م؛
 أهملت اتفاقية بازل  IIوضع مبادئ ملعالجة السيولة لدى املصارف سواء عQى املدى القص¹2
أو الطويل ،أين عانت املصارف $ي عز ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م من مشكل نقص سيولة حاد
عجل بإفالس أغل?ýا؛
 اعتماد أغلب املصارف $ي تصنيف مخاطرها الائتمانية عQى وكاالت التصنيف الدولية ال
تخضع مباد´?ا وأسسها ألي رقابة أو تدقيق وال hiأثبتت ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م أن أغلب
هذﻩ التصنيفات كانت غ ¹2واقعية أعدت تحت ضغط الدول الك¹Àى وتحقيقا ملصالح وطنية
وشخصية؛
 عدم اهتمام املصارف بإرساء مبادئ الحوكمة املصرفية ال hiأكدت عليه الاتفاقية من خالل
تنصل أغل?ýا من واجبا?fا فيما تعلق باإلفصاح والشفافية ،وهو ما تجQى $ي عدم دقة وصدق البيانات
املالية املنشورة $ي ٔالاسواق املالية واملصرفية وتحويل ٔالاصول ذات املخاطر إى خارج امل2انية بواسطة
التوريق وتجنب ٕالافصاح ع@?ا ،وهو ما كان من أهم أسباب ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م؛

47

أ .عمار عريس ،د .مجدوب بحو ،h½%مرجع سابق ،ص.113 .
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 مثل نظ?f¹2ا ٔالاوى ،جاءت اتفاقية بازل  IIلخدمة وتعزيز مكانة وقوة املصارف الك¹Àى التابعة
للدول الصناعية املتقدمة دون تلك التابعة للدول النامية أو تلك العاملة وفق أحكام ومبادئ الشريعة
ٕالاسالمية الغراء.
املحور الثالث :اتفاقية بازل  IIIكآلية لتعزيز الحوكمة $ي املصارف ٕالاسالمية
لم تمر أشهر قليلة عن بداية تطبيق اتفاقية بازل  IIح üiأخضعت الاتفاقية ألصعب اختبار ح2ن
وجدت نفسها $ي صيف 2007م $ي مواجهة أعنف أزمة مست ٔالاسواق املالية واملصرفية منذ عديد
السن2ن ،حي?ا أثبتت الاتفاقية قصور بنودها وإرشادا?fا $ي احتواء ٔالازمة ،مما دى لجنة بازل للرقابة
املصرفية العمل عQى إصدار اتفاقية بازل .III
أوال :اتفاقية بازل III
بعد ثبوت فشل وقصور اتفاقية بازل $ IIي إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق استقرار النظام املصر$ي
وتجنيب العالم ٔالازمة املالية لسنة 2007م وال hiضربت أغلب البورصات العاملية وهزت عرش
مؤسسات مالية ومصرفية عريقة وهددت دول بأكملها باإلفالس ،بدأت لجنة بازل للرقابة املصرفية
بالعمل عQى مراجعة وتعديل اتفاقية بازل  IIقبل إصدار اتفاقية بازل .III
 .1تعديل اتفاقية بازل  IIوظهور اتفاقية بازل :III
بعد ظهور البوادر ٔالاوى لألزمة املالية لسنة 2007م ال hiمن أهم أسبا?Ãا عدم كفاية رأس مال
املصارف لدعم وضعية املخاطر واملنتجات املالية املتسمة بالتعقيد وهو ما أدى إى إفالس وا[?يار
املؤسسات املالية واملصرفية و$ي مختلف دول العالم ،ارتأت لجنة بازل للرقابة املصرفية القيام
بمراجعة دقيقة ،عميقة وشاملة التفاقية بازل ?Ã IIدف معرفة مكامن النقص والخلل وإدخال
التعديالت الجوهرية عل?Hا كضرورة مستعجلة لتخفيف حدة ٔالازمة وتعزيز قدرة املصارف عQى املواجهة
والصمود ،هذﻩ التعديالت صدرت بعد اجتماع اللجنة $ي جويلية 2009م ومست باألساس الدعامة
ٔالاوى )املتطلبات الدنيا لرأس املال( والثالثة )انضباط السوق( من الاتفاقية ،وتلخصت أهم هذﻩ
التعديالت فيما يQي:
 تحس2ن نوعية رأس املال وزيادة الاحتياطات مما يعزز قدرة املصارف عQى امتصاص الخسائر
والصدمات خالل ف¹Âات ٔالازمة؛
 تحديد أوزان مخاطر أعQى $ي يخص عمليات إعادة التوريق نتيجة املخاطر الكب¹2ة املرتبطة
?Ãذﻩ املنتجات؛
 تدعيم املشرف2ن عQى املصارف بأدوات أك ¹ïفعالية ملالءمة متطلبات رأس املال بحسب
وضعية املخاطر $ي كل مصرف؛
 زيادة متطلبات ٕالافصاح والشفافية للوصول إى صورة أك ¹ïوضوحا حول القدرة الائتمانية
للمصرف واملخاطر ال hiيواجهها ،خاصة ما تعلق بالتوريق والالÂامات خارج امل2انية.
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إال أن لجنة بازل للرقابة املصرفية كانت مقتنعة $ي محدودية هذﻩ التعديالت وقدر?fا $ي الحد من
أزمات مالية ومصرفية مستقبلية واعت?f¹Àا فقط كخطوات أولية للحد من ٔالازمة املالية لسنة 2007م
يلزم تدعيمها باتفاقية جديدة تحل بالكامل محل اتفاقية بازل  ،IIفنشرت اللجنة $ي ديسم2009 ¹Àم
مق¹Âحات أولية عرفت باتفاقية بازل  IIIتبناها محافظي البنوك املركزية واملسؤول2ن املالي2ن املمثل2ن
لألعضاء الـ  4827للجنة بازل للرقابة املصرفية بتاريخ  12سبتم2010 ¹Àم وصادق عل?Hا زعماء ورؤساء
حكومات دول مجموعة العشرين $ي  12نوفم2010 ¹Àم ،وبذلك أصبح عQى جميع املصارف التقييد
الكامل باتفاقية بازل  IIIقبل بداية سنة 2019م وهذا بداية من [?اية سنة 2012م ،مع وجود محطت2ن
49
للمراجعة $ي 2013م و2015م.
 .2املحاور ٔالاساسية التفاقية بازل :III
50
ترتكز اتفاقية بازل  IIIعQى خمسة محاور أساسية ûي كالتاي:
 .1.2تحسن نوعية وبنية وشفافية قاعدة رأس مال املصارف
ألزمت اتفاقية بازل  IIIاملصارف أن تحتفظ برأس مال عاي الجودة ملقابلة املخاطر ال hiقد تتعرض
لها وٕالابالغ عن مكوناته بصفة شفافة تمكن ٔالاسواق من تقييم ومقارنة نوعيته ب2ن املؤسسات تقييما
سليما ،كما ألزمت الاتفاقية املصارف بـ:
 زيادة رأس مال املصارف املخصص لعمليات التوريق وغ¹2ها من ٔالادوات واملنتجات املركبة
واملعقدة؛

