
 1

   بازل إتفاقيات
  ها يف البنوك اإلسالميةاتـوتطبيق

  سليمان ناصر/ د                                                                                     
  جامعة قاصدي مرباح                                                                                   

   اجلزائر–ورقلة                                                                                       

  :مقدمة 
أوىل اخلرباء يف جمال البنوك اهتماما متزايدا حبجم رأس املال، باعتباره خطَّ الدفاع األول يف حالة 

لو من خماطر، مثل القروض والتوظيفات تعرض البنك خلسائر بسبب توظيف أمواله يف عمليات ال خت
، خاصة وأن مشكلة البنوك التجارية األخرى، وذلك مقابل التزام هام، وهو ضمان أموال املودعني

  .األوىل هي صغر رأمساهلا مقارنة باملؤسسة االقتصادية األخرى التجارية أو الصناعية
أس املال منذ وقت مبكِّر، وبأشكال لقياس كفاية رخمتلفة لذلك حاول هؤالء اخلرباء وضع معايري 

 ، تطورت مع تطور إدارة البنوك، حىت توجت هذه األفكار مبا يسمى باتفاقيات أو مقررات بازلخمتلفة
عامليني ملواجهة خماطر بنكية خمتلفة باالعتماد غالباً الرباء أولئك اخلمن  جلنة هاوهي جمموعة قواعد وضعت
  . تطبيق هذه القواعد على األنظمة املصرفية يف خمتلف دول العامل، وقد جرىعلى قياس حجم رأس املال

لكن ومبا أن البنوك اإلسالمية تشكل حالياً جزءاً هاماً من السوق املصرفية العاملية، ومبا أا متميزة 
يف طبيعة عملها عن البنوك التقليدية األخرى، فقد حاولت تطويع هذه القواعد مبا يتالءم مع خصوصيتها 

  .يقة عملها املتميزة، لكي تكون هلا املصداقية وقدرة املنافسة على املستوى العامليوطر
هي أسباب وظروف نشأا ؟،  ماما طبيعة اللجنة اليت وضعتها ؟، وهي اتفاقيات بازل ؟، و فما

يف ليتم تطبيقها ) ولو بصورة جمملة( تطويعها تارخيياً ؟، وكيف متّ هذه االتفاقيات ر تطوراهو مس وما
  .البنوك اإلسالمية ؟، ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث املختصر

  : إتفاقيات بازل، أسباب نشوءها وتطورها -1
 نسبة رأمسال البنك إىل إمجايل الودائع، هو قياس كفاية رأس املالأوىل املعايري املستخدمة يف كانت 

 عن الودائع ال تزيد عاملـيا، أي أن % 10 م، وقد حددت هذه النسبة بـ1914وذلك منذ سنة 
بعد م حيث ختلَّت عنه املصارف 1942سنة غاية ساد هذا املعيار إىل قد عشرة أضعاف رأس املال، و



 2

  .خاصة األمريكية منهاذلك 
بعد احلرب العاملية الثانية استخدمت السلطات النقدية واملصارف معيار نسبة رأس املال إىل إمجايل 

ومدى سيولة صول باعتبار أنَّ األهم بالنسبـة للبنك هو كيفية استخدام األموال يف توظيفات خمتلفة، األ
  .هذه األصول

تطور األمر بعد ذلك إىل استخدام مؤشر رأس املال إىل إمجايل القروض واالستثمارات، باستثناء 
مية، والقروض املضمونة من احلكومة على بعض األصول كالنقدية يف الصندوق واألوراق املالية احلكو

م 1948 وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة ،اعتبار أنَّ هذه األصول ليست فيها خماطرة بالنسبة للبنك
  .)1(تقريبا

   :I إتفاقية بازل -1-1
بعد أن تفاقمت أزمة الديون اخلارجية للدول النامية، وتزايد حجم الديون املشكوك يف حتصيلها واليت 

حتها البنوك العاملية مما سبب أزمات هلذه البنوك، إضافة إىل املنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك من
األمريكية واألوروبية بسبب اخنفاض رؤوس أموال تلك األوىل؛ قامت السلطات اإلشرافية يف أقطار جمموعة 

بلجيكا، كندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، اليابان، : وهي (Group of tenالدول الصناعية العشرة الكربى 
ـتحدة األمريكية،   لوكسمبورغ وسويسرا: مثَّ أضيف هلا كلٌّ منهولندا، السويد، اململكة املتحدة، الواليات امل

،  1974اية سنة وذلك يفبتشكيل جلنة من خرباء السلطات النقدية والبنوك املركزية يف هذه الدول ) وإسبانيا
 Bank of International Settlements (BIS)جتتمع عادة يف مقر بنك التسويات الدولية وهي 

جلنة بازل لإلشراف " لذلك مسيت هذه اللجنة باسم ؛السويسرية، وا تقع أمانتها العامة) لاب(ل زمبدينة با
رفت توصياا مبقررات جلنة  وعBasel Committee on Banking  Supervision"املصريف 

  .بازل
بعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات قدمت اللجنة توصياا األوىل بشأن كفاية رأس املال 

م، ليصبح بعد ذلك اتفاقًا عاملـيا، وبعد 1988، وذلك يف يوليو )Iبازل (والذي عرف باتفاقية 
فاية رأس املال تعتمد على نسبة هذا األخري إىل األصول أحباث وجتارب متَّ وضع نسبة عاملـية لك

، وأوصت اللجنة من خالله % 8 حسب درجة خطورا وبطريقة مرجحة، وقدرت هذه النسبة بـ
م، ليتم ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل ثالث 1992على تطبيق هذه النسبة اعتبارا من اية عام 

كوك " التوصيات مبنية على مقترحات تقدم ا م، وكانت هذه1990سنوات بدًءا من 
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COOKE")*(يت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس املال بنسبة بازل، أو نسبة كوك، ؛لذلك مس 
  .RSE (2)ويسميها الفرنسيون أيضا معدل املالءة األورويب 

ىل متدنية املخاطر، وتضم قامت مقررات جلنة بازل على أساس تصنيف الدول إىل جمموعتني، األو
سويسرا واململكة : ضاف إىل ذلك دولتان مها، يOECDدول منظَّمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  .أما اموعة الثانية فهي عالية املخاطر وتضم بقية دول العامل. العربية السعودية
  : وتتحدد كفاية رأس املال وفقًا لالعتبارات التالية

 ربط احتياطيات رأس املال لدى البنك باألخطار الناجتة عن أنشطته املختلفة، بغض النظر عما إذا -
  .كانت متضمنة يف ميزانية البنك أو خارج ميزانيته

  :  تقسيم رأس املال إىل جمموعتني أو شرحيتني-
 واالحتياطيات العامة والقانونية االحتياطيات املعلنة+ حقوق املسامهني (يشمل :  رأس املال األساسي-أ

االستثمارات يف رؤوس أموال البنوك + القيم املعنوية مثل الشهرة  (–) األرباح غري املوزعة أو احملتجزة+ 
  ). املالية التابعة أو املتبادلة معهاؤسساتوامل
احتياطيات + ألصول احتياطيات إعادة تقييم ا+ يشمل احتياطيات غري معلنة :  رأس املال التكميلي-ب

