أثر كفاية رأس املال يف ربحية البنوك اإلسالمية ،دراسة قياسية على
أكرب البنوك اإلسالمية من حيث حجم األرباح خالل الفرتة– 2011 :

2015

أ.د سليمان ناصر *
يونس مونة **

الـمستخلص
سعت جلنة بازل الدولية منذ حوايل أربعة عقود من الزمن إىل وضع معيار دويل لكفاية رأس
املال ،يقيس مدى حجم التغطية الذي توفره األموال اخلاصة للبنك ألموال املودعني ومحايتها،
بإجياد عالقة بني رأمسال البنك من جهة وأصوله وتعهداته من جهة أخرى ،وسعت اللجنة إىل
تطوير هذا املعيار باستمرار مع تطور علم إدارة املخاطر ،لذلك سعت البنوك املركزية يف خمتلف
دول العامل إىل إلزام البنوك اليت حتت رقابتها إىل تطبيق هذا املعيار ،فكانت البنوك اإلسالمية
كغريها من البنوك ملزمة بتطبيقه .سعى هذا البحث إىل دراسة التأثري بني كفاية رأس املال
ونسب الرحبية أو املردودية يف البنوك اإلسالمية ،وذلك من خالل دراسة قياسية على أكرب البنوك
اإلسالمية يف العامل من حيث حجم األرباح ( 15بنك إسالمي من بني  25مؤسسة مالية إسالمية
حسب توفر املعلومات) خالل الفرتة ،2015 – 2011 :ولدراسة التأثري بني املتغريات مت استخدام
تبي لنا أن هناك
منوذجني الحندار خطي بسيط ،باالستعانة بالربنامج اإلحصائي  .Eviews7وقد ّ
عالقة تأثري إجيابية ،وتناسب طردي مباشر ،إذ كلما حاول البنك اإلسالمي الرفع من نسبة كفاية
رأس املال كلما أدى ذلك إىل زيادة مؤشرات الرحبية متمثلة يف العائد على حقوق امللكية ROE
والعائد على األصول  .ROAلكن ومبا أن معيار بازل ُوضع أساساً للبنوك التقليدية ،ومبا أن هناك
معيار وضعه جملس اخلدمات املالية اإلسالمية  IFSBمباليزيا حلساب كفاية رأس املال يف البنوك
اإلسالمية بتطويع معيار بازل مع طبيعة عمل البنوك اإلسالمية ،فإن البحث يوصي بتطبيق هذا
املعيار ألن ذلك من شأنه أن يرفع أكثر من مردودية البنك اإلسالمي.

*جامعة ورقلة ،اجلزائر.
**جامعة أدرار ،اجلزائر.
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The Effect of Capital Adequacy on the Profits of
Islamic Banks
A Quantitative Study of the Largest Islamic Banks in Terms of Profits during the Period 2011-2015

Abstract
For the last four decades, the Basel Committee on Banking Supervision has
worked to establish an international standard for capital adequacy that measures
the amount of coverage and protection provided by the banks’ equity for the depositors’ money. This is by establishing a relationship between the bank’s capital
on the one hand and its assets and liabilities on the other hand. The Committee has
continued to upgrade the standard in line with developments in the knowledge of
risk management. Central banks throughout the world have compelled the banks
under their supervision, including Islamic banks, to apply this standard. This research aims to study the effective relationship between capital adequacy and profitability ratios of Islamic banks through an empirical study. It uses a sample of
the world’s largest Islamic banks in terms of profits (15 of 25 Islamic financial
institutions according to the availability of the profit data) during the period 2011 2015. To investigate the effect of the independent variables on the dependent ones,
two simple linear regression models are used, employing the statistical program
Eviews 7. The results show a positive correlation; whenever an Islamic bank tried
to raise the capital adequacy ratio the profitability indicators represented by ROE
.(return on equity) and ROA (return on assets) also increased
However, the Basel standard was established for conventional banks, and the IFSB
in Malaysia has developed a standard especially for calculating capital adequacy
for Islamic banks by adapting the Basel standard to the nature of Islamic banks’
business. Therefore, the research recommends the application of this standard because it would further increase the profitability of Islamic banks.
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يعد موضوع كفاية رأس املال من املواضيع املهمة اليت شغلت خرباء البنوك
خالل الثلث األخري من القرن العشرين ،وذلك ألمهيتها يف احلفاظ على السالمة
املالية للبنك وملا متثله تلك الكفاية من تغطية ألموال املودعني؛ لذلك سعت اهليئات
الدولية وعلى رأسها جلنة بازل إىل إجياد معايري عاملية لقياسها ومراقبتها ،كما سعت
إىل حتديثها وتطويرها باستمرار ،ما أنتج لدينا اتفاقيات بازل  1و  2و .3
فإذا كانت اهليئات الرقابية يف كل دول العامل ممثلة يف البنوك املركزية تسعى
إىل تطبيق هذه املعايري حفاظاً على بنوكها وعلى أنظمتها املصرفية من خالل
إصدار قوانني وتنظيمات ملزمة ،فإن البنوك اإلسالمية حبكم توسعها وانتشارها يف
العديد من البلدان اإلسالمية وحىت غري اإلسالمية أضحت جزءاً مهما من تلك
األنظمة ،وبالتايل فهي ملزمة بتطبيق تلك املعايري.
إال أن طبيعة هذه املعايري الدولية واليت ُوضعت خصيصاً للبنوك التقليدية ،تطرح
تساؤالت عن جدوى تطبيقها يف البنوك اإلسالمية بالصيغة اليت وردت هبا ،مع أن
البنوك اإلسالمية ال ختتلف عن البنوك التقليدية يف صغر حجم رأمساهلا وبالتايل
ضرورة وضع حد أدىن له ،وإمنا ختتلف األوىل عن الثانية يف حجم التغطية املطلوب
من الرأمسال ألموال املودعني ،ذلك ألن معظم ودائع البنك اإلسالمي يتلقاها على
سبيل املضاربة أي املشاركة يف الربح واخلسارة ،وليس على سبيل ضمان أصلها
وفوائدها ،لذلك كان لزاماً على اهليئات الداعمة للبنوك اإلسالمية وضع معايري
خاصة هبا يف هذا اجملال ،وهو ما سعى إليه وقام به بالفعل جملس اخلدمات املالية
اإلسالمية  IFSBمباليزيا.
مشكلة البحث
مبا أن البنك اإلسالمي مؤسسة مالية تسعى إىل حتقيق الربح مثل بقية املؤسسات
املالية ،فهل التقيد مبعيار كفاية رأس املال –ولو بصيغته الواردة يف معايري بازل-
والسعي إىل رفع نسبته سيؤدي بالضرورة إىل زيادة رحبية البنك؟ ذلك ما سنحاول
اإلجابة عنه من خالل هذا البحث.
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منهجية البحث
يسعى البحث من خالل جزئه النظري إىل إبراز خمتلف املفاهيم املتعلقة بكفاية
رأس املال ،وكذا تطوراهتا سواء قبل إنشاء جلنة بازل ،أو بعد إنشاء تلك اللجنة
ووضع معيار عاملي لكفاية رأس املال وتطويره باستمرار من خالل التعديالت اليت
أُدخلت عليه.
أما يف اجلزء التطبيقي ،فالبحث حياول من خالل دراسة تطبيقية على أكرب
البنوك اإلسالمية يف العامل (من حيث حجم األرباح) دراسة العالقة بني كفاية رأس
املال ورحبية تلك البنوك لإلجابة على مشكلة البحث ،وذلك باستخدام منوذجني
الحندار خطي بسيط ،وباالستعانة بالربنامج اإلحصائي .Eviews 7
الدراسات السابقة للموضوع
يف حدود اطالع الباحثني وما متكنا من الوصول إليه ،فإن أهم الدراسات
السابقة للموضوع تتمثل يف:
 دراسة :سعود موسى الطيب و حممد عيسى شحاتيتبعنوان «حتليل قياسي لتطبيق كفاية رأس املال على رحبية البنوك التجارية –
حالة األردن»((( ،حاول الباحثان من خالل هذه الدراسة قياس اآلثار املرتتبة على
تطبيق البنوك التجارية يف األردن ملعيار كفاية رأس املال على رحبيتها ،وذلك من
خالل دراسة حتليل السالسل الزمنية املقطعية الثين عثر مؤشراً للرحبية يف  15بنك
أردين للفرتة  ،2000-2007وأهم ما توصل إليه الباحثان يف هذه الدراسة أن هناك أثرا
إجيابيا ذا داللة إحصائية لكفاية رأس املال يف نسبة صايف إيرادات التشغيل على
املوجودات ونسبة العائد على املوجودات ،وأيضاً هناك أثر سليب ذو داللة إحصائية
لكفاية رأس املال يف نسبة هامش الفوائد إىل املوجودات ونسبة الفوائد والعموالت
إىل املوجودات.

