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 بعض المفاھیم المستخدمة في الدراسة 

 المفھوم المصطلح 

 Profit Equalisation) احتیاطي معدل األرباح
Reserve (PER))  

المبلغ الذي یخصص من إجمالي أرباح المضاربة، من أجل  
المحافظة على مستوى معین من العائد على االستثمار 

في البنوك   للمضارب وألصحاب حسابات االستثمار المطلقة
 المتوافقة مع الشریعة.

 Investment Riskاحتیاطي مخاطر االستثمار (
Reserve (IRR)( 

المبلغ الذي یخصص من أرباح أصحاب حسابات االستثمار 
قطاع حصة ستبعد افي البنوك المتوافقة مع الشریعة 

الوقایة من خسائر االستثمار المضارب من أجل توفیر 
المستقبلیة التي یمكن أن یتعرض لھا أصحاب حسابات 

 االستثمار

 Profitحسابات االستثمار المشاركة في األرباح (
Sharing Investment Accounts (PSIA)( 

تودع في   البنوك المتوافقة مع الشریعةودائع استثماریة في 
حسابات خاصة (تسمى حساب االستثمار) لكونھا موجھة 
لالستثمار وھي قائمة على مبدأ الغنم بالغرم أو المشاركة في 

وفي حین یحصل صاحب ھذه الودیعة على   .الربح والخسارة
نصیب من األرباح في حال تحققھا، فإنھ معرض لتآكل قیمة 

نوعان: الحساب في حالة الخسارة. حسابات االستثمار 
 حسابات استثمار مقید وحسابات استثمار.

 Unrestricted() غیــر مقیدمطلق ( حســاب استثــمار
Investment Account (URIA)( 

باستثمار للبنوك المتوافقة مع الشریعة  حسابات یأذن أصحابھا  
أموالھم استنادًا إلى عقود المضاربة دون فرض أیة قیود. 

أموالھ بھا واستثمارھا جمیعًا في ویمكن للمضارب خلط 
 محفظة مجمعة

 Rrestricted Investmentحساب استثمار مقید (
Account (RIA)( 

باستثمار للبنوك المتوافقة مع الشریعة  حسابات یأذن أصحابھا  
أموالھم استنادًا إلى عقود المضاربة أو الوكالة مع قیود معینة 

ستثمار ھذه حول المكان والكیفیة والغرض الذي یجب ا
 .األموال فیھ

 Counterھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة (
Cyclical Capital Buffer (CCyB)( 

ھامش إضافي معزز لرأس المال یستخدم لتمكین البنوك من 
 .االئتمانمواجھة التقلبات في دورات األعمال ومنح 

 Liquidity Coverage Ratioنسبة تغطیة السیولة (
(LCR)( 

متطلب رقابي داعم للسیولة المصرفیة في األجل القصیر  
یضمن احتفاظ المصارف بحد أدنى للسیولة المصرفیة یغطي 
 صافي التدفقات الخارجة للمصارف (خالل فترة ثالثین یوماً)

 Net Stable Fundingنسبة صافي التمویل المستقر (
Ratio ((NSFR) 

متطلب رقابي داعم للسیولة المصرفیة في األجل المتوسط 
یضمن وجود مصادر تمویل مستقرة لدى المصارف في األجل  

 .تقل عن سنةالمتوسط لتمویل أنشطتھا المالیة لمدة ال 

 )  (Leverage Ratioنسبة الرفع المالي
متطلب رقابي یھدف وضع حد أقصى لتزاید نسبة الدیون في  
النظام المصرفي، وھي نسبة بسیطة، تعمل جنباً إلى جنب مع 

 .متطلبات رأس المال
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 ملخص تنفیذي
قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بعد األزمة المالیة العالمیة بإجراء تعدیالت وإصالحات جوھریة على اتفاقیة  

من خالل إصدار وثیقة (اإلطار الدولي للعمل اإلشرافي لتعزیز مرونة   III، لتعلن رسمیا عن اتفاقیة بازل IIبازل 
ثیقة (إطار العمل الدولي لقیاس مخاطر السیولة، معاییرھا البنوك والقطاعات المصرفیة في مختلف دول العالم) وو

على أن تلتزم كل البنوك في العالم   2013سنة  IIIوكیفیة قیاسھا والرقابة علیھا)، وبدأ العمل بمتطلبات بازل 
اسب  . لقد بینت األزمة المالیة العالمیة أن قضایا السیولة وتوفر رأس المال المن2019باالمتثال لھا نھایة عام 

زیادة  IIIلمواجھة التقلبات االقتصادیة الدوریة ما تزال بحاجة إلى المزید من االھتمام، ولذلك فقد استھدفت بازل 
متطلبات رأس المال للبنوك وتعزیز جودة رأس المال لجعلھ قادرا على تحمل الخسائر خالل فترات األزمات  

)، صار التساؤل الرئیس للقائمین على 2010(نھایة عام  III االقتصادیة الدوریة. ومنذ أن تم اعتماد اتفاقیة بازل
للبنوك اإلسالمیة، وكیفیة تطویعھا بما یتناسب مع طبیعة   IIIالمصرفیة اإلسالمیة یتعلق بمدى مالءمة معاییر بازل  

 عمل ھذه البنوك. 
ال أن الصیرفة المتوافقة مع  ) على القطاع المصرفي العالمي، إ2008رغم اآلثار الكبیرة لألزمة المالیة العالمیة ( 

الشریعة استطاعت المحافظة على قیمتھا اإلجمالیة وتحقیق معدالت نمو مقبولة نظراً للمرونة المستدامة التي تتمتع  
الجوانب  . مع ذلك، تظل الحاجة قائمة لتحسین بعض (Hasan & Dridi, 2010)بھا مقارنة بالبنوك التقلیدیة 

  وك اإلسالمیة لضمان قدرتھا على الصمود أمام األزمات االقتصادیة مستقبالً ــالتنظیمیة المتعلقة بالبن
(Alqahtani, Mayes, & Brown, 2017)  . 

تطبیق متطلبات لجنة   والبنك التقلیدي فیما یخص المتوافق مع الشریعة قد یبدو للوھلة األولى أنھ ال فرق بین البنك
عن التقلیدي  متوافق مع الشریعة  ، غیر أن ھناك الكثیر من التحدیات التي تنشأ نتیجة اختالف ھیكل البنك الIIIبازل  

البنوك في استیفاء متطلبات بازل للرقابة تلك  التي تواجھ    التحدیات. وأصل  خصوموبشكل خاص فیما یخص جانب ال
 المصرفیة أمران: 

ً متوافقة مع الشریعة تختلف البنوك ال: أوال ً جوھری عن البنوك التقلیدیة اختالفا   بشكل خاص في جانب الخصوم ا
(Beck, Demirguc-Kunt, & Merrouche, 2013) ھا البنك اإلسالمي إلى ب ستقطی. وتنقسم األموال التي

وودائع استثماریة. ھذه األخیرة نوعان: ودائع   ،وودائع ادخاریة ،القرضثالثة أقسام: ودائع جاریة قائمة على عقد 
ھذا ویزید استثماریة مقیدة وودائع استثماریة غیر مقیدة، یمكن أن تقوم على عقد المضاربة أو على عقد الوكالة. 

 حساب نسبة رأس المال.التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة لاالختالف من 
المتوافقة مع  : تعتبر سوق النقد واألدوات المالیة ذات السیولة العالیة صعبة أو مستحیلة االستخدام للبنوك ا ثانی

ً  IIIالمقررة وفق متطلبات بازل بسبب الضوابط الشرعیة، وھو ما یجعل استیفاء متطلبات السیولة  الشریعة   تحدیا
 .آخر على قدر كبیر من األھمیة

منذ أن صارت تعتبر ذات أھمیة نسبیة في بعض الدول وعلى مستوى النظام   المتوافقة مع الشریعةمرت البنوك 
المالي العالمي بالعدید من المراحل حیال الضوابط اإلشرافیة التي تفرضھا الجھات الرقابیة ومنھا لجنة بازل للرقابة 

ات التي تخضع لھا البنوك التقلیدیة عند صدور  تخضع لنفس المتطلبالبنوك المتوافقة مع الشریعة  وكانت    المصرفیة.
لتقلیدیة  بنوك امقارنة بال  لبنك المتوافق مع الشریعة. مع وجود اختالفات في نموذج عمل ا1988متطلبات بازل سنة  

نموھا واتساعھا عبر الدول، فقد اقترحت ھیئة المحاسبة والمراجعة  متوافقة مع الشریعة ووتزاید أعداد البنوك ال
، قبل أن تحل محلھا  Iلى متطلبات بازل إ) بعض المتطلبات التي تستند AAIOFIات المالیة اإلسالمیة (للمؤسس

بدورھا تأخذ بعین  II، وألن متطلبات بازل 2004، والتي انتھى اعتماد صیاغتھا النھائیة سنة IIمتطلبات بازل  
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مھمة تعدیل بعض    1مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة االعتبار نموذج عمل المصرف التقلیدي، فقد تولى ھذه المرة  
) أدناه المراحل التاریخیة التي مرت بھا  1. یوضح الشكل ( بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة IIIمتطلبات بازل 

 . الصناعة المالیة اإلسالمیة حیال الضوابط اإلشرافیة
 البنوك اإلسالمیة ) التطور التاریخي للمتطلبات االحترازیة على 1الشكل (

 

) أول معیار لكفایة رأس المال لتلبیة احتیاجات  IFSB، أصدر مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة (2005في دیسمبر  
بما یُعرف بالمعیار   متوافقة مع الشریعة اإلسالمیةالمؤسسات (بخالف مؤسسات التأمین) التي تقدم خدمات مالیة 

المعیار، یتم تحدید الحد األدنى لمتطلبات كفایة رأس  وفق ھذا . II، الذي یمكن اعتباره نظیر متطلبات بازل )2(
المال لمخاطر االئتمان والسوق لكل أداة تمویل واستثمار متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. كما یبلغ الحد األدنى 

، وھو نفسھ  في المائة 8افقة مع الشریعة وفق ھذا المعیار متولمتطلبات كفایة رأس المال التنظیمي للبنوك ال 
المجلس مجموعة من المبادئ اإلرشادیة    أصدر،  II. لتسھیل تطبیق مقررات بازل  IIوفق بازل    بالمؤسسات التقلیدیة

، لیتم إصدار المعیار  2، قام المجلس بإجراء تعدیالت على المعیار  IIIفیما یتعلق بمتطلبات بازل    ).1(أنظر الملحق  
  المجلس . ولحساب نسبة كفایة رأس المال، یقترح IIIالذي یضم كل العناصر الالزمة لتطبیق معیار بازل  15

 المعیاریة (القیاسیة) والتقدیریة.   :طریقتین

ة المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة والتي أصبحت  استناداً إلى ما سبق، ونظراً لألھمیة الكبیرة لسوق الصیرف 
سوق الصیرفة المتوافقة مع الشریعة على مستوى العالم، وتنامي صناعة في المائة من إجمالي  51تستأثر بنحو 

حیث أصبحت ذات أھمیة نظامیة محلیة في سبع دول   ، الصیرفة المتوافقة مع الشریعة في عدد من الدول العربیة
صندوق استبیاناً  الأعد  ،وفي إطار مھام صندوق النقد العربي كأمانة فنیة للجنة العربیة للرقابة المصرفیة ،عربیة

مستوى التقدم   تحدیدفي البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة بھدف  IIIلرصد تطبیق متطلبات بازل 
لوفاء بھذه المتطلبات، وجھود السلطات اإلشرافیة في ھذا الصدد وتم استیفائھ من لرز وكذلك التحدیات القائمة  الُمح
ً بنكاً مركزیاً عربی  13قبل   .ا

ً إلى والتي ھي معنیة باألساس بمتطلبات كفایة رأس المال  IIIبتطبیق الدعامة األولى لبازل فیما یتعلق  واستنادا
نتائج االستبیان، یالحظ أنھ رغم كون المدى الزمني الذي أقرتھ لجنة بازل للرقابة المصرفیة للوفاء بمتطلبات بازل 

III    وتطبیق متطلبات   البنوك المركزیة بالدول العربیة قد سابقت الزمن وقامت بإصدار  بعضأن  ، إال  2022ھو عام
 

) ومقره كوااللمبور (مالیزیا) كھیئة دولیة تضع المعاییر وتقدم التوجیھ للھیئات التنظیمیة واإلشرافیة IFSBمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة (تأسس  1
ادئ إرشادیة المصرفیة والمالیة، وتھدف إلى تطویر وتعزیز متانة صناعة الخدمات المالیة اإلسالمیة واستقرارھا، وذلك بإصدار معاییر احترازیة ومب

 لھذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصیرفة اإلسالمیة، وأسواق المال، والتكافل (التأمین اإلسالمي).

]1988[
Iبازل 

]1999  [
مقترح 

)AAIOFI(

]2004[
IIبازل 

]2005[
معیار كفایة 
رأس المال 

)IFSB(

)2المعیار (

]2012[
IIIبازل 

المعیار 
یة المعدل لكفا

رأس المال 
)IFSB(

)15المعیار (
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المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة. بناء على االستبیان الذي تم توزیعھ على البنوك   IIIبازل 
بنوك مركزیة بإصدار و/أو تطبیق متطلبات   خمسةعشر رداً، قامت  خمسةالمركزیة بالدول العربیة، فإنھ من بین 

 المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة وھي كل من األردن والكویت والبحرین والمغرب  IIIبازل  
. بناًء علیھ، عرفت نسبة كفایة رأس المال التنظیمي لألصول المرجحة بالمخاطر تطورا ملحوظا بالنسبة  مانعُ و

 . خالل السنوات الخمس السابقةالتي استوفت االستبیان  افقة مع الشریعة في الدول العربیة للبنوك المتو

تباینت التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة في الوفاء بنسبة متطلب رأس المال لألصول المرجحة  
غیر أنھا تشترك في بعض  بالمخاطر بالدول العربیة، بشكل خاص فیما یتعلق باحتساب مكونات رأس المال، 

،  منھا أن البنوك المتوافقة مع الشریعة تخضع لنفس التعلیمات الرقابیة التي تخضع لھا البنوك التقلیدیة  ،العناصر
األدوات المالیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة التي یمكن إدراجھا ضمن مكونات رأس المال    عالوة على محدودیة

 ونقص التوافق مع المعاییر المحاسبیة. 

تعلیمات   مانوعُ  فلسطین والمغرب والكویت وتونس والبحرین واألردنأصدرت البنوك المركزیة في كل من 
الصادر عن مجلس الخدمات المالیة   15لكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة تأخذ باالعتبار المعیار 

). ولعل المالحظ  2020ذلك قریباً (النصف الثاني من العام  العراقياإلسالمیة، ویتوقع أن یصدر البنك المركزي 
لم یكن بدیال عن متطلبات بازل، لذا سعت للتوفیق بین   15یار أن غالبیة الدول التي أخذت بعین االعتبار المع 

 . یارینالمع

فیما یتعلق بمنھجیات قیاس المخاطر، أشارت نتائج االستبیان إلى أن كل مؤسسات النقد والبنوك المركزیة العربیة 
لق بمخاطر االئتمان (التي أجابت عن االستبیان) تلزم البنوك المتوافقة مع الشریعة بالمنھج المعیاري فیما یتع

ومخاطر السوق، في حین تتراوح بین المنھج المعیاري ومنھج المؤشر األساسي فیما یتعلق بقیاس مخاطر التشغیل،  
بقیة الدول منھج بینما تتبع المنھج المعیاري،  والجزائر المغرب والكویت والسودان وسوریةحیث تتبع كل من 

الخیار للبنوك المتوافقة مع الشریعة االختیار بین   السعوديالمؤشر األساسي، في حین تتیح مؤسسة النقد العربي 
 المنھجین المعیاري واألساسي.

تبذل مؤسسات النقد والبنوك المركزیة بالدول العربیة جھودا ملموسة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ البنوك المتوافقة 
، IIIالشریعة وتمكینھا من مواجھة التحدیات المرتبطة باحتساب مكونات رأس المال في إطار مقررات بازل  مع

 وتختلف تلك الجھود بحسب طبیعة البیئة المصرفیة التي تعمل بھا تلك البنوك.  

عشر  الخمسةنتائج االستبیان إلى انھ من بین الدول ، تشیر IIIفي إطار بازل  متطلبات السیولةفیما یتعلق بتطبیق 
دول عربیة في كل من البحرین، والسعودیة،   خمسالتي قامت باستیفاء االستبیان قامت البنوك المركزیة في 

والكویت بإصدار اإلطار الرقابي لنسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر، فیما تعمل  وُعمان،  وفلسطین،  
من أوائل الدول   تونس والسعودیةتعتبر كل من    المركزیة في باقي الدول على استكمال إصدار ھذا اإلطار.البنوك  

. سجلت نسبة تغطیة السیولة ارتفاعاً في عدد من الدول العربیة التي 2015العربیة التي طبقت ھذه النسبة في عام 
في المائة  100بدأت بتنفیذ ھذا المتطلب خالل السنوات السابقة إلى ما یفوق النسبة المقررة وفق لجنة بازل البالغة 

 . )في المائة 123(  تونسفي المائة)، و  198(  والسعودیةفي المائة)،  257(  فلسطینكما ھو الحال في 

واجھ عدد من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة تحدیات فیما یتعلق بالوفاء  تبخالف متطلبات رأس المال، 
في عدم توفر أصول عالیة الجودة متوافقة مع مبادئ  أھمھا  تمثل ی IIIالسیولة وفق بازل بة تغطیة سن  بمتطلب

السیادیة المطروحة من قبل الدولة وفق التعریف الوارد ضمن   منھاالشریعة االسالمیة على غرار الصكوك خاصة  
. في المقابل، لم البحرین وتونس والسعودیة وسوریة وفلسطینمتطلبات بازل، وذلك كما ھو الحال في كل من 
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تحدیات فیما یتعلق بالوفاء بنسبة السیولة حیث فاقت النسبة الفعلیة لدیھا الحد األدنى   المصريیواجھ البنك المركزي  
تحدیات المركزي    الكویتبنك    كما لم یواجھ  نتیجة امتالكھا حجم كبیر من األصول السائلة عالیة الجودة.  ،المطلوب 

وجیھ البنوك لتعزیز قدرتھا على مواجھة مخاطر السیولة على  حیث قام بتالسیولة  فیما یتعلق بالوفاء بنسبة
المدى القصیر من خالل ضمان توافر مخزون كاٍف من األصول عالیة الجودة لدى البنوك لتلبیة احتیاجات 

ً   30ضغط لمدة    لفرضیةوفقاً    السیولة التي قد تطرأ كما یعمل البنك على إعداد دراسة األثر الكمي لتطبیق   .یوما
تغطیة السیولة، وقد أظھرت نتائج الدراسة قدرة عالیة لدى البنوك الكویتیة ومن ضمنھا البنوك المتوافقة  نسبة 

في المائة حتى   100مع الشریعة على تلبیة متطلبات تطبیق ھذه النسبة وبمعدالت تفوق الحد األدنى لھا وھي 
ً وفي ُعمان، یعمل  .في األوقات الضاغطة سس لطرح أدوات السیولة  وضع األ على  البنك المركزي حالیا