اإلقراض متوسط وطويل األجل من املسامهني أو من غريهم + أو خمصصات ملواجهة خماطر عامة 
 األدوات الرأمسالية األخرى اليت جتمع بني خصائص حقوق املسامهني والقروض) + القروض املساندة(

  .من الغري
  : وجيب احترام الشروط اآلتية يف رأس  املال

  .رأس املال التكميلي على رأس املال األساسي أالَّ يزيد -
  .من رأس املال األساسي%  50 أالَّ تزيد نسبة القروض املساندة عن -
 مـن األصـول   1,25 مرحلـيا، مثَّ حتدد بـ % 2 أالَّ تزيد املخصصات العامة كحد أقصى عن   -

  .ق امللكيةوااللتزامات العرضية مرجحة اخلطر، ألا ال ترقى إىل حقو
الحتمال خـضوع   % 55خصم بنسبة ( ختضع احتياطيات إعادة التقييم لألصول العتبارات معينة       -

  ).هذا الفرق للضريبة عند بيع األصول
 بعد حقوق املودعني وقبل املسامهني، وال يقل )يف حالة إفالس البنك( القروض املساندة يتم سدادها -
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خالل اخلمس سنوات األخرية، ا  من قيمتها سنوي% 20 يخصم أجلها عن مخس سنوات، على أن
  .وذلك لتخفيض االعتماد عليها كلما اقترب أجلها

ـَّة ضمن قاعدة رأس املال املساند أو التكميلي أن يكون موافَقًا -  يشترط لقبول أية احتياطيات سري
الل حساب األرباح واخلسائر، وأن ال عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابية، وأن تكون من خ

  .يكون هلا صفة املخصص، وبعض الدول ال تسمح ا
  : حتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لألصول كما يلي

  نوعية األصول  درجة املخاطرة
لحكومات املركزية ل القروض املمنوحة+ النقدية   صفر

ن  بضمانات نقدية وبضماالقروضوالبنوك املركزية و
ة أو منوحامل+ أوراق مالية صادرة من احلكومات 

املضمونة من حكومات وبنوك مركزية يف بلدان 
OECD.  

ـية هل القروض املمنوحة % 50 إىل 10 يئات القطاع العام احمللِّ
  )حسبما يتقرر وطنيا(

بنوك التنمية الدولية وبنوك دول ل القروض املمنوحة % 20
  .نقدية رهن التحصيلال+   OECD منظَّمة 

  .قروض مضمونة برهونات عقارية ويشغلها مالَّكها % 50
+ مجيع األصول األخرى مبا فيها القروض التجارية  % 100

القروض + اص اخلقطاع لل القروض املمنوحة
 ويتبقَّى على OECDخارج دول منظَّمة  املمنوحة

 القروض املمنوحة+ استحقاقها ما يزيد عن عام 
مسامهات يف + ركات قطاع عام اقتصادية شل

  .مجيع املوجودات األخرى+ شركات أخرى 
  .من إعداد الباحث بتصرف عن بعض مراجع البحث: املصدر 
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  : كما يلي) التعهدات خارج امليزانية(كما حتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لاللتزامات العرضية 
مث يتم ضرب الناتج يف ) حسب اجلدول الالحق(ان حتويل االئتميتم ضرب قيمة االلتزام يف معامل 

حتويل االئتمان أو املقابل له يف أصول امليزانية، ومعامالت ) املدين(معامل الترجيح لاللتزام األصلي 
  : للتعهدات خارج امليزانية هي كاآليت

  البنود  أوزان املخاطر
مثل الضمانات العامة (بنود مثيلة للقروض  % 100

  ).ضللقرو
خطابات (بنود مرتبطة مبعامالت حسن األداء  % 50

  ).الضمان، تنفيذ عمليات مقاوالت أو توريدات
م سبنود مرتبطة مبخاطر قصرية األجل تت % 20

  ).االعتمادات املستندية(بالتصفية الذاتية 
  .من إعداد الباحث بتصرف عن بعض مراجع البحث: املصدر 

  : ملال حسب مقررات جلنة بازل كما يلييصبح معدل كفاية رأس ا
      )2الشرحية  + 1الشرحية (رأس املال         

≤ 8 %  

  جمموع التعهدات وااللتزامات بطريقة مرجحة اخلطر   
   :I التعديالت اليت أُدخلت على اتفاقية بازل -1-2

ال لديها، بعد وضع هذه النسبة رأت املصارف ضرورة إعادة النظر يف احتساب كفاية رأس امل
وذلك مقابل املخاطر املتنوعة اليت أصبحت تتعرض هلا، خاصة يف ظلِّ انتشار التعامل باألدوات املالية 
احلديثة كاملشتقَّات، لذلك أصدرت جلنة بازل اتفاقية خاصة الحتساب املالءة أي كفاية رأس املال 

ألوىل تعىن مبخاطر االئتمان فقط، وقد كان ذلك ملواجهة  املخاطر السوقية بعد أن كانت االتفاقية ا
م، وتعترب هذه االتفاقية 1995م، بعد أن طرحتها كاقتراح للنقاش يف أفريل 1996يف يناير من سنة 
م، ومع تلقي املالحظات وإدخال التعديالت عليها أخذت شكلها النهائي يف 1988تعديالً التفاقية 

  .م1998سنة 
لتعرض للخسائر بالنسبة للبنود املتعلقة بامليزانية أو خارجها نتيجة وتتمثل خماطر السوق يف ا
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أسعار (للتحركات يف أسعار السوق، وأمهها خماطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار حقوق امللكية 
  .وأسعار السلع) األسهم

جنة والنماذج من خالل هذا التعديل ميكن للبنوك أن ختتار بني الصيغة التنظيمية اليت وضعتها الل
الداخلية اخلاصة بكل بنك على حده، واليت يضعها ملواجهة خماطره السوقية، ومع أنَّ هذه التعديالت 

 إالَّ أا عدلت من مكونات I كما ورد يف اتفاق بازل % 8أبقت على معدل املالءة اإلمجايل عند 
  : النسبة كما يلي

تني لتدخل ضمن الشرحية الثالثة لرأس املال، مسحت للبنوك بإصدار قروض مساندة ألجل سن
الشرحية األوىل : وذلك ملواجهة جزء من خماطرها السوقية، وذا يصبح رأس املال اإلمجايل يتكون من

رأس املال املساند أو (الشرحية الثانية ) + األرباح احملتجزة+ االحتياطيات + رأس املال املدفوع (
، )قروض مساندة ألجل سنتني(الشرحية الثالثة + م 1988دد يف اتفاقية ، وهذا كما هو حم)التكميلي

  : وهذه األخرية أي رأس املال من الطبقة الثالثة جيب أن تتوفَّر فيه الشروط اآلتية
 أن يكون على شكل قروض مساندة هلا فترة استحقاق أصلية ال تقلُّ عن سنتني، وأن ال يتجاوز -

  .)حسب تعريف بعض الدول(أس مال البنك من الطبقة األوىل  كحد أقصى من ر% 250
  . أن يكون صاحلًا لتغطية املخاطر السوقية فقط، مبا يف ذلك خماطر الصرف األجنيب-
  . جيوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس املال، وذلك ضمن احلد املذكور-
الشرحية الثالثة، وقد قررت اللجنة أن +  الشرحية الثانية ≥ال  أن تكون الشرحية األوىل من رأس امل-