((( سعود موسى الطيب ،حممد عيسى شحاتيت :حتليل قياسي لتطبيق كفاية رأس املال على رحبية البنوك
التجارية -حالة األردن ،دراسات ،العلوم اإلدارية ،اجمللد  ،38العدد.2011 ،2
63

مـجلة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية  .الـمجلد الثامن  .العدد األول  .يونيو 2017

جح ثيح نم ةيمالسإلا كونبلا ربكأ ىلع ةيسايق ةسارد ةيمالسإلا كونبلا ةيحبر يف لاملا سأر ةيافك رثأ

 دراسة :عبد هللا التميمي وسامر فخري عبيداتبعنوان «حمددات كفاية رأس املال يف البنوك التجارية األردنية (دراسة
تطبيقية)»((( ،حاول الباحثان يف هذه الدراسة حتديد أهم العوامل اليت حتدد كفاية
رأس املال يف البنوك األردنية ،يف الفرتة املمتدة ما بني  ،2000-2008حيث قاما باختبار
العالقة بني متغري كفاية رأس املال من جهة و املتغريات التالية من جهة أخرى:
خماطر سعر الفائدة ،خماطر السيولة ،خماطر االئتمان ،خماطر رأس املال ،معدل القوة
اإليرادية ،العائد على حقوق امللكية ،العائد على األصول ،وأهم النتائج اليت توصل
إليها الباحثان هي :وجود عالقة ذات داللة إحصائية طردية بني كفاية رأس املال
ومعدل العائد على األصول ،بينما العالقة بني كفاية رأس املال والعائد على حقوق
امللكية هي عالقة عكسية ذات داللة إحصائية.
 -دراسة

 Asikhia Olalekan :وSokefun Adeyinka

بعنوان «كفاية رأس املال ورحبية البنوك؛ دراسة جتريبية يف نيجريا»((( مقال
مقدم ك :دراسة جتريبية على دراسة جتريبية على نيجريا» ادة املاجستري جبامعة
قاصدي مرباح ورقلة ،التايل:
معرفة العالقة املتاوج ،حاول الباحثان يف هذه الدراسة اختبار تأثري كفاية رأس
املال على رحبية ودائع البنوك يف نيجريا سواء يف البنوك احمللية أو البنوك األجنبية،
وقدم الباحثان نتائج أولية من خالل بيانات مت احلصول عليها من أجوبة استبانات مت
توزيعها على  518موظف ،أما عن النتائج الثانوية فمتحصل عليها من البيانات املالية
كزي خالل الفرتة الزمنية املمتدة ما بني ،2006-2010
املعدة من طرف البنوك والبنك املر
ومت االعتماد على رحبية البنوك من خالل أهم مؤشر وهو العائد على األصول ،ROA
وتوصل الباحثان من خالل البيانات إىل عدم وجود عالقة ذات داللة بني كفاية رأس
املال ورحبية البنوك ،ولكن يف البيانات الثانوية واملتمثلة يف القوائم املالية للبنوك تبني أن
((( �Khaled Abdalla Altamimi and Samer Fakhri Obeidat: Determinant of capital ad
equacy in commercial banks of Jordan; an empirical study, International Journal of
.Academic research in Economics and management sciences, vol 2, N° 04, 2013
((( �Asikhia Olalekan and Sokefun Adeyinka: Capital adequacy and banks’ profit
ability; an empirical evidence from Nigeria, American International Journal of
.Contemporary Research, vol.2 No. 10 ;October 2013
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هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني كفاية رأس املال ورحبية البنوك.
 -دراسة

Ndifon Ojong Ejoh :

بعنوان «تأثريكفاية رأس املال على رحبية األموال املودعة يف البنوك يف نيجريا»(((،
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة اختبار تأثريكفاية رأس املال على رحبية األموال
املودعة يف البنوك النيجريية وذلك باختبار على عينة من البنوك قدرها مخسة خالل
الفرتة املمتدة ما بني  ،1981-2011حيث مت االعتماد على البيانات املنشورة يف القوائم
املالية هلذه البنوك واليت مت احلصول عليها من طرف البنوك والبنك املركزي النيجريي،
وقام باختبار العالقة بني العائد على األصول والذي يعترب من مؤشرات الرحبية وعدة
متغريات مستقلة متمثلة يف احلصة السوقية ،السيولة ،والنمو االقتصادي وأخرياً نسبة
حقوق امللكية إىل جمموع األصول ،والذي يعترب من مؤشرات كفاية رأس املال وإن
كان تقليدياً ،وتوصل الباحث إىل أن العالقة بني كفاية رأس املال ورحبية البنوك عالقة
إجيابية وذات داللة إحصائية ،كما توصل إىل أنه كلما كان للبنك رأس مال أكرب
كلما حيقق ذلك أكثر سالمة للبنك ،وهذا ما ينتج عنه ارتفاع للرحبية لدى البنك.
 -دراسة :

 Mohammad Valipour Pashaو Hadi Heidari

بعنوان «هل معدل كفاية رأس املال حيدد رحبية البنوك؟ دراسة حالة إيران
هدفت هذه الدراسة إىل اختيار عينة من البنوك اإليرانية تتكون من  29بنكاً ودراسة
العالقة فيها بني الرحبية ومعدل كفاية رأس املال خالل الفرتة ،2012 - 2007 :وانطلقت
الدراسة من فرضية أن البنوك اليت ال تستجيب للحد األدىن ملتطلبات كفاية رأس
املال ال حتقق أرباحاً فعلية يف نظام املشاركة يف الربح واخلسارة .ولكن تبني من خالل
الدراسة التطبيقية أنه ال ميكن إثبات أن البنوك املرحبة ستكون قادرة على االمتثال
لنسبة كفاية رأس املال ،وبعبارة أخرى فإن البنك الذي ال يليب متطلبات كفاية رأس
(((،

»

((( Ndifon Ojong Ejoh: The impact of capital adequacy on deposit money
banks profitability in Nigeria, Research Journal of Finance and Account.ing, vol.5, No.12, 2014

((( Mohammad Valipour Pasha and Hadi Heidari: Can Capital Adequacy
Ratio Specify Banks’ Profitability? a Case Study of Iran, Bultin Tiknologi,
.Tanaman, Bil.12, Tambaban.2, 2015

65

مـجلة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية  .الـمجلد الثامن  .العدد األول  .يونيو 2017

جح ثيح نم ةيمالسإلا كونبلا ربكأ ىلع ةيسايق ةسارد ةيمالسإلا كونبلا ةيحبر يف لاملا سأر ةيافك رثأ

املال ليس بالضرورة أن يكون غري مربح.
ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ،هو كوهنا حتتوي دراسة تطبيقية
ليس على البنوك التجارية مثل معظم الدراسات السابقة بل اإلسالمية ،وإذا كانت
الدراسة األخرية متت على بنوك إيرانية (ويُفرتض أهنا إسالمية) فإن دراستنا اختارت
عينة متنوعة من أكرب البنوك اإلسالمية يف العامل من حيث حجم األرباح ،حىت تتم
دراسة مدى االرتباط بني تلك األرباح وكفاية رأس املال فيها.
 -Iالقسم النظري للدراسة
أوالً -مفهوم  2cكفاية رأس املال

يوضح العالقة بني مصادر
هي نسبة رأس مال البنك إىل خماطره .وهو مصطلح ّ
رأس مال املصرف واملخاطر احمليطة مبوجودات املصرف وأي عمليات أخرى .وتعترب
نسبة كفاية رأس املال أداة لقياس مالءة املصرف أي قدرته على تسديد التزاماته،
ومواجهة أي خسائر قد حتدث يف املستقبل(((.
وقد استُعمل مفهوم كفاية رأس املال (بالفرنسية،Adéquation du capital :
وباإلجنليزية )Capital adequacy :هبذا املصطلح نظراً لصغر حجم رأس املال عند
البنوك التجارية خاصة ،وذلك ألن عملها األساسي يتمثل يف الوساطة املالية بني
أصحاب الفائض املايل وأصحاب العجز منه ،وبالتايل فهي تعتمد يف عملها على
أموال الغري أكثر من اعتمادها على أمواهلا اخلاصة ،ولكن تبقى تلك األموال اخلاصة
هي املصدر األساسي لتعويض أي خسائر قد تلحق بأموال املودعني.
ثانياً -تطورات حساب كفاية رأس املال

مرت كيفية حساب كفاية رأس املال للبنوك بعدة تطورات عكست التطور يف
إدارة البنوك عامة ،ويف إدارة املخاطر خاصة ،وذلك وفق مؤشرات أو نسب مالية
كما يلي:
 - 1معدل قدرة البنك على رد الودائع
أي النسبة املئوية لرأس املال املمتلك إىل جمموع الودائع ،أو عدد مرات جمموع

((( .http://www.investopedia.com – 05/07/2013
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الودائع إىل رأس املال املمتلك ،وهذا املعدل يقيس قدرة البنوك على رد الودائع من
رأمساله ،ويعترب من أشهر املقاييس وأقدمها انتشاراً يف التطبيقات املصرفية يف العامل
منذ سنة  1914وبقي سائداً حىت ختلت عنه البنوك يف الواليات املتحدة سنة ،1942
وينص على عدم زيادة جمموع الودائع على عشرة أمثال رأس املال املمتلك ،أي أن
ال تقل نسبة حقوق امللكية إىل الودائع عن  ،% 10ولكن نظراً لكون األمهية تكمن
يف كيفية استخدام الودائع أي نوعية األصول مل يعد هلذا املعدل نفس األمهية كما
يف السابق.
2

 -رأس املال (حقوق امللكية) /إمجايل األصول

ويعترب من املقاييس التقليدية أيضاً ،وقد برز استعماله بعد احلرب العاملية الثانية
بسبب عيوب املقياس السابق ،وهو يربط رأس املال املمتلك باألصول ألن اخلسارة
اليت يتحملها رأس املال تكون نامجة عن استخدام األموال ،وال توجد له نسبة مثلى
فكلما كانت النسبة أكرب كلما دل ذلك على متانة املركز املايل للبنك ،غري أن من
عيوبه أيضا عدم التفريق بني األصول من حيث درجة خماطرهتا ،ما دام املقياس يتعلق
بدرجة املخاطرة اليت يتحملها رأس املال.
 -3رأس املال /األصول اخلطرة
ويعترب تطوراً للمقياس السابق ،وتعترب األصول ذات املخاطرة هي كل األصول
باستثناء :النقد يف الصندوق ولدى البنك املركزي  +السندات احلكومية  +القروض
املمنوحة للحكومة والدوائر الرمسية (ألهنا مضمونة) ،وهناك من يضيف إليها الودائع
لدى البنوك األخرى ،وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة  1948تقريباً ،إال أن هذه
النسبة ُو ّجه هلا نفس االنتقاد السابق.
 - 4حساب كفاية رأس املال يف إطار اتفاقيات بازل وتعديالهتا
 -1-4اتفاقية بازل I