 .المتوافقة مع الشریعة بما یواكب مستجدات الوضع المصرفي في السلطنة

صدار صكوك السلم واإلجارة، في إالمركزي ب  البحرینبھدف تجاوز التحدیات السابق اإلشارة إلیھا قام مصرف 
للبنوك المتوافقة مع الشریعة بصیغة المرابحة. على توفیر التسھیالت  السعوديحین عملت مؤسسة النقد العربي 

 یعمل البنك المركزي اآلن على وضع التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص. ، سوریة في 

ً ألھمیة وجود أسواق لألوراق المالیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة    تمكین البنوك ل من جانب آخر، ونظرا
ومؤسسات  بذلت البنوك المركزیة  IIIمن الوفاء بنسب السیولة في إطار متطلبات بازل  المتوافقة مع الشریعة

 سوق األوراق المالیة المتوافقة مع الشریعة. في عدد من الدول العربیة مجھودات لتطویر النقد العربیة 
واجھت بعض البنوك المركزیة العربیة تحدیات فیما یتعلق بتطبیق نسبة  فیما یتعلق بنسبة صافي التمویل المستقر، 

الودائع المستقرة خاصة الودائع بدون آجال استحقاق، وعدم  أھمھا في تصنیف    تمثل  البحرینالتمویل المستقر. ففي  
. كما ظھرت  فلسطینسالمیة بحسب بنود النسبة المختلفة المتضمنة في توفر بدائل مالیة تتوافق مع الشریعة اإل 

تتمثل في تبویب بعض المراكز المالیة ببسط ومقام النسبة وفقاً لمقررات   ،بعض التحدیات في بدایة تطبیق النسبة
، فیما ال تواجھ البنوك حالیاً أیة تحدیات في مصر، حیث تحتفظ البنوك بنسب فعلیة تفوق الحد  مصرفي  IIIبازل 

   تحدیات تتعلق بالوفاء بنسبة صافي التمویل المستقر.   السعودیة والكویتلم تواجھ البنوك في  األدنى المطلوب. كذلك  

البنوك المركزیة على تذلیل التحدیات القائمة. ففي  لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بھذه النسبة عملت  
، یتم مناقشة آلیة اصدار التعلیمات بین الجھة الرقابیة والقطاع المصرفي وفق آلیة تطبیق تدریجیة تُمكن  فلسطین

القطاع المصرفي من التطبیق السلس لھذه التعلیمات. كما تأخذ التعلیمات الصادرة بعین االعتبار خصوصیة وضع  
المركزي على تمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بنسبة  الكویت تصاد الفلسطیني. كما یعمل بنك االق

صافي التمویل المستقر من خالل توجیھ البنوك لتعزیز مصادر التمویل المستقر لدیھا في ضوء موائمة استحقاقات  
على مصادر التمویل قصیرة األجل غیر  ل أصولھا  في تمویاألصول داخل وخارج المیزانیة للحد من اعتماد البنوك  

المستقرة. إضافة إلى إعطاء البنوك فترة زمنیة مدتھا (سنتین) لتطبیق نسبة الحد األدنى لنسبة صافي التمویل  
 وكامل التعلیمات، في ضوء تعلیمات لجنة بازل واسترشاداً بالتطبیقات العالمیة.  ،في المائة 100المستقر البالغة 

لم یصدر اإلطار الخاص بنسبة الرفع المالي بعد في بعض الدول العربیة. ، بتطبیق متطلب الرفع الماليفیما یتعلق  
في المائة في   3في المائة في األردن، و 4تبلغ النسبة ما ال یقل عن  ،من بین الدول التي تطبق نسبة الرفع المالي 

حیث   ،دیة بشكل كبیر عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازلالكویت. في حین تزید نسبة الرفع المالي في السعو
شارت الدول العربیة التي قامت بتطبیق ھذا المتطلب إلى عدم وجود تحدیات واجھتھا  . أفي المائة 14.3 إلى تصل 

المطلوب    حیث أن النسبة المطبقة في عدد من الدول العربیة تفوق الحد األدنى   ،فیما یتعلق بالوفاء بنسبة الرفع المالي 
ً أل  ن الشریحة األولى (بسط النسبة) یمثل الجانب األكبر من  طبقاً للتعلیمات الرقابیة الصادرة في ھذا الشأن نظرا
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تواجھ تحدیات تذكر في الوفاء لم في ُعمان  المتوافقة مع الشریعةجدیر بالذكر، أن البنوك   القاعدة الرأسمالیة لدیھا.
 . بنسبة الرفع المالي 

رّكز االستبیان على أھّم  فقد  ،المتمثلة في عملیات المراجعة الرقابیة ،IIIلبازل  الدعامة الثانیةأما فیما یخص 
المتطلبات الرقابیة التي یفرضھا البنك المركزي فیما یتعلق بإلزام البنوك المتوافقة مع الشریعة بعملیة التقییم الداخلي 
لكفایة رؤوس األموال، وأغلب الدّول التي قامت باستیفاء االستبیان أّكدت أّن البنوك المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 

التعلیمات الرقابیة الخاصة بعملیة التقییم الداخلي لكفایة رؤوس األموال التي تتبعھا البنوك التقلیدیة وفقاً  فستتّبع ن 
فقد أصدرت قواعد شاملة بشأن   ،لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لتعلیمات البنوك المركزیة. وبالنسبة 

في المقابل ال توجد في   .االسترداد  رأس المال وتخطیط التصمیم والمحتوى ومنھجیة اختبارات اإلجھاد وتخطیط
و ضوابط منظمة لعملیة احتساب التقییم الداخلي لكفایة رأس المال، أ، في الوقت الحالي تعلیمات والعراق سوریة
 . 2020الرابع من  الربععداد مشروع یرتقب صدوره في إفھو بصدد  المغربأّما بنك 

ً ألھمیة  والتي ھي عبارة عن تقنیات اختباریة لتقییم قدرة  االختبارات لألوضاع الضاغطة من جانب آخر، ونظرا
البنوك على مواجھة االنكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خالل قیاس أثر مثل ھذه االنكشافات  

دارة المخاطر لدى إصر المھمة في نظم على مجموعة المؤشرات المالیة للبنك. تعتبر اختبارات الضغط من العنا
البنوك. توفر اختبارات الضغط المعرفة الضروریة للبنوك لتقدیر المخاطر االنكشافات المحتملة في أوضاع صعبة،  

 وبالتالي تمكین البنوك من التحوط جیدا لمثل ھذه األوضاع.

من بین الدول التي قامت باستیفاء االستبیان اكتفت ثلث البنوك المركزیة بإصدار تعلیمات تراعي خصوصیة البنوك  
فیما تعمل البنوك المركزیة في باقي الدول   الجزئیة،المتوافقة مع الشریعة فیما یخص اختبارات األوضاع الضاغطة  

في ُعمان، ولتقییم  ف  بیة موازیة لضمان سالمة ھذه البنوك.ر، أو تبني إجراءات رقا على استكمال إصدار ھذا اإلطا
إجراء اختبار دوري لألوضاع  قدرة البنوك المتوافقة مع الشریعة على امتصاص الصدمات االقتصادیة والمالیة، یتم  

  البنوك المتوافقة مع الشریعة على تحمل ھذه المخاطر حسب تلك    ةالضاغطة لمخاطر السوق وتدل النتائج على قدر
على   بالرقابة ،مركزیةمن جانب آخر، بیّن االستبیان، وجود جھة رقابیة مختصة في ثمانیة بنوك  .متطلبات بازل

  فلسطین، قطر، العراق، األردن، السودان، المغرب، البحرین ولیبیا.البنوك المتوافقة مع الشریعة العاملة في 

 ى للدعامتین األول تعتبر ھذه الدعامة مكمالً  ،والمتمثلة في انضباط السوق IIIبازل ل بالدعامة الثالثة فیما یتعلق 
فصاح التي تسمح للمشاركین  في تشجیع انضباط السوق من خالل تطویر مجموعة من متطلبات اإل   والثانیة، وتتمثّل

في السوق المصرفیة بتقییم المعلومات الرئیسة الخاصة بالمخاطر التي تواجھھا ورأس المال المطلوب لتغطیة تلك  
المخاطر. في ھذا المجال، تعتبر سیاسة اإلفصاح العام من أھم السیاسات التي یجب مراعاتھا في النظام المحاسبي  

ذلك على مرجعیة معاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة   للبنوك اإلسالمیة معتمدا في 
والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة. كما تعتبر ضرورة شرعیة إذ أن مستخدمي القوائم المالیة خاصة أصحاب  

وك التي تتوافق مع الشریعة حسابات االستثمار التي تمثل ودائعھم النسبة األكبر من المصادر المتاحة للتمویل للبن
یحتاجون إلى قدر كبیر من المعلومات خاصة. وعلیھ فإن التزام البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلبات اإلفصاح  

بازل تؤدي إلى زیادة الشفافیة واإلفصاح لدى البنوك المتوافقة مع الشریعة وزیادة ثقة مستخدمي  إطار أقرھاالتي 
 القوائم المالیة بھا. 

الحوكمة الرشیدة   إطارفصاح والشفافیة في ، تتبنى البنوك المتوافقة مع الشریعة أعلى معاییر اإل اإلطارھذا  في 
والتي تالئم أعمالھا وأنشطتھا وفقا للتطورات المحیطة بھا. من حیث االلتزام بتقدیم معلومات دقیقة وموثوق بھا  

 ً عمل شفاف. حیث تسعى البنوك  إطاروالتشریعیة ضمن  للمتطلبات الرقابیة ومحدّثة الى المساھمین وذلك وفقا
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لى االستجابة لھذه المعاییر من خالل القوانین والتشریعات التنظیمیة التي إالمتوافقة مع الشریعة في المنطقة العربیة  
لخاص  الجدید للجنة بازل، خاصة فیما یتعلق باإلطار الرقابي ا اإلطارتصدرھا البنوك المركزیة والتي تتماشى مع 

فصاحات المالیة وغیر المالیة والرقابیة التي تتضمن كافة البیانات  بانضباط السوق المنظم لعملیة اإلفصاح (اإل 
المطبق على البنوك   اإلطارالھامة المتعلقة بھا وبعملیاتھا المالیة واألداء عموما) والتي في الغالب تعتمد نفس 

 التقلیدیة. 

 تقدیم

إلى تعزیز  التي تھدف  IIIإصالحات بازل لجنة بازل للرقابة المصرفیة في أعقاب األزمة المالیة العالمیة طورت 
من  بمفردھا ، وتمكین المصارف صالبة األنظمة المصرفیة ومعالجة جوانب الضعف التي كشفت عنھا األزمة

ً مواجھة أیة ظروف مالیة أو اقتصادیة ضاغطة أی م الحیلولة دون انتقال األزمة من القطاع ومن ث ،كان مصدرھا  ا
متطلبات رقابیة أساسیة ممثلةُ في إطار رأس المال، وإطار    IIIشملت إصالحات بازل  المالي إلى القطاع الحقیقي. 

لتقویة مستویات    )Buffers(  السیولة، وإطار الرفع المالي، كما تضمنت مطالبة البنوك بتكوین عدد من دعائم الصد
 مواجھة المخاطر النظامیة والتقلبات في دورات األعمال ومنح االئتمان. رأس المال و

من جانبھ، القى التمویل المتوافق مع الشریعة اھتماماً عالمیاً واسعاً في أعقاب األزمة المالیة العالمیة في ظل النظرة  
ناتجة عن تراكم المخاطر  إلى آلیات التمویل اإلسالمي كأحد عناصر تحقیق االستقرار المالي، وتجنب اآلثار ال

ً -المالیة. لم یقتصر نشاط الصناعة على الدول اإلسالمیة فقط، وإنما اتسع   نطاق انتشارھا إلى عدد من الدول   -أیضا
سالمیة. یختلف نموذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشریعة عن نموذج أعمال البنوك التقلیدیة في العدید من غیر اإل 

فھي مزیج من البنوك التجاریة   ،لعل من أھمھا أن البنوك المتوافقة مع الشریعة تعتبر مصارف شاملة ،الجوانب
وبنوك االستثمار، تعتمد بشكل رئیس على تقدیم التمویل لعملیات القطاع الحقیقي استناداً إلى عدم مشروعیة اعتبار  

 ركة في الجھد والوقت. في حد ذاتھا وتجلب عائداً دون المشا وتشترىالمال كسلعة تباع 
ال تتعامل البنوك المتوافقة مع الشریعة في أي عقود ترتبط بأسعار فائدة وتستخدم أنواعاً أخرى من العقود تتوافق  
مع الشریعة اإلسالمیة مثل عقود المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، واإلجارة، واالستصناع، والسلم تقوم على 

ارة وھامش الربح. بناًء علیھ، یترتب على ما سبق اختالف جانبي األصول والخصوم  مبدأ المشاركة في الربح والخس
في البنوك المتوافقة مع الشریعة عن مثیالتھا في البنوك التقلیدیة. ھذا االختالف ما بین النوعین من البنوك استتبعھ 

ما ما  ـ السی IIIیق مقررات بازل البنوك المتوافقة مع الشریعة فیما یتعلق بتطب  وجود بعض التحدیات التي تواجھ
ً لمحدودیة األدوات المتوافقة مع الشریعة في بعض الدول، إضافــاء بمتــص الوفــیخ ة إلى ـطلبات السیولة نظرا
 ا استلزم مجھودات من قبل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیةــو مـــرى، وھـــدیات األخــن التحــدد مــع

(Islamic Financial Services Board (IFSB))  لتعدیل بعض متطلبات بازلIII   بما یتوافق مع طبیعة
 ). IFSB 15البنوك المتوافقة مع الشریعة وإصدار المعیار رقم ( 

الصیرفة المتوافقة مع الشریعة حیث تستأثر    ،التمویل المتوافق مع الشریعةتتسم الدول العربیة بنشاط ملحوظ لقطاع  
نحو  وعلى مستوى العالم،  الصیرفة المتوافقة مع الشریعة في المائة من إجمالي أصول  51بنحو في الدول العربیة 

ثلث اإلصدارات العالمیة من الصكوك. تعد البنوك المتوافقة مع الشریعة ذات أھمیة نظامیة محلیة في سبع دول  
صول المصرفیة. كما تعتبر  في المائة من مجمل األ  15ھذه الدول ما ال یقل عن حیث تشكل حصتھا في  ،عربیة

مؤسسات الصیرفة المتوافقة مع الشریعة في كل من السعودیة واإلمارات ذات أھمیة نظامیة عالمیة، حیث تستأثر  
 في المائة على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم. 9.8في المائة و  25.1بنحو 

الراھن لتطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمقررات    في ضوء ما سبق تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على الوضع
سواًء على صعید متطلبات رأس المال والسیولة والرفع المالي وكذلك على صعید   في الدول العربیة IIIبازل 
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والجھود المبذولة من قبل البنوك    ،وماھیة التحدیات التي تواجھھا في ھذا الصدد  المراجعة الرقابیة وانضباط السوق،
 المركزیة ومؤسسات النقد العربیة لتذلیل ھذه التحدیات.

 أوالً: البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة 

. ال تزال تجربة التمویل المتوافق لتمویل اإلسالمي كل أشكال التمویل المتوافقة مع مبادئ الشریعة اإلسالمیةیمثل ا
 1963نظم إلى عام البدایات األولى للتمویل اإلسالمي المُ حیث تعود  ،دیثة مقارنة بالتمویل التقلیديحمع الشریعة 

  في مدینة البندقیة  1157فیما یعود تاریخ التمویل التقلیدي بصورتھ الُمنظمة إلى عام  ،مصر ومالیزیاكل من في 
 ً  . بإیطالیا

كأحد  یھ  اھتماماً عالمیاً واسعاً في أعقاب األزمة المالیة العالمیة في ظل النظرة إل  المتوافق مع الشریعةالقى التمویل  
عن تراكم المخاطر المالیة، ال سیما على ضوء الدراسات  وتجنب اآلثار الناتجة  ،عناصر تحقیق االستقرار المالي 

التي أشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بھذا النوع من التمویل أقل من نصف المخاطر المرتبطة بالتمویل التقلیدي  
متوافق مع الشریعة سوق التمویل الرغم كون حجم  لكون آلیاتھ قائمة باألساس على المشاركة في الربح والخسارة.

في المائة فقط من حجم سوق التمویل التقلیدي إال أن نشاط السوق شھد تنامیاً واضحاً في اآلونة  3.5ال یزال یمثل 
ً من    2.2منتصف التسعینات إلى في ملیار دوالر  150األخیرة، وھو ما ساعد على ارتفاع حجم السوق عالمیا

 .  )2(  التقدیراتوفق أحدث  2018 عام منتصف في  تریلیون دوالر

مع تأسیس ما یعرف ببنوك  1963ي مصر في عام في الدول العربیة فبدأ نشاط البنوك المتوافقة مع الشریعة 
إلى عام  في الدول العربیة ، فیما یرجع إنشاء أول بنك متوافق مع الشریعة معاصرفي مدینة میت غمر االدخار
نشاط البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة وشھد  نمو  في مدینة دبي في اإلمارات. توالى بعد ذلك  1974

ً سواًء فیما یتعلق بالبنوك التي ینحصر نشاطھا فقط في العملیات المصرفیة المتوافقة مع   ً ملموسا عددھا ارتفاعا
تقدیم خدمات التمویل المتوافق مع  لتابعة لھا  ذنواف فتحكذلك إلى  ،تقلیدیةأو فیما یتعلق باتجاه البنوك ال ،الشریعة

 الشریعة. 

ذات أھمیة نظامیة على المستوى   المتوافقة مع الشریعةتعتبر المصارف بشكل عام وعلى مستوى الدول العربیة 
األردن،  وھي:في سبع دول عربیة  )Domestically Systemic Important Banks DSIBs( المحلي 

حیث تشكل حصتھا في ھذه الدول ما ال یقل عن   وجیبوتي، واإلمارات، وقطر، والكویت، والسعودیة، والسودان،
) بما یجعل أنشطتھا المصرفیة تؤثر بشكل كبیر  4، الشكل رقم (العالمیة  صول المصرفیةفي المائة من مجمل األ   15

عتبر التمویل  یھذه الدول ال سیما دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة. كما  على نشاط القطاع المصرفي في 
في كل  (Globally Systemic Important Banks GSIBs)المتوافق مع الشریعة ذو أھمیة نظامیة عالمیة 
ستوى  في المائة من أصول الصناعة على م 9.8في المائة و  25.1من السعودیة واإلمارات، حیث تستأثر بنحو 

 . )4، الشكل رقم (العالم

 

 

  

 
2 IFSB, (2019). “Islamic Financial Services Industry Stability Report”. 
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 )2الشكل رقم (
 لمتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة محلیاً وعالمیاً للبنوك ااألھمیة النسبیة 

 

 

 

مجلس الخدمات اإلسالمیة العالمیة تبلغ لدى حسب المؤشرات االحترازیة  سعودیة في ال المتوافقة مع الشریعةحجم األصول المصرفیة  (*)
األصول المصرفیة اإلسالمیة عالمیاً البالغة حصة المملكة من إجمالي ، علیھ تصبح 2018ملیار دوالر كما في النصف األول لعام  394.4

 في المائة. 25.1 ملیار دوالر في التقریر الُمشار إلیھ في المصدر 1571.3
Source: IFSB, (2019). “Islamic Financial Services Industry Stability Report”. 