  .يكون هذا القيد رهنا باإلرادة الوطنية
عند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية للبنك يتم إجياد صلة رقمية بني خماطر االئتمان وخماطر 

 مقسومة 100اس أن وذلك على أس (12,5السوق عن طريق ضرب مقياس املخاطرة السوقية يف 
مثَّ إضافة الناتج إىل جمموع األصول ) 12,5 وهي احلد األدىن لكفاية رأس املال تساوي 8على 

  . املرجحة ألوزان املخاطرة
ومبا أنَّ املخاطرة السوقية قد ختتلف من بنك آلخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقًا إحصائية 

 إضافة إىل Value at Risk ( VAR(لقيمة املقدرة للمخاطرة منطية لقياس هذه املخاطرة، منها ا
  .مقاييس كمية ونوعية أخرى
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  : تصبح إذن العالقة املعدلة حلساب كفاية رأس املال كما يلي
  % 8 ≥     )3شرحية  + 2شرحية   + 1شرحية (مجايل رأس املال   إ

  12,5× ة مقياس املخاطرة السوقي+ األصول املرجحة بأوزان املخاطرة 
لإلشارة فإنَّ اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك املستخدمة لنماذج داخلـية أن يكون لديها نظام 
متكامل لقياس املخاطرة يعبر عن كلِّ خماطرها السوقية، وبالتايل جيب قياس املخاطرة باستخدام منهج 

  .)3(ذج املوحد الصادر عن اللجنةواحد، أي باستخدام النماذج الداخلية، أو باستخدام النمو
   :II إتفاقية بازل -1-3

م نشرت جلنة بازل اقتراحات أولية إلطار جديد لقياس املالءة املصرفية 1999يف يونيو 
م، وتدخل فيه معايري تأخذ يف االعتبار وبشكل أكثر 1988حيلُّ حملَّ اتفاقية عام ) كفاية رأس املال(

  .عامل املخاطرة يف ميزانيات املصارفدقَّة ومشولية م
م تقدمت جلنة بازل مبقترحات أكثر حتديدا وتفصيالً حول اإلطار اجلديد 2001 يناير 16يف و

ومنها (السابق ملعدل املالءة املصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من املعنيني واملختصني واهليئات 
م، وكان من املتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من 2001ة شهر مايو قبل اي) صندوق النقد الدويل

رأت اللجنة أن جتري التعديالت م، لكن نظرا لكثرة الردود واملالحظات 2001هذا االتفاق قبل اية عام 
متت ، و2003، مث نشرت كملف استشاري ثالث يف أفريل 2002النهائية على الوثيقة خالل سنة 

لتصبح جاهزة للتطبيق وتدخل و، II وهي اليت عرفت باتفاقية بازل م2004يف يونيو كاتفاق ائي زا إجا
   .2007 أو بداية سنة م2006حيز التنفيذ بعد هذا التاريخ، وخالل فترة انتقالية متتد إىل اية سنة 

  : يقوم االتفاق اجلديد على ثالثة أسس هي
أس املال املرجح بأوزان املخاطرة والالزم ملواجهة خمتلف  طريقة مستحدثة حلساب كفاية ر-أ

دون إدخال تعديالت تذكر ة يف معاجلة خماطر االئتمان ياملخاطر، حيث جاءت بتغيريات جوهر
 اليت مل يكن Operational risk، وقدمت تغطية شاملة ملخاطر التشغيل على املخاطر السوقية

 تعرف بأا خماطر اخلسائر اليت تنجم عن عدم كفاية أو ، واليتIهلا أي حساب يف اتفاقية بازل 
  .إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية واألنظمة أو األحداث اخلارجية

 ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة واملراقبة، أي أن يكون للبنك أو غريه من املؤسسات املالية -ب
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لية الالزمة للتقييم الداخلي لتحديد رأس املال الكايف كنهج للرقابة اخلاضعة إلشراف اجلهات الرقابية اآل
  .، أي تطوير نظم الرقابة الداخلية والضبط املؤسسياالحترازية ضد املخاطر

 Market نظام فاعل النضباط السوق والسعي إىل استقراره أو االنضباط بسلوكيات السوق -جـ
disciplineسة مالية أن تقوم باإلفصاح عن رأمساهلا ومدى ، وهذا يتطلَّب من أي بنك أو مؤس

تعرضها لألخطار، والطرق املتبعة لتحديد حجم اخلطر حتى يكون عمالء هذه املؤسسات ودائنوها على 
  .علم ا، وليتمكَّنوا من تقدير املخاطر اليت يواجهوا نتيجة تعاملهم مع هذه املؤسسات

ظ يف اتفاق بازل ويالحIIدخل تغيريات % 8نه أبقى احلد األدىن لكفاية رأس املال عند  أومل ي 
حسب على أساسها متّ توسيعها  أن قاعدة املوجودات اليت ي إالّعلى بسط النسبة أي حساب رأس املال،

جر هذا االتفاق تعديالت على معامالت حتويل االلتزامات  املطلوبته يؤدي إىل زيادإىل حدة، كما مل ي
  .ةالعرضي

يتخلى عن التمييز أنه ) 2001ومنذ تقدميه كاقتراح يف سنة (  أيضاًتفاقالى هذا اعلالحظ يكما 
بني املقترضني السياديني من منظَّمة التعاون االقتصادي والتنمية ومن غري األعضاء يف املنظَّمة والبنوك، 

رف بتقنيات احلد من تة، كما يعوذلك بإرجاع ترجيح املخاطر إىل النوعية وليس إىل عضوية املنظَّم
 .)4(خماطر االئتمان

اتفاق (وبناًء على تقييم اجلهات الرقابية لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، فإنَّ االتفاق اجلديد املقترح 
متثّل االئتمان، و مينح اخليار للبنوك يف اعتماد إحدى املناهج الثالثة لتقدير رأس املال ملواجهة خماطر) IIبازل 

  : طرق قياس تتسم بدرجة متزايدة من احلساسية للمخاطر وهذه املناهج هي
  املنهج املوحد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي لالئتمان، وهو ميثل الطريقة املعيارية أو القياسية-أ

Standardized Approach :  وتعتمد هذه الطريقة على التصنيفات ودرجات اجلدارة
 & Standard وMoody’s يت تضعها وكاالت ومؤسسات التصنيف اخلارجية مثلئتمانية الالا

Poor’s  وFitch IBCA و Export Credit Agencies.  
، أي Internal Ratings-Based Approach (IRB) منهج التصنيف الداخلي -ب

  ).األساسية(طريقة التقومي الداخلي بصيغتها التأسيسية 
، أي طريقة التقومي الداخلي بصيغتها )**(ملنهج القائم على النماذجاملتقدم أو ا IRB منهج -جـ

  . املتقدمة
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ولكن البنوك اليت ترغب يف تبني مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه األساسية واملتقدمة عليها أن 
طَّى تخضع نظامها يف تسيري املخاطر جلهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه اجلهات ميكن للبنوك أن تتخ