تشكلت جلنة بازل الدولية هناية سنة  ،1974وهي تضم خرباء مصرفيني من
عشر دول غربية ،وتعقد اجتماعاهتا مبقر بنك التسويات الدولية  BISمبدينة بازل
السويسرية .بعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات قدَّمت اللجنة توصيَّاهتا األوىل
بشأن كفاية رأس املال ،والذي عُرف باتِّفاقية بازل  ،Iوذلك يف يوليو  1988ليصبح
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بعد ذلك اتِّفاقاً عامليًّا ،وبعد أحباث وجتارب متَّ وضع نسبة عامليَّة لكفاية رأس املال
تعتمد على نسبة هذا األخري إىل أصول البنك وتعهداته حسب درجة خطورهتا
مرجحة ،وق ِّدرت هذه النسبة بـ  ،% 8وأوصت اللجنة من خالل االتفاق
وبطريقة ّ
ليتم ذلك التطبيق بشكل تدرجيي
على تطبيق هذه النسبة اعتباراً من هناية عام َّ ،1992
خالل ثالث سنوات ،بدءًا من  ،1990وكانت هذه التوصيَّات مبنيَّة على مقرتحات
تقدَّم هبا «كوك  ،(((»COOKEوالذي أصبح بعد ذلك رئيساً هلذه اللجنة ،لذلك
ِمسّيت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس املال بنسبة بازل أو نسبة كوك.
وتتحدَّد نسبة كفاية رأس املال وفقاً ملا يلي:
 (يف البسط) يتكون رأس املال من شرحيتنيأ -رأس املال األساسي :يشمل (حقوق املسامهني  +االحتياطيات املعلنة
العامة والقانونيَّة  +األرباح غري املوزَّعة أو احملتجزة) – (القيم
واالحتياطيات َّ
املعنوية  +االستثمار يف الشركات التابعة).
ب -رأس املال التكميلي :يشمل احتياطيات غري معلنة  +احتياطيات إعادة
تقييم األصول  +خمصصات ملواجهة خماطر عامة أو خسائر القروض  +اإلقراض
ِ
متوسط وطويل األجل من املسامهني أو من غريهم (القروض املساندة) +
ّ
األدوات الرأمسالية األخرى اليت جتمع بني خصائص حقوق املسامهني والقروض.
 (يف املقام) حتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لألصول وفق جدول خاصوضعته جلنة بازل ،وترتاوح هذه األوزان من صفر إىل  ،% 100كما وضعت جدوالً
آخر ألوزان املخاطر للتعهدات خارج امليزانية ترتاوح من  20إىل  ،% 100مع مالحظة
أن اتفاقية بازل األوىل تعاجل خماطر االئتمان فقط.
مقررات جلنة بازل كما يلي :
يصبح معدَّل كفاية رأس املال حسب َّ
 -2-4التعديالت اليت أُدخلت على اتفاقية بازل :I
بعد وضع هذه النسبة رأت املصارف ضرورة إعادة النظر يف احتساب
كفاية رأس املال لديها ،وذلك مقابل املخاطر ِّ
تتعرض
املتنوعة اليت أصبحت َّ
(((  Peter Cookeخبير مصرفي إنكليزي ومدير بنك إنكلترا المركزي ،كان من أوائل من اقترح
إنشاء لجنة بازل وأصبح أول رئيس لها.
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ظل انتشار التعامل باألدوات املالية احلديثة كاملشتقَّات ،لذلك
هلاَّ ،
خاصة يف ِّ
خاصة الحتساب املالءة أي كفاية رأس املال ملواجهة
أصدرت جلنة بازل اتِّفاقيَّة َّ
املخاطر السوقية بعد أن كانت االتفاقية األوىل تُعىن مبخاطر االئتمان فقط،
وقد كان ذلك يف يناير من سنة  1996ويف صورهتا النهائية بعد أن طرحتها
كاقرتاح للنقاش يف أفريل  ،1995وتعترب هذه االتفاقية تعديالً التفاقية ،1988
ومع تلقي املالحظات وإدخال التعديالت عليها أصبحت جاهزة للتطبيق يف
سنة .1998
وتتمثل خماطر السوق يف التعرض للخسائر بالنسبة للبنود املتعلقة بامليزانية أو
خارجها نتيجة للتحركات يف أسعار السوق ،وأمهها خماطر أسعار الفائدة وأسعار
الصرف وأسعار حقوق امللكية (أسعار األسهم) وأسعار السلع.
ومع َّ
أن هذه التعديالت أبقت على معدَّل املالءة اإلمجاليَّة عند  8%كما ورد
يف اتِّفاق بازل  Iإالَّ أهنا ع ّدلت من ِّ
مكونات النسبة كما يلي:
مسحت للبنوك بإصدار قروض مساندة ألجل سنتني لتدخل ضمن الشرحية
الثالثة لرأس املال ،وذلك ملواجهة جزء من خماطرها السوقيَّة ،وهبذا يصبح رأس املال
يتكون من :الشرحية األوىل (رأس املال املدفوع  +االحتياطيات  +األرباح
اإلمجايل َّ
احملتجزة)  +الشرحية الثانية (رأس املال املساند أو التكميلي) .وهذا كما هو حمدَّد يف
اتِّفاقيَّة  + 1988الشرحية الثالثة (قروض مساندة ألجل سنتني).
ومبا َّ
تضمنت مقرتحات
أن املخاطرة السوقيَّة قد ختتلف من بنك آلخر فقد َّ
اللجنة طرقاً إحصائيَّة منطيَّة لقياس هذه املخاطرة ،منها القيمة املقدَّرة للمخاطرة
 )Value at Risk (VARإضافة إىل مقاييس كمية ونوعية أخرى.
أصبحت إذن العالقة املعدَّلة حلساب كفاية رأس املال كما يلي:
 -3-4اتفاقية بازل II

يف يونيو  1999نشرت جلنة بازل اقرتاحات َّأوليَّة إلطار جديد لقياس املالءة
حمل اتِّفاقيَّة عام  ،1988وتدخل فيه معايري تأخذ
حيل َّ
املصرفيَّة (كفاية رأس املال) ُّ
يف االعتبار وبشكل أكثر دقَّة ومشوليَّة معامل املخاطرة يف ميزانيَّات املصارف .ويف
حتديدا وتفصيالً حول اإلطار
 16يناير  2001تقدَّمت جلنة بازل مبقرتحات أكثر ً
اجلديد السابق ملعدَّل املالءة املصرفيَّة ،وطلبت إرسال التعليقات عليها من املعنيِّني
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ِ
املختصني واهليئات (ومنها صندوق النقد الدويل) قبل هناية شهر مايو  ،2001وكان
و ّ
من املتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة النهائيَّة من هذا االتفاق قبل هناية عام ،2001
لكن نظراً لكثرة الردود واملالحظات متَّت إجازة واعتماد هذه النسخة بشكلها
وحدد هلا أجل تطبيق ميتد إىل هناية سنة  2006كحد
النهائي يف جوان/يونيو ُ ،2004
أقصى ،وهو الذي عُرف باتِّفاقيَّة (بازل .)II
يقوم االتفاق اجلديد على ثالثة أسس هي:
املرجح بأوزان املخاطرة والالزم ملواجهة
أ -طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال ّ
خمتلف املخاطر ،حيث جاءت بتغيريات جوهرية يف معاجلة خماطر االئتمان
والسوق ،وقدمت تغطية شاملة ملخاطر التشغيل  Operational riskاليت مل يكن
عرف بأهنا خماطر اخلسائر اليت تنجم عن
هلا أي حساب يف اتفاقية بازل  ،Iواليت تُ َّ
عدم كفاية أو إخفاق العمليات واألنظمة الداخلية والعناصر البشرية ،واألحداث
اخلارجية.
فعالة للمراجعة واملراقبة ،أي أن يكون للبنك أو غريه من
ب -ضمان وجود طريقة َّ
املؤسسات املالية اخلاضعة إلشراف اجلهات الرقابيَّة اآللية الالزمة للتقييم الداخلي
َّ
لتحديد رأس املال الكايف كنهج للرقابة االحرتازية ضد املخاطر.
ج -نظام فاعل النضباط السوق والسعي إىل استقراره أو االنضباط بسلوكيات
مؤسسة مالية أن تقوم
السوق ،Market disciplineوهذا يتطلَّب من أي بنك أو َّ
تعرضها لألخطار ،والطرق املتّبعة لتحديد حجم
باإلفصاح عن رأمساهلا ومدى ُّ
املؤسسات ودائنوها على علم هبا ،و َّ
ليتمكنوا من
اخلطر َّ
حت يكون عمالء هذه َّ
املؤسسات.
تقدير املخاطر اليت يواجهوهنا نتيجة تعاملهم مع هذه َّ
ويالحظ يف اتفاق بازل  IIأنه أبقى احلد األدىن لكفاية رأس املال عند  % 8إالّ
َ
أن قاعدة املوجودات اليت حيسب على أساسها متّ توسيعها إىل حد يؤدي إىل زيادة
رأس املال املطلوب.
وبذلك تصبح املعادلة اإلمجالية حلساب رأس املال ملواجهة املخاطر الثالثة،
(((
سيت بنسبة ماك دونو McDonough
االئتمان والسوق والتشغيلكما يلي ،وهي اليت ُ
(((  William j. McDonoughخبير مصرفي أمريكي ،رئيس البنك االحتياطي الفيدرالي
لنيويورك سابق ًا ،وهو الذي تولى رئاسة لجنة بازل من  1998إلى .2003
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كما ُوضعت طريقة مستحدثة أيضاً لرتجيح أوزان املخاطر ،تصل يف بعض
الفئات واحلاالت إىل  150%من اخلطر احلقيقي.
 -4-4اتفاقية بازل III