48

ٔالاعضاء الـ  27للجنة بازل للرقابة املصرفية همٔ :الارجنت2ن ،أس¹Âاليا ،بلجيكا ،ال¹Àازيل ،كندا ،الص2ن ،فرنسا ،أملانيا ،هونغ كونغ،
الهند ،اندونيسيا ،إيطاليا ،اليابان ،كوريا الجنوبية ،لكسمبورغ ،املكسيك ،هولندا ،روسيا ،اململكة العربية السعودية ،سنغافورة،
جنوب إفريقيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،بريطانيا العظم üوالواليات املتحدة ٔالامريكية.
49
أ.د .محمد بن بوزيان ،بن حدو فؤاد ،عبد الحق بن عمر" ،البنوك ٕالاسالمية والنظم واملعاي ¹2الاح¹Âازية الجديدة :واقع وآفاق تطبيق
ملقررات بازل") ،مداخلة ضمن املؤتمر العالم hالثامن لالقتصاد والتمويل ٕالاسالمي :النمو املستدام والتنمية ٕالاسالمية الشاملة من
منظور إسالمي ،الدوحة ،دولة قطر ،من  19إى  21ديسم2011 ¹Àم( ،ص.27 .
50
انظر $ي ذلك:
 "اتفاقية بازل الثالثة ) ،"Basel IIIالسلسلة الخامسة ،العدد  ،05نشرية إضاءات مالية ومصرفية ،معهد الدراسات املصرفية ،بنكالكويت املركزي ،الكويت ،دولة الكويت ،ديسم2012 ¹Àم( ،ص.04-03 .
 د .بريش عبد القادر" ،إدارة املخاطر املصرفية وفقا ملقررات بازل  IIو IIIومتطلبات تحقيق الاستقرار املاي واملصر$ي العالم hما بعدٔالازمة املالية العاملية") ،العدد التاسع والعشرون ،مجلة العلوم ٕالانسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،فيفري
2013م( ،ص .ص.40-38 .
 مكرم صادر" ،اتفاقية بازل الثالثة :الصناعة املصرفية العاملية $ي مواجهة الرقابة املصرفية!") ،العدد  ،358مجلة اتحاد املصارفالعربية ،اتحاد املصارف العربية ،ب¹2وت ،لبنان ،سبتم2010 ¹Àم( ،ص.106 .
- «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems», (Basel Committee on Banking
Supervision, Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, December 2010), P. P. 12-21.
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 رفع نسبة كفاية رأس املال إى  %10.5بعدما كانت تقدر بـ $ %08ي اتفاقية بازل  ،IIوهو ما
يفرض عQى املصارف البحث عن رؤوس أموال إضافية تتم 2بالجودة العالية للرفع من رأس مالها
والالÂام بالنسبة املطلوبة؛
 إلغاء الشريحة الثالثة )ديون مساعدة قص¹2ة ٔالاجل( من مكونات رأس املال الصا$ي ،وبذلك
يصبح رأس املال الصا$ي للمصرف يتكون من الشريحة ٔالاوى ممثلة $ي رأس املال ٔالاسا½ٔ) hالاسهم
العادية  +الشريحة ٔالاوى ٕالاضافية( والشريحة الثانية ممثلة $ي رأس املال املساند؛
 رفع نسبة ٔالاسهم العادية )النواة الصلبة( بنسبة إضافية تقدر بـ  %02.5مقارنة مع اتفاقية
بازل  ،IIوبذلك تصل نسب@?ا إى  %04.5من ٔالاصول املرجحة باملخاطر ،كما تم خفض نسبة الشريحة
ٔالاوى ٕالاضافية بمقدار  ،%0.5لتصبح نسبة الشريحة ٔالاوى ٕالاضافية تقدر بـ  ،%1.5وبذلك تصبح
نسبة الشريحة ٔالاوى )رأس املال ٔالاسا½ (hتقدر بـ  %06بعدما كانت تقدر بـ $ %04ي اتفاقية بازل II؛
 فرض رأس مال إضا$ي ألغراض التحوط ومواجهة ٔالازمات ،حيث تم تخصيص ما نسبته
 %02.5من ٔالاصول املرجحة باملخاطر كاحتياطي ملواجهة الخسائر ال hiقد يتحملها املصرف $ي ٔالاوقات
الصعبة ،كما تم تخصيص ما ب2ن  0و %02.5كاحتياطي ملواجهة ٓالاثار السلبية لألزمات وضمان توفر
املصرف عQى السيولة الالزمة ومصادر التمويل املستقرة للوفاء بالÂاماته ،وتعود سلطة تحديد هذﻩ
النسبة إى السلطات الرقابية املحلية.
وبذلك تصبح نسبة كفاية رأس املال تحسب كما يQي:
الجدول رقم  :03متطلبات رأس املال الصا$ي ورأس املال ٕالاضا$ي اتفاقية بازل III
الشريحة ٔالاوى :رأس
املال ٔالاسا½h
ٔالاسهم العادية
الحد ٔالادنﻰ
بازل II
الحد ٔالادنﻰ
رأس مال إضا$ي
للتحوط
بازل  IIIالحد ٔالادنﻰ+رأس
مال إضا$ي للتحوط
رأس مال إضا$ي
ملواجهة ٔالازمات