عشرة دولة عربیة، سجل عدد البنوك المتوافقة مع   خمسةعلى مستوى الدول المتضمنة في المسح البالغ عددھا 
  103مقابل    2019بنكاً في عام  124) لتصل إلى 2019- 2015في المائة خالل الفترة (  20.4الشریعة نمواً بنسبة  

جلت أعلى زیادة في عدد البنوك المتوافقة مع الشریعة خالل الفترة في كل  ُس  ).2، الشكل رقم (2015 بنكاً في عام
  69.4تمثل البنوك المتوافقة مع الشریعة في كل من السودان، والعراق، والبحرین نحو  ھذا ومن العراق والمغرب.  

   .)3في المائة من إجمالي عدد البنوك المتوافقة مع الشریعة على مستوى الدول العربیة ككل، الشكل رقم (

في كل من األردن، والبحرین، البنوك التي تقدم خدمات متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة  نوافذ  عدد  من جانب آخر، بلغ  
،  2015نافذة في عام  39مقابل  2019نافذة عام  58نحو ولیبیا والمغرب وُعمان، وتونس، والسعودیة، والعراق، 

  .حیث ارتفع عدد النوافذ في بعض الدول واستقر في دول أخرى

  

حصة البنوك المتوافقة مع الشریعة من إجمالي األصول  
 المصرفیة المحلیة (%) 

حصة البنوك المتوافقة مع الشریعة من إجمالي األصول  
 المصرفیة العالمیة* (%) 
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 )3الشكل رقم (
 )2019-2015الدول العربیة ( عدد منعدد البنوك المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة في 

 
 . 2019حتى الربع الثالث من عام  )1(

 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
 

 )4الشكل رقم (
 ) 2019( الدول العربیة المتضمنة في المسحالتوزیع النسبي للبنوك المتوافقة مع الشریعة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2019حتى الربع الثالث من عام  )1(

 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

من إجمالي األصول المصرفیة للدول المشمولة   مھمةً  نسبةً تمثل األصول المصرفیة للبنوك المتوافقة مع الشریعة 
في المائة في السودان كون نظامھا المصرفي متوافق مع الشریعة سواًء على مستوى    100في االستبیان، حیث تمثل  

ثم الكویت بنسبة  . في المائة 69.4، یلیھا السعودیة بنسبة أو حتى على مستوى البنك المركزي  ،القطاع المصرفي 
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األ ر  د  ن البحریـــــن تونــــــــس الســـعودیة الســـــودان

ســــــوریة العـــــــراق ُعمان فلســــــطین قطـــــــــــر

الكویــــــت لیبیـــــــــــا )1(مصـــــــــر  المغــــــرب
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من إجمالي األصول المصرفیة. في حین تتراوح نسبة أصول البنوك  في المائة   25قطر بنسبة ئة، ثم في الما  40.6
األردن، والبحرین،  من في كل  من إجمالي األصول المصرفیة في المائة 17إلى  15المتوافقة مع الشریعة ما بین 

  .وسوریة، وفلسطین

التمویل الممنوح على مستوى الدول المتضمنة حیث ساھمت ھذه البنوك  بمنح جانب مھم من  ھذه البنوك أیضاً    تقوم 
في المائة   30في المائة في البحرین، ونحو    40في المائة من التمویل في السودان، ونحو    100بنحو    2019في عام  

 . ))8و(  )7: الجدول رقم (، (الملحق اإلحصائي في المائة في كل من سوریة وفلسطین 20في قطر، و

مؤشر  متوسط  مقاسة ب االستبیان    على   استوفتالتي  لدول  في االبنوك المتوافقة مع الشریعة  مستویات ربحیة    من حیث
متوسط أو مساویة للمستویات ربحیة أعلى  تلك البنوك  سجلت  فقد  ،  )2019- 2015خالل الفترة (   العائد على األصول

، في حین كانت أقل من المتوسط  والكویت  قطر،، وسوریة، والسودان الجھاز المصرفي في كل منالمسجل في 
من حیث العائد على الملكیة أما  .  فلسطیناألردن، والبحرین، وتونس، والمسجل على مستوى الجھاز المصرفي في  

في ولیبیا كذلك، داء أفضل من أداء الجھاز المصرفي في كل من األردن، وسوریة، والكویت، ومصر، األ كان فقد 
غیر الموظفة (الدیون المعدومة)    أن متوسط نسبة التسھیالتكما لوحظ    .)5، الشكل رقم (حین كان أقل في باقي الدول

) أقل من أو تساوي تقریباً 2019- 2015رة ( خالل الفتالبنوك المتوافقة مع الشریعة  التسھیالت لدىإلى إجمالي 
، فیما  األردن، وسوریة، وفلسطین، والمغرب في كل من ككل مثیالتھا المسجلة على مستوى القطاع المصرفي 

على مستوى الجھاز  الُمسجلة مقارنة بنسبة الدیون المعدومة ترتفع ھذه النسبة في البنوك المتوافقة مع الشریعة 
  الملحق اإلحصائي و، )6( ، الشكل رقم خالل نفس الفترةمصر والبحرین الكویت وفي كل من  المصرفي ككل
 . ))13) و( 12(الجدول رقم ( 

 )5الشكل رقم (
  جھاز المصرفيمقارنة بالمستویات المثیلة المسجلة على مستوى الربحیة البنوك المتوافقة مع الشریعة  مؤشرات 

 )2019-2015(متوسط الفترة 
 

 متوسط العائد على الملكیة العائد على األصولمتوسط 

  
 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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)6الشكل رقم (  

 بالنسبة المسجلة على مستوى القطاع المصرفيالدیون غیر الموظفة في البنوك المتوافقة مع الشریعة مقارنة نسبة 
 )2019-2015(متوسط الفترة 

 

 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 رأس المال بمتطلبات كفایةوفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة  الدعامة األولى: ثانیاً: 

ساب  تحاأن    تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة تحدیات فیما یتعلق باحتساب نسبة كفایة رأس المال، فعلى الرغم من
یتم تقریبا بنفس الطریقة التي أقرتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة،  البنوك المتوافقة مع الشریعة  نسبة المطلوبة في  ال

ھناك اختالفات في التعرف على مصادر األموال (جانب الخصوم) واألصول المرجحة للمخاطر (جانب  أن إال 
 األصول).  

ة یتعلق بامتصاص والبنوك التقلیدیالبنوك المتوافقة مع الشریعة ، ھناك اختالف كبیر بین بالنسبة لمصادر األموال
). على Profit Sharing Investment Accounts (PSIA)خسارة حسابات االستثمار المشاركة في األرباح (

لیسوا بالمعنى الفعلي للمودعین (دائنین) وال   عكس المودعین في البنوك التقلیدیة، فإن مالكي حسابات االستثمار
وفقا لھذا العقد، فإنھم في   .ملكیة)، بل تجمع بینھم وبین البنك عالقة مضاربةیمكن اعتبارھم من مالك البنك (حقوق  

ما لم یكن ھناك إھمال أو   ، مقابل حصولھم على نصیب من األرباح المحققة، یتحملون كذلك الخسارة إذا حصلت
ت التي تتم سوء تصرف من طرف البنك، وتبعا لذلك، فمن المتوقع أن یستوعبوا جمیع الخسائر على االستثمارا

 بأموالھم. 

مخزونا إضافیا   لبنوك المتوافقة مع الشریعةلإن ھذه القدرة على تمریر الخسائر لحاملي حسابات االستثمار توفر 
للحد من تأثیر الصدمات السلبیة على مالءتھا، لذلك یتوقع أنھ كلما ارتفعت حصة حسابات االستثمار المشاركة في  

اسیتھا للتغیرات في العوائد، كانت مالءة البنوك المتوافقة مع الشریعة أفضل  األرباح كمصدر لألموال وقلت حس
مقارنة بالبنوك التقلیدیة. غیر أن التطبیق على الواقع یختلف، إذ ال تقوم البنوك المتوافقة مع الشریعة في بعض  

، ولیس ھذا فحسب، بل تحاول البنوك  3الحاالت بتحمیل أصحاب تلك الحسابات أیة خسارة تجنبا لمخاطر السمعة 

 
 .نقصد بھا مخاطر أن یسحب أصحاب حسابات االستثمارات أموالھم من المصرف 3
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أن تضمن ألصحاب ھذه الحسابات عوائد مساویة على األقل لعوائد السوق واالستثمارات األخرى البدیلة تجنبا  
 .4للمخاطر التجاریة المنقولة 

البنوك المتوافقة مع  ، یختلف تخصیص أوزان المخاطر لفئات متنوعة من األصول في بالنسبة لجانب األصول
یستتبعھ اختالف  تتراوح بین تمویل التجارة والشراكة في األسھم، مما   ھذه البنوك، وذلك ألن األصول في شریعةال

البنوك التقلیدیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود ممارسات لتیسیر (تجانس) الدخل لھ آثار  مقارنة بأوزان المخاطر 
شریعة (على سبیل المثال، تحتفظ تلك البنوك باحتیاطیات  غیر مباشرة على كفایة رأس مال البنوك المتوافقة مع ال

ألغراض تجانس الدخل)، وبالتالي فإن الجھات التنظیمیة تأخذ ھذا األمر في االعتبار عند تحدید نسبة كفایة رأس 
 المال.

، لیتم إصدار  2، قام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة بإجراء تعدیالت على المعیار  IIIفیما یتعلق بمتطلبات بازل 
مجلس  . لحساب نسبة كفایة رأس المال، یقترح  IIIالذي یضم كل العناصر الالزمة لتطبیق معیار بازل    15المعیار  

احتساب  ي الصیغة القیاسیة، یتم ) الطریقتین المعیاریة (القیاسیة) والتقدیریة. فIFSB( الخدمات المالیة اإلسالمیة
رأس المال إلى إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر باستثناء األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات   نسبة 

االستثمار. یتم تعدیل صیغة التقدیر الستیعاب االحتیاطیات التي تحتفظ بھا البنوك المتوافقة مع الشریعة لتقلیل  
ھا البنوك المتوافقة مع الشریعة ـفظ فیـي تحتـالمخاطر النظامیة. في األسواق التالمخاطر التجاریة المنقولة و

واحتیاطي مخاطر االستثمار   (Profit Equalisation Reserve (PER)) باحتیاطي معدل األرباح
)Investment Risk Reserve (IRR) تتمتع السلطات اإلشرافیة بسلطة تقدیریة لضبط مقام صیغة كفایة ،(

في المائة، إال أن ھناك تباینا واسعا    30) ال تتجاوز عادة  ∗∝). على الرغم من أن قیمة (2رأس المال (أنظر ملحق  
في المائة من األصول الممولة من حسابات   100بین البلدان في التطبیق، فمالیزیا على سبیل المثال تطلب تحویل 

في   30في المائة وفي البحرین واألردن    50سبة في السودان  االستثمار إلى أصول مرجحة باألخطار، بینما تبلغ الن
 .5المائة 

كشف المسح المصرفي اإلسالمي الذي قام بھ صندوق النقد الدولي عن مجموعة متنوعة من الممارسات المتعلقة 
ى البنك ـین علــض الدول یتعـ بعي ــفف ،(Song & Oosthuizen, 2014) بتعدیل مقام صیغة كفایة رأس المال

ر مقید  ــمار غیــاب استثــن حسـولة مــول الممــ ابل األصــال مقــرأس المـفاظ بــي االحتــاإلسالم
)Unrestricted Investment Account (URIA)  وفي أخرى فإن البنوك مطالبة باالحتفاظ برأس مال مقابل (

)، ویعتقد آخرون  Rrestricted Investment Account (RIA)استثمار مقید (األصول الممولة بواسطة حساب  
یعتبر رأس مال مؤھالً لالتفاقیة التنظیمیة، كما یعتقد البعض أیضا أن احتیاطي خسائر  األرباح أن احتیاطي معدل 

 ) یعتبر رأس ماًال مؤھًال لھذه األغراض.Investment Risk Reserve (IRR)االستثمار ( 

لن یكون كبیرا على كفایة رأس    IIIبرغم التحدیات السابق اإلشارة إلیھا، إال أن تأثیر متطلبات رأس المال في بازل  
من النادر االعتماد على یتكون أساسا من الشریحة األولى، و فیھامال البنوك اإلسالمیة ألن ھیكل رأس المال 

 ة اإلسالمیة الكثیر من مكوناتھا.حیث تمنع ضوابط الشریع ،الثانیة لرأس المالالشریحة 

 
ل ھذه  المخاطر التجاریة المنقولة ھي المخاطر الناجمة عن األصول التي یدیرھا المصرف اإلسالمي نیابةً   4 عن أصحاب حسابات االستثمار، وتُحمَّ

ح عن جزء من نصیبھا أو كلھ في أربا -التي تؤدیھا ھذه المؤسسات-المخاطر فعلی�ا على رأسمال ھذه المؤسسات ألنھا تعكس إجراءات التنازل 
مقابل المضاربة ألصحاب الحسابات االستثماریة. وترى ھذه المؤسسات ضرورة لذلك نتیجة لضغوط تجاریة بھدف زیادة العائد الذي كان سیُدفع في ال

 ألصحاب ھذه الحسابات
5 Song, I., & Oosthuizen, C. (2014). Islamic Banking Regulation and Supervision: Survey Results and Challenges. 
International Monetary Fund. 



17

 

17 
 

ً إلى نتائج االستبیان، یالحظ أنھ رغم كون المدى الزمني الذي أقرتھ لجنة بازل للرقابة المصرفیة للوفاء   استنادا
ً عددأن ، إال 2022ھو عام  IIIبمتطلبات بازل  بإصدار وتطبیق   سارعتمن البنوك المركزیة بالدول العربیة قد  ا
على االستبیان الذي تم توزیعھ على   المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة. بناءً   IIIمتطلبات بازل  

بنوك مركزیة بإصدار و/أو تطبیق   خمسةعشر رداً، قامت  خمسةالبنوك المركزیة بالدول العربیة، فإنھ من بین 
المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة وھي األردن والكویت والبحرین   IIIمتطلبات بازل 

 . مانوُع  والمغرب

بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشریعة في   زیادة عرفت نسبة كفایة رأس المال التنظیمي لألصول المرجحة بالمخاطر  
باستثناء السودان وسوریة نتیجة الظروف   س السابقةخالل السنوات الخم التي استوفت االستبیان الدول العربیة 

ً عند نفس مستویاتھا المسجلة في األردن ) 7یوضح الشكل ( حیث ، الداخلیة في كلتا الدولتین كما سجلت استقرارا
من الدول العربیة خالل فترة السنوات   عددتطور نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر لھذه البنوك في 

 . خیرةالخمسة األ 

 )7الشكل رقم (
 من الدول العربیة  في عددتطور نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر 

 (%) )2019و 2015( 
 

 
 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 

المتوافقة مع الشریعة في الوفاء بنسبة متطلب رأس المال لألصول المرجحة  تباینت التحدیات التي تواجھ البنوك 
بالمخاطر بالدول العربیة، بشكل خاص فیما یتعلق باحتساب مكونات رأس المال، غیر أنھا تشترك في بعض  

، إلى ات الرقابیة التي تخضع لھا البنوك التقلیدیةالعناصر منھا أن البنوك المتوافقة مع الشریعة تخضع لنفس التعلیم
كذلك   ،نقص األدوات المالیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة والتي یمكن إدراجھا ضمن مكونات رأس المال  جانب

 نقص التوافق مع المعاییر المحاسبیة. في 
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ل الصعوبات التي تواجھ البنوك المتوافقة لتذلی  ملموسةتبذل مؤسسات النقد والبنوك المركزیة بالدول العربیة جھودا  
،  IIIتمكینھا من مواجھة التحدیات المرتبطة باحتساب مكونات رأس المال في إطار مقررات بازل لمع الشریعة 

 تختلف تلك الجھود بحسب طبیعة البیئة المصرفیة التي تعمل بھا تلك البنوك.  

منتجاتھا ذات الطبیعة الخاصة مع البنود المدرجة بنموذج   البنوك المتوافقة مع الشریعة بمواءمة، تقوم مصرفي 
 والموحدة على كافة الجھاز المصرفي المصري باختالف طبیعة أعمالھا المختلفة. ویقوم معیار كفایة رأس المال

الشریعة بصفة مستمرة لتمكینھا   البنك المركزي المصري بالرد على االستفسارات الخاصة بالبنوك المتوافقة مع
   .من البنك المركزي المصري مواءمة منتجاتھا مع التعلیمات الرقابیة الصادرة من

ن من السماح  استكمال المنظومة التنظیمیة بما یمكّ  یعكف كل من البنك المركزي ووزارة المالیة على ، المغربفي 
 للمالیة التشاركیة. اللجنة الشرعیة  وتتوافق مع اآلراء الصادرة عن   IIIبإصدار أدوات تالئم مقررات بازل 

ً إلى الدروس المستفادة من األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة في عام  بنك الكویت المركزي قام ،  2008استنادا
) في IFSB)، وقیام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ( IIIوبعد إصدار لجنة بازل للتعلیمات الخاصة ببازل ( 

بمعیار كفایة رأس المال، وقد  بإصدار المعیار المعدل لكفایة رأس المال، بإصدار تعلیماتھ الخاصة  2013دیسمبر 
استھدفت التعلیمات من ھذا األمر تحسین جودة رأس المال وزیادة نسبة رأس المال الرقابي بما یساعد على  
امتصاص الخسائر، باإلضافة إلى بناء مصدات رأس مال إضافیة في إطار سیاسة التحوط الكلي التي تطبقھا  

میة وتعزیز االستقرار المالي، كذلك وألغراض تسھیل تطبیق التعلیمات  السلطات الرقابیة للحد من المخاطر النظا
 بتزوید البنوك المحلیة بمسودة التعلیمات من أجل دراسة األثر الكمي للتطبیق.المركزي قام بنك الكویت 

ة، ویقوم البنك  اإلسالمی تلتزم البنوك المتوافقة مع الشریعة بالمعاییر الصادرة عن مجلس الخدمات المالیة  األردن  في 
المتعلقة   لتعلیمات البنك المركزي المتوافقة مع الشریعةالمتابعة المستمرة للتأكد من تطبیق البنوك المركزي ب

) الصادر عن مجلس الخدمات المالیة 15معیار رقم ( ال باحتساب مكونات رأس المال، وإصدار تعلیمات وفق 
 ).IFSBاإلسالمیة (

، إال أنھ یقوم بإعداد وتنظیم ورش  IIIعدم إصدار البنك المركزي ألیة تعلیمات تتعلق ببازل  رغم منال، بلیبیا  في 
بما فیھا احتساب مكونات رأس المال في إطار رفع القدرات ،  IIIعمل ودورات تدریبیة للموظفین بخصوص بازل  

 الرقابیة استعدادا لتبني ھذه التعلیمات. 