نشرت جلنة بازل منذ يوليو  2009جمموعة وثائق بغرض تطوير الدعائم الثالثة
لبازل  ،IIأي بعد انفجار األزمة املالية العاملية لسنة  2008واهنيار العديد من البنوك،
والحتواء ومواجهة هذه األزمة أكثر ،نشرت اللجنة يف  17ديسمرب  2009وثيقتني
مهمتني تعتربان مسودة اتفاقية بازل  IIIبغرض إخضاعهما لإلثراء واملناقشة والفحص،
هذه العملية األخرية انتهت يف  16أفريل .2010
كزية واملسؤولني املاليني املمثلني لألعضاء الـ 27
بعد اجتماع حمافظي البنوك املر
للجنة بازل بعد توسيعها ،وذلك يف مقر اللجنة ببنك التسويات الدولية مبدينة بازل
السويسرية يف  12سبتمرب  ،2010وبعد املصادقة عليها من زعماء جمموعة العشرين
يف اجتماعهم بسيول العاصمة الكورية اجلنوبية يف  12نوفمرب  ،2010اعتُمدت رمسياً
اتفاقية بازل  IIIواملتعلقة باملتطلبات اجلديدة لكفاية رأس املال والسيولة ونُشرت
بتاريخ 16 :ديسمرب  ،2010على أن تدخل حيّز اإللزام بالتطبيق رمسياً يف أول يناير
 ،2013وخالل أجل ميتد إىل سنة  ،2019مع وضع حمطتني للمراجعة خالل سنيت
 2013و .2015
سعت اتفاقية بازل  IIIإىل حتسني نوعية قاعدة رؤوس أموال البنوك وبنيتها
وشفافيتها ،حيث قامت بتضييق مفهوم رأس املال ،إذ أن رأس املال األساسي أصبح
يقتصر على رأس املال املكتتب به واألرباح غري املوزعة يُضاف إليها أدوات رأس املال
غري املشروطة بعوائد ،غري مرتاكمة العوائد وغري املقيدة بتاريخ استحقاق ،أي األدوات
القادرة على استيعاب اخلسائر فور حدوثها ،بينما رأس املال التكميلي فهو يقتصر
حتمل اخلسائر قبل الودائع،
على األدوات ملدة ال تقل عن مخس سنوات ،واليت ميكنها ّ
ويتضمن مشروع االتفاقية اجلديدة باإلضافة إىل تضييقه مفهوم رأس املال مجلةً من
التخفيضات على رأس املال األساسي واستبعاد أدو ٍ
ات أخرى مما يزيده ضيقاً ،بينما
يضيف إىل إمجايل املخاطر جمموعة جديدة مل يكن يرتتب عليها متطلبات رأمسال،
مما يزيد الوضع صعوبةً.
وخالصة القول ،فإن االتفاقية اجلديدة تُلزم البنوك برفع احلد األدىن لنسبة رأس
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املال االحتياطي أو األويل من  % 2إىل  4.5%ابتداءً من أول يناير/كانون الثاين
 ،2015كما تُلزمها بإضافة هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2.5
 %من األصول والتعهدات املصرفية لتدعيم أو احلفاظ على رأس املال حبلول األول
من يناير/كانون الثاين  2019ليصل اجملموع إىل  ،% 7وبنفس الطريقة بالنسبة للشرحية
األوىل (رأس املال األساسي) من  % 4إىل  ،% 6هذا باإلضافة إىل هامش آخر (بني
 0و  )% 2.5الستخدامه يف مواجهة أزمات خمتلفة وحمتملة مستقبالً ،مع إلغاء ما
يسمى بالشرحية الثالثة اليت كانت سابقاً ،و ميكن توضيح تركيبة رؤوس أموال البنوك
اجلديدة واملطلوبة يف ظل بازل  IIIمقارنة بـ بازل  IIباجلدول التايل:
اجلدول رقم 1:تركيبة رؤوس األموال اجلديدة للبنوك باالنتقال من بازل  IIإىل بازل
( IIIبـ )%
احلد األدىن لرأس
املال
حقوق امللكية من(
)األسهم العادية
الحد األدنى

الشريحة االحتياطية

المعدل المطلوب

الحد األدنى

الشريحة االحتياطية

المعدل المطلوب

الحد األدنى

الشرحية االحتياطية (احتياطي
مواجهة اخلسائر واألزمات)

2.5

7

6

الشريحة االحتياطية

بازل III

4.5

4

المعدل المطلوب

بازل II

2

رأس املال األساسي
الشرحية األوىل لرأس(
)املال

رأس املال اإلمجايل

8
2.5

8.5

ترتاوح بني 0 :و

8

2.5

10.5

2.5

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بعض مراجع البحث.

ثالثاً -األثر النظري لكفاية رأس املال يف رحبية البنوك

تبي لنا من خالل الشرح السابق ،أن حساب نسبة كفاية رأس املال يعتمد يف
ّ
البسط على حجم رأس املال ويف املقام على إدراج األنواع الثالثة من املخاطر اليت
تتعرض هلا البنوك وهي االئتمانية ،السوقية والتشغيلية .إن ارتفاع نتيجة النسبة يتعلق
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إذن رياضياً إما بزيادة البسط أو اخنفاض املقام .مبعىن أن النسبة تزداد إما بازدياد
حجم رأس مال البنك ،وإما بنقصان حجم املخاطر أي كلما مت تقليلها والتحكم
فيها حتسنت النسبة.
ومبا أن االحتمال األول أي زيادة رأس املال صعب التطبيق بالنسبة للبنك،
ألنه يعتمد إما على التضحية باألرباح ورمسلتها لعدد من السنوات ،وإما بطرح
أسهم جديدة لالقتناء وهذا دونه عوائق قانونية وتنظيمية؛ تلجأ البنوك يف سبيل
حتسني كفاية رأس ماهلا إىل التحكم أكثر يف حجم املخاطر.
فعندما يقوم البنك بتخفيض خماطر االئتمان (وهي اليت تشكل النسبة األكرب
يف املقام) فذلك يعين التخلص من القروض أو التمويالت الرديئة ذات نسبة
املخاطرة املرتفعة ،واالعتماد أكثر على القروض أو التمويالت ذات اجلودة العالية
واملخاطر املنخفضة ،مما يعين ختفيض احتماالت التعثر عن السداد يف هذه القروض
أو التمويالت ،وبالتايل اسرتجاع كامل هلا مع فوائدها أو هامش رحبها ،مما يعين
نظرياً ارتفاع أرباح البنك ورحبيته إذا مت قياسها على أساس رأس ماله أو أصوله،
وبالنتيجة ميكن االستنتاج أنه كلما حتسنت كفاية رأس مال البنك زادت رحبيته.
هذا االستنتاج يبقى نظرياً ،وهو ما سنحاول إثباته أو نفيه من خالل الدراسة
التطبيقية املوالية.
 -IIالدراسة التطبيقية
بعد أن تناولنا كفاية رأس املال وكيفية حساهبا وتطوراهتا يف البنوك ،نشري
إىل أنه بالنسبة للبنوك اإلسالمية فهي ليست معفية من حساب هذه النسبة ،بل
تُفرض عليها من طرف اهليئات الرقابية للدول اليت تعمل هبا ،وذلك بغض النظر
عن الكيفية اليت ُتسب هبا ،سواء بطريقة مشاهبة للبنوك التقليدية أي بتطبيق معيار
بازل حبد ذاته ،أو بتطبيق املعيار املع ّدل من طرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
 IFSBمباليزيا.
فإذا كان االلتزام هبذا املعيار يسهم يف تدنية املخاطر والتحكم فيها بشكل
أفضل بالنسبة للبنك اإلسالمي ،فهل يسهم ذلك يف حتسني مردودية البنك ورحبيته
بصفة مباشرة ،باعتبار البنك اإلسالمي مؤسسة جتارية تسعى لتحقيق الربح؟ ذلك
ما حناول اإلجابة عليه من خالل هذه الدراسة التطبيقية.
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وقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل احملاور اآلتية:
 تقدمي متغريات الدراسة؛ تقدمي عينة البنوك حمل الدراسة؛ قياس أثر كفاية رأس املال يف رحبية البنوك اإلسالمية؛ حتليل النتائج.أوالً -تقدمي متغريات الدراسة