الشريحة
الثانية:
رأس املال
املساند
الشريحة ٔالاوى
ٕالاضافية
%02
%04.5

رأس املال
الصا$ي
رأس املال
ٔالاسا½h
%02
%01.5

%04
%06

%04
%02

%08
%08

%02.5
%07

%01.5

%08.5

%02

%10.5

%02.5 – 0

Source : Allocution de Jaime Caruana, «Bâle III : vers un système financier plus sûr»,
(l’Intervention du Directeur Général de la Banque des Règlements Internationaux À
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l’occasion de la 3ème Conférence bancaire internationale Santander, Madrid, ESPAGNE, 15
Septembre 2010), P. 08.
 .2.2تغطية مخاطر الجهات املقضة املقابلة
بعدما أهملت اتفاقية بازل  IIعديد املخاطر وال hiكانت من أهم أسباب ٔالازمة املالية لسنة 2007م،
وسعت اتفاقية بازل  IIIمن مفهوم املخاطر وطرق قياسها لتشمل مخاطر السندات وعمليات التوريق
وإعادة التوريق ومخاطر الجهات املق¹Âضة املقابلة ،وال hiيمكن تغطي@?ا عن طريق فرض متطلبات رأس
مال أك ،¹Àكما أج¹Àت اتفاقية بازل  IIIاملصارف القيام باختبارات الضغط باعتبارها أداة رقابية ملعرفة
قدر?fا عQى الصمود $ي وقت ٔالازمات والانكماش.
 .3.2ثالثا :الرافعة املالية
لجأت املصارف قبل ٔالازمة املالية لسنة 2007م إى رفع رافع@?ا املالية عن طريق تخفيض ٔالاوزان
ال¹Âجيحية لتوظيفا?fا معتمدة $ي ذلك عQى أسلوب التقييم الداخQي مما أدى إى ارتفاع نسبة الديون $ي
النظام املصر$ي العالم ،hإال أن انفجار ٔالازمة $ي 2007م أثبت فشل سياسة التقييم الداخQي املعتمدة
$ي أغلب املصارف واملرخصة من قبل اتفاقية بازل  ،IIلذلك أدخلت اتفاقية بازل  IIIنسبة الرافعة
املالية وال hiتمثل نسبة ٔالاصول دون ٔالاخذ بمخاطرها إى الشريحة ٔالاوى من رأس املال عQى أن ال تقل عن
 ،%03وتحسب بالعالقة التالية:
اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻷوﱃ ﻟﺮأس اﳌﺎل
اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ =
إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل أو اﳋﺼﻮم

≤ % 03

 .4.2رابعا :القدرة ع¾ى الصمود وامتصاص الصدمات
أوصت اتفاقية بازل  IIIاملصارف بتطوير أساليب قياس مخصصات الخسائر املحتملة وجعلها أك¹ï
شفافية ،كما حثت املصارف عQى عدم ربط عمليات ٕالاقراض بالكامل بالدورة الاقتصادية وهذا من
خالل تجنب إتباع سياسات إقراض مفرطة $ي مرحلة النمو والازدهار والتقليل م?ا $ي مرحلة الانكماش
وهو ما يطيل الركود الاقتصادي ويعمقه ،لذا يجب عQى املصارف وضع حواجز لرأس املال $ي أوقات
الازدهار يمكن تخفيضها $ي أوقات الانكماش حفاظا عQى استقرار ٔالاسواق املالية واملصرفية ويساعد
عQى تعا$ي الاقتصاد بسرعة أك ¹Àوبصورة أحسن.
 .5.2السيولة Liquidity
اعت¹Àت لجنة بازل للرقابة املصرفية توفر املصارف عQى السيولة الكافية من ٔالامور الضرورية
الستقرار القطاع املاي والتشجع عQى تكافؤ الفرص عQى غرار أهمية الحد ٔالادنﻰ لكفاية رأس املال،
لذلك جاءت اتفاقية بازل  IIIبنسبت2ن للسيولة ،هما:
أ .نسبة تغطية السيولة ):Liquidity Coverage Ratio (LCR
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جاءت اتفاقية بازل  IIIبنسبة تغطية السيولة من أجل تدعيم قدرات املصارف عQى الصمود عQى
املدى القص ¹2و$ي ظروف ضغط شاذة وشديدة ملخاطر السيولة وهذا من خالل حيازة أصول سائلة
عالية الجودة تمك?ا من التغلب عQى أزمة حادة تستمر ملدة  30يوم ،وتقاس بنسبة ٔالاصول ذات
السيولة املرتفعة ال hiيحتفظ ?Ãا املصرف إى حجم  30يوما من تدفقاته النقدية ،ويجب أن ال تقل عن
.%100

