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 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 

 تـقدیـم

المصــارف المركزیة ومؤســســات النقد العربیة  أرســى مجلس محافظي  
تقلیداً منذ عدة سـنوات، بدعوة أحد أصـحاب المعالي والسـعادة المحافظین  
لتـقدیم ورـقة عـمل حول تجرـبة دولـتھ في أـحد المـجاالت ذات العالـقة بعـمل 
المجلس. كما یصدر عن اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، أوراق 

ــوعات و ــھا ھذه اللجان والفرق. عمل تتناول الموضـ ــایا التي تناقشـ القضـ
إـضافة إلى ذلك، یعد ـصندوق النقد العربي ـضمن ممارـستھ لنـشاطھ كأمانة  
مختلف الجوانــب  من التقــاریر واألوراق في  عــدداً  المجلس،  فنیــة لھــذا 
النقدیة والمصـرفیة التي تتعلق بأنشـطة المصـارف المركزیة ومؤسـسـات  

ریر واألوراق من أجل تسھیل اتخاذ القرارات النقد العربیة. وتعد ھذه التقا
ــمنتھ كل ھذه  ــوء ما تضـ ــدرھا المجلس. وفي ضـ ــیات التي یصـ والتوصـ
األوراق والتقاریر من معلومات مفیدة عن موـضوعات ذات ـصلة بأعمال  
ب أن تتاح لھا أكبر  المصـارف المركزیة، فقد رأى المجلس أنھ من المناـس

ة لباـشر الـصندوق بنـشر ھذه الـسلـسفرـصة من النـشر والتوزیع. لذلك، فقد 
التي تتضـــمن األوراق التي یقدمھا الســـادة المحافظین إلى جانب التقاریر  
واألوراق التي تعدھا اللجان والصـندوق حول القضـایا النقدیة والمصـرفیة  
ادة  ــر، في توفیر المعلوـمات وزـی ة. ویتمـثل الغرض من النشــ ذات األھمـی

ــایا. فالھدف الرئی ــي منھا ھو تزوید القارئ بأكبر قدر الوعي بھذه القض س
ة على لمن المعلومات المتاحة حول الموـضوع. نأمل أن تـساعد ھذه الـسلـس

 تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والمصرفیة العربیة.
 

 وهللا ولي التوفیق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة
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 قائمة األشكال 
 الشكل  رقم الصفحة 

رأس المال التنظیمي مقارنة بالحد األدنى الفعلي لنسبة  ):  1رقم ( شكل 28
 كفایة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر 

): تطور نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر للبنوك 2شكل رقم ( 32
 ) 2019و  2015المتوافقة مع الشریعة في عدد من الدول العربیة، ( 

عدد البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة في الدول العربیة  :)3رقم (شكل  38
)2019 ( 

 متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة التقلبات الدوریة  :)4شكل رقم ( 47
 3إطار متطلبات السیولة في سیاق بازل   :)5شكل رقم ( 56
المستقر في الدول  تغطیة السیولة وصافي التمویل  نسبة ): 6شكل رقم (  60

 العربیة
 
 

 قائمة الجداول 
 الجدول  رقم الصفحة 

 3): أطر تطبیق متطلبات بازل 1جدول رقم ( 15
 : الوضع الراھن لتطبیق متطلبات بازل في الدول العربیة 2) جدول رقم ( 17

(2020) 
كفایة  : الحد األدنى لنسبة 3): تطبیق الدعامة األولى لبازل 3جدول رقم ( 25

 رأس المال متضمناً الدعامة التحوطیة في الدول العربیة
األكثر اتباعاً من قبل البنوك  ): طرق احتساب المخاطر4جدول رقم ( 33

 المتوافقة مع الشریعة 
تطبیق متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة مخاطر  (5) :  جدول رقم 36

 .البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة 
: المتطلبات الرقابیة النوعیة لمتطلب رأس المال لمواجھة ) 6جدول رقم ( 40

 مخاطر البنوك ذات األھمیة النظامیة 
التقلبات  تطبیق متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة : ) 7جدول رقم ( 49

 الدوریة 
 : تدرج تنفیذ نسبة تغطیة السیولة في الدول العربیة ) 8جدول رقم ( 57
 : تدرج نسبة صافي التمویل المستقر في الدول العربیة ) 9جدول رقم ( 57
 : تطبیق إطار السیولة في الدول العربیة)10جدول رقم ( 58
 : تطبیق إطار الرفع المالي في الدول العربیة )11جدول رقم ( 64
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 أوالً: تقدیم 
 

ركزت إصالحات الرقابة المصرفیة في الدول العربیة على مدار العقود 
الماضیة على تطبیق مقررات لجنة بازل الدولیة من واقع حرص البنوك  
المصرفیة،  السالمة  ضمان  على  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة 
وتعزیز االستقرار المالي، وتبني أفضل الممارسات والمعاییر الدولیة ذات 

. كما ھو معروف تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفیة، اللجنة المعنیة  الصلة
وإدارة  المصارف  لرسملة  الدولیة  القواعد  بوضع  العالم  مستوى  على 

، مروراَ باتفاقیة 1988التي صدرت عام    1مخاطرھا بدًء من اتفاقیة بازل  
، والتعدیالت واإلضافات التي أجریت  1999التي صدرت عام    2بازل  

التي    3، وصوالً إلى اتفاقیة بازل  2.5علیھا الحقاً فیما یعرف باتفاقیة بازل  
المالیة   األزمة  عنھا  كشفت  التي  المالیة  للمخاطر  كاستجابة  صدرت 

  العالمیة.
 

استكماالً للجھود التي بذلتھا لجنة   3 في ھذا السیاق، تعد إصالحات بازل
تنظیمیة للبنوك، وھي مبنیة  بازل للرقابة المصرفیة لتحسین أطر القواعد ال

بازل   وثائق  الرقابیة  2وبازل    1على  المتطلبات  من  مجموعة  وتضم   ،
تقویة   بینھا  من  األھداف  من  جملة  تحقیق  ورائھا   من  اللجنة  تستھدف 
وضمان   المخاطر،  وإدارة  قیاس  طرق  وتحسین  الرأسمالیة،  القواعد 

المصرفي القطاع  في  الشفافیة  مستویات  وتعزیز  وتحقیق  الحوكمة،   ،
المنافسة   وتعزیز  العالمي،  المصرفي  النظام  وتقویة  المالي  االستقرار 
العادلة للبنوك التي تخضع لتشریعات مصرفیة مختلفة، ودعم قدرة القطاع  
المالي على مواجھة الصدمات الناشئة عن الضغوط االقتصادیة والمالیة. 

المالي   القطاع  انتقال األزمات من  إلى االقتصاد عالوة على تقلیل خطر 
الحقیقي، وضمان وجود قدر كاف من السیولة لدى القطاع المصرفي في  

عام   بحلول  والمتوسط.  القصیر  من 2019األجلین  العدید  دخلت   ،
حیز التنفیذ، فیما امتد أجل تنفیذ  III اإلصالحات الُمقررة في إطار بازل
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حیز التنفیذ، فیما امتد أجل تنفیذ  III اإلصالحات الُمقررة في إطار بازل
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بذلت العدید من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة خالل السنوات  
، حیث قطعت 3 السابقة جھود ملموسة لتطبیق مقررات بازل السیما بازل

أس المال الدول العربیة شوطاً على صعید تطبیق المتطلبات التنظیمیة لر
والسیولة، وانتھى بعضھا من إصدار األطر الرقابیة النھائیة الخاصة بھذه  
اإلصالحات بالتشاور مع القطاع المصرفي، فیما یعمل البعض اآلخر على  

  إصدار البعض من ھذه األطر في المرحلة الحالیة.
 