تتمثل متغريات الدراسة يف ثالثة مؤشرات ،مؤشر لقياس كفاية رأس املال يف
البنوك اإلسالمية ومؤشرين لقياس الرحبية يف البنوك اإلسالمية ،حيث مؤشر كفاية
رأس املال ( CARوقد جرى تعريفها من قبل) جندها حمسوبة يف معظم التقارير املالية
السنوية اليت تنشرها البنوك ،إذ يتم حساهبا وفق تعليمات البنوك املركزية اليت تعمل يف
إطارها البنوك اإلسالمية ،أما عن مؤشرات الرحبية فقد مت اختيار أهم مؤشرين لقياس
الرحبية ومها :العائد على األصول ( )ROAوالعائد على حقوق امللكية (.)ROE
فالعائد على األصول هو عبارة عن نسبة صايف الربح إىل جمموع األصول
والذي يقيس أداء استثمار البنوك ألصوهلا وموجوداهتا ويتم حساهبا كالتايل:
أما عن العائد على حقوق امللكية فهو يعرب عن نسبة صايف الربح إىل إمجايل
حقوق امللكية (حقوق املسامهني) أو ميكن تسميتها باملردودية املالية واليت تعرب عن
مدى حتقيق حقوق امللكية أو املسامهني لعائد يف البنك جراء استثمار أمواهلم يف
ذلك البنك((( ،ويتم حساهبا كالتايل:
ثانياً -تقدمي عينة البنوك حمل الدراسة

لدراسة أثر التقيد بنسبة كفاية رأس املال يف رحبية البنوك اإلسالمية مت اختيار
جمموعة من البنوك اإلسالمية واليت ميكن على أساسها تعميم النتائج ،وهذا ما جعلنا
خنتار جمموعة من البنوك من خمتلف الدول ،وقد مت اختيار البنوك وفق ترتيب أحسن
 25مؤسسة مالية إسالمية حمققة ألرباح لسنة  2015وذلك حسب تقرير صادر عن

((( محزة حممود الزبيدي :التحليل املايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل ،ط ،2الوراق للنشر والتوزيع،
عمان/األردن ،2011 ،ص .220
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جملة  The Bankerاملتخصصة يف اجملال املصريف(((.
ومبا أن دراستنا تقتصر على البنوك فقط ،فقد مت استبعاد املؤسسات اليت تعمل
يف جمال التأمني وهي الشركة التعاونية للتأمني املوجودة يف السعودية واليت حتتل املرتبة
السابعة وبوبا العربية للتأمني املوجودة يف السعودية أيضاً واليت حتتل املرتبة السادسة
عشر من حيث أحسن املؤسسات املالية اإلسالمية احملققة للربح خالل سنة ،2015
هذا باإلضافة إىل استبعاد بعض البنوك اإلسالمية بسبب عدم توفر كامل املعطيات
خالل فرتة الدراسة 2015 - 2011 :واليت مت اختيارها لسببني ،األول إحصائي
حيث كلما كان عدد البنوك وحجم املشاهدات كبرياًكلما كانت النتائج اإلحصائية
مقبولة ،أما السبب الثاين فيتمثل يف أن معظم البنوك املوجودة يف قائمة  25مؤسسة
مالية إسالمية توفر كل املعطيات اليت تساعدنا على هذه الدراسة التطبيقية ،أما عن
البنوك اإلسالمية املستثناة (وعددها سبعة) فيمكن تبياهنا يف اجلدول التايل:
البنك

البلد

الرتبة ضمن قائمة أحسن  25مؤسسة مالية إسالمية من حيث الرحبية

 MILAT BANKبنك مالت

إيران

الرتبة الثانية

 ANK AKYATبنك ركيات ماليزيا

الرتبة السادسة

بنك صادرات
BANK SADERAT

إيران

الرتبة العاشرة

جتارة بنك
TEJARAT BANK

إيران

الرتبة احلادي عشر

بارسيان بنك
PARSIAN BANK

إيران

الرتبة الثالثة عشر

أون بنك
EN-BANK

إيران

املرتبة السابعة عشر

سينا ينك
SINA BANK

إيران

املرتبة الواحد وعشرون

املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على تقرير  The Banker 2015واملعطيات
املتوفرة لدى موقع كل بنك.
((( تقريرThe Banker, Top Islamic Financial Institutions, Special Report, :
 November 2015 .p11متوفر على الرابطhttp://www.thebanker.com/content/ :
download/161219/6363500/file/Top%20Islamic%20Financial%20Institu tions.pdfتاريخ االطالع.05/05/2016 :
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بعد استثناء املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تنشط يف جمال التأمني ،والبنوك السبعة اليت
ال تتوفر على كامل املعطيات لفرتة الدراسة  2011-2015وهي يف معظمها بنوك إيرانية وبنك
ماليزي ،فقد مت باإلضافة إىل هذه البنوك استبعاد بنك اإلمناء السعودي بسبب نشأته احلديثة،
واليت جعلت معطياته ختتلف كثرياً عن البنوك األخرى ،فعلى سبيل املثال جند أن نسبة كفاية
رأس املال للبنك لسنة  2011تتجاوز ،% 40مما جيعل هذا البنك له وضع خاص.
أما عن البنوك األخرى املتبقية (وعددها  15بنكاً) واليت توفر كل املعطيات واملعلومات
اخلاصة بدراستنا (انظر امللحق رقم  )1فيمكن تعريفها يف اجلدول اآليت:
اجلدول رقم  :3جمموعة البنوك حمل الدراسة املوجودة ضمن  25أحسن بنك حمقق للربح
البنك

الدولة

بنك ديب اإلسالمي

اإلمارات

 BANK PASARبنك باساركادGAD

إيران

2005

بيت التمويل الكوييت

الكويت

1977

633.00

مصرف الريان

قطر

2006

554.00

مصرف أبو ظيب اإلسالمي

اإلمارات

1997

476.00

مصرف قطر اإلسالمي

قطر

1982

469.00

جمموعة الربكة

البحرين

1978

375.00

بنك البالد

السعودية

2005

230.00

الرتبة الثامنة عشر

BIMB HOLIDINGS BERHAD

ماليزيا

1997

229.00

الرتبة التاسعة عشر

البنك الدويل اإلسالمي

قطر

1991

226.00

بنك بروة

قطر

2007

195.00

الرتبة العشرون

بنك فيصل اإلسالمي

مصر

1979

187.90

الرتبة الثالثة والعشرون

 KARAFARINبنك كارافارين
BANK

إيران

1979

170.00

الرتبة الرابعة والعشرون

بنك اجلزيرة

السعودية

1975

152.00

الرتبة اخلامسة والعشرون

1975

947.01

الرتبة الثالثة

663.00

الرتبة الرابعة
الرتبة اخلامسة

الرتبة

مليون دوالر

سنة التأسيس

الربح قبل الضريبة

الراجحي

السعودية

1976

1822.98

الرتبة األوىل

الرتبة الثامنة
الرتبة التاسعة
الرتبة العاشرة
الرتبة الثالثة عشر

الرتبة الثانية والعشرون

املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على تقرير  The Banker 2015ومواقع البنوك حمل الدراسة.
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من خالل اجلدول رقم  3وبقراءة هته اجملموعة نالحظ ما يلي:
•من البلدان املوجودة فيها هذه البنوك جند أن قطر تضم أربعة بنوك إسالمية ضمن
أحسن  25مؤسسة مالية إسالمية ،مث تليها السعودية واليت تضم ثالثة بنوك ،مث
اإلمارات وإيران اللتان تضم كل منهما بنكني ،أما باقي الدول مثل :ماليزيا،
البحرين ،مصر ،الكويت ،فتضم بنكاً واحداً ضمن هذه القائمة ،ولو مل يكن
ذلك االستثناء من البنوك لعدم توفر املعطيات الكاملة خالل فرتة الدراسة 2011-
 2015لكانت إيران هي اليت تضم أكرب عدد من البنوك املوجودة ضمن أحسن 25
مؤسسة مالية إسالمية من حيث الرحبية ،فعدد البنوك اإليرانية اإلمجايل هو مثانية
بنوك ،مث تليها قطر بأربعة بنوك ،مث السعودية بثالثة بنوك مث اإلمارات وماليزيا
ببنكني لكل واحد منهما ،مث بقية الدول :الكويت ،البحرين ،مصر ،ببنك لكل
دولة.
•من حيث سنة التأسيس جند أن أقدم بنك يف هذه اجملموعة من بنوك عينة الدراسة
بنك ديب اإلسالمي وبنك اجلزيرة سنة  1975مع أسبقية للبنك األول ألن الثاين مل
يبدأ عمله كبنك إسالمي ،مث مصرف الراجحي سنة  ،1976وأحدث بنك يف هذه
اجملموعة بنك بروة  2007والذي قبله مصرف الريان  ،2006ولدينا بنكان تأسسا
سنة  2005ومها بنك البالد وبنك باساركاد ،أما باقي البنوك فتأسيسها يرتاوح ما
بني سنة  1977وسنة .1997
•من حيث الربح قبل الضريبة جند أن مصرف الراجحي حيتل املرتبة األوىل بربح يقدر
ب ـ 1822.98مليون دوالر ،مث يليه بنك ديب اإلسالمي بربح يقدر ب ـ 947.01مليون
دوالر ،وأخرياً جند بنك اجلزيرة بربح بقدر  152مليون دوالر.
أما من حيث االلتزام بتطبيق معايري بازل يف حساب كفاية رأس ،فإن مجيع
بنوك هذه العينة تطبق تلك املعايري مع اختالف يف التطبيق ،إذ هناك من البنوك من
أشار يف تقاريره السنوية إىل أنه بدأ يف تطبيق معيار بازل  ،3وهناك من مل يشر إىل
ذلك مما يُفهم منه بأنه ال يزال يطبق معيار بازل  ،2واجلدول التايل يوضح ذلك:
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اجلدول رقم  :4مدى تطبيق معايري بازل لكفاية رأس املال من طرف بنوك العينة
البنك