51

اﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ=
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل  30ﻳﻮم

≤ % 100

ب .نسبة صا$ي التمويل املستقر ):Net Stable Funding Ratio (NSFR
?fدف اتفاقية بازل  IIIمن إقرار نسبة صا$ي التمويل املستقر إى تقييم أفضل ملخاطر السيولة $ي
جميع بنود امل2انية وتعزيز مرونة املصارف عQى املدى الطويل من خالل توف ¹2حوافز إضافية لها
لتمويل أنشط@?ا من خالل مصادر أك ¹ïاستقرارا هيكليا ،وقد تم تطوير صا$ي نسبة التمويل املستقر،
مع أفق مدته سنة واحدة ،لتوف ¹2هيكل استحقاق قابل لالستمرار لكل من ٔالاصول والخصوم ،وتحسب
بنسبة مصادر التمويل لدى املصرف إى استخدامات هذﻩ املصادر ويجب أن ال تقل عن  ،52%100أي:
اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﻘﺮة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ =
اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ

≤ % 100

 .3مراحل تنفيذ اتفاقية بازل :III
منحت لجنة بازل للرقابة املصرفية مهلة  07سنوات للمصارف تمتد من [?اية 2012م إى بداية
2019م من أجل التطبيق الكامل ملضمون اتفاقية بازل  ،IIIوالجدول التاي يوضح تواريخ التطبيق
التدري-ي ملضمون الاتفاقية:
الجدول رقم  :04تواريخ التطبيق التدريÖي التفاقية بازل III
2019
2018
2017
2016 2015 2014 2013 2012
ٔالاسهم العادية
)النواة
%4.5 %4.5
%4.5
%4.5 %4.5 %04 %3.5 %02
الصلبة(
%1.5 %1.5
%1.5
الشريحة ٔالاوى %1.5 %1.5 %1.5 %01 %02
51

«Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools», (Basel Committee on Banking Supervision,
Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, January 2013), P. 06-07.
52
«Basel III: the net stable funding ratio», (Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements,
Basel, SWITZERLAND, October 2014), P. 02.
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ٕالاضافية
الشريحة
ٔالاوى :رأس
املال ٔالاسا½h
الشريحة
الثانية :رأس
املال املساند
املال
رأس
الصا$ي
نسبة
الاقتطاعات
رأس املال
ٕالاضا$ي
ألغراض
التحوط
ٔالاسهم العادية
 +رأس املال
ٕالاضا$ي
للتحوط
رأس املال
الصا$ي  +رأس
املال ٕالاضا$ي
للتحوط
أدوات رأس
املال الhi
أصبحت غ¹2
مؤهلة للبنود
ٔالاخرى $ي
الشريحة  1و2
الرافعة املالية

%04

%06 %5.5 %4.5

%06

%06

%06

%06

%04

%02 %2.5 %3.5

%02

%02

%02

%02

%08

%08

%08

%08

%08

%08

%08

%08

-

-

%20

%40

%60

%80

%100

%100

-

-

-

-

%0.625

%1.25

%1.875

%2.5

%5.125 %4.5 %04 %3.5

%5.75

%6.375

%07

%02

%08

%08

%08

%10.5 %9.875 %9.125 %8.625 %08

ٕالازالة التدريجية عQى مدة  10سنوات وبداية من سنة 2013م

الرقابة من قبل
السلطات
ٕالاشرافية

ف¹Âة التقييم املوازي:
 1جانفي  1 - 2013جانفي
2017
النشر :اعتبارا من  1جانفي

الدمج $ي
العمود
ٔالاول
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نسبة تغطية
السيولة