 األول أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي بصيغته األساسية، ومنه إىل IRBالنموذج املوحد إىل منوذج 
  .(5) املتقدمIRBمنوذج 

، Iأما بالنسبة ملخاطر السوق فلم حيدث تغيري يف طريقة حساا باملقارنة مع ما ورد يف اتفاقية بازل
  :لوبني اآلتيني ين أحد األسبحيث يترك اخليار للبنوك يف ت

  . الطريقة املعيارية-1       
    .طريقة النماذج الداخلية -2        

ومن جهة أخرى فإن االتفاق اجلديد مينح اخليار للبنوك أيضا يف تبني إحدى الطرق الثالثة اآلتية 
  : لقياس خماطر التشغيل

  . طريقة املؤشر األساسي-1
  ).القياسية( الطريقة املعيارية -2
  .أسلوب القياس املتقدم -3

  :بعد حساب كل نوع من أنواع املخاطر السابقة يتم حساب كفاية رأس املال اإلمجالية كما يلي 
  % 8 ≥        إمجايل رأس املال                       

  خماطر التشغيل+ خماطر السوق +           خماطر االئتمان 
ص الكثري من دول العامل على تطبيق مقررات جلنة  بأنه بالرغم من حرآخر هذا املوضوعنذكّر يف 

؛ إالَّ أنَّ هذه اللجنة ال متلك صالحيات قانونية لفرض توصياا )لكوا معايري مصادق عليها دوليا(بازل 
على الدول ولو كانت الدول األعضاء يف اللجنة، وبالتايل فإنَّ األمر يتطلَّب اعتماد حمافظي البنوك 

ات الصادرة عن تلك اللجنة لتصبح ملزمة هلااملركزيفي اجلزائر مثالً فرضت ف. ة يف خمتلف الدول للتوصي
م على البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس املال أكرب 29/11/1994 الصادرة يف 74/94 :التعليمة رقم
ا حددت م، كم1999 تطبق بشكل تدرجيي، وحددت آخر أجل لذلك اية سنة % 8أو تساوي 

، كما وضعت تنظيمات أخرى لوضع )I)6 العناصر املكونة لنسبة هذه املالءة بشكل مشابه لنسبة بازل
  . قيد التنفيذIIاتفاقية بازل 
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  : تطبيق اتفاقيات بازل يف البنوك اإلسالمية -2
درج معظم القواعد املوضوعة ملواجهة املخاطر ضمن ما ياحلذراحليطة وقواعد عرف بتLes 

règles prudentielles  أو معايري احلذرPrudential Standards  وأمهها ما يتعلق بكفاية
القواعد ، والبنوك اإلسالمية حبكم املخاطر األشد اليت تتعرض هلا حباجة ال إىل مثل هذه رأس املال

  .)7(النسب فقط بل إىل التشدد فيها، واستحداث املزيد منها مبا يناسب طبيعة نشاطهاو
تعترب كفاية رأس املال أهم القضايا اليت شغلت املسؤولني عن البنوك خالل العقد األخري من القرن 

، وقد سعت معظم الدول إىل II مث اتفاقية بازل I كما رأينا من خالل إصدار اتفاقية بازل املاضي
  . أمهِّـية على املستوى الدويلتفاقية ملا هلا منالتطويع قوانينها وأنظمتها املصرفية طبقًا ملعايري تلك ا

م، 1991يف دراسة قامت ا الباحثة كوثر األجبي حول سبعة من البنوك اإلسالمية سنة و
 فقط من جمموع النسب املستخدمة يف تقييم % 5وجدت أنَّ هذه البنوك تطبق ذلك املعدل بنسبة 

  .)8(وى احمللِّي والدويلأدائها، وهي نسبة حمدودة رغم أمهِّـية املعيار على املست
أنَّ على البنوك اإلسالمية إذا أرادت أن حتظى ) خان.شابرا وط.ع.مثل م(لذلك يرى اخلرباء 

بالقبول يف السوق املصرفية البينية التابعة للنظام املايل العاملي، فلن يتسنى هلا ذلك ما مل توافق أعماهلا مع 
  .)9(معايري الرقابة الدولية

أن تسعى لبناء قواعد بيانية ) البنوك اإلسالميةمعظم ومنها (نَّ على البنوك يف الدول النامية كما أ
  اتفاقيةا متنحهيتستفادة من التخفيضات على رأس املال الالوأنظمة خاصة لقياس خماطرها إذا أرادت ا

عالية، ولن يتسنى ذلك هلذه البنوك  لكلِّ مصرف تتوفَّر لديه القدرة لقياس خماطره ذاتيا وبكفاءة IIبازل 
 من خالل تشديد معايري اإلفصاح والشفافية يف البيانات، واليت اذهإالَّ مبساندة السلطات الرقابية، و

  .)10(تسمح بتحديد املخاطر بشكل علمي ودقيق
  :يف البنوك اإلسالمية  I الصيغة املقترحة لتطبيق اتفاقية بازل -2-1

من حيث احلد األدىن وم املتعلَّقة بكفاية رأس املال، 1988 لعام Iية بازل تفاقبالنسبة ال 
بأن ) من صندوق النقد الدويل(هباخش .إريكو وم.ل:  الباحثانقد اقترح ف%  8واحملدد بـ 

  : يكون أكرب بالنسبة للبنوك اإلسالمية لعدة أسباب، أمهُّها
صول تكون عادة أكثر ارتفاعا يف املصارف اإلسالمية عنها  نسبة األصول اخلطرة مقارنة بإمجايل األ-

  .يف التقليدية
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ستثمارية يف معامالت املضاربة، وذلك ألن أحكام املضاربة ال عدم وجود رقابة على املشاريع ا-
  .الشرعية تنص على عدم تدخل رب املال يف أعمال املضارب أثناء املضاربة

حتياطية والضمانات األخرى يف معامالت تقاسم الربح واخلسارة بصفة عامة، ال غياب الضمانات ا-
  .وهذا مع ما سبق يؤدي كلُّه إىل زيادة عناصر املخاطرة يف عمليات املصارف اإلسالمية

وبالرغم من دعوة هذين الباحثني إىل رفع ذلك احلد األدىن بالنسبة للبنوك اإلسالمية، إالَّ أما 
يان بأنه من الصعوبة مبكان تصور رقم حمدد ميكن أن يكون معقوالً بالنسبة هلذه البنوك ويف مجيع ير

البلدان، لذا ينبغي أن يكون حتديد مستوى مناسب لكفاية رأس املال بالنسبة للبنوك اإلسالمية على 
  .)11(أساس حالة كلِّ بنك وكلِّ بلد على حدة

بأن عليها التفكري يف كيفية اية رأس املال للبنوك اإلسالمية نسبة كففيما يتعلق بوحنن نرى 
 أجل تطبيق هذه االتفاقية، وإن كان البد حللول نظرا IIتطبيقها حسب ما ورد يف اتفاقية بازل 

فليكن ذلك بشكل متهيدي أو مرحلي لتطبيق االتفاقية الثانية، ويف هذه  Iمن االلتزام باتفاقية بازل 
والذي مل يتغري حىت يف  % 8 أيقيد فيها باحلد األدىن املقرر من طرف جلنة بازل ميكن التاحلالة 