البلد

نوعية معيار بازل املطبق

الراجحي

السعودية

بداية من سنة  2013بدأ البنك يصدر إفصاحات يبني احتساب كفاية
رأس املال وفق بازل 3

بنك ديب اإلسالمي

اإلمارات

مل يشر يف تقاريره إىل أنه يتم احتسابكفاية رأس املال حسب بازل 3

إيران

مل يشر يف تقاريره إىل تطبيق مقررات بازل 3

بيت التمويل الكوييت

الكويت

أشار إىل أنه بداية من  1/1/2014يتم تطبيق تعميم بنك الكويت املركزي
رقم/2رب ،رب أ 336/2014/املتعلق ببازل 3

مصرف الريان

قطر

أشار يف تقرره السنوي  2014إىل أنه يتم تطبيق بازل  3بداية من
1/1/2014

مصرف أبو ظيب اإلسالمي

اإلمارات

مل يشر يف تقاريره إىل تطبيق مقررات بازل 3

مصرف قطر اإلسالمي

قطر

أشار يف تقرره السنوي  2014إىل أنه يتم تطبيق بازل  3بداية من
1/1/2014

جمموعة الربكة

البحرين

أشار إىل أنه مصرف البحرين أصدر الالئحة النهائية لتنفيذ إطار بازل 3
واليت دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 01/01/2015

بنك البالد

السعودية

أشار يف تقريره لسنة  2013بأنه ابتداءً من  01/01/2013مت بداية
تطبيق بازل 3

BIMB HOLIDINGS
BERHAD

ماليزيا

أشار يف تقرير  2013إىل أنه يتم تطبيق كفاية رأس املال اخلاصة بالبنوك
اإلسالمية واملتوافقة مع متطلبات بازل  3بداية من 01/01/2013

البنك الدويل اإلسالمي

قطر

يف تقرير سنة  2015أشار إىل أنه يتم احتساب كفاية رأس املال وفق
مقررات بازل 3

بنك بروة

قطر

يف تقرير سنة  2015أشار إىل أنه يتم احتساب كفاية رأس املال وفق
مقررات بازل 3

بنك فيصل اإلسالمي

مصر

مل يشر يف تقاريره إىل تطبيق مقررات بازل 3

إيران

مل يشر يف تقاريره إىل تطبيق مقررات بازل 3

السعودية

أشار إىل أنه يتم تطبيق مقررات بازل  3بداية من 01/01/2013

بنك باساركاد
BANK PASARGAD

بنك كارافارين
KARAFARIN BANK

بنك اجلزيرة

املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة.
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ثالثاً -قياس أثر كفاية رأس املال يف رحبية البنوك اإلسالمية
بعد التعرف على بنوك عينة الدراسة واملتمثلة يف مخسة عشر بنكاً املستخرجة
من قائمة أحسن  25مؤسسة مالية إسالمية لسنة  2015من حيث الربح قبل
الضريبة ،سنحاول يف هذا العنصر تقدير أثر التقيد بكفاية رأس املال يف رحبية هذه
البنوك ،وذلك جبعل كفاية رأس املال متغريا مستقال وكل من العائد على حقوق
امللكية والعائد على األصول متغريين تابعني ،لذلك مت مجع نسبة كفاية رأس املال
والعائد على حقوق امللكية والعائد على األصول لكل بنك ملدة مخس سنوات من
 2011إىل .2015
ملعاجلة إشكالية البحث أي مدى تأثري كفاية رأس املال على رحبية البنوك،
ومبا أن لدينا متغريين تابعني ومتغريا واحدا مستقال؛ فإن علينا تقدير أثر كفاية
رأس املال يف كل مؤشر من مؤشرات الرحبية على حدة ،ومنه يف هذه احلالة جيب
دراسة وتقدير منوذجني الحندار خطي بسيط ،حيث النموذج األول يعىن بتقدير
أثر كفاية رأس املال يف العائد على األصول ،والنموذج الثاين يعىن بتقدير أثر
كفاية رأس املال يف حقوق امللكية.
أما عن االحندار اخلطي البسيط فيقصد به اعتماد املتغري التابع  yعلى متغري
مستقل واحد وهو  xلذلك يف دراستنا جند أن لدينا متغريين تابعني  ROEالعائد
على حقوق امللكية و  ROAالعائد على األصول أما املتغري الوحيد املستقل هو
 CARكفاية رأس املال ،وبالتايل ميكن كتابة النموذجني لالحندار كالتايل:
)ROE = a + b(CAR

و )ROA = a + b(CAR

حيث:
 :aثابت االحندار أو اجلزء املقطوع من حمور  y؛

 :bميل اخلط املستقيم أو معامل احندار  yعلى  xأو  y/xوحتسب القيمتان  aو
 bوفق العالقتني التاليتني.

لتحديد النموذجني اخلاصني بتقدير أثر كفاية رأس املال يف رحبية البنوك وفق
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املعطيات املتحصل عليها خلمسة عشر بنكا مستخرجا من أحسن  25مؤسسة مالية
إسالمية من حيث الربح قبل الضريبة ،نستعني بالربنامج اإلحصائي  ،Eviews 7وبعد
مجع املعطيات عن كفاية رأس املال وحساب العائد على حقوق امللكية والعائد على
األصول مت إدخال هذه املعطيات للربنامج اإلحصائي لنتحصل على النتائج كالتايل:
اجلدول رقم  :5يوضح النموذجني لتأثري كفاية رأس املال على  ROAو .ROE
نوع النموذج
نموذج العائد على األصول
بداللة كفاية رأس المال

المعادلة
RAC*1716.0 +9484.0- = AOR

نموذج العائد على حقوق

الملكية بداللة كفاية رأس المال

املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على

RAC*5250.0 + 4233.6 = EOR
خمرجات .Eviews 7

بعد تقدير النموذجني املعربين عن رحبية البنوك من حيث العائد على األصول
والعائد على حقوق امللكية وجب علينا اختبار هذين النموذجني إحصائياً ،من
خالل عنصرين :اختبار فرضيات طريقة املربعات الصغرى وتشخيص القوة اإلحصائية
للنموذج.
 - 1اختبار فرضيات طريقة املربعات الصغرى
يتم اختبار فرضيات طريقة املربعات الصغرى من خالل ثالثة عناصر
أساسية وهي:
 فرضية عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء؛ فرضية ثبات التباين؛ فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي.ميكن تلخيص نتائج اختبار فرضيات طريقة املربعات الصغرى يف اجلدول
كاآليت:
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اجلدول رقم  :6يوضح اختبار فرضيات طريقة املربعات الصغرى
فرضية عدم وجود
ارتباط ذايت بني
األخطاء

نوع النموذج

فرضية ثبات التباين
Heteroskedasticity

إحصائية دوربن واتسن

نوع االختبار

DW

فرضية التوزيع الطبيعي
للبواقي
jarque-bera

Test: ARCH
)Prob (chi-square(1

منوذج العائد على األصول بداللة كفاية
رأس املال

.

منوذج العائد على حقوق امللكية بداللة
كفاية رأس املال

.

0 774474

.

0 799467

.

)Prob (jarque-bera

0 0003

0.0071

0 0022

0.0776

املصدر  :من إعداد الباحثني اعتماداً على خمرجات الربنامج اإلحصائي.Eviews 7

 -1-1فرضية االرتباط الذايت بني األخطاء
يتم اختبار هذه الفرضية من خالل أهم إحصائية وهي إحصائية دوربن واتسن
املوضحة يف اجلدول  ،5حيث هذه اإلحصائية متثل القيمة احملسوبة لالختبار تأخذ
قيمتها بني  0و  4وتتم مقارنة هذه القيمة بقيم  dاجلدولية لالختبار وفق الشكل
الذي يشري إىل عدم وجود ارتباط ذايت من الدرجة األوىل موجب أو سالب أو غري
حمدد ،حيث قيم  )d)d ,dحمددة يف اجلدول اإلحصائي لتوزيع دوربن واتسن.
l

u

الشكل رقم  :1مناطق القبول والرفض
4

4-dI

p<0

ارتباط ذايت

سالب رفض H0

?

غري حمدد

(منطقة الشك)

4-du

p=0

عدم وجود ارتباط
قبول H0

2

الختبار Durbin-Watson

p=0

عدم وجود ارتباط
قبول H0

du

?

dI

غري حمدد

p>0

0

ارتباط ذايت

(منطقة الشك) موجب رفض H0

املصدر  :شيخي حممد ،طرق االقتصاد القياسي ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،الطبعة
عمان سنة  ،2012ص.99
االوىل ،األردنّ ،