بداية
ف¹Âة
املراقبة

2015
إدخال
الحد
ٔالادنﻰ
من
النسبة

إدخال
الحد
بداية
نسبة صا$ي
ٔالادنﻰ
ف¹Âة
التمويل
من
املراقبة
املستقر
النسبة
Source: «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems», (Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements,
Basel, SWITZERLAND, December 2010), P. 69.
ثانيا :اتفاقية بازل  IIIودورها $ي تعزيز استقرار النظام املصر$ي واملاÃي العاملي
لم تكتفي لجنة بازل للرقابة املصرفية الاقتناع بالتعديالت ال hiأدخلت عQى اتفاقية بازل  IIوقامت
بإصدار اتفاقية بازل  IIIوال hiتضمنت عديد ٕالاصالحات ?Ãدف ضمان استقرار ٔالاسواق املالية
53
واملصرفية وتعزيز الحوكمة املصرفية وهذا من خالل:
 فرض متطلبات جديدة لكفاية رأس مال املصارف لجعلها قادرة عQى الاستمرار والبقاء خالل
أوقات الانكماش ؤالازمات وهذا سواء من خالل الرفع من متطلبات رأس املال وجودته أو من خالل
فرض تخصيص احتياطات جديدة تقتطع من ٔالارباح وتخصص للتحوط ومواجهة ٔالازمات بما يسمح
بضمان استقرار السوق املصر$ي خالل ف¹Âتي الانكماش ؤالازمات؛
 تعزيز قدرة املصارف عQى امتصاص مختلف الصدمات من خالل إلزام اتفاقية بازل III
املصارف القيام باختبارات ضغط الطرف املقابل $ي أوقات الازدهار لتقييم قدر?fا عQى مواجهة ٔالاوقات
الصعبة ومعرفة أثرها عQى البيانات املالية للمصرف؛
 تعزيز سيولة املصارف سواء عQى املدى القص ¹2أو الطويل وهذا من خالل فرض اتفاقية بازل
 IIIنسبت2ن لقياس السيولة وهو ما يسمح للمصارف باالحتفاظ بنسبة مالئمة من السيولة تضمن لها
البقاء خالل ٔالازمات وتق?Hا شبح ٕالافالس؛

53

أ .عمار عريس ،د .مجدوب بحو ،h½%مرجع سابق ،ص.114-113 .
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 السي إى تحديد ،قياس ومواجهة مجمل املخاطر بما $ي ذلك مخاطر ٔالاطراف املقابلة،
العقود املشتقة والتوريق وإعادة التوريق ،بفضل الرفع من نسبة وجودة رأس املال بما يسمح
بامتصاص الخسائر وتدعيم صالبة واستقرار املصارف؛
 إدخال اتفاقية بازل  IIIنسبة الرافعة املالية كأحد املتطلبات الضرورية لكبح توسع املصارف
$ي منح القروض والحد من املخاطر املتأتية من ذلك ،حيث كانت املصارف تمنح أوزان ترجيحية صغ¹2ة
لتوظيفا?fا لزيادة أثر الرفع املاي وبذلك التوسع أك$ ¹ïي منح الائتمان ،وهو ما سبب إفالس عدة
مصارف خالل ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م لعدم كفاية رأس املال المتصاص مجمل الخسائر؛
 حث املصارف عQى الرفع من مستويات رأس املال خالل ف¹Âات الازدهار من أجل استخدامها
$ي ف¹Âات الانكماش مما يسهم $ي الحد من تعمق الف¹Âة الانكماشية واستمرارها والتقليل من املخاطر
النظامية وتقلبات الدورة الاقتصادية ،وبذلك ضمان استمرارية القطاع املصر$ي خالل ٔالازمات وعدم
تأث¹2ﻩ عQى القطاع الاقتصادي؛
 التأكيد عQى أهمية مبادئ الحوكمة املصرفية من خالل تعزيز ٕالافصاح والشفافية $ي مجمل
البيانات املالية واملوجهة ملختلف ٔالاطراف والفاعل2ن $ي ٔالاسواق املالية واملصرفية عQى مستوى العالم
مما يضمن اتخاذ قرارات عQى أسس صحيحة ومتينة.
ثالثا :اتفاقية بازل  IIIودورها $ي تعزيز الحوكمة $ي املصارف ٕالاسالمية
$ي وقت كانت املصارف العاملية ت@?اوى ويتواى إفالسها نتيجة ٔالازمة املالية العاملية لسنة 2007م،
كانت املصارف ٕالاسالمية تس ¹2بخطﻰ ثابتة نحو تحص2ن نفسها من تداعيات هذﻩ ٔالازمة وتعزيز مكان@?ا
$ي مختلف ٔالاسواق ٕالاقليمية والدولية معتمدة $ي ذلك عQى تحريم الربا ومبادئ الحوكمة الرشيدة
املستمدة من أحكام الشريعة ٕالاسالمية وال hiتدعو $ي مجملها إى الفصل ب2ن امللكية وٕالادارة بعقد
وكالة ،الوفاء بالعقود ،حفظ ٔالامانة وإتقان العمل ،تجنب تضارب املصالح والغش والتدليس والرشوة
وأهمية املساءلة والرقابة املالية وٕالادارية ،والû hiي كلها مرادفات إى مكارم ٔالاخالق ال hiأكد عل?Hا
ٕالاسالم ،لذلك لم تكن اتفاقية بازل  IIIبالنسبة للمصارف ٕالاسالمية أساسا لبقا´?ا واستمرارها
ول¹Âسيخ مبادئ الحوكمة املصرفية ف?Hا ،بل اعت¹Àت سندا ٌيمك?ا من تدعيم مصداقي@?ا عQى املستوى
ً
الدوي وأداة لتعزيز جودة ٔالاداء الرقابي ف?Hا وآلية لتعزيز حوكم@?ا املصرفيةٔ ،الامر الذي يجعلها شريكا
ً
ً
ً
محليا وعامليا مقبوال $ي ظل عالم مQيء باألزمات املالية ال?f hiدد استقرار النظام املصر$ي ،لذلك فإن
54
الÂام املصارف ٕالاسالمية بمضمون اتفاقية بازل  IIIيعزز الحوكمة لد'?ا من خالل املحاور التالية:
 .1التقيد بمتطلبات كفاية رأس املال يضمن لشركاء املصرف ٕالاسالمي واملتعامل2ن معه فعالية
سياساته $ي إدارة رأس ماله؛
54