ختالف يف نظرنا العلى أساس تطويع أعمال هذه البنوك مع املعايري العاملية، ولكن ااالتفاقية الثانية، 
ظ عنها ملالحيكمن يف وضع معامالت ترجيح األخطار املالئمة لعمليات هذه البنوك، واليت من ا

  .عمليات املشاركة، وعمليات املداينة: عمليا أا تنقسم إىل نوعني أساسيني مها 
ة حبساب كفاية رأمساهلا لذا نرى أنَّ من وظائف البنك املركزي التقليدي أن يلزم البنوك اإلسالمي

  : أوزان املخاطرة اآلتيةحسب ) Iبازل وفق إذا كان (
ستثمار املباشر حيدد هلا الكاملضاربة واملشاركة وا: على املشاركة يف الربح واخلسارة  الصيغ القائمة -

  .% 100معامل ترجيح 
ستصناع والقرض احلسن اللم واكاملراحبة واإلجيار والس:  الصيغ القائمة على املداينة والصيغ األخرى -

  : نفرق بني حالتني
  .% 100 برهن يكون معامل ترجيحها  املعامالت غري املضمونة ضمانا كامالً-
يوضع هلا حد أدىن للترجيح هو ) عقاري خاصة( املعامالت املضمونة ضمانا كامالً برهن -

نات عقارية، واليت حددت هلا جلنة بازل معامل و، وذلك قياسا على القروض املضمونة بره% 50
مية فيما بينها فقد وضعنا هلا نسبة كحد ، ونظرا الختالف طبيعة صيغ التمويل اإلسال% 50ترجيح 
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أدىن، أي ميكن للبنك اإلسالمي أن يزيد هذه النسبة إذا رأى أنَّ درجة املخاطرة يف أي صيغة تكون 
  .أكرب

أما بالنسبة لألنشطة خارج امليزانية فال نرى أنَّ هناك اختالفًا يف عمليات البنوك اإلسالمية عن بقية 
عتمادات املستندية والقبوالت املصرفية والكفاالت وغريها؛ لذا ال حيث تعمل خبطابات الضمان واالبنوك،

  .لزنفس معامالت الترجيح الواردة يف حساب نسبة باب البنوك اإلسالمية قيدفال مانع من أن تت
، بينما ساسيه األشقّ فيما يتعلق مبكونات اًهناك اختالفنرى  فال حساب رأس املال أما يف شأن

  .(12) فتستبعد منه القروض املساندة وما يشبههاالتكميلي
  : يف البنوك اإلسالمية II الصيغة املقترحة لتطبيق اتفاقية بازل -2-2

تفاق ابناًء على تقييم اجلهات الرقابية لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، فإنَّ لقد رأينا سابقًا أنه 
،  االئتمان مينح اخليار للبنوك يف اعتماد إحدى املناهج الثالثة لتقدير رأس املال ملواجهة خماطرIIبازل 
  األساسي منهج التصنيف الداخلي، أوئتمانالاملنهج املوحد الذي يعتمد على التقييم اخلارجي ل :وهي

Internal Ratings-Based Approach) IRB( منهج ، أوIRBم أو املنهجالقائم  املتقد 
خضع نظامها يف تسيري املخاطر  عليها أن تIRB البنوك اليت ترغب يف تبني مناهج أنو .على النماذج

جلهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه اجلهات ميكن للبنوك أن تتخطَّى النموذج املوحد إىل منوذج 
IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إىل منوذج IRBماملتقد .  

بأنَّ منهج التصنيف ) أمحد.خان، ح.شابرا، ط.ع.م: من أمثال(ويرى خرباء املصارف اإلسالمية 
الداخلي هو األفضل بالنسبة للبنوك اإلسالمية، رغم أنَّ اختيار هذا املنهج يتوقَّف على موافقة اجلهات 

  : الرقابية، وذلك ألسباب أمهُّها
المية جيعل خماطر أصول املصارف اإلسالمية خمتلفة عن تلك ختالف يف طبيعة صيغ التمويل اإلسال ا-

الناشئة عن اإلقراض التقليدي، مما جيعل نظام تقدير املخاطر أكثر تعقيدا يف تقييم نوعية األصول، وهذا 
ألنَّ تقدير املخاطر بالنسبة لألصول ال يتم بصورة فردية يف نظام بازل احلايل، بل جتمع حسب فئات 
املخاطر املختلفة، ويستبعد منهج التقييم الداخلي هذه املشكلة إزاء مطالبته بتحديد احتمال التراجع 

  .)13(لكلِّ أصل على حدة) النوعي(
 يهدف النموذج إىل دعوة البنوك لتطوير ثقافة تسيري املخاطر، وهو ما يساعد على إضعاف األخطار يف -

الفعالية للنظام املصريف، وهو ما سيكون أيضا بال شك يف فائدة ستقرار والالصناعة املصرفية ويقوي ا
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  .(14)البنوك اإلسالمية
وحنن نتفق مع هذا الرأي ألن طريقة التصنيف الداخلي متكِّن البنوك اإلسالمية من استخدام 

 يف إدارة أساليب التقييم اليت تتناسب مع طبيعة خماطرها، إالّ أن هذه الطريقة حتتاج إىل نظم متطورة
 يعتمد IRBاملخاطر، وإىل كفاءة عالية يف نظم املعلومات، إذ من املعلوم أن منهج التصنيف الداخلي 

احتماالت التعثر أو الفشل يف السداد : على أربع مدخالت أساسية وهي قياس كل من
Probability of Default) PD( اخلسائر املتوقعة يف حالة التعثر أو الفشل يف السداد ،Loss 

Given Default) LGD( حجم األصول أو التوظيفات املعرضة للمخاطر عند التعثر أو الفشل ،
، )M (Maturity، حتديد فترة االستحقاق )Exposure at Default) EADيف السداد 

  .وكل هذا مل يتوفر بعد للبنوك اإلسالمية حاليا
بيق الطريقة املعيارية أو املنهج املوحد الذي لذلك نرى بأن على البنوك اإلسالمية أن تلتزم أوالً بتط

 لقياس Iيعتمد على التقييم اخلارجي لالئتمان ألنه األنسب واألسهل حاليا، وهذه الطريقة تشبه بازل 
خماطر االئتمان إالّ أن فيها مزيدا من الدرجات املتفاوتة األوزان يف تصنيف املخاطر، وتفرض وزنا 

  .عدم وجود تصنيف خارجي عند % 100للمخاطر قدره 
ويبدو أن جلنة بازل قد أيقنت بأن هناك صعوبة يف تطبيق البديلني الثاين والثالث لتحديد كفاية 

، بل امتدت الصعوبة حىت إىل البديل األول، فسعت نوكلبلبعض ابالنسبة للمخاطر االئتمانية رأس املال 
على التقييم الذي  يعتمدلقياسي البسيط، والذي إىل تبسيط هذا البديل األخري بوضع ما يسمى باملنهج ا

وكاالت تقييم االئتمان للحكومات والبنوك، ه تعدطبوهو ق على البنوك اليت ليس هلا جدارة ائتمانية، وي
  .ما ميكن أن تستفيد منه البنوك اإلسالمية أيضا