لتطبیق   الراھن  الوضع  على  الوقوف  الدراسة  تستھدف  السیاق،  ھذا  في 
بازل في الدول العربیة وطبیعة التحدیات التي واجھت البنوك    إصالحات 

التجارب   تبادل  على  یساعد  بما  اإلطار،  ھذا  في  العربیة  المركزیة 
القطاعات   متانة  بتعزیز  الكفیلة  الدولیة  المعاییر  وتطبیق  والخبرات 
النقد  نتائج استبیان أعده صندوق  إلى  الدراسة  تستند  العربیة.  المصرفیة 

ذا الغرض وتم استیفائھ من قبل المختصین في البنوك المركزیة  العربي لھ
. كما تستفید الدراسة  3ومؤسسات النقد العربیة في إحدى عشرة دولة عربیة 

المصرفیة  للرقابة  العربیة  اللجنة  عن  الصادرة  السابقة  الدراسات  من 
 بخصوص تطبیق معاییر بازل المختلفة في الدول العربیة.

 
 اإلطار الرقابي لتطبیق مقررات بازل  ثانیاً: تطور 

 
یعرض الجزء التالي من الدراسة تطور تطبیق اإلطار الرقابي لبازل سواًء 

أو ما لحقھا من تعدیالت في إطار ما یعرف   2أو بازل    1فیما یتعلق ببازل  
التي أعقبت األزمة   3، أو فیما یخص حزمة إصالحات بازل  2.5ببازل  

 المالیة العالمیة. 
 

 
والكویت، وموریتانیا،  وذلك بما یشمل كل من: األردن، والسعودیة، والعراق، ُعمان، وفلسطین،     3

 والسودان، وسوریة، ومصر، والمغرب.
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  2020في عام    19- بعض اإلصالحات األخرى قبل انتشار جائحة كوفید 
 كأجل محدد لتنفیذ ھذه اإلصالحات.   (2022-2027)إلى الفترة 

 
- في ضوء المخاطر االقتصادیة الكبیرة الناتجة عن انتشار جائحة كوفید 

، قامت البنوك المركزیة حول العالم بتبني العدید من التدابیر للتخفیف  19
الكلي   الطلب  الجائحة وحفز مستویات  انتشار  الناتجة عن  التداعیات  من 
ومن بینھا تأجیل تحصیل البنوك الستحقاقات دیون األفراد والشركات لمدة  
ال تقل عن ستة أشھر في العدید من الدول، عالوة على تعزیز منظومة  
ضمانات القروض لتمكین البنوك من االستمرار في منح االئتمان، وغیرھا 

یة لدعم  من التدابیر التحفیزیة األخرى على صعید السیاستین المالیة والنقد 
 التعافي االقتصادي. 

 
في   األنشطة  ركود  عن  الناتجة  المخاطر  إلى  إضافة  التدابیر  تلك  أدت 
القطاع الحقیقي إلى تنامي حجم الضغوطات التي تواجھ القطاع المالي وھو  

إلى    2020ما دعا لجنة بازل للرقابة المصرفیة في شھر مارس من عام  
حیز التنفیذ    3من إصالحات بازل  تأجیل المدى الزمني الُمقرر لدخول عدد  

الفترة على  )2)(1( )2028-2023(  إلى  البنوك  قدرة  من  یُعزز  بما  ذلك   ،
توفیر االئتمان الالزم لدعم التعافي االقتصادي، ویضمن في الوقت ذاتھ 
المالي السیما   االستقرار  التدابیر على  تلك  الناتجة عن  المخاطر  احتواء 

اإلطار المحاسبي الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة  فیما یتعلق بتطبیق  
 وإطار رأس المال.

 

 
1  BCBS, (2020). “Governors and Heads of Supervision announce deferral of 

Basel III implementation to increase operational capacity of banks and 
supervisors to respond to Covid-19”, March. Available at: 
https://www.bis.org/press/p200327.htm. 

مد األجل الُمقرر للعمل بإطار الحد األدنى     2 أو ما    لألصول المرجحة بأوزان المخاطرفیما تم 
 . 2028عام واحد حتى عام  Output floorیعرف بالـ 
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بذلت العدید من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة خالل السنوات  
، حیث قطعت 3 السابقة جھود ملموسة لتطبیق مقررات بازل السیما بازل

أس المال الدول العربیة شوطاً على صعید تطبیق المتطلبات التنظیمیة لر
والسیولة، وانتھى بعضھا من إصدار األطر الرقابیة النھائیة الخاصة بھذه  
اإلصالحات بالتشاور مع القطاع المصرفي، فیما یعمل البعض اآلخر على  

  إصدار البعض من ھذه األطر في المرحلة الحالیة.
 

لتطبیق   الراھن  الوضع  على  الوقوف  الدراسة  تستھدف  السیاق،  ھذا  في 
بازل في الدول العربیة وطبیعة التحدیات التي واجھت البنوك    إصالحات 

التجارب   تبادل  على  یساعد  بما  اإلطار،  ھذا  في  العربیة  المركزیة 
القطاعات   متانة  بتعزیز  الكفیلة  الدولیة  المعاییر  وتطبیق  والخبرات 
النقد  نتائج استبیان أعده صندوق  إلى  الدراسة  تستند  العربیة.  المصرفیة 

ذا الغرض وتم استیفائھ من قبل المختصین في البنوك المركزیة  العربي لھ
. كما تستفید الدراسة  3ومؤسسات النقد العربیة في إحدى عشرة دولة عربیة 

المصرفیة  للرقابة  العربیة  اللجنة  عن  الصادرة  السابقة  الدراسات  من 
 بخصوص تطبیق معاییر بازل المختلفة في الدول العربیة.

 
 اإلطار الرقابي لتطبیق مقررات بازل  ثانیاً: تطور 

 
یعرض الجزء التالي من الدراسة تطور تطبیق اإلطار الرقابي لبازل سواًء 

أو ما لحقھا من تعدیالت في إطار ما یعرف   2أو بازل    1فیما یتعلق ببازل  
التي أعقبت األزمة   3، أو فیما یخص حزمة إصالحات بازل  2.5ببازل  

 المالیة العالمیة. 
 

 
والكویت، وموریتانیا،  وذلك بما یشمل كل من: األردن، والسعودیة، والعراق، ُعمان، وفلسطین،     3

 والسودان، وسوریة، ومصر، والمغرب.
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الثمانینیات   حقبتي  خالل  العالم  تعرض  تزاید  ومع  سبق،  ما  ضوء  في 
كان  التي  المالیة  األزمات  إلى عدد من  الماضي  القرن  والتسعینیات من 

ادة النظر في  آخرھا أزمة دول جنوب شرق آسیا، أصبح واضحاً أھمیة إع
أسالیب تقییم مخاطر األصول في میزانیة البنوك بحیث یتم الفصل ما بین  
على السلطات   مخاطر العمیل والدولة التي ینتمي إلیھا، كما أصبح لزاماً 
اإلشرافیة أن تأخذ بعین االعتبار األسالیب المتقدمة التي تتبعھا البنوك في  

تقویة دور السلطات الرقابیة قیاس وإدارة المخاطر، وضرورة العمل على  
في ضمان الحدود الدنیا لرأس المال، إضافة إلى ضمان االتساق ما بین 

 رؤوس األموال ومستویات المخاطر المصرفیة. 
 