أ.د .بريش عبد القادر ،أ .زه ¹2غراية ،مرجع سابق ،ص.115 .
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 .2التخفيف من املخاطر السوقية والتشغيلية ع ¹Àوضع معاي ¹2متينة تؤمن معامالت املصرف
وتضمن عدم خوضه $ي مشاريع غ ¹2مدروسة قد تعود عليه بالخسائر؛
 .3التقييد باملعايٕ ¹2الاشرافية ال hiمن شأ[?ا ضمان تنفيذ سياسات املصرف بكل مرونة من دون
تعقيد ما يحد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق املعاي¹2؛
 .4الÂام املصارف ٕالاسالمية بتطبيق معظم القرارات وٕالارشادات الدولية ال hiتخص وتنظم
مجال العمل املصر$ي بما ف?Hا اتفاقية بازل  IIIيجعلها أك ¹ïقدرة عQى الانتشار العالم hويضمن معامال?fا
مع املصارف ٔالاجنبية ويمك?ا من تطبيق كل ما هو جديد $ي عالم الص¹2فة؛
ً
 .5تطبيق اتفاقية بازل  IIIيعطي املصارف ٕالاسالمية حافزا لتحس2ن أساليب إدارة املخاطر لد'?ا
من خالل تعزيز ٕالافصاح والشفافية وتوف ¹2املعلومات الكافية والشاملة $ي الوقت املناسب لكل
ً
املهتم2ن بشؤون القطاع املصر$ي ٕالاسالمئ ،الامر الذي يخلق نوعا من التحدي لدى قطاع املصارف
ٕالاسالمية.
الخاتمة:
أصبحت اليوم املصارف ٕالاسالمية جزء من القطاع املصر$ي الدوي بفضل وجودها $ي مختلف
ٔالاسواق املصرفية باختالف قواني?ا وتشريعا?fا والÂامها التام بتطبيق مختلف التوج?Hات وٕالارشادات
والاتفاقيات الصادرة عن الهيئات واملنظمات الدولية وٕالاقليمية املتخصصة $ي القطاع املصر$ي واملاي
وال hiركزت $ي أغل?ýا عQى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة كأساس ل¹Âسيخ وتعزيز ٕالافصاح والشفافية $ي
مختلف املمارسات اليومية للمصارف ،ومن أهم هذﻩ ٕالاصدارات نجد اتفاقية بازل  IIIالصادرة عن
لجنة بازل للرقابة املصرفية وال hiجاءت بعد أزمة مالية عاصفة ضربت أغلب دول العالم $ي 2007م
وأتت عQى أقوى املصارف الدولية وأعظمها وفشلت اتفاقية بازل $ IIي التصدي لها وضمان استقرار
القطاع املصر$ي.
ومن خالل هذﻩ الورقة ،تم التوصل إى النتائج التالية:
 فرضت مختلف الهيئات واملنظمات الدولية وٕالاقليمية عQى املصارف تطبيق مبادئ الحوكمة
?Ãدف تعزيز أداء ونزاهة املدراء التنفيذيون والحد من التالعب $ي القوائم املالية وانتشار الفساد املاي
وٕالاداري ،وال hiتعت ¹Àمن أهم أسباب ٔالازمات املالية؛
 كانت اتفاقيات بازل والصادرة عن لجنة بازل للرقابة املصرفية غ ¹2ملزمة التطبيق من قبل
املصارف ،بل اعت¹Àت كمقررات إرشادية تساهم $ي استقرار ٔالاسواق املصرفية ولكل دولة الحرية $ي
فرضها من عدمه عQى املصارف العاملة عQى ترا?Ãا ،إال أن تطور القطاع املصر$ي وتكرر ٔالازمات جعل
من هذﻩ الاتفاقيات مؤخرا واجبة التطبيق و$ي مختلف دول العالم؛
 ?fدف لجنة بازل للرقابة املصرفية من خالل إصدار كل اتفاقيات بازل والتعديالت ال hiطرأت
عل?Hا كانت بعد حدوث أزمات مالية عنيفة هددت با[?يار أنظمة مصرفية ومالية واقتصادية بالكامل؛
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 تعت ¹Àالتعديالت ال hiأدخلت عQى اتفاقية بازل  IIوصدور بازل  IIIنقطة تحول هامة $ي مجال
ضمان استقرار ٔالاسواق املصرفية الدولية و$ي تحديد ،قياس وإدارة مختلف املخاطر ال hiتع¹Âض عمل
املصارف؛
 عالجت اتفاقية بازل  IIIعديد ٔالامور وال hiأهمل@?ا اتفاقية بازل  Iوبازل  ،IIعQى غرار مخاطر
التوريق وإعادة التوريق واملنتجات املشتقة والسيولة ،كما فرضت الاتفاقية نسبة للرافعة املالية
وتخصيص احتياطات جديدة للتحوط ومواجهة ٔالازمات؛
 إضافة إى استقرار القطاع املصر$ي?f ،دف اتفاقيات بازل خاصة الثالثة م?ا إى ترسيخ
وتعزيز مبادئ الحوكمة من خالل التأكيد عQى دور ٕالافصاح والشفافية $ي إعطاء صورة صحيحة
وصادقة عن املصرف؛
 تعتمد املصارف ٕالاسالمية $ي عملها اليومي عQى الحوكمة الشرعية ال hiأساسها أحكام
ومبادئ الشريعة ٕالاسالمية وال hiتتجاوز بصرام@?ا وانضباطها املبادئ والتوج?Hات الصادرة عن مختلف
الهيئات واملنظمات الدولية وٕالاقليمية ،لذلك فإن الÂام املصارف ٕالاسالمية بتطبيق اتفاقية بازل III
يعت ¹Àآلية لتعزيز الحوكمة $ي عملها ورك2ة أساسية لدعم الثقة واملصداقية $ي أسسها ومباد´?ا
والسماح لها بولوج مختلف الدول وكسب مزيد من العمالء.
املراجع:
اللغة العربية:
.I
 د .بريش عبد القادر" ،إدارة املخاطر املصرفية وفقا ملقررات بازل  IIو IIIومتطلبات تحقيق
الاستقرار املاي واملصر$ي العالم hما بعد ٔالازمة املالية العاملية" ،العدد التاسع والعشرون ،مجلة العلوم
ٕالانسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،فيفري 2013م.
 أ.د .بريش عبد القادر ،أ .زه ¹2غراية" ،مقررات بازل  3ودورها $ي تحقيق مبادئ الحوكمة
وتعزيز الاستقرار املاي واملصر$ي العالم ،"hاملجلد رقم  ،01العدد  ،01مجلة الاقتصاد واملالية ،مخ¹À
ٔالانظمة املالية واملصرفية ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي ،¹2جامعة حسيبة بن
بوعQي ،الشلف ،الجزائر ،السدا½ٔ hالاول 2015م.
 جليل طريف" ،مبادئ الـ  OCED/G20للحوكمة"ٕ ،الاصدار رقم  ،11أخبار ٕالاتحاد ،إتحاد
هيئات ٔالاوراق املالية العربية ،دبيٕ ،الامارات العربية املتحدة ،أكتوبر  -نوفم – ¹Àديسم2015 ¹Àم.
 حس2ن جواد كاظم ،منذر جبار داغر" ،القطاع املصر$ي $ي العراق ومعوقات التكيف مع معيار
الرقابة املصرفية الدولية  -بازل  ،"2املجلد الثاني ،العدد التاسع ،مجلة الغري للعلوم الاقتصادية
وٕالادارية ،كلية ٕالادارة والاقتصاد ،جامعة الكوفة ،محافظة النجف ،العراق2008 ،م.
 حماد طارق عبد العال" ،حوكمة الشركات  -املفاهيم ،املبادئ ،التجارب  -تطبیقات الحوكمة
$ي املصارف" ،الدار الجامعیة للنشر والتوزيع ،جمهورية مصر العربية2005 ،م.
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 حماد طارق عبد العال" ،حوكمة الشركات ؤالازمة املالية العاملية" ،الدار الجامعية للنشر
والتوزيعٕ ،الاسكندرية ،جمهورية مصر العربية2009 ،م.
 أ .رقية بوحيضر ،أ .مولود لعرابة" ،واقع تطبيق البنوك ٕالاسالمية ملتطلبات اتفاقية بازل ،"2
املجلد  ،23العدد  ،02مجلة جامعة امللك عبد العزيز  -الاقتصاد ٕالاسالمي ،مركز أبحاث الاقتصاد
ٕالاسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية1431 ،هـ2010/م.
 س-ى فت.ي محمد" ،متطلبات بازل  Iوبازل  IIحول كفایة رأس املال  -دراسة لبعض املصارف
العربیة " ،املجلد  ،30العدد  ،91مجلة تنمية الرافدين ،كلية ٕالادارة والاقتصاد ،جامعة املوصل،
العراق2008 ،م.
 د .سعد سم ¹2مرقس" ،اتفاقية بازل  2وانعكاسها عQى تطوير البنوك املصرية" ،العدد ،469
مجلة املال والتجارة ،نادي التجارة املصري ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،ماي 2008م.
 شوëي عاشور بورقبة" ،حوكمة املصارف ٕالاسالمية" ،الطبعة ٔالاوى ،العدد الخامس من حوار
ٔالاربعاء 1430هـ1431-ه 2009 /م2010-م ،مركز النشر العلم ،hمركز أبحاث الاقتصاد ٕالاسالمي،
جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية1432 ،هـ2011/م.
 عصام حس høمحمد عبد الحليم أبو زيد" ،إدارة مخاطر البنوك الشاملة $ي إطار معاي ¹2لجنة
بازل بالتطبيق عQى الجهاز املصر$ي املصري" ،السنة الواحدة والخمسون ،العدد  ،02مجلة العلوم
القانونية والاقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة ع2ن الشمس ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،جويلية
2009م.
 عفاف إسحق محمد أبوزر" ،إس¹Âاتيجية مق¹Âحة لتحس2ن فاعلية الحاكمية املؤسسية $ي
القطاع املصر$ي ٔالاردني" ،أطروحة مقدمة للحصول عQى شهادة دكتوراﻩ $ي املحاسبة ،كلية الدراسات
ٕالادارية واملالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،اململكة ٔالاردنية الهاشمية،
2006م.
 أ .عمار عريس ،د .مجدوب بحو" ،h½%تعديالت مقررات لجنة بازل وتحقيق الاستقرار املاي"،
املجلد الثالث ،العدد  ،01مجلة البشائر الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم
التسي ،¹2جامعة طاهري محمد ،بشار  ،الجزائر ،مارس 2017م.
 د .عمر مشهور حديثة الجازي" ،حوكمة الشركات $ي ٔالاردن" ،ص ،02 .بحث تم ٕالاطالع عليه
بتاريخ  30أوت 2017م عQى املوقع ٕالالك¹Âوني للمركز ٔالاردني لتسوية الÇاعات عQى الرابط التاي:
http://www.jcdr.com/pdf/hawkamat_alsherkat.pdf
 أ.د .محمد بن بوزيان ،بن حدو فؤاد ،عبد الحق بن عمر" ،البنوك ٕالاسالمية والنظم واملعاي¹2
الاح¹Âازية الجديدة :واقع وآفاق تطبيق ملقررات بازل" ،مداخلة ضمن املؤتمر العالم hالثامن لالقتصاد
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والتمويل ٕالاسالمي :النمو املستدام والتنمية ٕالاسالمية الشاملة من منظور إسالمي ،الدوحة ،دولة قطر،
من  19إى  21ديسم2011 ¹Àم.
 د .محمد مصطفﻰ سلیمان" ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد املاي وٕالاداري – دراسة
مقارنة" ،الدار الجامعية للنشر والتوزيعٕ ،الاسكندریة ،جمهورية مصر العربية2006 ،م.