من خالل اجلدول  5والشكل  1واستعانة جبدول توزيع
يتضح أنه يف كال النموذجني تتواجد إحصائية  DWيف منطقة رفض  H0اليت تنص
Durbin-Watson
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على وجود ارتباط ذايت بني األخطاء موجب.
 -2-1فرضية ثبات التباين
يتم اختبار هذه الفرضية باستخدام مناذج  ARCHاليت تعتمد على مضاعف
الغرانج واليت يتبع توزيع كاي مربع  ،ففي دراستنا اعتمدنا على الربنامج االحصائي
 Eviews7حلساب إحصائية مضاعف الغرانج وحساب قيمة (prob(chi-
 ،))square(1حيث كلما كان  prob( chi-square(1))0.05نرفض  H1ونقبل H0
واليت تنص على ثبات التباين ،أما يف حالة prob( chi-square(1))<0.05<0.1
نرفض  H0ونقبل  H1واليت تنص على عدم ثبات التباين ،فمن خالل اجلدول رقم
 3-4يالحظ أن النموذجني املقدرين لرحبية البنوك  ROAو ROEبداللة كفاية رأس
املال  ،prob( chi-square(1))<0.05<0.1مما جيعلنا نرفض  H0ونقبل  H1واليت
تنص على عدم ثبات التباين.
 -3-1فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي
يتم اختبار هذه الفرضية برسم املدرج التكراري للبواقي ،أو باستخدام اختبار
 ،jarque-beraففي دراستنا اعتمدنا على الربنامج اإلحصائي  Eviews7لرسم
املدرج التكراري للبواقي وحساب إحصائية  jarque-beraوقيمة Prob (jarque-
 ،)beraحيث كلما كانت قيمة  prob(jarque-bera)0.05نرفض  H1ونقبل H0
واليت تنص على أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ،أما يف حال ة �prob(jarque-be
 ra)0.05نرفض  H0ونقبل  H1واليت تنص على عدم التوزيع الطبيعي للبواقي ،فمن
خالل اجلدول رقم  5يالحظ أن النموذجني حيققان فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي
فاألول حيققها عند مستوى معنوية أقل  5%والثاين عند مستوى معنوية أقل .10%
 - 2تشخيص القوة اإلحصائية للنماذج
يتم تشخيص القوة اإلحصائية للنماذج املقدرة من خالل معنوية املعامل املقدرة
ومعنوية النموذج وجودة التوفيق يف النماذج ،الختبار هذه العناصر يف النماذج
املقدرة ميكن تلخيصها أوالً يف هذا اجلدول مث التعليق عليها.
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اجلدول رقم  :7تشخيص القوة اإلحصائية للنماذج املقدرة
النموذج

معامل املتغري املستقل كفاية
 CARرأس املال
املعامل

معنوية النموذج

جودة التوفيق

Prob(F-sta-

R2

) (pاملعنوية

)tistic

0 171699

0 0000

0 000018

.

.

0 525069

0.0321

0 032139

.

.

منوذج العائد على األصول بداللة
كفاية رأس املال

.

منوذج العائد على حقوق امللكية
بداللة كفاية رأس املال

.

.

0 224157
0 061358

املصدر :من إعداد الباحثني اعتماداً على خمرجات الربنامج اإلحصائي .Eviews 7

 -1-2معنوية املعامل املقدرة لكفاية رأس املال
يتم اختبار املعنوية اإلحصائية للمعامل من خالل فرض معلمة من معامل النموذج
تساوي الصفر أو أي عدد آخر وتسمى هذه الفرضية بفرضية العدم  ،Hومبا أن
العالقة بني  Xو Yقائمة على أساس منوذج خطي فإن انعدام هذه العالقة يعين
أن خط احندار اجملتمع هو عبارة عن خط أفقي (  ،: Hقد يكون هذا الفرض غري
صحيح مما يستدعي منا وضــع فــرض بديــل ( .((( : H
الختبار املعلم املقدر للنموذجني لكفاية رأس املال ،ومن خالل اجلدول السابق
املستنتج من خمرجات الربنامج اإلحصائي  ،Eviews7اعتمدنا على القيمة اإلمجالية
مستوى املعنوية ،حيث كلما كانت قيمة فإننا نرفض الفرض العدم  Hونقبل الفرض
البديل  H1أي أن املعلمة املقدرة ختتلف معنوياً عن الصفر وأن قيمتها املقدرة هلا
داللة إحصائية عند مستوى معنوية  5%أو  ،10%أما إذا كانت فإننا نرفض الفرض
البديل  Hونقبل الفرض العدم  ،Hأي أن املعلمة املقدرة ال ختتلف معنوياً عن
الصفر وأن قيمتها املقدرة ليس هلا داللة إحصائية عند مستوى معنوية  5%أو .10%
يالحظ أن القيمة اإلمجالية أقل من أو تساوي 5%
من خالل اجلدول رقم َ 6
و  10%لكال النموذجني ففي هذه احلالة نرفض الفرض العدم  H0ونقبل الفرض
البديل  H1أي أن املعلمة املقدرة ختتلف معنويا عن الصفر وأن قيمتها املقدرة هلا
0

0

1

0

1

0

((( حممد شيخي :طرق االقتصاد القياسي ،ط ،1دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان/األردن ،2012 ،ص .42
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داللة احصائية عند مستوى

معنوية  5%و.10%

 -2-2املعنوية الكلية للنماذج
يتم اختبار املعنوية الكلية للنموذج من خالل إحصائية فيشر وذلك من خالل
فرضيتني كالتايل(((:

من خالل اجلدول رقم  6السابق املستنتج من خمرجات الربنامج
اإلحصائي ،7Eviewsاعتمدنا على قيمة  ،)Prob(F-statisticحيث كلما كانت
قيمة فإننا نرفض الفرض العدم  H0ونقبل الفرض البديل  ،H1أي أن للنموذج
معنوية إحصائية عند مستوى معنوية  5%أو  ،10%أما إذا كانت قيمة فإننا نرفض
الفرض البديل  H1ونقبل الفرض العدم  ،H0أي أن النموذج ليس له معنوية
إحصائية عند مستوى معنوية  5%أو .10%
ففي اجلدول رقم  6يالحظ أن كال النموذجني املقدرين لرحبية البنوك بداللة
كفاية رأس املال لديهما معنوية إحصائية كلية لكل منوذج وهذا بسبب قيمة.
 -3-2جودة التوفيق
يتم اختبار جودة التوفيق للنموذجني من خالل معامل التحديد املتعدد
الذي يشري إىل النسبة اليت ميكن تفسريها من التغري الكلي يف املتغري التابع  Yبداللة
املتغريات املستقلة املدرجة يف كل منوذج ويتم حسابه من خالل العالقة التالية(((:
R2

يالحظ من خالل اجلدول رقم  6أن معامل التحديد  R2والذي يعرب عن
َ
جودة التوفيق واليت هي يف النموذجني  ROAو ROEهي  22.4%و 6.13%على
((( املرجع السابق ،ص .46 ،43
((( املرجع نفسه ،ص .67
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التوايل ،واليت تعترب ضعيفة جداً حيث إن النموذج املقدر ل ـ  ROAيفسر لنا
من التغريات اإلمجالية للعائد على األصول والنموذج  ROEيفسر لنا  6.13%من
التغريات اإلمجالية للعائد على حقوق امللكية.
ويف األخري بعد اختبار النموذجني  ROAو ROEمن خالل عنصري حتقيق
فرضيات طريقة املربعات الصغرى وتشخيص القوة اإلحصائية للنموذجني ،يتبني
يالحظ أن معظمها غري حمققة
لنا أنه يف حتقيق فرضيات طريقة املربعات الصغرى َ
إال واحدة من أصل ثالثة ،حيث فرضية عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء
وفرضية ثبات التباين كالمها غري حمققة إال فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي حمققة،
وهذا ما يؤثر على جودة النماذج ،إال أنه مادام اهلدف من الدراسة معرفة وقياس
أثر كفاية رأس املال يف رحبية البنوك وليس التنبؤ برحبية البنوك من خالل كفاية
رأس املال فهذه الطريقة -أي طريقة املربعات الصغرى -حتقق لنا هذا اهلدف.
22.4%

رابعاً -حتليل النتائج
بعد تقدير منوذجي رحبية البنوك  ROAو ROEبداللة كفاية رأس املال
واختبارمها ميكن من خالل هذه النماذج معرفة مدى تأثري كفاية رأس املال على كل
من العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية.
للتذكري منوذج العائد على األصول
« ROA = -0.9484+ 0.1716*CAR» = -0.9484هي املقدرة للمتغري
التابع  ROAالعائد على األصول عند انعدام التغريات املستقلة يف كفاية رأس املال؛
= 0.1716هي التغري املقدر يف املتغري التابع  ROAعند زيادة كفاية رأس املال
بوحدة واحدة ومبا أن إشارة موجبة فإن ذلك يدل على العالقة الطردية بني كفاية
رأس املال والعائد على األصول.
أما عن منوذج العائد على حقوق امللكية
«ROE = 6.4233 + 0.5250*CAR» =6.4233

هي املقدرة للمتغري التابع  ROEالعائد على حقوق امللكية عند انعدام التغريات
املستقلة يف كفاية رأس املال؛ =0.5250
هي التغري املقدر يف التغري التابع  ROEعند زيادة كفاية رأس املال بوحدة
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واحدة ،ومبا أن إشارة موجبة فإن ذلك يدل على العالقة الطردية بني كفاية رأس
املال والعائد على حقوق امللكية.
يالحظ من خالل هذا التحليل أن تأثري كفاية رأس املال على رحبية البنوك هو
َ
تأثري إجيايب ،حيث كلما ارتفعت نسبة كفاية رأس املال بوحدة واحدة فإهنا تؤثر أي
ترتفع رحبية البنوك ب ـ  0.1716بالنسبة للعائد على األصول بقدرة تفسريية قاربت 23
 %و  0.5250بالنسبة للعائد على حقوق امللكية بقدرة تفسريية قاربت  ، 7%ويعترب
تأثري كفاية رأس املال على العائد على حقوق امللكية أعلى من تأثري كفاية رأس
املال على العائد على األصول ،وبالرغم من أن معامال تأثري كفاية رأس املال على
كل من  ROAو  ROEذوا معنوية إحصائية مما جيعلهما مقبولني إحصائياً ،إال أن
القدرة التفسريية للنموذجني ضعيفة خاصة منوذج  ،ROEمما جيعل عالقة االرتباط
بني كفاية رأس املال ورحبية البنوك ضعيفة ،وهذا ما يدل على وجود متغريات أخرى
مستقلة هلا تأثري على رحبية البنوك أعلى من كفاية رأس املال.
اخلامتة ونتائج البحث
لقد تبني لنا من خالل هذا البحث أن لكفاية رأس املال أمهية كربى يف العمل
املصريف ،وتأثريا بالغا على الوضعية املالية للبنك وعلى مسعته بشكل عام ،وميكن
تلخيص أهم نتائج البحث فيما يلي:

 -تعترب كفاية رأس املال من أهم املؤشرات اليت تسعى إىل احلفاظ على السالمة املالية للبنكوإىل محاية أموال املودعني وتغطيتها ضد املخاطر ،وقد عرف قياسها تطوراً تارخيياً مستمراً
بتطور إدارة البنوك ،وأيضاً بتطور إدارة املخاطر ،حىت وصلنا اليوم إىل معيار بازل .3
 -البنوك اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية ختضع لرقابة البنك املركزي يف كل دولة ،ومنمث فهي ملزمة بتحقيق كفاية رأس املال يف حدها األدىن ،سواء كما تنص عليها املعايري
الدولية مثل معيار جلنة بازل ،أو كما تنص عليه القوانني والتنظيمات اخلاصة بكل دولة.
كما تعترب البنوك اإلسالمية مؤسسات جتارية هتدف إىل حتقيق الربح ،وهذا ما جيعلها
تسعى إىل االهتمام بكل اجلوانب اليت من شأهنا أن تعظم ذلك الربح من خالل أنشطتها
ومؤشرات أدائها.
 -تبني لنا من خالل الدراسة التطبيقية أن هناك ارتباطا وعالقة طردية إجيابية بني كفاية رأساملال والرحبية يف البنوك (حىت يف ظل قدرة تفسريية ضعيفة) ،ومن مث فإن التقيد مبعيار بازل
العاملي الذي يقيس كفاية رأس املال ال يساعد فقط على تدنية املخاطر بالنسبة للبنك ،بل
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يسهم أيضاً يف الرفع من مردوديته ورحبيته ،وهو اهلدف الذي يسعى إليه أي بنك بكونه
مؤسسة اقتصادية وجتارية.
 -إن عالقة االرتباط الضعيفة بني كفاية رأس املال ورحبية البنوك تدل على وجود متغرياتأخرى مستقلة هلا تأثري أكرب على الرحبية مقارنة بتأثري كفاية رأس املال.

توصية البحث
مبا أن للبنوك اإلسالمية طبيعة عمل خمتلفة عن البنوك التقليدية ،فإن طريقة
حساب كفاية رأس املال سوف تكون بالتأكيد خمتلفة حىت تعرب بشكل أدق عن
الوضعية املالية للبنك اإلسالمي ،وهذا ما سعى إليه جملس اخلدمات املالية اإلسالمية
 IFSBمباليزيا ،وذلك من خالل إصدار معيار كفاية رأس املال يف ديسمرب 2005
والذي يتالءم مع معيار بازل  ،2مث إصدار املعيار رقم  15املعدل لكفاية رأس املال يف
ديسمرب  2013والذي يتالءم مع معيار بازل  ،3لكن املشكلة أن هذه املعايري ليست
ملزمة التطبيق بالنسبة للبنوك اإلسالمية رغم ما ينفق فيها من مال وجهد ووقت،
فعلى سبيل املثال تشري إحصائيات اجمللس إىل أن املعيار رقم  15املتعلق بتطبيق كفاية
رأس املال للبنوك اإلسالمية حسب اتفاقية بازل  3والذي صدر يف ديسمرب 2013
وبعد حوايل سنة ونصف من صدوره مل يطبقه سوى ثلث األعضاء يف اجمللس ،
رغم أنه يلقى اعرتافاً رمسياً من جلنة بازل نفسها.
لذلك نوصي بإلزامية تطبيق تلك املعايري من طرف اهليئات الرقابية للدول اليت
تعمل فيها البنوك اإلسالمية ومعظمها بلدان إسالمية ،ألن ذلك من شأنه أن يقلل
من املخاطر اليت يتعرض هلا البنك من جهة ،ويرفع من مردودية البنك بشكل أفضل
من تقيدها مبعيار بازل نفسه من جهة أخرى ،مادامت معايري اجمللس مستنبطة من
معايري بازل نفسها وتراعي خصوصية العمل لدى البنوك اإلسالمية ،وقد تبني لنا من
خالل هذا البحث أن ذلك التقيد يؤثر إجياباً على رحبية البنك ولو بشكل ضعيف.
(((

((( m�alsI elbaniatsuS dna evisulcnI fo tnempoleveD :rehkohK namheR ru dihaZ -
repap ,krowemarF raeY-neT fo weiveR mreT-diM- yrtsudnI secivreS laicnaniF ci
,ecnaniF dna scimonocE cimalsI no ecnerefnoC lanoitanretnI ht10 :ta detneserp
.2015 hcraM 24-23 ,rataQ ,ahoD
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مواقع البنوك حمل الدراسة
 -الراجحي http://www.alrajhibank.com.sa - 06/05/2016- -بنك ديب اإلسالمي http://www.dib.ae - 08/05/2016

- -بنك باساركاد BANK PASARGAD http://en.bpi.ir - 09/05/2016

 -بيت التمويل الكوييت http://www.kfh.com - 09/05/2016- -مصرف الريان http://www.alrayan.com - 09/05/2016

- -مصرف أبو ظيب اإلسالمي http://www.adib.ae - 10/05/2016

- -مصرف قطر اإلسالمي http://www.qib.com.qa - 11/05/2016

- -جمموعة الربكة http://www.albaraka.com - 12/05/2016

 -بنك البالد http://www.bankalbilad.com -07 /05/2016 BIMB HOLIDINGS BERHAD http://www.bimbholdings.com--13/05/2016
- -البنك الدويل اإلسالمي http://www.qiib.com.qa -13/05/2016

- -بنك بروة http://www.barwabank.com -13/05/2016

- -بنك فيصل اإلسالمي http://www.faisalbank.com.eg -13/05/2016

- -بنك كارافارين KARAFARIN BANK http://www.karafarinbank.ir

-13/05/2016
- -بنك اجلزيرة http://www.baj.com.sa -13/05/2016
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املالحق
ملحق رقم  :1يوضح املعطيات التفصيلية ملتغريات الدراسة لبنوك العينة
البلد

البنك

السعودية

الراجحي

اإلمارات

بنك ديب اإلسالمي

BANK PASARGAD

Iran

بيت التمويل الكوييت

الكويت

مصرف الريان

قطر

مصرف أبو ظيب
اإلسالمي

اإلمارات
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السنة

نسبة كفاية رأس
 CARاملال
)(%

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

20.3
19.83
19.6
19.59
20.83
18.2
17.4
18.2
14.9
15.5
23.96
24.71
22.32
19.11
19.84
13.73
13.93
17.44
16.25
16.67
22.07
16.88
20.55
18.36
18.54
17.39
21.42
16.86
14.36
15.14

نسبة العائد على
نسبة العائد على حقوق
) (%األصول
) ROE (%امللكية
ROA
23.1
22.54
19.37
17.03
16.11
10.33
11.50
12.77
16.47
18.96
25.35
24.28
29.07
36.49
25.72
2.35
7.72
8.05
7.69
9.14
18.02
16.67
17.02
17.99
16.83
13.85
11.32
11.27
13.08
13.45
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3.64
3.23
2.72
2.33
2.29
1.17
1.28
1.65
2.36
2.80
3.82
4.53
5.10
5.07
3.41
0.29
0.88
0.97
0.96
1.13
3.13
2.60
2.71
2.75
2.48
1.54
1.50
1.54
1.63
1.68
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مصرف قطر
اإلسالمي

قطر

جمموعة الربكة

البحرين

البالد

السعودية

BIMB HOLIDINGS BERHAD

ماليزيا

البنك الدويل
اإلسالمي

قطر

بنك بروة

قطر

بنك فيصل اإلسالمي

مصر

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

18.58
15.05
16.51
14.6
14.1
20.66
18.47
16.49
16.1
14.55
18.31
18.52
17.14
16.71
15.88

11.77
9.13
9.92
11.98
12.95
12
13
13.00
14.00
14.00
10.11
24.19
15.40
15.72
12.78

2.21
1.71
1.76
1.92
1.82
1.30
1.30
1.30
1.20
1.20
1.35
3.28
2.21
2.12
1.63

2011

16.47

12.35

1.09

2012

14.21

13.81

1.27

2013

14.056

16.52

1.25

2014

13.35

18.81

1.14

2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

15.32
24.76
18.66
18.86
16.27
16.71
31.2
22
18.5
16.6
16.6
17.73
18.69
17.76
16.4
15.82

17.81
15.64
15.21
14.50
15.46
14.39
6.35
6.86
9.20
11.73
10.99
18.30
27.02
21.47
17.82
18.73

1.11
2.90
2.62
2.38
2.27
1.99
1.81
1.56
1.71
1.99
1.75
1.06
1.66
1.46
1.31
1.43
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KARAFARIN
BANK

إيران

بنك اجلزيرة

السعودية

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

16.73
19.78
20.59
16.65
17.13
15.72
17.4
15.01
14.05
15.83

19.9
30.2
26.30
28.30
24.60
6.22
9.89
11.92
9.63
18.97

املصدر :باالعتماد على مواقع وتقارير البنوك حمل الدراسة.
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4.50
4.60
4.20
4.10
3.30
0.84
1.11
1.17
0.90
1.98