ال یوجد أیة معاملة خاصة للبنوك المتوافقة مع الشریعة من قبل بنك الجزائر، ما یجعل البنوك المتوافقة  وبالجزائر
مع الشریعة تحت طائلة المتطلبات الرقابیة والتنظیمیة المطبقة على البنوك التقلیدیة، وھذا بدوره یستدعي منھا  

 المزید من الجھود للتوافق مع تلك المتطلبات. 

  تلك صارت فقد ، المتوافقة مع الشریعةالجھود التي یبذلھا البنك المركزي وبتعاون البنوك  وبفضل، مانعُ وفي 
 . IIIالبنوك متوافقة مع متطلبات مقررات بازل 

األصول المرجحة بالمخاطر یعتبر تحدیا حتى في البنوك التقلیدیة، فإنھ في البنوك المتوافقة وإذا كان حساب نسبة 
ً تحدیعتبر مع الشریعة اإلسالمیة  أكبر. تظھر نتائج االستبیان أنھ ونظرا لكون معظم الدول العربیة إما أصدرت   یا
) حدیثا أو لم تصدرھا بعد، فإنھ  مع الشریعة المتوافقة للبنوك(متعلقة بكفاءة رأس المال  IIIمتطلبات خاصة ببازل 

لم یتبین بعد بشكل جلي التحدیات الكبرى التي تواجھ حساب نسبة األصول المرجحة بالمخاطر، وقد یحتاج األمر  
 بعض الوقت لتشكیل تصور متكامل حیال تلك التحدیات. 

المتوافقة مع الشریعة من  تحلیل جھود مؤسسات النقد والبنوك المركزیة العربیة في تمكین البنوك أما فیما یتعلق ب
 :فقد جاءت على النحو التالي  ،احتساب أنواع المخاطر المختلفة
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 مخاطر االئتمان 

تبذل مؤسسات النقد والبنوك المركزیة العربیة جھودا حثیثة لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من احتساب مخاطر  
تقلیدیة / بنوك متوافقة مع الشریعة)   تقوم كافة البنوك العاملة (بنوك مصراالئتمان في إطار مقررات بازل. ففي 

عند احتساب مخاطر االئتمان من الناحیة الرقابیة. ویقوم البنك   II باتباع األسلوب المعیاري وفقا لمقررات بازل
تطبیق طریقة حساب  في   المركزي بالتواصل مع كافة البنوك في حالة وجود أیة معوقات أو استفسارات لدیھا خاصة 

 ً ظیمیا ، وضع البنك المركزي إطارا تن المغرب في لتعلیمات الرقابیة المتبعة في ھذا الشأن. ول تلك المخاطر وفقا
تمكین البنوك  ل، وضمن الجھود المبذولة من قبل البنك المركزي الكویت في  االئتمان. بخصوص احتساب مخاطر

إصدار تعلیمات خاصة  قام بفقد المتوافقة مع الشریعة من احتساب مخاطر االئتمان في إطار مقررات بازل، 
 Standardized(  المعیاريحتساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال لتغطیة مخاطر االئتمان وفقاً لألسلوب با

Approach( ،باإلضافة إلى إصدارات مجلس الخدمات   ،الذي تم تطویره من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة
الحتساب   المعیاريیل الستخدام األسلوب كما تضمنت التعلیمات تفاصیل معاییر التأھ  .)IFSBالمالیة اإلسالمیة ( 

مخاطر االئتمان، ومن ذلك االنكشافات داخل المیزانیة العمومیة (األصول) المرجحة بمخاطر االئتمان واالنكشافات  
خارج المیزانیة العمومیة (االلتزامات العرضیة) المرجحة بمخاطر االئتمان، والعملیات المشابھة التفاقیات إعادة  

ومخففات   ،فقة مع الشریعة، والمخاطر االئتمانیة للطرف المقابلاامالت تمویل األوراق المالیة المتوالشراء ومع
 مخاطر االئتمان. 

،  األردنفي  ، وIII  وفقا لمتطلبات بازلقراض  شرع البنك المركزي في مراجعة طرق احتساب مخاطر اإل   تونسفي  
للمساعدة في عملیة احتساب مخاطر االئتمان، كما قام البنك   تم إصدار تعلیمات تفصیلیة للبنوك مدعمة بنماذج

ً  العراقيالمركزي  للمعاییر الدولیة  بإصدار الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر للمؤسسات المالیة اإلسالمیة استنادا
 . الصادرة وتدریب الكوادر المصرفیة علیھا

البنوك التقلیدیة اي ان الدیون علي  على یتم بنفس الطریقة المطبقة االئتماني تحدید حجم الخطر ، یتم وبالجزائر
تعالج بنفس طریقة معالجة الدیون  )المرابحة واإلیجار والسلم واالستصناع التمویل اإلسالمیة (الزبائن بصیغ 

 المترتبة عن منح القروض التقلیدیة.  

 مخاطر التشغیل 

البنوك المركزیة العربیة جھودا كبیرة لتمكین البنوك المتوافقة  على غرار مخاطر االئتمان، تبذل مؤسسات النقد و
تقلیدیة /  ، تقوم كافة البنوك (بنوكمصرمع الشریعة من احتساب مخاطر التشغیل في إطار مقررات بازل. ففي 

 Basic Indicator(مخاطر التشغیل  الحتساب بنوك متوافقة مع الشریعة) باتباع أسلوب المؤشر األساسي 
Approach (بالتواصل مع كافة البنوك في   من الناحیة الرقابیة، كما یقوم البنك المركزي المصري في ھذا الشأن

ً  د أیة معوقات أو استفسارات لدیھا خاصة بتطبیقوحالة وج لتعلیمات الرقابیة  ل طریقة حساب تلك المخاطر وفقا
 .تبعة في ھذا الشأنالمُ 

المبذولة من قبل البنك المركزي لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من احتساب  وضمن الجھود ،الكویتفي 
خذ باالعتبار ما ورد في مقررات لجنة بازل وكذلك في معیار كفایة رأس المال الصادر عن تم األ مخاطر التشغیل 

المخاطر التشغیلیة، أي  ) عند إصدار التعلیمات الخاصة بمنھجیة قیاس  IFSBمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ( 
ً ألسلوب المؤشر األساسي (  Basicالمعاییر الكمیة الحتساب المتطلبات الرأسمالیة للمخاطر التشغیلیة وفقا

Indicator Approach) واألسلوب القیاسي (Standardized Approach واألسلوب القیاسي البدیل (
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)Alternative Standardized Approach ُك اختیار األسلوب الذي تتبعھ، مع مراعاة  رك للبنو )، حیث ت
 الحصول على موافقة البنك المركزي في حال اتباع أي من األسلوبین األخیرین.

للمساعدة في عملیة احتساب مخاطر  ، أصدر البنك المركزي تعلیمات تفصیلیة للبنوك مدعمة بنماذجاألردنفي 
 . التشغیل رقام البنك المركزي بوضع إطار تنظیمي بخصوص احتساب مخاط ،المغربفي  .التشغیل

 مخاطر السوق

ً III   بالنسبة الحتساب مخاطر السوق في إطار مقررات بازل ،  مستمرة  ، تبذل البنوك المركزیة بالدول العربیة جھودا
بعضھا ال یخرج عن الجھود المبذولة في إطار احتساب األنواع األخرى من المخاطر (االئتمان والتشغیل)، ففي  

ولغرض تمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من احتساب  على سبیل المثال، قام البنك المركزي الكویتي  الكویت
المطلوبة الحتساب نسبة كفایة رأس المال   مخاطر السوق بوضع تعلیمات مفصلة تمكن من قیاس مخاطر السوق

باستخدام األسلوب القیاسي أو أسلوب النماذج الداخلیة بعد موافقة بنك الكویت المركزي المسبقة على ذلك. تشمل  
تلك التعلیمات المتطلبات العامة ومتطلبات التقییم ومنھجیة األسلوب القیاسي وأسلوب النماذج الداخلیة واألصول  

 خاطر السوق. المرجحة بم

السوق من الناحیة الرقابیة. ویقوم البنك   ، تقوم كافة البنوك باتباع األسلوب المعیاري الحتساب مخاطرمصرفي 
د أیة معوقات أو استفسارات لدیھا خاصة ومع كافة البنوك في حالة وج المركزي المصري في ھذا الشأن بالتواصل

  .التعلیمات الرقابیة المتبعة في ھذا الشأنساب تلك المخاطر وفقا تحا بتطبیق طریقة

متطلبات رأس المال لتغطیة مخاطر السوق التي تأخذ بعین االعتبار   صداربإ  التونسيكما قام البنك المركزي 
 تعلیمات تفصیلیة للبنوك مدعمة بنماذج األردني، وأصدر البنك المركزي المتوافقة مع الشریعةخصوصیة البنوك 
 ة احتساب مخاطر السوق. للمساعدة في عملی

 مناھج قیاس المخاطر -

تتیح معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة مجموعة متنوعة من المقاییس الخاصة بكل نوع من أنواع المخاطر:  
) نتائج االستبیان حیال مناھج تقییم كل نوع من المخاطر باستخدام  1ائتمانیة، سوقیة وتشغیلیة. یظھر الجدول ( 

 . بالنسبة للبنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة III المقترحة في معاییر بازلالمناھج 

 )1الجدول رقم (
 طرق احتساب المخاطر األكثر اتباعاً من قبل البنوك المتوافقة مع الشریعة

 (مخاطر االئتمان والسوق والتشغیل)

 
 مخاطر التشغیل مخاطر السوق مخاطر االئتمان

المنھج 
 المعیاري

التقییم  
الداخلي 
 األساسي

التقییم  
الداخلي 
 المتقدم

المنھج 
 المعیاري

النماذج 
 الداخلیة

المنھج 
 المعیاري

المؤشر 
 األساسي

القیاس 
 المتقدم

   X     X     X األردن
   X     X     X البحرین

   X     X     X تونس
   X   X  X الجزائر

   X     X   X X السعودیة
     X     X   X السودان
     X     X   X سوریة
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 مخاطر التشغیل مخاطر السوق مخاطر االئتمان

المنھج 
 المعیاري

التقییم  
الداخلي 
 األساسي

التقییم  
الداخلي 
 المتقدم

المنھج 
 المعیاري

النماذج 
 الداخلیة

المنھج 
 المعیاري

المؤشر 
 األساسي

القیاس 
 المتقدم

   X     X     X العراق
   X     X     X فلسطین
     X     X   X الكویت

   X     X     X لیبیا
   X     X     X مصر

     X     X   X المغرب
   X   X  X مانعُ 

 في الدول العربیة". III دراسة "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي ( 

) أن البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیة تنتھج المناھج المعیاریة، التي تعتبر أسھل  1ظھر الجدول ( یُ 
والبنوك المركزیة العربیة (التي أجابت عن  الطرق الممكنة في قیاس المخاطر. كما یظھر إن كل مؤسسات النقد 

لزم البنوك المتوافقة مع الشریعة بالمنھج المعیاري فیما یتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، في  االستبیان) تُ 
قیاس مخاطر التشغیل، حیث تتبع كل من  فیما یتعلق بحین تتراوح بین المنھج المعیاري ومنھج المؤشر األساسي 

المنھج المعیاري، وبقیة الدول منھج المؤشر األساسي،   مانوعُ  ، والجزائرویت والسودان وسوریةالمغرب والك
الخیار للبنوك المتوافقة مع الشریعة االختیار بین المنھجین المعیاري   السعوديفي حین تتیح مؤسسة النقد العربي 

 واألساسي.

تعلیمات   مانوعُ  س والبحرین واألردنن وتوفلسطین والمغرب والكویت أصدرت البنوك المركزیة في كل من 
الصادر عن مجلس الخدمات المالیة   15لكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة یأخذ باالعتبار المعیار 

). ولعل المالحظ  2020اإلسالمیة، ویتوقع أن یصدر البنك المركزي العراقي ذلك قریبا (النصف الثاني من العام 
لم یكن بدیال عن متطلبات بازل، لذا سعت للتوفیق بین الذي  15ار أن غالبیة الدول التي أخذت بعین االعتبار المعی

 المعاییر. 

) لمجلس  15لم توضح نتائج االستبیان أبرز التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة للوفاء بالمعیار (
) ھو  15مان، حیث یرى البنك المركزي أن أبرز تحد یواجھ تطبیق المعیار ( باستثناء عُ الخدمات المالیة اإلسالمیة،  

وزن المخاطر المرجحة المتعلقة بتمویل االستثمار من قبل مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة.  إن عدم وضوح 
بیق الفعلي  ال یعني عدم وجودھا. وقد یكون السبب أن التطالتحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة، 

 للمعیار یعتبر حدیثا، وعادة ما یحتاج األمر وقتا لتتجلى الصعوبات والتحدیات بشكل واضح،  

كما أن بعض مؤسسات النقد والبنوك المركزیة العربیة باشرت بتذلیل الصعوبات التي یمكن أن تواجھ تطبیق  
) لمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة،  15ء بالمعیار ( المعیار، وبالتالي تسھیل التزام البنوك المتوافقة مع الشریعة للوفا

بإصدار تعلیمات تفصیلیة للبنوك االسالمیة الحتساب نسبة كفایة رأس المال وفق    األردنيقام البنك المركزي  حیث  
)IFSB/15 على البنوك االسالمیة العاملة بالمملكة األردنیة، كما  في المائة  30(  " ألفا")، وطریقة تطبیق نسبة (
 . "ألفا"حصائیات لمراجعة تحدید عامل إعداد إبإجراء دراسة تطبیقیة و التونسي قوم البنك المركزي ی

  Counterاستخدام أداة ھامش رأس المال لمواجھة التقلبات الدوریة ( بغرضبالنسبة الحتساب فجوة االئتمان 
Cyclical Capital Buffer (CCyB)مؤشر فجوة  البنوك المركزیة العربیة تقوم باحتساب من  )، فإن عدد

، ویظھر أن  فلسطین والمغرب والكویت واألردن والسعودیةمن:  تشمل الدول ضمن عینة الدراسة كالً  .االئتمان
  تقییمات ھذه الدول لفاعلیة متطلب رأس المال المعاكس لدورات األعمال في تقلیل مستویات تأثر التمویل الممنوح 
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 الفلسطینیة كان إیجابیا، إذ ترى مؤسسة النقد  ،لبنوك المتوافقة مع الشریعة بالتقلبات في دورات األعمالمن قبل ا
كبیر على مواجھة التقلبات في دورات  بشكلبنوك المتوافقة مع الشریعة  ساعد ال  الھامشومن واقع تجربتھا أن ھذا  

أما بالنسبة لبنك الكویت  .وتأثیرھا على الوضع االقتصادياألوضاع الراھنة في فلسطین  األعمال خاصة في ظل
، تحتوي على الكویتفي  لتقلبات االقتصادیة مواجھة االرأسمالیة لالھوامش توفر لدیھ مصفوفة لتحدید ت المركزي ف

نفاق الحكومي، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات الفرعیة مؤشر رئیس یتمثل في نسبة االئتمان الممنوح إلى اإل 
لمتمثلة أساساً في االئتمان والربحیة وأسعار األصول. إال أنھا الزالت قید االختبار وسیتم اإلفصاح عنھا في الوقت ا

 المناسب، ھذا ولم یتم حتى اآلن مطالبة البنوك بتكوین مصدات إضافیة لمواجھة التقلبات االقتصادیة. 

 IIIفي إطار بازل  ثالثاً: وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب السیولة 

ً من المتطلبات الرقابیة لضمان زیادة مستویات جودة واتساق وشفافیة القواعد   IIIتضمنت إصالحات بازل  عددا
ورفع مستوى جودتھا، وتحسین مستویات تغطیة رأس المال الرأسمالیة من خالل زیادة رؤوس أموال المصارف،  

ن تغطیة أكبر للمخاطر  للمخاطر. كما تم استحداث معیار نسبة الرفع المالي كنسبة ُمكملة لمتطلبات رأس المال لضما
) الحتواء المخاطر الناتجة Buffersالتي ال تعكسھا نماذج تقییم المخاطر. إضافة لما سبق، تم استحداث دعائم صد (

ھمیة النظامیة  ) والمخاطر الناتجة عن المؤسسات المالیة ذات األ Procyclicalityعن التقلبات االقتصادیة (
(Systemic Important Financial Institutions (SIFIs)) . 

إلى تعزیز متطلبات رأس المال، إال أن ذلك لم یكن كفیالً بمفرده لدعم سالمة القطاع    IIIرغم اتجاه إصالحات بازل  
ال  ،وضمان تمتع وحداتھ بالسیولة الكافیة لتمویل األنشطة المصرفیة في األجلین القصیر والمتوسط  ،المصرفي 

. فقد كشفت األزمة المالیة 2011ابیة عالمیة إلدارة مخاطر السیولة حتى عام سیما في ظل عدم وجود متطلبات رق
العالمیة عن معاناة بعض المصارف خالل تلك الفترة من صعوبات مالیة مرتبطة بإدارة السیولة رغم احتفاظھا 

إلدارة السیولة. بمستویات جیدة من المالءة المالیة، وھو ما یعزى إلى عدم اتباع ھذه المصارف لسیاسات منضبطة  
فترة طویلة من الزمن بما استلزم تدخل المصارف  نتج عن ذلك ظھور أزمات متعلقة بالسیولة المصرفیة استمرت 

 المركزیة لدعم أسواق النقد، وانقاذ المصارف المتعثرة. 
دعائم   بإرساء 2014وحتى عام  2008علیھ، اھتمت لجنة بازل للرقابة المصرفیة وبشكل تدریجي بدایة من عام 

إطار رقابي عالمي متكامل إلدارة مخاطر السیولة لضمان وجود قدر كاف من السیولة من حیث الكم والنوع في 
القطاعات المصرفیة ولتأكید وتعزیز مستوى قدرة السلطات الرقابیة على إدارة مخاطر السیولة على المستویین 

 الجزئي والكلي. 
من أربعة ركائز أساسیة، تتكامل فیما بینھا   IIIیولة وفق متطلبات بازل یتكون اإلطار الرقابي إلدارة مخاطر الس

مبادئ "اإلدارة الحصیفة والرقابة على مخاطر   2008حیث أصدرت اللجنة عام  لتحقیق األھداف المشار إلیھا،
، تلك المبادئ  )Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision( السیولة

 التي توفر األطر االسترشادیة الالزمة فیما یتعلق بإدارة مخاطر السیولة.  
ولة على مستوى الوحدات المصرفیة أو على ــاطر السیــم مخــابعة وتقییــن متــة مــن السلطات الرقابیــلتمكی

 مخاطر السیولة رصدمصفوفة ب ما یُعرف  2009مستوى القطاع المصرفي ككل طورت لجنة بازل عام 
)Liquidity Risk Monitoring Metrics(،   توفر للسلطات الرقابیة الحد األدنى من المؤشرات التي یتعین    التي

 رصدھا ومراقبتھا بشكل مستمر لضمان اإلدارة السلیمة لمخاطر السیولة. 
إلى استحداث    2011مصرفیة عام  طر الرقابیة إلدارة مخاطر السیولة، اتجھت لجنة بازل للرقابة البھدف استكمال األ 

متطلبین رقابیین كمیین یستھدفان ضمان توفر حد أدنى للسیولة على مستوى القطاع المصرفي في األجلین القصیر  
والمتوسط، وتوفیر أساساً عادالً للمنافسة فیما بینھا، والحیلولة دون سعي بعض المصارف إلى التوسع في االنشطة 

 ولة المصرفیة.  االئتمانیة على حساب السی
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یستھدف ضمان  الذي )Liquidity Coverage Ratio (LCR)(یتمثل المتطلب األول في نسبة تغطیة السیولة 
احتفاظ المصارف بحد أدنى للسیولة المصرفیة في األجل القصیر یغطي صافي التدفقات الخارجة للمصارف (خالل 

 Net Stable Funding Ratio(  فترة ثالثین یوماً)، فیما یتمثل المتطلب الثاني في نسبة صافي التمویل المستقر
((NSFR) ستقرة لدى المصارف في األجل المتوسط لتمویل أنشطتھا  ، الذي یستھدف ضمان وجود مصادر تمویل م

) الركائز األربعة األساسیة لإلطار الرقابي إلدارة مخاطر السیولة  8المالیة لمدة ال تقل عن سنة. یعرض الشكل رقم ( 
 . IIIوفق متطلبات بازل  

 )8الشكل رقم (
 الركائز األربعة األساسیة لإلطار الرقابي إلدارة مخاطر السیولة 

 IIIوفق متطلبات بازل 

 

تلك المتعلقة   سواءً  IIIاستناداً لما سبق، وفي ظل حرص المصارف المركزیة العربیة على تطبیق متطلبات بازل 
عربیة خالل السنوات األخیرة   دولالمصرفیة، ركزت عدة  السیولةبدعم القواعد الرأسمالیة أو تعزیز مستویات 

على تدعیم األطر الرقابیة الخاصة بمتطلبات رأس المال، كما اھتمت بدراسة متطلبات السیولة وفق مقررات بازل  
لتنفیذ ھذه المتطلبات. في ھذا الجزء من الدراسة سیتم تسلیط  وحرصت على التشاور الوثیق مع القطاع المصرفي 

 . الضوء على تجارب الدول العربیة في تطبیق كل من متطلبي نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر

 )(Liquidity Coverage Ratio (LCR) نسبة تغطیة السیولة -

تضمن ھذه النسبة احتفاظ المصارف بسیولة كافیة من االصول السائلة عالیة الجودة غیر المرھونة والمقبولة من  
ً وفق   Net Cash Outflows الخارجةقبل المصارف المركزیة بما یغطي صافي تدفقاتھا  خالل ثالثین یوما

ً مماثلة لظروف شح السیولة والضت لألحوال الضاغطة  فرضیة غوطات المالیة التي ظھرت في تضمن ظروفا
 األسواق خالل األزمة المالیة العالمیة التي تضمنت ضغوطات على المستویین الجزئي والكلي.