  : حماوالت تطويع اتفاقيات بازل مع أعمال البنوك اإلسالمية -2-3
قة بني أعمال البنوك اإلسالمية مبحاوالت ئات الدولية املشرفة واملراقبة واملنساهليض بعقامت 

على البنوك اإلسالمية مبا والرقابة  يف اإلشراف ،لوضع صيغ لتطبيق اتفاقيات بازل خاصة الثانية منها
  :يتالءم مع طبيعة عملها، ومتثلت هذه احملاوالت خاصة يف 

 AAOIFIيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هلال  معيار كفاية رأس امل-2-3-1
  ) :البحرين(

سالمية هي منظمة دولية غري هادفة للـربح تـضطلع          إلهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ا     
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سات بإعداد وإصدار معايري احملاسبة املالية واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايري الشرعية للمؤس           
  . سالمية على وجه العمومإلسالمية خاصة والصناعة املصرفية واملالية اإلاملالية ا

) كما كانت تسمى يف البداية    (ست هيئة احملاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية         تأسلقد  
هــ  1410  صـفر  1 بتاريخ   مبوجب اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية         

 27هـ املوافق 1411 رمضان 11 تسجيل اهليئة يف وقد متّ. م يف اجلزائر1990 فرباير 26املوافق 
  ). مملكة البحرين، اآلن(م يف دولة البحرين 1991مارس 

دف اهليئة إىل تطوير فكر احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونشر ذلـك الفكـر               
ريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األحباث وغري ذلك من           وتطبيقاته عن طريق التد   

وذلك مبا   ومراجعة وتعديل معايري احملاسبة واملراجعة لتلك املؤسسات،ريالوسائل، وإعداد وإصدار وتفس 
وخاصـة  (كما تنظم اهليئة عدداً من برامج التطوير املهين          .يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية     

 مستوىيف سعيها الرامي إىل رفع      ) سالمي وبرنامج املراقب واملدقق الشرعي    إلرنامج احملاسب القانوين ا   ب
  .املوارد البشرية العاملة يف هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط واحلوكمة لدى مؤسساا

عتبارية حول وبصفتها منظمة دولية مستقلة، حتظى اهليئة بدعم عدد كبري من املؤسسات ذات الصفة اال
سالمية إلومنها املصارف املركزية واملؤسسات املالية ا)  عضواً من أكثر من أربعني بلداً، حىت اآلن155(العامل 

 حصلت اهليئة على الدعم ، كماسالمية الدوليةإلوغريها من األطراف العاملة يف الصناعة املالية واملصرفية ا
عتمد هذه املعايري اليوم يف مملكة البحرين ومركز ديب املايل العاملي  تالكبري لتطبيق املعايري الصادرة عنها، حيث
كما أن اجلهات املختصة يف أستراليا وأندونيسيا وماليزيا والباكستان . واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا

  .(15)صدارااواململكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايري اهليئة وإ

 تعديل النظام األساسي للهيئة فأصبح م مت1995ّهـ1415بعد أربع سنوات من العمل ويف سنة 
  "AAOIFI هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية"امسها 

 معيارا لكفاية رأس املال AAOIFIوضعت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
ت العناصر ذات الطبيعة الربوية من رأس املال املساعد وأضافت إليه عناصر جديدة، فهو حيث حذف

إىل ) مشتمالً على احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثمار(يحسب بنسبة إمجايل رأس املال 
خبالف ودائع إمجايل األصول املرجحة بأوزان املخاطر املمولة من حساب رأس املال واملوارد األخرى 

 من إمجايل األصول املوزونة حسب درجة خماطرها اليت % 50 + )مثل احلسابات اجلارية (االستثمار
  .م1999وقد كان ذلك يف سنة .  متويلها من حسابات االستثمارمتّ

وضع معيار رائدة يف ذا العمل للمؤسسات املالية اإلسالمية قد كانت هيئة احملاسبة واملراجعة ل
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ختالف طبيعة اخاصة وأنه يأخذ بعني االعتبار رأس املال للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، لكفاية 
تزاماً مالياً على لاليت ال تعترب ا وأيضاً الطبيعة اخلاصة للودائع االستثمارية ،املوارد هلذه البنوك واملؤسسات

 يف حاالت نك يف حاالت اخلسارة إالّالبنك اإلسالمي كما يف البنك التقليدي، وأا غري مضمونة من الب
  : أن ما يؤخذ على هذا املعيار هو ما يلي إالّالتعدي أو التقصري أو خمالفة شروط العقد، 

 إلعداده يف التاريخ املذكور سابقاً، مما جيعل منه II أكثر من بازل Iيار مع اتفاقية بازل ع تطابق هذا امل-
  .ا معايري بازل بعد ذلك التاريخلنظر إىل التطورات اليت شهدمعياراً تقليدياً يف الوقت احلايل با

-يف إصدار املعايري احملاسبية ومعايري املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة ص  ختص 
بيق  وبالتايل التط،أكثر من غريها جعل من املعيار الذي وضعته لكفاية رأس املال ال يلقى القبول الكبري

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الذي تلقاه معايريه احملاسبية، وهو القبول الذي ذهب أكثر إىل معايري 
IFSB  .   

   :)ماليزيا (IFSBجملس اخلدمات املالية اإلسالمية  معايري -2-3-2
ـا     م خدماا للهيئات اإلشرافية   ّ هيئة دولية تقد   IFSBيعترب جملس اخلدمات املالية اإلسالمية        والرقابيـة مب

  .ستقرار يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالميةاليضمن ا
فة دامت أكثر من سـنتني،      إن إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية كان تتوجيا ملشاورات مكثّ         

حيث صدرت عن مؤمتر الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية الذي عقد يف البحرين يف فربايـر                
2000  جدة(البنك اإلسالمي للتنمية    بل  م من ق (   سة نقد البحرين وهيئة    وصندوق النقد الدويل ومؤس

  .احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية توصية بإنشاء هذا الس
وقد نوقشت تلك التوصية يف اجتماع عقد بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدويل والبنـك               

جتماع املؤسسات املـذكورة    ال ذلك ا  م، وقد ضم  2000 سبتمرب   23  يف) التشيك(العاملي يف براغ    
سابقًا إضافة إىل ممثلي البنوك املركزية لبعض الدول اإلسالمية، وبعد ذلك اجتمع هؤالء مرة أخرى يف                

 نـوفمرب   3س رمسيا يف    م إلنشاء الس، والذي تأس    2002 أفريل   21مقر صندوق النقد الدويل يف      
  .م2003دأ نشاطه عمليا يف مارس م مباليزيا وب2002

 اخلدمات صناعة وتعزيز لتطوير معايري تضع دولية، هيئة  إذنهو اإلسالمية املالية اخلدمات جملس
 عامة بصفة تضم اليت الصناعة هلذه إرشادية ومبادئ رقابية معايري بإصدار وذلك اإلسالمية، املالية
 املالية اخلدمات جملس يعدها اليت املعايري إنّ ).اإلسالمي التأمني( والتكافل املال، وسوق البنوك، قطاع