 2متطلبات بازل  
 

عام   في  صدر  سبق،  ما  على  بازل   1999بناًء  متطلبات  الذي   2إطار 
األولى (إطار رأس المال)، یتكون من ثالث دعامات تمثلت في الدعامة  

الثالثة (انضباط   الثانیة (عملیات المراجعة الرقابیة)، والدعامة  والدعامة 
األسواق). فیما یتعلق بالدعامة األولى التي ترتبط بمستویات كفایة رأس  

بازل   إطار  في  تم  لألصول   2المال  المال  رأس  مستوى  على  اإلبقاء 
ائة، وكذلك على التعریف المتبنى  في الم  8المرجحة بالمخاطر عند مستوى  

لكل من رأس المال األساسي والمساند، ولكن مع توسیع نطاق المخاطر  
من   كل  االئتمانیة  المخاطر  جانب  إلى  لیشمل  البنك  لھا  یتعرض  التي 

 المخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق.
 

بازل   إطار  ترتبط    2في  أصبحت  التي  المخاطر  أوزان  في  التمییز  یتم 
وفقاً   ذلك  األصول  فئات  من  فئة  كل  مخاطر  أوزان  وفق  وتمنح  بالعمیل 

 :6لنوعین من أسالیب قیاس مخاطر االئتمان تتمثل في 
 

 
6  BCBS, (2001). “The Internal Ratings-Based Approach”. 
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 1ات بازل  متطلب
 

أطر   لوضع  الثمانینیات  عقد  خالل  بُذلت  التي  العالمیة  الجھود  إطار  في 
مواجھة   في  أموالھا  رؤوس  وتقویة  المصارف،  سالمة  لضمان  رقابیة 

إقرار اإلطار الرقابي لمقررات   1988المخاطر التي تواجھھا تم في عام  
ل المرجحة الذي یُلزم البنوك باالحتفاظ بنسبة لرأس المال لألصو 1بازل 

التي    1. رغم إیجابیات متطلبات بازل  4في المائة   8بالمخاطر ال تقل عن  
واجھت  انھا  إال  العالم،  مستوى  على  المصرفیة  الرقابة  معاییر  وحدت 
بعض االنتقادات تمثل أھمھا في تركیزھا على المخاطر االئتمانیة وإغفال 

إلى عدم الفصل ما ، إضافة  5كل من المخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق
إلیھا، عالوة   ینتمي  التي  والدولة  بالعمیل  المرتبط  المخاطر  بین مستوى 

للمخاطر    1على منح مقررات بازل   تفضیلیاً  للدول العشر الكبرى وزناً 
واح أسلوب  على  اعتمادھا  جانب  إلى  األخرى،  الدول  بباقي  د ــمقارنة 

المخاط أو ــلقیاس  النمطي  األسلوب  في  ممثالً  ر 
تصنیفات   Standardized approach)(عیاري  الم على  یعتمد  الذي 

 مؤسسات التقییم االئتماني.   
 

 
مجموع    4 األرباح  [تساوى  المعلنة+  االحتیاطیات   + المساھمین  (حقوق  األساسي  المال  رأس 

السلطات   بموافقة  المعلنة  غیر  (االحتیاطیات  المساند  أو  التكمیلي  المساند  رأس  المحتجزة)+ 
في المائة لتجنب التقلبات في    55األصول، ویخصم منھا ما نسبتھ  الرقابیة+ احتیاطیات إعادة تقییم  

في المائة من األصول وااللتزامات العرضیة    1.25قیمتھا؛ مخصصات المخاطر،  بما ال یتجاوز  
الخطرة المرجحة+ القروض المساندة وھي التي تزید فترة استحقاقھا عن خمس سنوات واالقتراض  

/ األصول المرجحة بالمخاطر    ]في المائة من رأس المال  50ھ  التساھمي بشرط أال تتجاوز قیمت
(إجمالي األصول المتضمنة في المیزانیة مرجحة بأوزان تعبر عن مستویات مخاطرھا حیث تأخذ  
األصول من دول مجموعة العشر الكبرى إضافة إلى سویسرا والسعودیة وزناً یساوي صفر وباقي 

اطر تختلف من دولة إلى أخرى، أما فیما یتعلق باألصول  األصول من الدول األخرى اوزاناً للمخ 
خارج المیزانیة فیتم تحویلھا إلى أصول داخل المیزانیة بعد ضربھا في معامالت تحویل محددة ثم  

 ترجیحھا باألوزان المرجحة بالمخاطر بحسب دولة اإلصدار).
 للمزید في ھذا اإلطار أنظر: 

ودورھا في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز    3رات بازل  ). "مقر2015مجلة االقتصاد والمالیة، (
 ).1)، العدد رقم (1االستقرار المالي والمصرفي العالمي"، المجلد رقم (

  1996المخاطر السوقیة، فیما تم الحقاً في عام    1988عند صدوره في عام    1لم یتضمن إطار بازل     5
 تضمینھا في معیار كفایة رأس المال. 
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الثمانینیات   حقبتي  خالل  العالم  تعرض  تزاید  ومع  سبق،  ما  ضوء  في 
كان  التي  المالیة  األزمات  إلى عدد من  الماضي  القرن  والتسعینیات من 

ادة النظر في  آخرھا أزمة دول جنوب شرق آسیا، أصبح واضحاً أھمیة إع
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اإلشرافیة أن تأخذ بعین االعتبار األسالیب المتقدمة التي تتبعھا البنوك في  
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في ضمان الحدود الدنیا لرأس المال، إضافة إلى ضمان االتساق ما بین 

 رؤوس األموال ومستویات المخاطر المصرفیة. 
 

 2متطلبات بازل  
 

عام   في  صدر  سبق،  ما  على  بازل   1999بناًء  متطلبات  الذي   2إطار 
األولى (إطار رأس المال)، یتكون من ثالث دعامات تمثلت في الدعامة  

الثالثة (انضباط   الثانیة (عملیات المراجعة الرقابیة)، والدعامة  والدعامة 
األسواق). فیما یتعلق بالدعامة األولى التي ترتبط بمستویات كفایة رأس  

بازل   إطار  في  تم  لألصول   2المال  المال  رأس  مستوى  على  اإلبقاء 
ائة، وكذلك على التعریف المتبنى  في الم  8المرجحة بالمخاطر عند مستوى  

لكل من رأس المال األساسي والمساند، ولكن مع توسیع نطاق المخاطر  
من   كل  االئتمانیة  المخاطر  جانب  إلى  لیشمل  البنك  لھا  یتعرض  التي 

 المخاطر التشغیلیة ومخاطر السوق.
 

بازل   إطار  ترتبط    2في  أصبحت  التي  المخاطر  أوزان  في  التمییز  یتم 
وفقاً   ذلك  األصول  فئات  من  فئة  كل  مخاطر  أوزان  وفق  وتمنح  بالعمیل 

 :6لنوعین من أسالیب قیاس مخاطر االئتمان تتمثل في 
 

 
6  BCBS, (2001). “The Internal Ratings-Based Approach”. 
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عن  الناتجة  تلك  سواًء  المخاطر  مستویات  تتبع  خالل  من  السوق 
الجھة الُمصدرة لألصل أو العوامل التي تؤثر على قیمة األصول  
 المتضمنة في محفظة األوراق المالیة التي یمتلكھا البنك بشكل عام. 