تمثل ھذه النسبة الحد األدنى للسیولة المفروض االحتفاظ بھا، فیما قد تفرض السلطات اإلشرافیة مستوى أعلى لنسبة  
لمصرفي لقدر أكبر من مخاطر السیولة والتي قد ال تعكسھا ھذه النسبة  السیولة حال رؤیتھا لضرورة تحوط القطاع ا

،  2019في المائة بدایة من عام  100علیھ یجب أال تقل نسبة تغطیة السیولة في المصارف عن  بشكل جید. بناءً 
الیة الجودة  فیما یسمح للمصارف في أوقات األزمات المالیة استخدام المخزون المتوافر لدیھا من األصول السائلة ع

لتلبیة التزاماتھا وذلك تحت إشراف السلطات الرقابیة، وھو ما قد یعني انخفاض النسبة عن المستوى المقرر لھا في 
ھذه األوقات. كذلك قد تنخفض ھذه النسبة عن ھذا المستوى حال قیام الدولة بتنفیذ حزم من اإلصالحات االقتصادیة 

 .)6( والمصرفي قطاع المالي والھیكلیة التي قد تتطلب دعماً من ال

 
(6)  Basel Committee for Banking Supervision (2013). “Basel III: Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk 

Monitoring Tools”, Bank for International Settlement, Jan. 

إطار إدارة مخاطر السیولة 
IIIوفق متطلبات بازل 

الرصد الرقابيمصفوفة 
لمخاطر السیولة ستقرنسبة صافي التمویل الم نسبة تغطیة السیولة

ة فمبادئ اإلدارة الحصی
والرقابة على مخاطر 

السیولة
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 على النحو التالي:نسبة تغطیة السیولة یتم حساب 

 صافي التدفقات النقدیة الخارجة  /األصول السائلة عالیة الجودةنسبة تغطیة السیولة = 
 % 100 ≥یوماً المقبلة  30خالل 

لى نقدیة إاألصول السائلة عالیة الجودة في النقدیة، واألصول التي یمكن تحویلھا  فیما یتعلق ببسط ھذه النسبة تتمثل  
ً یوم 30بقیمھ ال تقل عن قیمتھا السوقیة لمقابلة متطلبات السیولة خالل  . یجب على المصارف أن تحافظ على ھذه ا

باتخاذ التدابیر المالئمة للوفاء بھذه  النسبة بشكل مستمر، وأن تراقب أیة فجوات محتملة في التطبیق، وتتحسب لھا 
 النسبة.

ارتأت لجنة بازل أھمیة تطبیق ھذا المتطلب بشكل متدرج نظراً لكون توقیت فرضھ جاء في فترة اتسمت بضیق  
  األوضاع المالیة، وتزامن مع فترة استعداد المصارف للعمل على الوفاء بمتطلبات اإلطار الرقابي لرأس المال. بناءً 

في المائة   10، بحیث یتم تطبیقھ بشكل متدرج وبزیادة سنویة بنسبة 2015ضت اللجنة ھذا المتطلب عام فر ،علیھ
 . 2019وصوالً للتطبیق الكامل للمتطلب عام 

من المتوقع أن تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة  ف ،على مستوى متطلبات السیولة وبعكس متطلبات رأس المال
للوفاء بمتطلبات   IIIتحدیات فیما یتعلق بالوفاء بھذه المتطلبات. أدرجت لجنة بازل للرقابة المصرفیة ضمن بازل 

) ونسبة صافي التمویل المستقر  Liquidity Coverage Ratioالسیولة نسبتین جدیدتین ھما: نسبة تغطیة السیولة (
)Net Stable Funding Ratio  وألن معظم البنوك اإلسالمیة تنتمي إلى اقتصادیات ناشئة، ومع أنھا تحتفظ .(

متطورة  وجود سوق نتیجة عدم  بنسب سیولة عالیة، إال أن ھناك نقصا في األصول ذات الجودة والسیولة العالیتین
، وحتى إن اعتبرت بعض األدوات المالیة من وجھة نظر البنك  لألوراق المالیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة

فرصة للصناعة  IIIذات سیولة، إال أن متطلبات بازل قد ال تعترف بھا. تتیح متطلبات بازل  المتوافق مع الشریعة
 األدوات.  المالیة اإلسالمیة لتطویر مجموعة جدیدة من األصول السائلة عالیة الجودة لمعالجة النقص الحالي لمثل ھذه

ھو طریقة التعامل مع حسابات االستثمار   IIIمن اإلشكاالت األخرى التي تثیرھا المتطلبات الجدیدة التفاقیة بازل 
المشاركة في األرباح من ناحیة السیولة والتمویل. وأصل المشكلة أن مالكي حسابات االستثمار المشاركة في األرباح  

ً بتقاسم أیة خسائر، بحك الذي بینھم وبین البنك، إال أن ذلك قد یزید من التقلب  المضاربة م عقد ملزمون نظریا
 كمصدر تمویل دائم (مستقر).   ،ومتطلبات تغطیة السیولة لھذه الحسابات ویقلل من دورھا

وألنھ یحق ألصحاب الحسابات االستثماریة المشاركة في األرباح سحب أموالھم في مھلة قصیرة نسبیا، فإن ذلك 
التعامل مع ھذه الحسابات یختلف من بلد لآلخر اختالفا    كما أن  لمخاطر السیولة لدى البنوك اإلسالمیةیشكل مصدرا  

) واحتیاطي مخاطر االستثمار  PERبینا، والطریقة الشائعة للتعامل مع ھذه األخطار ھو احتیاطي معدل الربح (
)IRR( (Boulila Taktak, Ben Slama Zouari, & Boudriga, 2010) (Archer, Ahmed Abdel 

Karim, & Sundararajan, 2010) 

من  إلى انھ  نتائج  التشیر  ف،  IIIمدى التزام البنوك المركزیة العربیة بمتطلب نسبة السیولة في إطار بازل  ب  فیما یتعلق
ي كل من البحرین،  ف منھادول  خمسالبنوك المركزیة في  قامت ،االستبیان استوفتعشر التي  الخمسةبین الدول 

اإلطار الرقابي لنسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل  بإصدار  ،والكویت وُعمان، والسعودیة، وفلسطین،
تعتبر كل من تونس    المستقر، فیما تعمل البنوك المركزیة في باقي الدول على استكمال إصدار ھذا اإلطار.

ارتفاعاً في نسبة تغطیة السیولة سجلت . 2015والسعودیة من أوائل الدول العربیة التي طبقت ھذه النسبة في عام 
إلى ما یفوق النسبة المقررة وفق لجنة  خالل السنوات السابقة عدد من الدول العربیة التي بدأت بتنفیذ ھذا المتطلب 

  تونس في المائة)، و 198( والسعودیة في المائة)،  257(  فلسطین ا ھو الحال في في المائة كم  100بازل البالغة 
 . )9الشكل رقم (  في المائة)  208نسبة بلغت ( 2019بینما سجلت ُعمان خالل عام    في المائة)، 123(
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) 9الشكل رقم (   
 IIIنسبة تغطیة السیولة في بعض الدول العربیة وفق مقررات بازل 

 
 في الدول العربیة". III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
أشارت البنوك  فقد    ، العربیة فیما یتعلق بتنفیذ ھذا المتطلب  البنوك المركزیةفیما یتعلق بأبرز التحدیات التي واجھت  

سالمیة  عدم توفر أصول عالیة الجودة متوافقة مع مبادئ الشریعة اإل  تمثل في إلى أن أھم ھذه التحدیات المركزیة 
الصكوك السیادیة المطروحة من قبل الدولة وفق التعریف الوارد ضمن متطلبات  منھا  على غرار الصكوك خاصة  

. في المقابل، لم یواجھ البنك  البحرین وتونس والسعودیة وسوریة وفلسطینبازل، وذلك كما ھو الحال في كل من  
حیث فاقت النسبة الفعلیة لدیھا الحد األدنى المطلوب   ،تحدیات فیما یتعلق بالوفاء بنسبة السیولة المصريالمركزي 

ً یعمل البنك المركزي العُ في ُعمان،  نتیجة امتالكھا حجم كبیر من األصول السائلة عالیة الجودة. على  ماني حالیا
كما    في السلطنة.    المتوافقة مع الشریعة بما یواكب مستجدات الوضع المصرفي سس لطرح أدوات السیولة  وضع األ 

حیث قام بتوجیھ البنوك لتعزیز قدرتھا  السیولة    تحدیات فیما یتعلق بالوفاء بنسبةالمركزي    الكویت بنك    م یواجھل
على مواجھة مخاطر السیولة على المدى القصیر من خالل ضمان توافر مخزون كاٍف من األصول عالیة  

ً  30ضغط لمدة  لفرضیةوفقاً  الجودة لدى البنوك لتلبیة احتیاجات السیولة التي قد تطرأ كما یعمل البنك  . یوما
على إعداد دراسة األثر الكمي لتطبیق نسبة تغطیة السیولة، وقد أظھرت نتائج الدراسة قدرة عالیة لدى البنوك  
الكویتیة ومن ضمنھا البنوك المتوافقة مع الشریعة على تلبیة متطلبات تطبیق ھذه النسبة وبمعدالت تفوق الحد 

 .في المائة حتى في األوقات الضاغطة 100لھا وھي   األدنى

صدار صكوك السلم واإلجارة، في المركزي بإ  البحرینقام مصرف  ،بھدف تجاوز التحدیات السابق اإلشارة إلیھا
للبنوك المتوافقة مع الشریعة بصیغة المرابحة. على توفیر التسھیالت  السعوديحین عملت مؤسسة النقد العربي 

  وضع التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص.عمل البنك المركزي اآلن على ی، ة سوریفي 
  في تمكین البنوك  متوافقة مع الشریعة اإلسالمیةالمن جانب آخر، ونظراً ألھمیة وجود أسواق لألوراق المالیة 

بذلت البنوك المركزیة في عدد من  ،  IIIمن الوفاء بنسب السیولة في إطار متطلبات بازل    المتوافقة مع الشریعة
 : الدول العربیة مجھودات لتطویر مثل ھذه السوق على النحو الُموضح في الجدول التالي
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 ) 2رقم (  الجدول
 المالیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة مجھودات بعض الدول العربیة لتطویر سوق لألوراق 

 
 مجھودات تطویر سوق لألوراق المالیة متوافقة مع الشریعة  الدولة

)، كما تم 2012) لسنة 30تم اصدار قانون صكوك التمویل اإلسالمي (قانون الصكوك رقم (  - األردن
 اصدار تعلیمات بخصوص صكوك التمویل اإلسالمي

صكوك السلم واإلجارة، كما یعمل على المناقشة والحوار مع األطراف  المركزي  البنك  صدرأ - البحرین
 المعنیة.

 .ھیئة السوق المالیة ھي الجھة التي لھا الدور المحوري لتطویر ھذه اآللیة - تونس
تطویر السوق   على أصدرت الحكومة السعودیة بعض الصكوك المتوافقة مع الشریعة للمساعدة   - السعودیة

 الثانوي.
 جاري إعداد تعلیمات خاصة الستصدار صكوك إسالمیة.  - وریةس

 توقیع مذكرات التفاھم والتعاون المشترك بین سلطة النقد والجھات المنظمة لسوق رأس المال.  - فلسطین
صدار  إیقوم البنك المركزي المصري حالیا بالتعاون مع وزارة المالیة المصریة بدراسة إمكانیة   - مصر

 عمال ونشاط البنوك المتوافقة مع الشریعة.أطبیعة  مع صكوك إسالمیة تناسب
إعداد مشروع قانون للصكوك الحكومیة، معروض حالیاً على تم بالتعاون مع الجھات المعنیة  -

 مجلس األمة.
إعداد مشروع قانون للصكوك الحكومیة، معروض حالیاً على تم بالتعاون مع الجھات المعنیة  - تالكوی

 مجلس األمة.
 في الدول العربیة".  III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل   حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 البحرین فتشمل في  ،المتوافقة مع الشریعة المتواجدة اآلن في بعض الدول العربیةفیما یتعلق باألوراق المالیة 
األسھم. فیما یتم في  تشمل تونسالسلع بین البنوك. في  ومرابحةالصكوك وكل من عقود المضاربة والوكالة 

ات المالیة المتوافقة ، تتوفر المشتقفلسطینتداول التسھیالت المتوافقة مع الشریعة بصیغة المرابحة. في  السعودیة
في ُعمان، تشمل صكوك  ومع الشریعة، إضافة إلى وجود سوق مالي نشط یتضمن أوراق مالیة تتوافق مع الشریعة.  

، یتم االعتماد على الصكوك الصادرة عن المؤسسة الدولیة اإلسالمیة إلدارة السیولة  الكویت في  اإلجارة الحكومیة.  
)International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) واألوراق المالیة الصادرة ،(

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وبنوك التنمیة، والبنوك ذات التصنیفات المرتفعة 
 والمؤسسات التي تتمتع بمركز مالي وائتماني ممتاز. 

حالیا أوراق مالیة تتوافق مع الشریعة تعتمد علیھا تلك البنوك للوفاء بنسب   مصروسوریة في المقابل ال توجد في 
قیام البنوك المتوافقة مع الشریعة باالستثمار في أذون وسندات الخزانة المصدرة من الحكومة  . ھذا ویتم حالیاً  السیولة

وغیرھا من المنتجات المتوافقة   المصریة والتي ترفع من نسب السیولة لدیھا إلى أن یتم إصدار الصكوك اإلسالمیة
 مع الشریعة حتى یتسنى لتلك البنوك االستثمار فیھا. 

 Net stable funding ratio (NSFR))( نسبة صافي التمویل المستقر -

تضمن وجود حد أدنى كافي من   التيیتمثل المعیار الكمي الثاني للسیولة في نسبة صافي التمویل المستقر
المصادر المالیة المستقرة لتمویل األصول داخل المیزانیة خالل عام كامل، وتوفر سیولة طارئة تساعد على 

فراط في االعتماد على التمویل من  تمویل بعض االلتزامات خارج المیزانیة. یستھدف ھذا المعیار الحد من اإل
 .(Wholesale funding)خالل االقتراض بالجملة 
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إلى   (Available stable funding)یعرف صافي التمویل المستقر على أنھ نسبة التمویل المستقر المتاح 
، حیث یجب أال تقل ھذه النسبة في أي (Required Stable funding)إجمالي التمویل المستقر المطلوب 

 في المائة.  100وقت من األوقات عن  
إجمالي التمویل المستقر المطلوب خالل سنة   /جمالي التمویل المستقر المتاحنسبة صافي التمویل المستقر = إ 

 % 100  ≥واحدة على األقل 

الذي یشكل بسط النسبة في ھذا الجزء من رأس المال وااللتزامات التي یتوقع أن  التمویل المستقر المتاحیتمثل 
تمثل مصادر أموال یعتمد علیھا المصرف لفترة تمتد لسنة واحدة على األقل. وتتمثل في القاعدة الرأسمالیة للبنك، 

اح ــستقر المتـمویل المــحیة للتــالت ترجیــق معامــوم) وفــك (الخصــللبن وحة ــالممنات ــزامــوااللت
Available Stable Funding (ASF))(   .تأخذ في االعتبار األجل المتبقي لھذه المصادر واحتماالت سحبھا 

الذي یمثل مقام النسبة فیمثل التمویل المستقر المطلوب لألصول   التمویل المستقر المطلوبأما من حیث 
واالنكشافات خارج المیزانیة التي یتوقع تمویلھا خالل سنة واحدة على األقل. یعتمد تحدید ھذا المقدار على خصائص  

تقر المطلوب  السیولة وفترات االستحقاق المتبقیة لألصول واالنكشافات خارج المیزانیة. یتم حساب التمویل المس 
من خالل تصنیف األصول داخل وخارج المیزانیة والتي یرتبط كل منھا بمعامل للتمویل المستقر المطلوب  

Required Stable Funding (RSF)  آجال استحقاق ھذه األصول أو وفقاً لمدى وفق أوزان للترجیح بحسب
رجیح أقل، فیما تأخذ األصول األقل سیولة سیولتھا حیث تأخذ األصول ذات مستویات السیولة األعلى معامالت ت

 معامالت ترجیح أكبر، وبحیث تتطلب تمویل أكثر استقراراً.