 واملبادئ املعايري إلعداد واإلجراءات اإلرشادات"  وثيقة يف وصفها متّ مفصلة إجراءات تتبع اإلسالمية
 ويف عمـل،  ورش عقد مشروع، مسودة إصدار أخرى، أشياء بني من تشمل، واليت ،"اإلرشادية
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 ـذه  تتعلـق  أحباثًا اإلسالمية املالية اخلدمات جملس عدي .استماع اتجلس عقد الضرورة، حالة
 ،الـصناعة  ـذه  االهتمام وأصحاب الرقابية للسلطات علمية ومؤمترات ندوات مظّينو الصناعة،

 ذات ووطنية وإقليمية، دولية، مؤسسات مع اإلسالمية املالية اخلدمات جملس يعمل ذلك، لتحقيقو
 .(16) الصناعة هذه يف عاملة ومؤسسات تعليمية ومعاهد أحباث، ومراكز صلة،

يف وضع معايري تستوعب خصوصية العمل املصريف  IFSBجتهد جملس اخلدمات املالية اإلسالمية إ
معايري صاحلة للتطبيق من ذلك ب مّد، وقد قIIاإلسالمي وطبيعة خماطره يف نفس اإلطار الذي وضع يف بازل 

إرشادات وضوابط لكل ما يتعلق بإدارة املؤسسات اليت تقدم خدمات مالية كذا طرف البنوك اإلسالمية و
  :تتمثل يف  فIIبازل إلرشادات املوافقة لاإسالمية، أما أهم املعايري والضوابط و

 وهو خاص حبساب كفاية رأس 2005أصدر الس هذا املعيار يف ديسمرب  :معيار كفاية رأس املال  -أ
يتم  ذا املعياره ، ومن خاللم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمنيّاملال للمؤسسات اليت تقد
  : قياس أنواع املخاطر الثالثة بالطرق اآلتية اإلمجالية بعدحساب كفاية رأس املال 

  .الطريقة املعيارية:  خماطر االئتمان -        
  .الطريقة املعيارية:  خماطر السوق -        
   . طريقة املؤشر األساسي: ل  خماطر التشغي-        

ستثمار تأخذها البنوك اإلسالمية على سبيل املضاربة أي املشاركة يف النظراً لكون حسابات او
 من إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها ممولة من % 100الربح واخلسارة، ومبا أن 

حملها أصحاب هذه احلسابات، بينما ئتمان وخماطر السوق يتال، فإن خماطر ا عادةستثمارالحسابات ا
  .املخاطر التشغيلية يتحملها البنك

  :كما يلي اإلمجالية  حلساب كفاية رأس املال تانوقد وضع جملس اخلدمات املالية اإلسالمية صيغ
    : املعادلة القياسية-

  رأس املال املؤهل 

  }خماطر التشغيل) + 2خماطر السوق+ 2نخماطر االئتما( 1إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها{   

                                         
رباح املطلقة يشمل إمجال املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املوجودات اليت يتم متويلها من خالل حسابات االستثمار املشاركة يف األ -1

 .واملقيدة
 .خماطر االئتمان والسوق للمخاطر داخل وخارج قائمة املركز املايل -2
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  :ناقصاً 
 خماطر  + 2خماطر االئتمان ( 3حة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار     املوجودات املرج

   )2السوق
   :شرافيةإل معادلة تقدير السلطة ا-

دمات املالية اإلسالمية ملزمة شرافية يف الدولة أن مؤسسات اخل   إلتطبق هذه املعادلة عندما تقرر السلطة ا              
بدعم دخل أصحاب حسابات االستثمار كجزء من آلية تقليل خماطر السحوبات، وعنـدما تكـون               

  . نعدام الثقة يف النظام املايلاشرافية تتخوف من خماطر إلالسلطة ا
  رأس املال املؤهل 

  }خماطر التشغيل) + 2 خماطر السوق +2خماطر االئتمان( إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها {   

   :ناقصاً
  خمـاطر   (3حة حسب أوزان خماطرها اململوكة من حسابات االستثمار املقيدة        إمجايل املوجودات املرج

  )2خماطر السوق + 2االئتمان
   :ناقصاً

)1-α(4]           3أوزان املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من حسابات االستثمار املطلقـة 
   )]2خماطر السوق + 2ر االئتمانخماط(

    :ناقصاً
α]              املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة من احتياطي معدل األرباح واحتياطي خمـاطر

  .)]2خماطر السوق + 2خماطر االئتمان (5االستثمار التابعة حلسابات االستثمار املطلقة
بات رأس املال وفقا ملعيار كفايـة رأس املـال        نشري هنا إىل أنه بعد تقييم املخاطر املتعلقة مبتطل          

دمات املالية اإلسالمية استخدام الصادر عن الس، للسلطة اإلشرافية اخليار يف أن تطلب من مؤسسة اخل

                                         
عندما تكون األموال خمتلطة، يتم حساب إمجايل املوجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها واملمولة من حسابات االستثمار املـشاركة يف                    -3

وتشمل أرصدة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح احتياطي معدل         . ذات العالقة األرباح بناء على حصتها بالتناسب من املوجودات        
 .األرباح واحتياطي خماطر االستثمار أو االحتياطيات املماثلة

. إلشـرافية  إىل النسبة من املوجودات اليت يتم متويلها بواسطة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح واليت حتددها السلطات ا      αيشري الرمز    -4
  .تتفاوت حبسب تقدير السلطات اإلشرافية وفقًا لكل حالة على حدة αوبالتايل فإن قيمة 

النسبة ذات العالقة للموجودات املرجحة حسب أوزان خماطرها املمولة بواسطة حصة حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح من احتياطي                   -5
، حيث إن احتياطي معدل األرباح يؤدي إىل خفـض         )الصورة(مار يتم طرحها من البسط      معدل األرباح وبواسطة احتياطي خماطر االستث     

 .املخاطر التجارية املنقولة يف حني يغطي خمصص خماطر االستثمار اخلسائر املستقبلية يف االستثمارات املمولة من حسابات االستثمار
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داًء من بت كما نشري إىل أن الس أوصى بتطبيق هذا املعيار ا.املعادلة القياسية أو معادلة السلطة اإلشرافية
    .2007العام 

  :ذا املعيار هي هلوجه تنتقادات الذي ميكن أن ال أن اّإال  
 من إمجايل املوجودات حسب % 100ستثمار لتحمل خماطر ال مدى استعداد أصحاب حسابات ا-

  .(17) )خماطر السوق+ ئتمان الخماطر ا(أوزان خماطرها املمولة من حسابام 
-ك، وقد رأينا أن الرقابة هي إحدى األركان ستثمار عن مراقبة أعمال البنالعد أصحاب حسابات ا ب

ستثمار مثل متثيل املسامهني ال أي متثيل أصحاب حسابات ا، مطلب قدميذا، وهIIاألساسية التفاق بازل 
 األرباح واخلسائر، وهو ما جيعل من مبدأ يف مراقبة إدارة البنك، مادامت أمواهلم تقبل على سبيل املشاركة يف