 
 Internal Rating Based-Approach] األسلوب الداخلي لتقییم المخاطر )4(

(IRBA)]   : المخاطر لمواجھة  المال  رأس  متطلبات  احتساب  یتم 
 Value at( السوقیة باستخدام منھجیة القیمة الُمعرضة للمخاطر  

Risk (   باستخدام أسالیب إحصائیة متقدمة الحتساب حجم المخاطر
 في المائة.  99القصوى المحتملة خالل فترة عشرة أیام بفترة ثقة 

 
وألول مرة تكوین رأس مال    2عالوة على ما سبق، تضمن إطار بازل  

لمواجھة المخاطر التشغیلیة التي تنتج عن عدم سالمة العملیات أو األنظمة  
 حتسابھا استناداً إلى ثالثة أسالیب وھي: المصرفیة ویتم ا

 
األساسي   )1( المؤشر  من [Basic Indicator Approach]أسلوب   :

خاللھ یتم احتساب متطلبات رأس المال الالزمة لمواجھة المخاطر 
التشغیلیة من خالل احتساب متوسط الدخل للبنك خالل فترة ثالث  

في    15وي  سنوات سابقة وضربھ في نسبة محددة تسمى (ألفا) تسا
. یستثنى من ذلك إجمالي الدخل السالب المتحقق خالل أي 8المائة 

 من السنوات الثالثة السابقة، من بسط النسبة. 
 
:  [Standardized Approach (SA)]األسلوب النمطي أو المعیاري   )2(

المرتبطة   المختلفة  المخاطر  یمیز ھذا األسلوب ما بین مستویات 
بكل نوع من أنواع العمل المصرفي الذي تقوم بھ البنوك، ویصنفھا  
في ثمان خطوط أساسیة للعمل المصرفي تتوزع ما بین العملیات  
والتسویات،   التجزئة،  ومبیعات  بالشركات،  الخاصة  المصرفیة 

 
8  BCBS, “Calculation of RWA for operational risk”. Available at:  
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 : 7التي یتم احتسابھا استناداً إلى أسلوبین ھما 
 

:  [Standardized Approach (SA)]اري  ـلوب النمطي أو المعیـاألس )3(
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ودورھا في تحقیق مبادئ الحوكمة وتعزیز    3). "مقررات بازل  2015مجلة االقتصاد والمالیة، (  7
 االستقرار المالي والمصرفي العالمي".
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8  BCBS, “Calculation of RWA for operational risk”. Available at:  
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 2.5متطلبات بازل  
 

بازل   مقررات  لتطبیق  الرقابي  اإلطار  عام    2.5صدر  على    2007في 
أساس مؤقت في ضوء ما كشفت عنھ األزمة المالیة العالمیة خالل الفترة  

) من العدید من أوجھ القصور فیما یتعلق بقیاس المخاطر، 2008- 2007(
إلى   )Banking Book(خاصة عندما یتم نقل المخاطر من حساب االئتمان  

المتاجرة   وإعادة   )Trading Book(حساب  التوریق  عملیات  خالل  من 
). بالتالي اتجھت لجنة  Securitization and Re-securitization  (  التوریق

  2.5فیما ُعرف بإطار بازل    2بازل إلى إصدار تعدیالت على إطار بازل  
على أساس مؤقت وبما یشمل تعدیلین جوھرین    2007الذي صدر عام  

من  یتع جدیدة  أنواع  وبإدخال  المال،  رأس  متطلبات  إطار  من  بكل  لقان 
المخاطر استناداً إلى تطور وتعقد أنشطة البنوك، وھو ما استتبعھ تغیرات  

 .9في أسالیب قیاس المخاطر االئتمانیة ومخاطر السوق 
 

 3متطلبات بازل  
 

العالمیة لتحصین  درساً مستفاداً من األزمة المالیة    3تعتبر إصالحات بازل  
تطال   التي  المالیة  واألزمات  االختالالت  من  العالمي  المصرفي  القطاع 
األولى   البدایات  تعود  العالمي.  لالقتصاد  المختلفة  الجوانب  تداعیاتھا 

، عندما دعا زعماء مجموعة العشرین 2009إلى عام    3إلصالحات بازل  
ى العمل على وضع المؤسسات الدولیة والمسؤولین في البنوك المركزیة إل

قواعد رقابیة أكثر صرامة لدعم رؤوس األموال المصرفیة وتعزیز جودة 
أو ھوامش رأس مال، ووضع متطلبات   رؤوس األموال وبناء مصدات 
كمیة للسیولة على المدیین القصیر والمتوسط، حیث أظھرت األزمة المالیة  

 :ھمھا العالمیة بعض جوانب الضعف في النظام المالي العالمي من أ
 .اإلفراط في منح االئتمان لألصول داخل وخارج المیزانیة 

 
9   SAMA, “Basel II.5”, Available at: https://www.sama.gov.sa/en- 

US/Laws/Documents/Basel%202%205%20Ref%20BCS%2025478%20,.p
df. 
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ا المصرفیة  األعمال  من  احتساب وغیرھا  یتم  بالتالي  ألخرى. 
األعمال   خطوط  من  خط  كل  من  المصرفي  الدخل  متوسط 

  18و 12المصرفیة وضربھ في نسبة تسمى (بیتا) تتراوح ما بین 
في المائة. یستلزم تطبیق ھذا األسلوب توفر بیانات تفصیلیة عن  
وأن   البد  كما  المختلفة،  المصرفیة  األعمال  من  الدخل  مستویات 

مخاطر وفق ھذا األسلوب لمستویات من المراجعة یخضع تقییم ال
البنوك،   في  المخاطر  بإدارة  المعنیة  الكیانات  قبل  من  الداخلیة 

 والمراجعة الخارجیة من قبل السلطات اإلشرافیة.
 
القی )3( المتقدماـأسلوب   Advanced Measurement Approach] س 

(AMA)]  :  الرقابیة استخدام  یتم في ھذا السیاق وبعد موافقة السلطات
متكامل   نظام  إطار  في  التشغیل  مخاطر  لتقدیر  متقدمة  أسالیب 

 إلدارة المخاطر الیومیة.
 

، فتعنى بشكل أساسي بالتقییم  2أما الدعامة الثانیة في إطار متطلبات بازل  
الداخلي لرأس المال، والمراجعة الرقابیة وتھدف إلى تشجیع البنوك على 

دارة المخاطر وضمان وجود رأس المال الكافي تبني نظم داخلیة كفؤة إل
لتغطیة مخاطر األصول، وتؤكد على مسؤولیة مجلس اإلدارة عن ضمان 
ذلك، عالوة على تعزیز دور السلطات اإلشرافیة في الرقابة على البنوك  
أو   متطلبات  أیة  وفرض  المال،  لرأس  الدنیا  بالحدود  التزامھا  من  للتأكد 

ھذه النسبة في حال عدم االلتزام بھا. فیما تھدف إجراءات الزمة لالحتفاظ ب 
الدعامة الثالثة الخاصة بانضباط األسواق إلى تحقیق المزید من الشفافیة  
وتعزیز اإلفصاح في اإلعالن عن كافة المعلومات التي تھم المتعاملین مع  
البنوك من حیث نتائج األعمال واألداء المالي وطبیعة األصول والمخاطر  

 بھا. المرتبطة 
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9   SAMA, “Basel II.5”, Available at: https://www.sama.gov.sa/en- 

US/Laws/Documents/Basel%202%205%20Ref%20BCS%2025478%20,.p
df. 
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  .تعزیز مستویات السیولة المصرفیة 
  .الحد من تراكم المخاطر النظامیة 
  القطاع المالي إلى االقتصاد الحقیقي. تقلیل خطر انتقال األزمات من 

 

 ) 1جدول رقم (
 3أطر تطبیق متطلبات بازل 

 
 إطار رأس المال 

 
تعزیز مستوى جودة واتساق وشفافیة القاعدة الرأسمالیة وزیادة   •

الخسائر والصدمات المالیة غیر    امتصاصمستویات قدرتھا على  
 المحتملة. 