  2019في عام  النسبة المطلوبة وفق مقررات بازل  مقارنة بنسبة التمویل المستقر    أشارت نتائج االستبیان إلى ارتفاع 
،  2015في المائة) التي تعتبر من أوائل الدول العربیة التي قامت بتطبیق ھذه النسبة في عام  130في السعودیة (

النسبة نسبة التمویل المستقر  فیما بلغت  )،  2019في المائة خالل عام    118.5وُعمان ( في المائة)،    163وفلسطین ( 
 . )10الشكل رقم ( ، في كل من العراق والكویتوفق متطلبات بازل المقررة 

 ) 10الشكل رقم ( 
 IIIي بعض الدول العربیة وفق مقررات بازل  التمویل المستقر ف صافي نسبة

 
 في الدول العربیة".  III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل   حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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تمثلت أھم   البحرینواجھت بعض البنوك المركزیة العربیة تحدیات فیما یتعلق بتطبیق نسبة التمویل المستقر. ففي 
التحدیات في عدم القدرة على تعریف الودائع المستقرة خاصة الودائع بدون آجال استحقاق، وعدم توفر بدائل مالیة  

ً   ،ُعمانفي  .  فلسطینتلفة المتضمنة في  سالمیة بحسب بنود النسبة المخ تتوافق مع الشریعة اإل  لطبیعة المصارف    نظرا
لذلك، فإن التوفیق بین األصول والخصوم على  .، فإن الودائع عادةً ما تكون قصیرة األجلالمتوافقة مع الشریعة

 ً   المتوافقة مع الشریعة لھذه النسبة ، على الرغم من ھذه التحدیات، فإن تطبیق البنوك مدى سنة واحدة یمثل تحدیا
تبویب بعض المراكز المالیة    كما ظھرت بعض التحدیات في بدایة تطبیق النسبة تتمثل في في المائة.    100یصل إلى  

، فیما ال تواجھ البنوك حالیاً أیة تحدیات في مصر، حیث تحتفظ  مصرفي    IIIببسط ومقام النسبة وفقاً لمقررات بازل  
تحدیات تتعلق بالوفاء    السعودیة والكویتلم تواجھ البنوك في  البنوك بنسب فعلیة تفوق الحد األدنى المطلوب. كذلك  

 بنسبة صافي التمویل المستقر.

  لبنوك المركزیة على تذلیل التحدیات القائمة. ففي لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بھذه النسبة عملت ا
الحصول على تمویل طویل االجل، حیث على ماني البنوك المتوافقة مع الشریعة یشجع البنك المركزي العُ ، ُعمان

بجمع األموال من خالل صكوك اإلجارة، مما سیساعد على تحسین  نسبة صافي التمویل   لھذه البنوكتم السماح 
، یتم مناقشة آلیة اصدار التعلیمات بین الجھة الرقابیة والقطاع المصرفي وفق آلیة تطبیق  فلسطینوفي  .المستقر

مات الصادرة بعین االعتبار  تدریجیة تُمكن القطاع المصرفي من التطبیق السلس لھذه التعلیمات. كما تأخذ التعلی 
المركزي على تمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة   الكویتخصوصیة وضع االقتصاد الفلسطیني. كما یعمل بنك 

من الوفاء بنسبة صافي التمویل المستقر من خالل توجیھ البنوك لتعزیز مصادر التمویل المستقر لدیھا في ضوء  
ج المیزانیة للحد من اعتماد البنوك على مصادر التمویل قصیرة األجل غیر  موائمة استحقاقات األصول داخل وخار 

المستقرة في تمویل أصولھا. إضافة إلى إعطاء البنوك فترة زمنیة مدتھا (سنتین) لتطبیق نسبة الحد األدنى لنسبة 
واسترشاداً بالتطبیقات   في المائة وكامل التعلیمات، في ضوء تعلیمات لجنة بازل  100  البالغة   صافي التمویل المستقر

 العالمیة. 

 IIIرابعاً: وفاء البنوك المتوافقة مع الشریعة بمتطلب الرفع المالي في إطار بازل 

وضع حد أقصى لتزاید نسبة الدیون في النظام   بھدف)  (Leverage Ratioأدخلت لجنة بازل نسبة الرفع المالي 
تقدم ھذه النسبة ضمانات إضافیة حال   المصرفي، وھي نسبة بسیطة، تعمل جنباً إلى جنب مع متطلبات رأس المال.

عدم قدرة نماذج تقییم المخاطر المطبقة في البنوك على تقدیر المخاطر المصرفیة بشكل سلیم أو في حال وجود  
 المخاطر. لذا تعد بمثابة متطلب إضافي موثوق بھ لتعزیز صالبة ومتانة رؤوس أموال البنوك.أخطاء في تقییم 

 في المائة من مجمل األصول غیر المرجحة بالمخاطر.  3تضمن ھذه النسبة أن یغطي رأس المال ما یزید عن 

كافة بنود   / )*(كفایة رأس المالالشریحة األولى للقاعدة الرأسمالیة الواردة في معیار  نسبة الرفع المالي =
 ) **( األصول والبنود خارج المیزانیة

 مع األخذ في االعتبار البنود التي یتم خصمھا عند احتساب معیار كفایة رأس المال.  )*(
 . وفقا للقیمة المحاسبیة التي یتم إظھارھا عند إعداد القوائم المالیة لھا (دون ترجیحھا بأوزان مخاطر) )**(



29

 

29 
 

في المائة في  4في عدد من الدول العربیة. تبلغ النسبة ما ال یقل عن اإلطار الخاص بنسبة الرفع المالي لم یصدر 
. في حین تزید نسبة الرفع المالي في السعودیة بشكل كبیر  7في الكویت للنسبة الفعلیة في المائة  10نحو األردن، و

 في المائة.  14.3 إلى  حیث تصل النسبة في المملكة  ،عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل

یتعلق بالوفاء بنسبة  ماعدم وجود تحدیات واجھتھا فی إلى  أشارت الدول العربیة التي قامت بتطبیق ھذا المتطلب
بیة  حیث أن النسبة المطبقة في عدد من الدول العربیة تفوق الحد األدنى المطلوب طبقاً للتعلیمات الرقا  ،الرفع المالي 

 الصادرة في ھذا الشأن نظراً الن الشریحة األولى (بسط النسبة) یمثل الجانب األكبر من القاعدة الرأسمالیة لدیھا. 

ً في ھذا السیاق، بذلت البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة جھود لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من   ا
البنوك لتعزیز متطلبات كفایة رأس   على توجیھالمركزي  الكویتنك الوفاء بھذه النسبة. فعلى سبیل المثال عمل ب

المال أخذاً في االعتبار أن احتساب نسبة الرفع المالي ال یستند إلى حجم األصول المرجحة بأوزان المخاطر، كما  
ھو الحال بالنسبة لتعلیمات كفایة رأس المال، وإنما إلى إجمالي أصول البنك داخل وخارج المیزانیة من أجل الحد 

والذي بدوره یؤدي إلى ضغوط على النظام المالي وعلى االقتصاد بوجھ    ،المالي بالقطاع المصرفي من تراكم الرفع  
موحد قابل للمقارنة بین البنوك ال كما سعى البنك إلى التأكید على أھمیة نسبة الرفع المالي كمقیاس عالمي  عام.

الحتساب األصول المرجحة بالمخاطر، وبحیث    یتأثر بالتطبیقات المختلفة لمعاییر المحاسبة، وأسالیب تطبیق البنوك
تكون نسبة الرفع المالي مؤشراً لكل من السلطات الرقابیة والمستثمرین ومستخدمي البیانات وكافة األطراف ذوي  

أظھرت نتائج   .عداد دراسة األثر الكمي لتطبیق نسبة الرفع المالي كما قام بنك الكویت المركزي بإ العالقة بالبنوك.
قدرة عالیة لدى البنوك الكویتیة ومن ضمنھا البنوك المتوافقة مع الشریعة على تلبیة متطلبات تطبیق ھذه   الدراسة

تضمین التعلیمات الصادرة بما یتوافق مع أحكام الشریعة في طریقة احتساب بسط ومقام  كما عمل على  .النسبة
بحسب  مستوفیة لنسبة الرفع المالي    فقة مع الشریعةالمتوا، جدیر بالذكر أن كل البنوك  ُعمانفي    نسبة الرفع المالي.

 .   IIIمتطلبات بازل 

 : المراجعة الرقابیة IIIخامساً: الدعامة الثانیة لمتطلبات بازل 

دراج تعدیالت شملت باألساس  إضرورة تحسین ادارة المخاطر ومراقبتھا من خالل  IIIتضمنت مقترحات بازل 
وذلك بھدف معالجة   IIمبادئ عملیة المراجعة الرقابیة المنصوص علیھا في الدعامة الثانیة من مقررات بازل 

 دارة المخاطر بالبنوك والتي تّم اكتشافھا خالل األزمة المالیة األخیرة. إالنقائص المسجلة في ممارسات 

ل للرقابة المصرفیة من السلطة الرقابیة أن تطور وتتابع تقییم مستقبلي لحجم ، یتطلّب النظام الفعّااإلطارفي ھذا 
المخاطر التي یتعرض لھا البنك، ویكون متناسبا مع األھمیة النظامیة للمصرف والمجموعة المصرفیة بما في ذلك 

عمل مالئم   ارضمن إطتحدید المخاطر المحتملة من المصارف ومن النظام المصرفي ككل، وتقییمھا ومعالجتھا 
 للتدخل المبكر للتصدّي لھذه المخاطر بما في ذلك وضع خططا مالئمة. 

 للرقابة:قامت لجنة بازل بوضع أربع مبادئ 

 ووضع استراتیجیة واضحة  للبنوك س المال لمواجھة المخاطر المحتملةأوضع نظام یمكنھا من تقدیر ر ،
 في حالة زیادة المخاطر. 

 
 في المائة. 3وفقاً لتعلیمات بنك الكویت المركزي فإن نسبة الرفع المالي تساوي   7
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  جراءات المتبعة من قبل البنوك في تقییم مستوى رأس المال راتیجیات واإل مراجعة ومراقبة وتقییم االست
 الخاص بھا. 

 ضافي  إ، مع االحتفاظ برأس مال  النظامي على من رأسمالھا  أس مال  أ التأكد من أن البنوك تحتفظ بمستوى ر
 لغرض التقلیل من المخاطر. 

 توى المحدّد. التدخل المبكر للسلطة الرقابیة لتفادي تدني رأس المال عن المس 

ً إبناًء على ما سبق، ف ً  ن عملیة الرقابة المصرفیة تعتبر عنصرا حددة في  للتدابیر والقواعد العامة المُ  ومكمالً  أساسیا
جراء  إموال البنك الخاصة من خالل أطار الخاص برأس المال التنظیمي، كما أنّھا تعمل على التأكد من كفایة إل ا

جراءات المراجعة  إعداد إدارة الداخلیة للبنوك، ویتم وكذلك ضوابط الحوكمة واإل  ،تقییم لضوابط الرقابة الداخلیة
 لمخاطرھا الجوھریة وتخصیص رأس المال الالزم لذلك.شرافیة والتقییم للتأكد من تحدید المؤسسات المالیة اإل 

فباإلضافة إلى النسب المحققة من طرف البنوك المتوافقة مع الشریعة محل الدراسة والمتعلقة بمعدل كفایة رأس  
جراءات ضمن استكمال متطلبات تنفیذ  المال، ومعدل الرفع المالي ونسب السیولة، فإنھا تقوم بمجموعة من اإل 

 ومن بین ھذه االجراءات:  االحترازیة التي أوصت بھا لجنة بازل في طبعتھا األخیرةالمعاییر 

 )ICAAPعملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال (

االستبیان على أھّم المتطلبات الرقابیة التي یفرضھا البنك المركزي فیما یتعلق بإلزام البنوك المتوافقة مع   رّكز
أغلب الدّول التي قامت باستیفاء االستبیان أّكدت أّن البنوك والشریعة بعملیة التقییم الداخلي لكفایة رؤوس األموال، 

لتعلیمات الرقابیة الخاصة بعملیة التقییم الداخلي لكفایة رؤوس األموال  ا تتّبع نفسالمتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 
)ICAAP(   لدول مجلس التعاون لدول الخلیج التي تتبعھا البنوك التقلیدیة وفقاً لتعلیمات البنوك المركزیة. وبالنسبة

طیط رأس المال شاملة بشأن التصمیم والمحتوى ومنھجیة اختبارات اإلجھاد وتخ أصدرت قواعدفقد  العربیة
 االسترداد موزعة كاآلتي: وتخطیط

 .أسلوب الرقابة والمتابعة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا 
 .التقییم الشامل للمخاطر 
 .التقییم الجید لرأس المال 
 .الرقابة وإصدار التقاریر 
 .الرقابة الداخلیة والمراجعة المستقلة لنظم تقییم المخاطر 

و ضوابط منظمة لعملیة احتساب التقییم الداخلي أ، في الوقت الحالي تعلیمات  والعراق  سوریة في المقابل ال توجد في  
 . 2020عداد مشروع یرتقب صدوره في الفصل الرابع من إفھو بصدد  المغربلكفایة رأس المال، أّما بنك 

 اختبارات األوضاع الضاغطة

مواجھة االنكشافات في ظل   على ھي عبارة عن تقنیات اختباریة لتقییم قدرة البنوك ألوضاع الضاغطة ا اختبارات 
أوضاع وظروف عمل صعبة من خالل قیاس أثر مثل ھذه االنكشافات على مجموعة المؤشرات المالیة للبنك. تعتبر  

فر اختبارات الضغط المعرفة دارة المخاطر لدى البنوك. توإاختبارات الضغط من العناصر المھمة في نظم 
الضروریة للبنوك لتقدیر مخاطر االنكشافات المحتملة في أوضاع صعبة، وبالتالي تمكین البنوك من التحوط جیدا  

   األوضاع.لمثل ھذه 
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بإصدار تعلیمات تراعي خصوصیة البنوك  قامت  مركزیة  بنوك    5ھناك  من بین الدول التي قامت باستیفاء االستبیان  
فیما تعمل  ،في المائة) 36بما یمثل نحو (الجزئیةالمتوافقة مع الشریعة فیما یخص اختبارات األوضاع الضاغطة 

   .المائة)في  64( على استكمال إصدار ھذا اإلطار الست دول األخرىالبنوك المركزیة في 

الصادرة عن البنوك المركزیة في كّل من ، III ، حددت تعلیمات معیار كفایة رأس المال بازلاإلطارفي ھذا 
اختبار الضغط التي یمكن للبنوك   فرضیاتبشأن بعض  فلسطین أمثلةو ،قطروالبحرین، والكویت، و السعودیة،
  ھا في ضوء خصائص المخاطر لدیھم، مع تطویر  الفرضیات للبنك بأن یقرر مدى مالءمة ھذه  وسمحتتطبیقھا، 

 :  الفرضیاتأمثلة تلك بما یتالءم مع تلك المخاطر، ومن 

 خاصة بمخاطر التمویل.  فرضیات 
 الختبارات الضغط المتعلقة بمخاطر معدالت العائد. فرضیات 
   متعلقة بمخاطر أخرى.فرضیات 
  اقتصادیة.فرضیات 
  السیولة.فرضیات 

 2019جراء اختبار ضغط كلي للبنوك في الربع الثالث من عام إعلى وجھ الخصوص قام بنك الكویت المركزي ب
البنوك   واجتازتوذلك على ثالث مستویات للشدة في الصدمات االقتصادیة والمالیة (معتدل، متوسط، شدید)، 

، حیث توافق معدل كفایة رأس مال الناتج مع الحد األدنى والمتوسطالمتوافقة مع الشریعة كل من المستوى المعتدل  
األشد لالختبار، انخفض معدل    یخّص المستوىوفقا لتعلیمات بنك الكویت المركزي. فیما    في المائة)  13لمطلوب ( ا

 في المئة.  4و  3كفایة رأس المال عن الحد األدنى المطلوب في بنكین فقط (من أصل خمسة) وذلك بنسب ما بین  

فاض في تلك البنوك یعود بشكل كبیر إلى عنصر  بعد تحلیل عناصر المخاطر الرئیسة وتأثیراتھا تبیَن أن االنخ
المحددة  زیادة نسبة التعثر في القروض وبناء المخصصات    في إطارهالسیناریوھات    تفترض مخاطر االئتمان الذي  

على األرباح وكفایة رأس المال. مما ھو جدیر بالذكر أن اختبارات الضغط للبنوك   وأثرھا التحوط للدیون  لزیادة
لكافة   في المائة 100بنسبة  "ألفا"شار إلیھا أعاله تفترض قیام البنك بتحمل كافة الخسائر (معامل اإلسالمیة الم

 األصول بما فیھا الممولة من حسابات االستثمار المطلقة والمقیدة). 

على البنوك المتوافقة مع    مركزیة بالرقابة بنوك    تسعوجود جھة رقابیة مختصة في  بیّن االستبیان،  من جانب آخر،  
 .وُعمان البحرین ولیبیاوالمغرب، والسودان، و األردن، والعراق، و قطر،والشریعة العاملة في فلسطین، 

لتعزیز    ةالتي تعمل علیھا البنوك المركزی  الجھود المستقبلیة  جاباتھا بخصوصإكما أشارت الدول العربیة من خالل  
لى مواكبة التطورات وأفضل الممارسات الدولیة وخصوصا  إالرقابة على البنوك المتوافقة مع الشریعة أنّھا تسعى 

وتعزیز  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة و الصادرة عن
سعي   كذلك ھناك . توفیر برامج مناسبة للتدریب والتأھیل میة معاإلسالالخبرات المصرفیة في الرقابة على البنوك 

المصرفي،   أسالیب الرقابة المصرفیة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات في العمل  متواصل لتطویر
أنّھا قامت باستحداث شعبة في وكالة األبحاث   السعودیةبما یرسخ االستقرار المالي. أكدت المملكة العربیة 

تتعامل مع المسائل المتعلقة بتطویر الخدمات   في مؤسسة النقد العربي السعودي االقتصادیة والشؤون الدولیة
المحلیة العاملة في المملكة من وكالة  وكمة الشرعیة للبنوكلح اإصدار إطار تم و  ،المصرفیة اإلسالمیة في المملكة

 .الرقابة
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 : انضباط السوقIIIسادساً: الدعامة الثالثة لمتطلبات بازل 

في تشجیع انضباط السوق من خالل تطویر مجموعة  والثانیة، وتتمثّل للدعامتین األولتعتبر ھذه الدعامة مكمال 
فصاح التي تسمح للمشاركین في السوق المصرفیة بتقییم المعلومات الرئیسة الخاصة بالمخاطر  من متطلبات اإل 

 التي تواجھھا ورأس المال المطلوب لتغطیة تلك المخاطر. 

لبنوك بنشر البیانات الخاصة بأسالیب تقدیر  في نفس السیاق، تھدف الدعامة الثالثة "انضباط السوق" إلى إلزام ا
إلى تعزیز   ھذه الدعامةالمخاطر وفقا لظروف األسواق، مما یؤكد دور السوق في تقدیر المخاطر، وبالتالي تسعى 

تجدر اإلشارة إلى أنھ لتحقیق االنضباط الفعال للسوق، فإن األمر یتطلب ضرورة    .درجة الشفافیة وعملیة اإلفصاح
حتى تستطیع األطراف المشاركة في السوق تقییم   االتي یمكن االعتماد علیھ وشفّاف للمعلوماتدقیق توافر نظام 

 أداء المؤسسات وتحدید المخاطر الكلیة التي تواجھھا ورأس المال المطلوب لتغطیة تلك المخاطر. 