  .أكثر إحلاحاً يف التطبيق من طرف البنوك اإلسالمية) IIهو ركن آخر لبازل و(الشفافية واإلفصاح 
على تقدمي خدمات اليت تقتصر ) عدا املؤسسات التأمينية(املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات  -ب

رض ، وهي تتعرض ملختلف املخاطر اليت تتع2005أصدر الس هذه املبادئ يف ديسمرب : مالية إسالمية 
  :هلا البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وإدارا، وتتمثل هذه املخاطر يف 

  .خماطر االئتمان -
  . خماطر االستثمار يف رؤوس األموال-
  . خماطر السوق-
  . خماطر السيولة-
  . خماطر معدل العائد-
  . خماطر التشغيل-

مي خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات إلدارة املؤسسات اليت تقتصر على تقد املبادئ اإلرشادية -جـ 
، 2006أصدر الس هذه املبادئ يف ديسمرب : التكافل وصناديق االستثمار اإلسالمية /التأمني اإلسالمية

، مع التركيز على حقوق وفيها يتناول الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية
  .فية إعداد التقارير املالية املتعلقة حبسابامأصحاب حسابات االستثمار وكذا شفا

فصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات اليت تقتصر على تقدمي خدمات مالية المعيار ا -د
، وهو  2007 أصدر الس هذا املعيار يف ديسمرب :التكافل /إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية
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اح، وكذا هيكل رأس املال مبا يف ذلك حقوق ملكية أصحاب حسابات يتعرض للمبادئ العامة لإلفص
اول هذا املعيار خمتلف أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يتنستثمار، كما الا

 "املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات"وهي نفس املخاطر الواردة يف وإدارا والتخفيف منها، 
ما أضاف ن مل يتعرض ملخاطر االستثمار يف رؤوس األموال، بي أن املعيارّ، إال2005الصادرة يف ديسمرب 

  :نوعني من املخاطر وهي 
ل إىل املسامهني أي مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية ّوهي املخاطر اليت تحو :  املخاطر التجارية املنقولة-

ضني هلا ّ املخاطر اليت يكونون معرّل بعض أو كلّر من حتممن أجل محاية أصحاب حسابات االستثما
 عن املعدل السائد يف ّ، أو هي املخاطر اليت تنشأ عند حتقيق املصرف ملعدل عائد يقلمبوجب عقود املضاربة

 نصيبها من األرباح لصاحل أصحاب الودائع ّالسوق، لذلك فإن البنك أو املؤسسة قد تتنازل عن جزء أو كل
افظة على معدل أرباح حيمي البنك من خماطر سحب املودعني لودائعهم إىل حيث العائد من أجل احمل

  .األعلى
وهي مزيج متفاوت من خماطر االئتمان وخماطر السوق، والذي يتفاوت حسب  :  املخاطر اخلاصة بالعقود-

  .ويل اإلسالميتمطبيعة ومرحلة عقد ال
يف إجراءات الرقابة اإلشرافية للمؤسسات اليت تقتصر على تقدمي اإلرشادات املتعلقة بالعناصر الرئيسية  -هـ 

أصدر : التكافل وصناديق االستثمار اإلسالمية /خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات التأمني اإلسالمية
وهو يتعرض ملتطلبات رأس املال النظامي والتعامل مع أصحاب ، 2007 يف ديسمرب رشاداتالس هذه اإل

 التعرض للشفافية وانضباط السوق، ّمار، وكذا إدارة املخاطر وضوابط إدارة املؤسسات، مثحسابات االستث
وكذلك التعاون يف اإلشراف بني السلطة اإلشرافية للدولة األصيلة واملضيفة، وأيضاً متطلبات رأس املال 

  .واملراقبة الداخلية على النوافذ اإلسالمية، مث أخرياً االستثمارات العقارية
أصدر الس : برامج االستثمار اجلماعي اإلسالمي سودة مشروع املبادئ اإلرشادية لضوابط إدارة م -و

  .، وهي ال تزال قيد املناقشة2007هذه املسودة يف ديسمرب 
أصدر الس : لتصكيك الصكوك واالستثمارات العقارية مسودة مشروع متطلبات كفاية رأس املال  -ز

  .، وهي ال تزال قيد املناقشة2007هذه املسودة يف ديسمرب 
 ؛ االعتراف بالتصنيفات لألدوات املالية املتفقة مع أحكام كفاية رأس املالعيار اإلرشادات املتعلقة مب -حـ 

أصدر الس هذه اإلرشادات يف : مؤسسات تصنيف ائتماين خارجية الشريعة اإلسالمية الصادرة من 
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ف بوكاالت التصنيف لغرض حساب أوزان خماطر املوجودات عتراال، وفيها يبني معايري ا2008مارس 
  .املالية املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وكذا إجراءات التصنيف والرقابة الداخلية والشفافية

  :اخلاتـمـة 
ىل جانب إن أهم ما ميكن استخالصه من هذا البحث، هو أن البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية إ

ر يف جمال العمل املصريف وعلى التقيد بأرقى ّكام الشريعة اإلسالمية، قادرة على استيعاب أي تطوالتزامها بأح
ل أحد ث، وقد كانت معايري جلنة بازل خري دليل على ذلك، وهو ما مياملعايري يف اإلدارة املصرفية احلديثة

  .عناصر القوة هلذه البنوك واملؤسسات يف مواجهة الظروف الصعبة واألزمات
من خالل املعايري اليت رأيناها يف هذا –ومن جهة أخرى، أثبت املفكرون واخلرباء املسلمون أيضاً 

تكون  مقدرم على اإلبداع والعطاء، وجماراة الفكر الغريب يف استحداث معايري لإلدارة املصرفية -البحث
ة عملها املتميز عن البنوك التقليدية، مالئمة للتطبيق يف البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية مبا يتالءم وطبيع

  .اءح االلتزام بأحكام الشريعة السمّ هذا يف ظلّومبا يضمن سالمة املراكز املالية هلا، وكل
مدى اجلهود اليت بذلت لتطويع معايري جلنة بازل من بعض اهليئات كما تبني لنا من خالل هذا البحث، 

 وعلى رأس هذه اهليئات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية املنوط ا تطوير العمل املصريف اإلسالمي،
IFSB يقوم بنفس -مبا يقوم به من توجيه للعمل اإلشرايف على البنوك اإلسالمية– مباليزيا، الذي أصبح 

الدور الذي يضطلع به بنك التسويات الدولية جتاه البنوك املركزية يف العامل، وذلك بتقدمي معايري اإلشراف 
  .على البنوك مبا فيها معايري بازل يف قالب إسالميوالرقابة 

لة يف بنوكها ي األكرب أمام هذا الس هو مدى التزام الدول األعضاء ممثَّ يبقى التحد،لكن مع ذلك
بتطبيق  لدول غري األعضاء يف الس واليت حتتضن البنوك اإلسالميةاأو حىت  وسلطاا اإلشرافية   املركزية  

 يعترب الشرط األساس إلضفاء املـصداقية عليهـا      لتزام بتطبيق تلك املعايري   ال، ألن ا  ضعها،  املعايري اليت ي  
  .عتراف ا على املستوى الدويلالوا

   :اهلوامش و اإلحاالت 
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