صد  دعائم  تكوین 
بحیث   رأسمالیة 

بنائھا من رأس  یتم 
المال عالي الجودة  

)CET1  (
)Capital 

Buffers ( 

(الدعامة   • التحفظي  المال  رأس  ھامش  البنوك:  مال  رأس  دعم 
 . Conservation Buffer) (Capitalالتحوطیة لرأس المال) 

النظامیة:   • األھمیة  ذات  البنوك  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 
مخاطر البنوك ذات األھمیة  متطلب رأس المال اإلضافي لمواجھة  

 G-SIBs and D-SIBs Capital) ة العالمیة والمحلیةالنظامی 
Buffer)  . 

األعمال   • دورات  بین  ما  التزامن  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 
ر ھامش  االئتمان:  منح  المال  ودورات  اأس  لتقلبات لمواجھة 

 . (Countercyclical Capital Buffer CCyB)الدوریة 
ضمان وجود مستویات كافیة من السیولة لدى الجھاز المصرفي   • إطار السیولة 

في األجلین القصیر والمتوسط من خالل احتفاظ البنوك بمخزون  
القصیر،  األجل  في  الجودة  عالیة  السائلة  األصول  من  مالئم 

 ومصادر مستقرة للتمویل في األجل المتوسط. 
المالي   • إطار الرفع المالي الرفع  نسبة  زیادة  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 

(Containing leverage)    المالي الرفع  نسبة  خالل  من 
(leverage Ratio) . 

 
 

 ثالثاً: الوضع الراھن لتطبیق مقررات بازل في الدول العربیة 
 
لتطبیق اإلطار  تم ھذا الجزء من الدراسة بالوقوف على الوضع الراھن  یھ

بازل لمتطلبات  اآلن،   الرقابي  تم صدروھا حتى  التي  العربیة  الدول  في 
بازل   متطلبات  تطبیق جمیع  یتم  والسعودیة في كل من    3حیث  األردن 

في  والكویت یتم  فیما  والعراق ومصر.  بازل    ُعمان  ،  3تطبیق مقررات 
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   عدم كفایة رؤوس أموال المصارف وتدھور مستوى جودة القواعد
 الرأسمالیة.

  عدم قدرة المصارف على مواجھة األزمات التي تتعرض إلیھا بدون
الض دافعو  ویمولھا  الحكومات  تدفعھا  ُمكلفة  إنقاذ  رائب ـحزم 

(Bailing Out) . 
 .تزاید المخاطر الناتجة عن عدم كفایة مستویات السیولة المصرفیة 
 حجـــتن البنــــامي  األھمیـــم  ذات  النظامیــوك  عالمیـــة  اً  ــــة 

[Global Systemic important banks (GISBs)]    وارتباط وتعقد 
 أنشطتھا المالیة. 

  .عدم وجود سیاسات رقابیة معاكسة للدورة االقتصادیة 
  ظامیة على المستوى الكلي نأدوات تقییم كافیة للمخاطر ال  عدم وجود

للنظام المصرفي أو المالي بسبب اھتمام المصارف المركزیة بالرقابة  
الجزئیة على المخاطر دون األخذ في االعتبار للمخاطر التي تواجھ  

 النظام المصرفي ككل. 
 

ما یُعرف بإصالحات بازل لجنة بازل للرقابة المصرفیة  طورت    ،بناًء علیھ
تھدف    3 معالجة  التي  خالل  من  المصرفیة  األنظمة  تعزیز صالبة  إلى 

فیما   عنھا  النقاب  العالمیة  المالیة  األزمة  كشفت  التي  العیوب  من  العدید 
، وتمكین المصارف من مواجھة أیة ظروف  یتعلق بأداء المؤسسات المالیة

دیة ضاغطة بدون حزم إنقاذ حكومیة ومن ثم الحیلولة دون مالیة أو اقتصا
لذا، أعلنت لجنة بازل    انتقال األزمة من القطاع المالي إلى القطاع الحقیقي. 

بنھایة عام   بازل في سویسرا  التي اجتمعت في مدینة  المصرفیة  للرقابة 
رؤساء بنوك مركزیة ومسؤولین في الھیئات التنظیمیة من  اتفاق    2010

 في العالم، على سن قواعد أكثر صرامة  ة من االقتصادات الرئیسةدول  27
التي استھدفت بشكل   3بازل  في صورة اتفاقیة  لضمان السالمة المصرفیة  

 عام: 
 .تعزیز نوعیة رؤوس أموال المصارف 
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  .تعزیز مستویات السیولة المصرفیة 
  .الحد من تراكم المخاطر النظامیة 
  القطاع المالي إلى االقتصاد الحقیقي. تقلیل خطر انتقال األزمات من 

 

 ) 1جدول رقم (
 3أطر تطبیق متطلبات بازل 

 
 إطار رأس المال 

 
تعزیز مستوى جودة واتساق وشفافیة القاعدة الرأسمالیة وزیادة   •

الخسائر والصدمات المالیة غیر    امتصاصمستویات قدرتھا على  
 المحتملة. 

صد  دعائم  تكوین 
بحیث   رأسمالیة 

بنائھا من رأس  یتم 
المال عالي الجودة  

)CET1  (
)Capital 

Buffers ( 

(الدعامة   • التحفظي  المال  رأس  ھامش  البنوك:  مال  رأس  دعم 
 . Conservation Buffer) (Capitalالتحوطیة لرأس المال) 

النظامیة:   • األھمیة  ذات  البنوك  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 
مخاطر البنوك ذات األھمیة  متطلب رأس المال اإلضافي لمواجھة  

 G-SIBs and D-SIBs Capital) ة العالمیة والمحلیةالنظامی 
Buffer)  . 

األعمال   • دورات  بین  ما  التزامن  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 
ر ھامش  االئتمان:  منح  المال  ودورات  اأس  لتقلبات لمواجھة 

 . (Countercyclical Capital Buffer CCyB)الدوریة 
ضمان وجود مستویات كافیة من السیولة لدى الجھاز المصرفي   • إطار السیولة 

في األجلین القصیر والمتوسط من خالل احتفاظ البنوك بمخزون  
القصیر،  األجل  في  الجودة  عالیة  السائلة  األصول  من  مالئم 

 ومصادر مستقرة للتمویل في األجل المتوسط. 
المالي   • إطار الرفع المالي الرفع  نسبة  زیادة  عن  الناتجة  المخاطر  احتواء 

(Containing leverage)    المالي الرفع  نسبة  خالل  من 
(leverage Ratio) . 

 
 

 ثالثاً: الوضع الراھن لتطبیق مقررات بازل في الدول العربیة 
 
لتطبیق اإلطار  تم ھذا الجزء من الدراسة بالوقوف على الوضع الراھن  یھ

بازل لمتطلبات  اآلن،   الرقابي  تم صدروھا حتى  التي  العربیة  الدول  في 
بازل   متطلبات  تطبیق جمیع  یتم  والسعودیة في كل من    3حیث  األردن 

في  والكویت یتم  فیما  والعراق ومصر.  بازل    ُعمان  ،  3تطبیق مقررات 



16

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

17 
 

المقابل تتبنى باقي الدول العربیة مبدأ التناسبیة في تطبیق ھذه المتطلبات 
 بحسب ما یتوافق مع نظمھا المصرفیة واالقتصادیة.

 
 ) 2جدول رقم (

 ) 2020لتطبیق متطلبات بازل في الدول العربیة ( الوضع الراھن  
 3بازل   2.5بازل   2بازل   

     األردن
     السعودیة 
     السودان 
     سوریة 
      1ُعمان 

      1العراق 
      1ُعمان 

      1فلسطین
     الكویت 
      مصر

       1المغرب 
     موریتانیا 

 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول" ).2020المصدر: صندوق النقد العربي (     
 
 

بناًء على ما سبق، یتناول الجزء التالي بالمزید من التفصیل موقف تطبیق  
متطلبات بازل في الدول العربیة على اختالف المراحل التي بلغتھا كل من  

 ھذه الدول.  
 