من المراقبة  في السوقین تفرض لجنة بازل اعتمادا على ھذه الركیزة نشر المعلومات الخاصة التي تسمح للمتعامل
ولقد حرصت لجنة بازل للرقابة على البنوك على التشاور المستمر  . غیر المباشرة والتنبؤ بالوضعیة المالیة للبنك

مع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة لتحقیق أكبر قدر من التناسق والتكامل في مجال النظم المحاسبیة المطبقة  
 یر المالیة. واإلفصاح عن البیانات والتقار

للبنوك   ي في ھذا المجال، تعتبر سیاسة اإلفصاح العام من أھم السیاسات التي یجب مراعاتھا في النظام المحاسب
 ً في ذلك على مرجعیة معاییر المحاسبة الدولیة والمعاییر الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  اإلسالمیة معتمدا

القوائم المالیة خاصة أصحاب حسابات   ي سالمیة. كما تعتبر ضرورة شرعیة إذ أن مستخدمللمؤسسات المالیة اإل 
لبنوك التي تتوافق مع الشریعة یحتاجون  تمثل ودائعھم النسبة األكبر من المصادر المتاحة للتمویل ل ي االستثمار الت

 إطار  أقرھابمتطلبات اإلفصاح التي  المتوافقة مع الشریعةفإن التزام البنوك  ،علیھ. إلى قدر كبیر من المعلومات
 وزیادة ثقة مستخدمي القوائم المالیة بھا. البنوك المتوافقة مع الشریعة  بازل تؤدي إلى زیادة الشفافیة واإلفصاح لدى  

الحوكمة الرشیدة التي    إطارفي    ةفصاح والشفافی، تتبنى البنوك المتوافقة مع الشریعة أعلى معاییر اإل اإلطارذا  في ھ
لى إومحدّثة  ةمن حیث االلتزام بتقدیم معلومات دقیقة وموثوق تالئم أعمالھا وأنشطتھا وفقا للتطورات المحیطة بھا.

ً  ،المساھمین عمل شفاف. حیث تسعى البنوك المتوافقة مع الشریعة  إطارة ضمن للمتطلبات الرقابیة والتشریعی وفقا
لى االستجابة لھذه المعاییر من خالل القوانین والتشریعات التنظیمیة التي تصدرھا البنوك  إفي المنطقة العربیة 

اط السوق  الجدید للجنة بازل، خاصة فیما یتعلق باإلطار الرقابي الخاص بانضب  اإلطارالمركزیة والتي تتماشى مع  
فصاحات المالیة وغیر المالیة والرقابیة التي تتضمن كافة البیانات الھامة المتعلقة بھا  المنظم لعملیة اإلفصاح (اال 

 المطبق على البنوك التقلیدیة.  اإلطاروبعملیاتھا المالیة واألداء عموما) والتي في الغالب تعتمد نفس 

 الشریعة على ي یجب أن تلتزم بھ البنوك المتوافقة مع ت والكمیة المنھا تضمنت متطلبات اإلفصاح العامة النوعیة 
 ما یلي: الكویتوجھ الخصوص في 

 المتوافقة مع الشریعةك و المعلومات المتعلقة بھیكل رأس المال للبن . 
  المتوافقة مع الشریعةك و للبنالمعلومات المتعلقة بكفایة رأس المال . 
  لإلفصاح عن رأس المال.المتطلبات اإلضافیة 
  .المعلومات المتعلقة بحساب االستثمار 
  .المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة واالستثمارات الھامة 
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  المتوافقة مع الشریعةك و لبناالمعلومات المتعلقة بإدارة مخاطر . 
  المتوافقة مع الشریعةك و للبنالمعلومات المتعلقة بمخاطر االنكشافات االئتمانیة . 
 علومات المتعلقة بالمخاطر االئتمانیة للطرف المقابل. الم 
 .المعلومات المتعلقة بالتصكیك 
  .المعلومات المتعلقة بمخففات مخاطر االئتمان 
  .(أصحاب الودائع) المعلومات المتعلقة بمخاطر السیولة 
  .المعلومات المتعلقة بمخاطر السوق لمحفظة المتاجرة 
 عائد. المعلومات المتعلقة بمخاطر معدل ال 
 .المعلومات المتعلقة بالضوابط الشرعیة 
  المتوافقة مع الشریعةك و لبن االمعلومات المتعلقة بسیاسات األجور والمكافآت لدى. 

ً   المتوافقة مع الشریعة، تلتزم كافة البنوك  لمصربالنسبة   بمعاییر اإلفصاح الواردة بمعاییر المحاسبة المصریة،    حالیا
ن إصدار التعلیمات الخاصة بانضباط السوق وفقاً لمقررات بازل سواء للبنوك التقلیدیة أو البنوك  آل ولم یتم حتى ا

ة من  التي تتوافق مع الشریعة، وسیقوم البنك المركزي المصري بإصدار التعلیمات الرقابیة الخاصة بالدعامة الثالث
صدار التعلیمات  إمقررات بازل والخاصة بانضباط السوق والمنظمة لعملیة اإلفصاح بعد االنتھاء بشكل كامل من 

خذ في ، وسیتم األ 2022المقرر تطبیقھا في بدایة عام ، III الخاصة بتطبیق اإلصالحات النھائیة لمقررات بازل
على معاییر تطبیق الدعامة الثالثة   2018لجنة بازل في دیسمبر  االعتبار التعدیالت والتحدیثات النھائیة التي أجرتھا  

 الخاصة بعملیة اإلفصاح.   

ً من بین  أربع  المركزیة العربیة األخرى والتي عددھا    البنوك  تواجھ بعض فیما   یتعلق  فیما    تحدیات ،  أربعة عشر بنكا
  . المتوافقة مع الشریعةبإطار انضباط السوق في انتظار مالءمة إطار انضباط السوق بخصوصیات المالیة    بااللتزام

لتعزیز التزام البنوك المتوافقة مع الشریعة بالدعامة   ةك المركزیوعلیھا البن  تعملفي اطار الجھود المستقبلیة  التي 
سالمیة  التي الزالت تواجھ تحدیات  فستتكثف الجھود لمالءمة اإلطار بخصوصیات المالیة اإل   ،الثالثة لمقررات بازل

لشرعیة،  كثیرة رغم معدالت النمو العالیة التي حققھا ھذا القطاع، منھا: تعدد جھات التشریع، وعدم توحید الضوابط ا
ینبغي على البنوك المتوافقة مع الشریعة  بالتالي  ،وحداثة المجاالت والتطبیقات الممارسة في المصارف اإلسالمیة

 أن تخضع لنظام تشرف علیھ وتنظمھ بالكامل البنوك المركزیة، وبصورة تختلف عن البنوك التقلیدیة. 

 سابعاً: الخالصة والتوصیات

في   51تســتحوذ على ما یقرب من   كز التمویل المصــرفي المتوافق مع الشــریعة حیثاأھم مرتعتبر الدول العربیة  
توى العالم المائة ذات أھمیة نظامیة محلیة في   المتوافقة مع الـشریعة  ، كما تعتبر البنوكمن حجم الصـناعة على مـس

ــات النـقد البنوك المركزـیة    واكـبت. ـعدد من اـلدول العربـیة ــســ ــتـجدات اـلدولالعربـیة ومؤســ تبني ـیة المتعلـقة بالمســ
المتوافقة مع ) بما في ذلك تلك المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك  IIIمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصــــرفیة (بازل

بعض متوافقة مع الـشریعة  لكن مع ذلك تواجھ البنوك ال  .، وقام بعـضھا بإـصدار و/أو تطبیق تلك المتطلباتالـشریعة
ـــكل III ـبازللس الـمال في إـطار المتطلـبات الـجدـیدة التـحدـیات في الوـفاء بمتطلـبات رأ . تتـباین تـلك التـحدـیات، بشــ

، غیر أنھا تـشترك في بعض العناـصر منھا أن البنوك المتوافقة مع یتعلق باحتـساب مكونات رأس المالخاص فیما  
ــع لھا البنوك التقلیدیة   ــع لنفس التعلیمات الرقابیة التي تخضـ ــریعة تخضـ مع وجود عربیة  في عدد من الدول الالشـ

، األدوات المالیة المتوافقة مع الشــریعة والتي یمكن إدراجھا ضــمن مكونات رأس المالتحدیات ترتبط بعدم كفایة  
 لتوافق مع المعاییر المحاسبیة. إضافة إلى التحدیات التي ترتبط با



34

 

34 
 

ــات النقد العربیة  تبذل البنوك المركزیة   ً ومؤســـسـ البنوك المتوافقة مع لتذلیل الصـــعوبات التي تواجھ  حثیثة    جھودا
ــریـعة  ــاب مكوـنات رأس الـمال في إـطار مقررات ـبازل    ھامكینوتالشــ  .IIIمن مواجـھة التـحدـیات المرتبـطة ـباحتســ

البنوك   منتجات مةءمواتشـمل  ، حیث  تختلف تلك الجھود بحسـب طبیعة البیئة المصـرفیة التي تعمل بھا تلك البنوك
ــریـعة مع ا المتوافـقة ــتوى الموـحد على  مع البنود الـمدرـجة بنموذج معـیار كـفاـیة رأس الـماللشــ ـكاـفة الجـھاز مســ

مة واء الـشریعة بـصفة مـستمرة لتمكینھا من م البنوك المتوافقة معالتي ترد من  الرد على االـستفـسارات  والمـصرفي  
ــتكمال المنظومة التنظیمیة بم لى ، والعمل عمنتجاتھا مع التعلیمات الرقابیة ــدار أدوات اس ــماح بإص ا یمكن من الس

 الضوابط الشرعیة.تتوافق مع و   IIIلتالئم مقررات باز
عى البنوك المركزیة و ات النقد العربیة  كذلك تـس ـس ریعة إلى بذل جھود موازیة  مؤـس لتمكین البنوك المتوافقة مع الـش

وق ة: مخاطر االئتمان، مخاطر الـس اب أنواع األخطار الثالثة الرئیـس غیل. ومع أن معاییر وم  ،من احتـس خاطر التـش
من بینھا:   لجنة بازل للرقابة المصــرفیة تتیح مجموعة متنوعة من المقاییس الخاصــة بكل نوع من أنواع المخاطر

ة انـی دم لحســـــاب المـخاطر االئتـم داخلي المتـق داخلي والمنھج اـل اري والمنھج اـل اري ، واالمنھج المعـی ان المعـی لمنھـج
المنھج األســـاســـي والمنھج المتقدم لحســـاب المخاطر ، والمخاطر الســـوقیة والمنھج المعیاريوالداخلي لحســـاب  

ــتـخدام المـناھج المعـیاریة  ــریـعة في اـلدول العربـیة تمـیل الســ ــغیلـیة، إال أن تطبیـقات البنوك المتوافـقة مع الشــ التشــ
یة، التي تعتبر أـسھل الطرق الممكنة في قیاس المخاط اـس یـشكل تحدیاً ر، وال ـشك أن ذلك وبدرجة أقل المناھج األـس

 واعتماد المناھج المتقدمة.تلك البنوك اھج داخلیة خاصة بعلى المدى البعید، إذ ال بد من تطویر من
ــاب فجوة االئت ــتـخدام أداة ھامش رأس الـمال یقوم عدد مـحدود من البنوك المركزیة العربـیة باحتســ مان لـغایات اســ

. وقد كان لتطبیق ھذا المتطلب )Counter Cyclical Capital Buffer (CCyB)لمواجـھة التقلـبات الدوریة (
، تقلیل مـستویات تأثر التمویل الممنوح من قبل البنوك المتوافقة مع الـشریعة بالتقلبات في دورات األعمالدوراً في 

تخدام ھذا  ً   الھامشوال ـشك أن اـس علیھ الظروف وتؤكد    2008وھو ما بینتھ األزمة المالیة العالمیة    یعتبر ضـروریا
 كورونا المستجد.فیروس الحالیة بسبب جائحة 

واجھ عدد من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة تحدیات فیما یتعلق بالوفاء  تبخالف متطلبات رأس المال، 
أھمھا في عدم توفر أصول عالیة الجودة متوافقة مع الشریعة   تمثلی  IIIبمتطلب نسبة تغطیة السیولة وفق بازل 

 على غرار الصكوك وفق التعریف الوارد ضمن متطلبات بازل.

م عدد من البنوك المركزیة بإصدار أوراق مالیة متوافقة مع الشریعة  اإلشارة إلیھا قابھدف تجاوز التحدیات السابق  
في عدد بالتعاون مع الجھات المعنیة  بذلت البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  . من جانب آخر،  اإلسالمیة

 . متوافقة مع الشریعةألوراق المالیة لمن الدول العربیة مجھودات لتطویر سوق 

بالبنوك  نفس التعلیمات الرقابیة الخاصةالبنوك المتوافقة مع الشریعة تتّبع ف  ،IIIدعامة الثانیة لبازل بالنسبة لل
اتجھت البنوك المركزیة في بعض الدول العربیة إلى  في حینالتقلیدیة في ھذا الصدد في عدد من الدول العربیة. 

إصدار تعلیمات تراعي خصوصیة البنوك المتوافقة مع الشریعة فیما یخص اختبارات األوضاع الضاغطة الجزئیة،  
بیة یتكامل مع ذلك وجود جھة رقا كمال إصدار ھذا اإلطار.فیما تعمل البنوك المركزیة في باقي الدول على است

 . في عدد من الدول العربیةمختصة بالرقابة على البنوك المتوافقة مع الشریعة 

فصاح والشفافیة  معاییر اإل في الدول العربیة  تتبنى البنوك المتوافقة مع الشریعة  ،  IIIبازل  لفیما یتعلق بالدعامة الثالثة  
االلتزام بتقدیم  من خالل  الحوكمة الرشیدة التي تالئم أعمالھا وأنشطتھا وفقا للتطورات المحیطة بھا في إطار 

  وذلك وفقا للمتطلبات الرقابیة والتشریعیة ضمن إطار عمل شفاف   ،لى المساھمینإومحدّثة  ة  معلومات دقیقة وموثوق
قابي الخاص بانضباط السوق المنظم لعملیة  اإلطار الر في ظل قیام عدد من البنوك المركزیة العربیة بإصدار

فصاحات المالیة وغیر المالیة والرقابیة التي تتضمن كافة البیانات الھامة المتعلقة بھا وبعملیاتھا المالیة اإلفصاح (اإل 
 واألداء عموما) التي في الغالب تعتمد نفس اإلطار المطبق على البنوك التقلیدیة. 
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تتمثل أھم التوصیات فیما یتعلق بتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بمتطلبات بازل   ،ضوء ما سبق في 
III :فیما یلي 

  ة لتمكین ذوـل ة المـب ابـی ة الجھود الرـق ـــل ة مواصــ ــریـع ة مع الشــ اییر من االبنوك المتوافـق المـع اللتزام ـب
ــیرفة  ــریعات المالئمة  لنمط الص ــرفیة الدولیة وتوفیر التش ــالمیة التالمص ــب مع طبیعة  ي اإلس تتناس

 نشاطھا لضمان وجود رقابة فعالة علیھا من قبل السلطات الرقابیة.
 

  تعزیز الكوادر البشــریة وتأھیلھا لإلشــراف على مختلف المخاطر، وتطویر قدراتھم في ھذا المجال؛
والتدریب كافة المســـتویات وفیما یخص كافة األنشـــطة على دارة المخاطر الســـلیمة إونشـــر ثقافة  

 .وااللتزام بأفضل الممارسات في الصناعة المصرفیة
 

 تطویر أدوات وأنظمة قیاس المخاطر وفقا لطرق التقییم الداخلي، لالستفادة من مزایا ھذه الطریقة. 
 

  توحید الجھود ما بین البنوك المتوافقة مع الشــریعة لاللتزام بصــیغ مجلس الخدمات المالیة اإلســالمیة
 .صیغة موحدة لتطبیقھاللوصول إلى 

 
  ضــرورة مواكبة التطورات وأفضــل الممارســات الدولیة وخصــوصــا الصــادرة عن مجلس الخدمات

 المالیة اإلسالمیة وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
 

 دیات ھذا فضـال عن التح  ،توفیر بیئة قانونیة ورقابیة مناسـبة واطار عمل مناسـب للمحاسـبة والتدقیق
 الرقابیة التي تتسم بالتغیر بطبیعتھا.

 
  ضـــرورة وجود رقابة فعالة على مخاطر عدم االلتزام بقواعد الشـــریعة، وذلك من خالل وجود ھیئة

لطات والصـالحیات التي تمكنھا من المراجعة الدقیقة للمعامالت  رعیة ومنحھا الـس تقلة للرقابة الـش مـس
 .قراراتھا ملزمة للبنكالتي تتم داخل البنك وجعل 

 
  ــریعة وذلك لتمكین تلك البنوك من ــواق األوراق المالیة المتوافقة مع الش مواصــلة الجھود لتطویر أس

للســیولة في ھذه البنوك من جھة   الكفؤةالوفاء بمتطلبات الســیولة وتوفیر أدوات مالیة تضــمن اإلدارة 
لیة أكبر الســیما في الدول التي تتســم فیھا ھذه وتمكن البنوك المركزیة من إدارة الســیاســة النقدیة بفعا

 البنوك بأھمیة نظامیة.
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 ): المعاییر والمبادئ اإلرشادیة لمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة1ملحق (
 

 موضوعھ  تاریخھ رقمھ 

المعیار المعدل لإلفصاحات الرامیة إلى تعزیز الشفافیة وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات   2018دیسمبر  22
 [القطاع المصرفي] مالیة إسالمیة 

 المبادئ األساسیة للرقابة على التمویل اإلسالمي (القطاع المصرفي)  2015أبریل  17

اإلرشادات المعدلة للعناصر األساسیة إلجراءات الرقابة اإلشرافیة على المؤسسات التي تقدم خدمات   2014مارس  16
 االستثمار الجماعي اإلسالمي). مالیة إسالمیة (عدا مؤسسات التكافل وبرامج 

المعیار المعدل لكفایة رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة عدا مؤسسات التأمین  2013دیسمبر  15
 اإلسالمي (التكافل) وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي. 

ت التكافل وبرامج االستثمار المبادئ اإلرشادیة الختبارات الضغط للمؤسسات (عدا مؤسسا 2012مارس  13
 الجماعي) التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة

المبادئ اإلرشادیة إلدارة مخاطر السیولة للمَؤسسات (عدا مؤسسات التكافل وبرامج االستثمار   2012مارس  12
 .الجماعي اإلسالمي) التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة

 اإلرشادیة لنظم الضوابط الشرعیة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة المبادئ  2009دیسمبر  10
 المبادئ اإلرشادیة لسلوكیات العمل للمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة 2009دیسمبر  09

 2007دیسمبر  05
صر على اإلرشادات المتعلقة بالعناصر الرئیسة في إجراءات الرقابة اإلشرافیة للمؤسسات التي تقت 

تقدیم خدمات مالیة إسالمیة (عدا مؤسسات التأمین اإلسالمي (التكافل)، وصنادیق االستثمار  
 اإلسالمیة). 