 د .محمد مصطفﻰ سليمان" ،دور حوكمة الشركات $ي معالجة الفساد املاي وٕالاداري – دراسة
مقارنة" ،الطبعة الثانية ،الدار الجامعية للنشر والتوزيعٕ ،الاسكندرية ،جمهورية مصر العربية2009 ،م.
 د .محمد مصطفﻰ سليمان" ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس ٕالادارة واملديرين
التنفيذي2ن" ،الدار الجامعية للنشر والتوزيعٕ ،الاسكندرية ،جمهورية مصر العربية2008 ،م.
 مكرم صادر" ،اتفاقية بازل الثالثة :الصناعة املصرفية العاملية $ي مواجهة الرقابة
املصرفية!" ،العدد  ،358مجلة اتحاد املصارف العربية ،اتحاد املصارف العربية ،ب¹2وت ،لبنان،
سبتم2010 ¹Àم.
 نبيل حشاد" ،دليلك إى اتفاق بازل  :IIاملضمون ٔ -الاهمية – ٔالابعاد" ،موسوعة بازل ،اتحاد
املصارف العربية ،ب¹2وت ،لبنان2004 ،م.
 "اتفاقية بازل الثالثة  ،"Basel IIIالسلسلة الخامسة ،العدد  ،05نشرية إضاءات مالية
ومصرفية ،معهد الدراسات املصرفية ،بنك الكويت املركزي ،الكويت ،دولة الكويت ،ديسم2012 ¹Àم.
 "حوكمة الشركات ،مبادئ الـ  OCED/G20للحوكمة"ٕ ،الاصدار رقم  ،11أخبار ٕالاتحاد ،إتحاد
هيئات ٔالاوراق املالية العربية ،دبيٕ ،الامارات العربية املتحدة ،أكتوبر  -نوفم – ¹Àديسم2015 ¹Àم.
 "مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للحكم املش¹Âك" ،منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية ،باريس ،فرنسا2004 ،م.
 "املبادئ ٕالارشادية لضوابط إدارة املؤسسات ال hiتقتصر عQى تقديم خدمات مالية إسالمية
عدا مؤسسات التأم2ن ٕالاسالمية/التكافل وصناديق الاستثمار ٕالاسالمية" ،مجلس الخدمات املالية
ٕالاسالمية ،كوالاملبور ،مال2يا ،ديسم2006 ¹Àم.
 "املبادئ ٕالارشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات ال hiتقدم خدمات مالية إسالمية"،
مجلس الخدمات املالية ٕالاسالمية ،كوالاملبور ،مال2يا ،ديسم2009 ¹Àم.
اللغة ٔالاجنبية:
.II
 Frédéric Georgel, «IT Gouvernance : Management stratégique d'un système
d'information», 02ème Edition, DUNOD, Paris, FRANCE, 2006.
 Karacadag, Cem et W. Taylor, Michael, «Vers une nouvelle norme bancaire
mondiale - Propositions du Comité de Bâle», Magazine Finances & Développement, Fond
Monétaire International, Washington, ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, Décembre 2000.

123

2018 -19: العدد02 املجلد

مجلة الاقتصاد الجديد

 «Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance», First
published, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The London
Stock Exchange, Burgess Science Press, London, UNITED KINGDOM, 01 December 1992.
 «OECD Principles of Corporate Governance», The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD Publications Service, Paris, FRANCE, 2004.
 «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», A
Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International
Settlements, Basel, SWITZERLAND, June 2004.
 «Enhancing corporate governance for banking organizations», Basel Committee on
Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, February
2006.
 «Corporate Governance Manual», Second Edition, International Finance
Corporation, BACSON, Hanoi, VIETNAM, October 2010.
 «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems», Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements,
Basel, SWITZERLAND, December 2010.
 «Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools», Basel
Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel,
SWITZERLAND, January 2013.
 «Basel III: the net stable funding ratio», Basel Committee on Banking Supervision,
Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, October 2014.
 «Guidelines Corporate Governance Principles for Banks», Basel Committee on
Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basel, SWITZERLAND, July 2015.
 «G20/OECD Principles of Corporate Governance», The Organization for Economic
Co-operation and Development, OECD Publishing, Paris, FRANCE, 2015.

124