  2.5و  2تطبیق متطلبات بازل 
 

یتم تطبیق اإلطار الرقابي للحد األدنى لمتطلبات رأس المال   السودانفي  
بازل   لمقررات  بتقدیر  2وفقاً  یتعلق  فیما  المعیاري  المنھج  ، ویتم اعتماد 

التشغیلیة   المخاطر  تقدیر  في  األساسي  المؤشر  ومنھج  االئتمان  مخاطر 
لإلطار الرقابي الصادر عن البنك المركزي في عام   .  2009وذلك وفقاً 

بإصدار اإلطار الرقابي للدعامة    2016ام البنك المركزي في عام  كما ق
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غطیة في بعض الجوانب مثل احتساب ت  2إضافة إلى تطبیق مقررات بازل  
) المقابلة  األطراف  بالتقییم ُعمانمخاطر  المتعلقة  الثانیة  والدعامة   ،(

، یتم تطبیق  المغرب). في  العراقالداخلي لرأس المال والمراجعة الرقابیة (
فیما یخص مقررات  .2.5، وبعض مقررات بازل 2جمیع مقررات بازل 

  3ت بازل ، حیث تم اعتماد متطلبا2013منذ سنة   ، فقد تم تطبیقھا3بازل 
، 2016برأس المال ونسبة تغطیة السیولة قصیرة األمد. وفي سنة   المتعلقة

سنة   بدایة  في  الدوریة.  التقلبات  بھامش  الخاصة  المتطلبات  إصدار  تم 
األصول  2021 وتسنید  المساندة  بمعدل  المتعلقة  المتطلبات  إدخال  تم   ،

تطلبات المتعلقة  ومعدل الرافعة المالیة. ویجري حالیا العمل على إعداد الم
 بنسبة التمویل المستقر. 

 
مبدأ   تشجع  المصرفیة  للرقابة  بازل  لجنة  أن  إلى  الصدد  ھذا  في  یُشار 

بالنسبة للبنوك   3في تطبیق متطلبات بازل    ) Proportionality( التناسبیة  
المركزیة من غیر األعضاء في لجنة بازل، بما یعني تشجیع المصارف  

بشكل طوعي وبما یتالءم مع    3خارج اللجنة على تطبیق متطلبات بازل  
خصوصیة األوضاع المصرفیة والنظم االقتصادیة والتي تتباین من دولة  

 . ألخرى
 

والمحبذ االلتزام بھذه المتطلبات طالما كان ذلك بالتالي فمن المرحب بھ  
بھذه  تتباین مستویات االلتزام  أن  المتوقع كذلك  فإنھ من  ذلك  بید  ممكنا، 
المتطلبات بحسب خصوصیة كل دولة. بناًء علیھ، نجد أن دولة عربیة مثل 

تلتزم   السعودیة الدولیة  بازل  ولجنة  العشرین  وھي عضو في مجموعة 
، بل ولدیھا واحدة من أعلى مستویات 3تطلبات بازل  بشكل كامل بإطار م

كفایة رأس المال على مستوى الدول أعضاء اللجنة، فیما تلتزم دول عربیة  
  األردن وفلسطین والكویت أخرى من غیر األعضاء في لجنة بازل مثل  

لبازل   الكامل  اإلطار  بتطبیق  الدول    3طواعیة  غیر  من  كونھا  رغم 
دواعي حرص البنوك المركزیة في ھذه الدول   األعضاء في لجنة بازل من

على التوافق الكامل مع أفضل الممارسات الدولیة للرقابة المصرفیة. في 
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للمنھج    2009تم في عام    سوریة،وفي   النھائي  الرقابي  اإلطار  صدور 

النمطي أو المعیاري لقیاس المخاطر، كما تم في نفس العام تطبیق اإلطار  
سوریة في االنتقال إلى   تأخر  یُشار إلى   3بازل  الرقابي للدعامة الثالثة. 

البنك  یعمل  فیما  البالد،  تشھدھا  التي  الداخلیة  لألوضاع  نتیجة  جاء 
مع  یتوافق  بما  الصلة  ذات  القرارات  كافة  تعدیل  على  حالیاً  المركزي 

 .  3مقررات بازل 
 

بازل   بمتطلبات  االلتزام  جاھداً  المركزي  سوریة  مصرف  من    3یحاول 
ومساع الخصوص  بھذا  الالزمة  التشریعات  إعداد  المصارف خالل  دة 

العاملة على توفیر بنیة تحتیة لالنتقال من المنھج المعیاري إلى منھج التقییم  
األوضاع   نتیجة  محدودة  تعتبر  التي  المتاحة  اإلمكانات  وفق  الداخلي 
الداخلیة، إضافة إلى انھ تم البدء بتوجیھ المصارف بضرورة البدء بمنھج  

دولي إلعداد التقاریر المالیة  التقییم الداخلي من خالل تعلیمات المعیار ال
 . 9رقم 

 
عام  مصرفي   في  تم  للمنھج   2012،  النھائي  الرقابي  اإلطار  اعتماد 

. واجھ البنك المركزي في 2المعیاري لتقییم المخاطر وفق متطلبات بازل  
ھذا الصدد عدد من التحدیات عند بدایة التطبیق ومنھا وجود اختالفات بین 

وطبیعة   من حیث حجم  الداخلیة  البنوك  واألنظمة  األنشطة  تعقد  ودرجة 
البنوك   بعض  لدى  التطبیق  صعوبة  وبالتالي  المخاطر  بإدارة  الخاصة 
وبصفة خاصة تطبیق األسالیب المتقدمة كأسلوب التقییم الداخلي لمخاطر  
عدم   على  عالوة  السوق،  لمخاطر  الداخلیة  النماذج  وأسلوب  االئتمان، 

م وأنظمة  كافیة  بیانات  قاعدة  التغییرات وجود  لمواكبة  علومات متطورة 
الالزمة لتطبیق ھذه األسالیب لدى بعض البنوك. لمواجھة ھذه التحدیات، 

 لجأ البنك المركزي إلى تبني عدد من اآللیات من بینھا: 
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الثانیة الخاصة بالتقییم الداخلي لرأس المال والمراجعة الرقابیة، وفي عام  
 تم إصدار الرقابي للدعامة الثالثة الخاصة بانضباط السوق. 2014

 
لبازل   األولى  الدعامة  إطار  بنك    2في  الفترة   المغربانتھى   خالل 

) من وضع اإلطار الرقابي النھائي لمناھج قیاس المخاطر  2010- 2006(
العمل   2007المختلفة، وبدء العمل بھذه األطر الرقابیة. كما بدء في عام  

باإلطار الرقابي النھائي للدعامة الثانیة والثالثة. من أجل تطبیق مقررات  
ق  ، اعتمد بنك المغرب نھجاً یأخذ بعین االعتبار خصوصیة وسیا2 بازل

منھجاً   تبنى البنك المركزي  ھذا اإلطار،  النظام المصرفي المغربي. في 
ھیكلیاً وحافزاً بھدف اعتماد أفضل الممارسات تدریجیاً فیما یتعلق بقیاس 
القطاع  مع  المستمر  للتشاور  إطار  تفضیل  مع  وإدارتھا،  المخاطر 

 المصرفي.
 