معیار اإلفصاحات لتعزیز الشفافیة وانضباط السوق للمؤسسات التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة   2007دیسمبر  04
 إسالمیة عدا مؤسسات التأمین اإلسالمیة/التكافل 

المبادئ اإلرشادیة لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إسالمیة (عدا   2006دیسمبر  03
 مؤسسات التأمین اإلسالمي (التكافل)، وصنادیق االستثمار اإلسالمیة). 

دمات مالیة معیار كفایة رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمین) التي تقتصر على تقدیم خ 2005دیسمبر  02
 إسالمیة

المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمین) التي تقتصر على تقدیم  2005دیسمبر  01
 خدمات مالیة إسالمیة 
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 )IFSBكفایة رأس المال للبنوك اإلسالمیة ( ة): معادل2ملحق (
 

 توجد معادلتان لحساب نسبة رأس المال: 

 

 المعیاریةالمعادلة  .1

 

 رأس المال المؤھل 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 -طر االئتمان + مخاطر السوق) + المخاطر التشغیلیة) [إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرھا (مخا
ألرباح (مخاطر االئتمان + الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولة عبر حسابات االستثمار على أساس المشاركة في ا 

 مخاطر السوق)].

 

 معادلة تقدیر السلطة الرقابیة .2

 

 رأس المال المؤھل 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وق) + المخاطر التشغیلیة) ناقصا [إجمالي الموجودات المرجحة بحسب أوزان مخاطرھا (مخاطر االئتمان + مخاطر الس
الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولة عبر حسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح المقیدة (مخاطر 

آلفا) (الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولة عبر حسابات االستثمار على أساس -1االئتمان + مخاطر السوق) ناقصا (
في األرباح المطلقة (مخاطر االئتمان + مخاطر السوق) ناقصا (آلفا) (الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر الممولة  المشاركة

عبر احتیاطي معدل األرباح واحتیاطي مخاطر االستثمار لحسابات االستثمار على أساس المشاركة في األرباح المطلقة 
 (مخاطر االئتمان + مخاطر السوق)].
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 البنوك المتوافقة مع الشریعة في الدول العربیةإحصاءات : )3(ملحق 

 )1جدول رقم (

 عدد البنوك المتوافقة مع الشریعة 
(2019-2015) 

      

  2015 2016 2017 2018 (1)2019 
            

 4 4 4 4 4 األ ر  د  ن         

 20 21 23 26 25 البحریـــــن        

 3 3 3 3 2 تونــــــــس        

 4 4 4 4 4 الســـعودیة         

 37 37 37 37 37 الســـــودان         

 3 3 3 3 3 ســــــوریة         

 29 29 24 19 12 العـــــــراق        

 2 2 2 2 2 ُعمـــــــــــان       

 3 3 3 3 2 فلســــــطین         

 4 4 4 4 4 قطـــــــــــر        

 5 5 5 5 5 الكویــــــت        

 2 1 1 … … لیبیـــــــــــا        

 3 3 3 3 3 )1(مصـــــــــر         

 5 5 5 0 0 المغــــــرب         

            
      

    .   2019حتي الربع الثالث من عام  2019بیانات عام  )1(

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )2جدول رقم (
 

 عدد النوافذ التي تقدم خدمات التمویل المتوافق مع الشریعة على مستوى الدولة 
(2019-2015) 

      

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 0 0 0 0 0 األ ر  د  ن         

 5 5 6 6 6 البحریـــــن        

 0 0 0 0 0 تونــــــــس        

 8 8 8 8 8 الســـعودیة         

 0 0 0 0 0 العـــــــراق        

 6 6 6 6 6 ُعمــــــــــان       

 36 32 24 22 19 لیبیـــــــــــا        

 3 3 0 0 0 المغــــــرب         

            
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )3جدول رقم (
 

 إجمالي األصول المصرفیة
(2019-2015) 

     
مليون وحدة )
 (عملة محل�ة

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 49,454 48,556 47,085 46,336 45,184 األ ر  د  ن         

 77,045 72,436 70,479 69,955 71,816 البحریـــــن        

 129,972 122,987 110,974 98,951 89,328 تونــــــــس        

 2,631,128 2,398,147 2,350,891 2,289,001 2,233,254 الســـعودیة         

 551,039 467,550 213,334 133,800 109,910 الســـــودان         

 7,566,286 6,632,220 5,530,017 4,738,770 3,502,133 ســــــوریة         

 127,416,654 118,842,915 152,759,950 … … العـــــــراق        

 17,347 15,632 15,495 13,867 12,295 فلســــــطین         

 1,549,554 1,382,749 1,363,639 1,262,736 1,112,729 قطـــــــــــر        

 82,961.9 76,695 73,506 69,400 68,141 الكویــــــت        

 … 117,062 116,477 103,455 20,233 لیبیـــــــــــا        

 5,822,554 5,432,657 4,813,343 3,962,636 2,485,501 )1(مصـــــــــر         

 1,418,000 1,341,000 1,271,000 1,199,000 1,145,000 المغــــــرب         

            
      

    .   2019الربع الثالث من عام  حتى 2019بیانات عام  )1(

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )4جدول رقم (
 

 إجمالي أصول البنوك المتوافقة مع الشریعة
(2019-2015) 

 (مليون وحدة عملة محل�ة)    

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 8,236 7,927 7,673 7,384 6,809 األ ر  د  ن         

 12,063 10,501 10,056 9,885 9,529 البحریـــــن        

 7,862 6,875 5,697 5,018 4,038 تونــــــــس        

 551,039 467,550 213,334 133,800 109,910 الســـــودان         

 1,203,895 919,252 753,565 636,535 396,838 ســــــوریة         

 9,381,483 8,791,310 8,018,083 … … العـــــــراق        

 4,773 4,309 3,733 3,013 2,203 ُعمــــــــــان

 2,834 2,348 2,192 1,688 1,326 فلســــــطین         

 415,750 350,044 352,202 322,867 304,847 قطـــــــــــر        

 34,872.9 30,390 28,683 26,646 26,130 الكویــــــت        

 1,662 910 … … … لیبیـــــــــــا        

 12,852 7,316 2,554 … … المغــــــرب         

            
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )5جدول رقم (
 

 إجمالي الودائع المصرفیة
(2019-2015) 

 )مليون وحدة عملة محل�ة(

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 34,225 33,837 33,198 32,900 32,598 األ ر  د  ن         

 17,964 17,854 16,984 16,568 16,352 البحریـــــن        

 74,795 68,375 62,739 56,518 52,074 تونــــــــس        

 1,795,979 1,673,513 1,633,125 1,629,385 1,617,090 الســـعودیة         

 398,688 350,395 152,587 84,243 69,644 الســـــودان         

 4,067,829 3,620,278 2,854,448 2,335,166 1,803,700 ســــــوریة         

 79,832,044 76,619,705 67,021,977 … … العـــــــراق        

 3,557 3,224 2,932 2,151 1,530 ُعمـــــــــــان

 13,384 12,227 11,982 10,604 9,654 فلســــــطین         

 849,149 785,708 823,034 726,879 650,260 قطـــــــــــر        

 49,210.3 44,353 43,445 40,541 40,372 الكویــــــت        

 … 93,658 95,939 63,408 71,257 لیبیـــــــــــا        

 4,140,788 3,802,591 3,314,141 2,754,165 1,908,676 )1(مصـــــــــر         

 950,000 928,000 901,000 854,000 819,000 المغــــــرب         

            
      

    .   2019الربع الثالث من عام  حتى 2019بیانات عام  )1(

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل). استبیان دراسة 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )6جدول رقم (
 

إجمالي الحسابات الجاریة وحسابات االستثمار في البنوك المتوافقة 
 مع الشریعة 

(2019-2015) 
 (مليون وحدة عملة محل�ة)

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 6,974 6,638 6,483 6,320 5,839 األ ر  د  ن         

 … 2,611 2,165 1,841 1,724 تونــــــــس        

 324,648 294,330 123,760 69,371 58,176 الســـــودان         

 273,905 347,776 368,157 403,811 191,536 ســــــوریة         

 2,782,220 2,312,703 1,968,361 … … العـــــــراق        

 2,213 1,836 1,637 1,285 1,054 فلســــــطین         

 244,828 211,283 213,536 203,396 195,222 قطـــــــــــر        

 … 19,609 19,609 18,070 17,401 الكویــــــت        

 931 432 … … … لیبیـــــــــــا        

 2,909 2,810 671 … … المغــــــرب         

            
      
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )7جدول رقم (
 

 إجمالي التسھیالت االئتمانیة المصرفیة
(2019-2015) 

 (مليون وحدة عملة محل�ة)    

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 26,339 25,679 24,395 22,589 20,786 األ ر  د  ن         

 9,736 9,520 8,699 8,063 7,846 البحریـــــن        

 1,552,479 1,442,705 1,404,950 1,418,945 1,374,598 الســـعودیة         

 248,306 173,210 113,507 78,960 64,100 الســـــودان         

 2,002,752 1,440,902 1,573,742 1,351,463 1,148,306 ســــــوریة         

 42,191,488 38,699,903 37,919,498 … … العـــــــراق        

 24,970,521 24,243,647 22,782 20,702,000 18,963,000 ُعمـــــــــــان

 9,039 8,432 8,026 6,872 5,825 فلســــــطین         

 1,039,086 919,009 911,038 839,304 784,679 قطـــــــــــر        

 64,335.3 60,723 58,832 56,299 54,804 الكویــــــت        

 … 16,448 17,447 18,770 20,213 لیبیـــــــــــا        

 1,822,645 1,814,575 1,463,380 1,300,243 791,499 )1(مصـــــــــر         

 931,000 854,000 800,000 775,000 750,000 المغــــــرب         

            
      

    .   2019الربع الثالث من عام  حتى 2019بیانات عام  )1(

 .الدول العربیة"في  III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )8جدول رقم (
 

 إجمالي التمویالت الممنوحة من قبل البنوك المتوافقة مع الشریعة
(2019-2015) 

 (مليون وحدة عملة محل�ة)   

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 5,648 5,491 5,111 4,843 4,511 األ ر  د  ن         

 3,842 3,576 3,218 2,674 2,363 البحریـــــن        

 … 3,139 2,792 2,399 2,038 تونــــــــس        

 248,306 173,210 113,507 78,960 64,100 الســـــودان         

 413,719 242,842 146,951 110,281 125,501 ســــــوریة         

 2,606,051 2,473,917 2,184,785 … … العـــــــراق        

 3,910 3,522 2,994 2,398 1,764 ُعمـــــــــــان

 1,663 1,479 1,249 970 761 فلســــــطین         

 288,672 236,250 244,420 227,259 215,163 قطـــــــــــر        

 25,882.8 23,608 22,223 20,653 19,883 الكویــــــت        

 118 16 … … … لیبیـــــــــــا        

 9,118 4,775 1,692 … … المغــــــرب         

            
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )9جدول رقم (
 

 ) بالقطاع المصرفي ROAنسبة العائد على األصول (
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 1.23 1.24 1.17 1.16 1.33 األ ر  د  ن         

 1.10 1.00 1.10 1.00 0.80 البحریـــــن        

 … 1.10 1.20 1.00 0.80 تونــــــــس        

 1.83 2.10 2.00 1.80 2.00 الســـعودیة          

 3.37 4.89 3.80 4.50 4.20 الســـــودان         

 0.11 0.74 0.67- 3.18 4.43 ســــــوریة         

 1.46 1.59 1.49 1.50 1.60 ُعمـــــــــــان      

 1.32 1.52 1.54 1.47 1.47 فلســــــطین         

 1.66 1.64 1.59 1.70 1.97 قطـــــــــــر        

 1.30 1.30 1.20 1.10 1.10 الكویــــــت        

 … 1.00 0.40 0.20 0.20 لیبیـــــــــــا        

 ... 1.40 1.50 2.00 1.50 مصـــــــــر        

 … 0.90 0.90 0.80 0.80 المغــــــرب         

            
      

    

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )10جدول رقم (
 

 المتوافقة مع الشریعة) للبنوك ROAنسبة العائد على األصول (
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 1.18 1.23 1.25 1.23 1.11 األ ر  د  ن         

 0.60 0.80 0.80 0.80 0.20- البحریـــــن        

 … 0.30 0.30 0.50 0.70 تونــــــــس        

 3.37 4.89 3.80 4.50 4.20 الســـــودان         

 0.57 0.82 0.53- 4.85 4.72 ســــــوریة         

 0.29 1.06 0.75 0.49 0.02- ُعمـــــــــــان      

 1.11 1.09 1.20 1.50 1.56 فلســــــطین         

 2.02 1.99 1.87 1.95 2.14 قطـــــــــــر        

 1.30 1.40 1.20 1.00 1.10 الكویــــــت        

 1.00 1.00 … … … لیبیـــــــــــا        

 … 2.86 2.70 3.52 2.40 مصـــــــــر        

 … 6.00- 1.00- … … المغــــــرب         

            
      

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )11جدول رقم (
 

 ) بالقطاع المصرفيROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 9.70 9.40 8.80 8.90 10.20 األ ر  د  ن         

 8.10 6.60 7.10 6.80 4.60 البحریـــــن        

 … 13.00 13.40 10.90 8.70 تونــــــــس        

 11.92 13.90 12.90 12.60 14.50 الســـعودیة         

 40.00 95.00 48.00 44.10 39.00 الســـــودان         

 1.02 7.45 5.78- 22.83 29.06 ســــــوریة         

 9.53 10.63 9.81 11.23 11.98 ُعمـــــــــــان      

 13.51 15.28 16.14 15.48 14.90 فلســــــطین         

 10.70 10.70 9.50 8.50 8.80 الكویــــــت        

 … 20.90 9.10 4.80 4.40 لیبیـــــــــــا        

 … 19.20 21.50 30.90 24.40 مصـــــــــر        

 … 9.50 9.50 8.60 9.10 المغــــــرب         

            
      

    

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )12جدول رقم (
 

 ) للبنوك المتوافقة مع الشریعةROEنسبة العائد على حقوق الملكیة (
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 12.10 12.56 13.21 13.31 11.85 األ ر  د  ن         

 5.50 6.20 5.70 5.30 1.50- البحریـــــن        

 … 3.40 2.70 4.40 0.60 تونــــــــس        

 40.00 95.00 48.00 44.10 39.00 الســـــودان         

 7.06 8.98 5.23- 38.78 38.54 ســــــوریة         

 ... 9.13 6.00 3.30 0.10- ُعمـــــــــــان      

 11.24 9.93 11.01 15.23 17.45 فلســــــطین         

 12.00 12.30 10.30 8.30 9.00 الكویــــــت        

 14.00 11.00 … … … لیبیـــــــــــا        

 … 32.30 41.00 63.70 43.40 مصـــــــــر        

 … 17.00- 2.00- … … المغــــــرب         

            
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )13جدول رقم (
 

 نسبة القروض غیر الموظفة في القطاع المصرفي إلى إجمالي القروض
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 6.61 6.22 5.67 5.91 6.54 )1(األ ر  د  ن         

 4.80 5.50 5.60 5.90 5.30 البحریـــــن        

 1.81 2.00 1.60 1.40 1.20 الســـعودیة         

 14.00 19.00 17.00 32.00 20.00 ســــــوریة         

 3.97 3.04 2.32 2.18 2.14 فلســــــطین         

 1.80 1.60 1.90 2.20 2.40 الكویــــــت        

 … 21.00 21.00 21.00 21.00 لیبیـــــــــــا        

 4.50 3.90 4.90 5.80 6.80 )2(مصـــــــــر         

 7.50 7.30 7.50 7.60 7.40 المغــــــرب         

            
      

    .   2019الربع الثاني من عام  حتى 2019بیانات عام  )1(
    .   2019الربع الثالث من عام  حتى 2019بیانات عام  )2(

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )14جدول رقم (
 

االئتمانیة غیر الموظفة في البنوك المتوافقة مع الشریعة إلى نسبة التسھیالت 
 إجمالي التسھیالت االئتمانیة لھذه البنوك

(2019-2015) 
     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 3.78 3.01 2.83 2.58 2.87 )1(األ ر  د  ن         

 5.00 5.00 6.30 7.40 7.90 البحریـــــن        

 3.00 4.00 3.00 5.00 7.00 ســــــوریة         

 2.69 1.75 1.41 1.09 3.12 فلســــــطین         

 1.60 1.60 2.20 2.20 2.50 الكویــــــت        

 5.77 5.21 7.29 7.32 8.43 )2(مصـــــــــر         

 0.10 0.30 … … … المغــــــرب         

            
      

    .   2019الربع الثاني من عام  حتى 2019بیانات عام  )1(
    .   2019الربع الثالث من عام  حتى 2019بیانات عام  )2(

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )15جدول رقم (
 

 نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر 
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 األ ر  د  ن 

 18.20 17.90 18.40 18.40 18.40 رین ــــالبح

 … 17.30 17.80 19.30 17.10 تونــــــــس

 20.56 20.54 20.24 19.46 … الســـعودیة 

 ... 9.86 16.20 18.70 20.20 الســـــودان 

 14.00 21.00 16.00 26.00 25.36 ســــــوریة

 14.49 14.76 15.64 18.62 22.54 ُعمـــــــــــان

 15.28 16.89 18.54 19.53 13.82 فلســــــطین

 17.60 18.20 17.90 17.50 16.00 قطـــــــــــر

 17.90 17.60 18.20 18.40 17.00 الكویــــــت 

 19.01 15.90 14.65 11.42 13.68 مصـــــــــر

            
      

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )16جدول رقم (
 

 المال األساسي:رأس 
 Tier (1): Core Capital  

(2019-2015) 
     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 10.00 10.00 10.00 10.00 6.00 األ ر  د  ن * 

 6.6 16.2 6.9 17.10 17.10 البحــــرین 

 … 502 469 443 248 تونــــــــس

 18.55 18.03 17.43 16.76 … الســـعودیة 

 ... 10,180 9,353 8,366 7,876 الســـــودان 

 80,837 81,131 73,176 78,580 47,782 ســــــوریة

 527.670 477.095 442.045 416.555 376.313 ُعمـــــــــــان

 14.39 16.12 17.82 18.65 12.64 فلســــــطین

 11 11 11 11 11 الكویــــــت 

 16.32 12.07 10.65 7.44 10.97 مصـــــــــر

           
      

   . Conservation Bufferھامش رأس المال التحفظي  األردن: تشمل * 

 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 )17جدول رقم (
 
 الُمساندرأس المال 

Tier (2): Supplementary Capital  
(2019-2015) 

     (%) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
            

 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 األ ر  د  ن         

 … 177 159 128 122 تونــــــــس        

 2.01 2.51 2.70 2.70 … الســـعودیة         

 ... 3,504 2,319 1,248 626 الســـــودان         

 3,133 329 283 177 177 ســــــوریة         

 29.927 26.881 30.837 26.013 22.889 ُعمـــــــــــان     

 … … 1.43 1.40 1.40 فلســــــطین         

 2 2 2 2 2 الكویــــــت        

 2.69 3.83 4.00 3.98 2.71 مصـــــــــر        

            
 .في الدول العربیة" III "تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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