بإرسال   المغرب  بنك  قام  المثال،  سبیل  مستوى  على  لتقییم  للبنوك  استبیان 
تطور مناھج التقییم المتقدم للمخاطر. مكن ھذا االستبیان من تحدید القیود التي  

كما تجدر اإلشارة إلى    .كانت البنوك تواجھھا وإجراء التصحیحات الالزمة 
، أنشأت إدارة الرقابة المصرفیة وحدة  2أنھ في إطار مشروع تطبیق بازل  

من أجل إعداد األطر التنظیمیة، وإجراء دراسات  ُمخصصة لھذا المشروع  
األُثر الكمي، ودعم ومساعدة البنوك في ھذا السیاق. استفادت الموارد البشریة  
الدولي ومن   النقد  الدولیة السیما صندوق  المؤسسات  دعم  الوحدة من  لھذه 

 البرامج التدریبیة المتخصصة في ھذا المجال. 
 

، من إعداد 2019العراقي في نھایة عام    انتھى البنك المركزيالعراق،  في  
وجاري العمل   2مسودة إطار رقابي للدعامة الثانیة وفق متطلبات بازل  
التابع    )METAC( على صیاغة النسخة النھائیة بالتعاون مع خبراء مركز  

 2006، انتھى البنك المركزي في عام  ُعمان. وفي  لصندوق النقد الدولي
وبدء   2الرقابیة النھائیة لتطبیق الدعامات الثالث لبازل  من وضع األطر  

 العمل بھا.
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 لجأ البنك المركزي إلى تبني عدد من اآللیات من بینھا: 
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بازل   المصري  المركزي  البنك  یطبق  الثالثة،  بالدعامة  یتعلق  ،  2فیما 
متطلبات بازل  على إعداد مسودة إطار رقابي وفقاً  ویجري العمل حالیاً 

والتي تعكس نماذج   2018،  2017،  2015لإلفصاح الصادرة في اعوام  
، بما یعكس كذلك 3إفصاح محدثة أخذاً في االعتبار إطار إصالحات بازل  

ألسالیب القیاس المحدثة المتبناة في   وفقاً  نماذج اإلفصاح  على  التغیرات 
 سیاق تلك المقررات.

 
المغرب  ، فعلى مستوى الدول العربیة، یتضح أن  2.5أما فیما یتعلق ببازل  

ھي الدولة الوحیدة من بین الدول المستوفیة لالستبیان التي تطبق اإلطار  
إطار   2016في بعض جوانبھ، حیث أصدرت في عام    2.5الخاص ببازل  

رقابي نھائي بشأن تعدیالت الدعامة األولى الخاصة بمتطلبات رأس المال  
ما تم خالل  والتي یتعین على البنوك االلتزام لھا وفق ھذه المتطلبات، فی

 إصدار التوجیھ الرقابي المكمل للركیزة الثانیة. 2010عام  
 

 3تطبیق متطلبات بازل 
 

یركز الجزء التالي من الدراسة بالمزید من التفصیل على الوضع الراھن  
وأھم التحدیات التي تواجھ البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة على  

 . 3صعید تطبیق أھم وأبرز متطلبات بازل 
 
 إطار رأس المال )1(
 

بشكل كبیر على تضمین إصالحات على الدعامة   3ركزت متطلبات بازل  
بھدف تعزیز مستوى جودة واتساق وشفافیة  األولى (إطار رأس المال) 
القاعدة الرأسمالیة وزیادة مستویات قدرتھا على امتصاص الخسائر بدون  
أن   العالمیة  المالیة  األزمة  خالل  من  اتضح  حیث  المالي،  االنقاذ  حزم 
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  خالل من  البنوك  وتأھیل  والتشاور  التیسیر  مبدئي  على  االعتماد 
إصدار مسودة أوراق تشاوریة مع القطاع المصرفي (إدارات الرقابة 
واإلشراف) للوقوف على أیة مالحظات و/أو اقتراحات مع الحرص 
إصدار  قبل  نتائجھا  وتحلیل  الكمي،  األثر  دراسات  إجراء  على 

النھائیة لتقییم  التعلیمات الرقابیة  تم استخدام األسالیب البسیطة  . كما 
المخاطر لتتناسب مع درجة التعقید لدى البنوك باإلضافة الى إعطاء  

 البنوك فترة كافیة لتصحیح أوضاعھا.  
   والمؤسسات األوروبي  االتحاد  من  فنیة  مساعدات  على  الحصول 

 الدولیة فیما یتعلق بتطبیق مقررات لجنة بازل.
 ع البنوك العاملة في مصر وقطاعات الرقابة التواصل بشكل مستمر م

التحدیات  لمواجھة  المصري  المركزي  البنك  داخل  واالشراف 
 واالجابة عن استفسارات البنوك عند التطبیق. 

 
فیما یتعلق بالدعامة الثانیة، فقد تم إصدار مسودة إصدار رقابي خاص بھا، 

د أسالیب  وقد ظھرت بعض التحدیات في ھذا اإلطار من أھمھا عدم وجو
القائمة والمحتملة بخالف مخاطر  المخاطر الجوھریة  قیاس تغطى كافة 
ھیاكل   وجود  وعدم  البنوك،  لدى  المخاطر  لھیكل  وفقاً  األولى  الدعامة 

 متكاملة لنظم الحوكمة وإدارة المخاطر لدى بعض البنوك.
 

بإصدار  المصري  المركزي  البنك  قام  التحدیات،  ھذه  في سبیل مواجھة 
ت الخاصة بعملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال وتطبیقھا في التعلیما
مھلة   2016 البنوك  ومنح  والنوعیة،  الكمیة  الجوانب  كافة  تغطى  حیث 

للتطبیق. بالنسبة لمخاطر الدعامة الثانیة، فقد تم إصدار التعلیمات الخاصة  
في  المتاجرة  أغراض  لغیر  بھا  المحتفظ  للمحفظة  العائد  أسعار  بمخاطر 

  2019. أما مخاطر التركز فقد تم اصدار التعلیمات الخاصة بھا في  2018
 لحساب مخاطر التركز الفردي والقطاعي. 
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بازل   المصري  المركزي  البنك  یطبق  الثالثة،  بالدعامة  یتعلق  ،  2فیما 
متطلبات بازل  على إعداد مسودة إطار رقابي وفقاً  ویجري العمل حالیاً 

والتي تعكس نماذج   2018،  2017،  2015لإلفصاح الصادرة في اعوام  
، بما یعكس كذلك 3إفصاح محدثة أخذاً في االعتبار إطار إصالحات بازل  

ألسالیب القیاس المحدثة المتبناة في   وفقاً  نماذج اإلفصاح  على  التغیرات 
 سیاق تلك المقررات.
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إطار   2016في بعض جوانبھ، حیث أصدرت في عام    2.5الخاص ببازل  

رقابي نھائي بشأن تعدیالت الدعامة األولى الخاصة بمتطلبات رأس المال  
ما تم خالل  والتي یتعین على البنوك االلتزام لھا وفق ھذه المتطلبات، فی
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 3تطبیق متطلبات بازل 
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بھدف تعزیز مستوى جودة واتساق وشفافیة  األولى (إطار رأس المال) 
القاعدة الرأسمالیة وزیادة مستویات قدرتھا على امتصاص الخسائر بدون  
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قبل أیة مطلوبات للغیر على المصرف على أن تغطي ھذه الشریحة نحو  
 في المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر.  2
 

یبلغ إجمالي رأس المال من الش في    8ریحتین األولى والثانیة نحو  بذلك 
كل ما عدا   3المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما أسقطت بازل  

مسبقاً  یعرف  فیما  سابقاً  مقبولة  كانت  التي  المال  رأس  مكونات  من  ذلك 
(التي كانت باألساس تغطي المخاطر     Tier 3بالشریحة الثالثة لرأس المال

حد األدنى لمتطلبات رأس المال ال  ،3ت بازل  إصالحا السوقیة). یرفع تنفیذ  
إلیھ الدعامة التحوطیة لرأس المال    متمثلة في إجمالي رأس المال مضافاً 

)Capital Conservation Buffer(     في المائة من    10.5إلى ما ال یقل عن
عام   بحلول  بالمخاطر  المرجحة  بنحو    2019الموجودات  في   8مقارنة 

 . 2013المائة للنسبة السابقة وفق برنامج زمني متدرج بدایة من عام  
من بین الدول المستوفیة لالستبیان، قامت ست دول عربیة خالل الفترة  

بإصدار والبدء في تطبیق2016- 2012( المال    )  الرقابي لرأس  اإلطار 
بازل   متطلبات  بالدعامة    3وفق  الخاصة  الرقابیة  التعلیمات  متضمناً 
یشمل   بما  والمغرب، التحوطیة  ومصر،  وُعمان،  والسعودیة،  األردن، 

. فیما تم إصدار اإلطار الرقابي النھائي لرأس المال في كل من والكویت
).  في حین لم  2020- 2018خالل الفترة (  وموریتانیا   10فلسطین والعراق

حیث یتم تطبیق    السودانفي    3یصدر إطار رقابي وفق متطلبات بازل  
فیما یتعلق بإطار رأس المال وذلك وفق موجھات لتطبیق    2معیار بازل  

  ة اإلسالمیة ـــمعیار كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالی
)IFSB( 2008ن البنك المركزي في عام  وفق التعلیمات الصادرة ع)11(.  

 
الضوابط الرقابیة الخاصة بمعیار كفایة رأس المال وفق   ). " 2020البنك المركزي العراقي، (    10

 "، یولیو. III & IIمتطلبات بازل 
11   ) السوداني،  المركزي  " 2008البنك  الصادر عن ).  المال  كفایة راس  معیار  لتطبیق  موجھات 

 ."IFSB مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة 
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مال  الخسائ رأس  خالل  من  أساسي  بشكل  امتصاصھا  تم  المصرفیة  ر 
، لذا ركزت االصالحات على تدعیم الشریحة  )Tier 1(الشریحة األولى  

 لتعزیز قدرة البنوك على مواجھة الخسائر. لرأس المال األولى 
 

المال  رأس  من  بقدر  باالحتفاظ  البنوك  اإلصالحات  تُلزم  علیھ،  بناء 
یقل عن    )Common Equity(األساسي   أدنى ال  المائة من   4.5بحد  في 

مقارنة   ،)Risk Weighted Assets(إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر  
البنوك    3في المائة. كذلك ألزمت إصالحات بازل    2بالنسبة السابقة البالغة  

رأس  الدعامة التحوطیة ل(  إضافة لما سبق بتكوین احتیاطي جدید منفصل 
حقوق  ت  [Capital Conservation Buffer (CCB)]المال   من  تألف 

في المائة على االقل من األصول المرجحة    2.5المساھمین وبحیث تغطي  
 بالمخاطر. 

  
 7بذلك یغطي رأس المال األساسي واحتیاطي حمایة رأس المال معاً نحو  

في المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر، وھو ما یعني زیادة الحد 
مال الذي تحتفظ بھ البنوك لمواجھة الصدمات المستقبلیة  األدنى لرأس ال

  7سبة عن  ھذه النبنحو ثالثة أضعاف المستوى السابق. في حالة انخفاض 
في المائة یمكن للسلطات الرقابیة فرض قیود تحد من قدرة البنوك على 

 توزیع أرباح على المساھمین أو منح المكافآت المالیة لموظفیھا. 
 

المال  ذلك    إضافة إلى المال (رأس  الشریحة األولى لرأس  نسبة  تم رفع 
الُمحتجزة واألرباح  واالحتیاطات    )Retained Earnings(  األساسي 

في المائة على األقل من الموجودات المرجحة بالمخاطر مقارنة    6لتغطي  
المساند   4بنحو   المال  رأس  أما  السابق.  في  المائة  على   في  اقتصر  فقد 

أدوات رأس المال   تضمن، وبحیث ی Tier 2یة لرأس المال  الشریحة الثان
المقیدة لخمس سنوات على األقل، والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو  
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قبل أیة مطلوبات للغیر على المصرف على أن تغطي ھذه الشریحة نحو  
 في المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر.  2
 

یبلغ إجمالي رأس المال من الش في    8ریحتین األولى والثانیة نحو  بذلك 
كل ما عدا   3المائة من الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما أسقطت بازل  

مسبقاً  یعرف  فیما  سابقاً  مقبولة  كانت  التي  المال  رأس  مكونات  من  ذلك 
(التي كانت باألساس تغطي المخاطر     Tier 3بالشریحة الثالثة لرأس المال

حد األدنى لمتطلبات رأس المال ال  ،3ت بازل  إصالحا السوقیة). یرفع تنفیذ  
إلیھ الدعامة التحوطیة لرأس المال    متمثلة في إجمالي رأس المال مضافاً 

)Capital Conservation Buffer(     في المائة من    10.5إلى ما ال یقل عن
عام   بحلول  بالمخاطر  المرجحة  بنحو    2019الموجودات  في   8مقارنة 

 . 2013المائة للنسبة السابقة وفق برنامج زمني متدرج بدایة من عام  
من بین الدول المستوفیة لالستبیان، قامت ست دول عربیة خالل الفترة  

بإصدار والبدء في تطبیق2016- 2012( المال    )  الرقابي لرأس  اإلطار 
بازل   متطلبات  بالدعامة    3وفق  الخاصة  الرقابیة  التعلیمات  متضمناً 
یشمل   بما  والمغرب، التحوطیة  ومصر،  وُعمان،  والسعودیة،  األردن، 

. فیما تم إصدار اإلطار الرقابي النھائي لرأس المال في كل من والكویت
).  في حین لم  2020- 2018خالل الفترة (  وموریتانیا   10فلسطین والعراق

حیث یتم تطبیق    السودانفي    3یصدر إطار رقابي وفق متطلبات بازل  
فیما یتعلق بإطار رأس المال وذلك وفق موجھات لتطبیق    2معیار بازل  

  ة اإلسالمیة ـــمعیار كفایة رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالی
)IFSB( 2008ن البنك المركزي في عام  وفق التعلیمات الصادرة ع)11(.  

 
الضوابط الرقابیة الخاصة بمعیار كفایة رأس المال وفق   ). " 2020البنك المركزي العراقي، (    10

 "، یولیو. III & IIمتطلبات بازل 
11   ) السوداني،  المركزي  " 2008البنك  الصادر عن ).  المال  كفایة راس  معیار  لتطبیق  موجھات 

 ."IFSB مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة 
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م، لم تكن ھناك تحدیات كبیرة تواجھ البنوك المركزیة ومؤسسات  بشكل عا 
النقد العربیة فیما یتعلق بتطبیق النسبة المقررة لكفایة رأس المال في إطار 

بازل   عام    3مقررات  بشكل  العربي  المصرفي  القطاع  أن  یُالحظ  حیث 
یتمیز بارتفاع مستویات نسبة كفایة رأس المال مقارنة بالنسب التنظیمیة  
المفروضة من قبل السلطات اإلشرافیة أو حتى مقارنة بالنسبة المثیلة وفق  

، في ظل ارتفاع النسبة الحالیة على مستوى الدول العربیة  3متطلبات بازل  
. كما أن ھذه النسبة  2020في المائة في المتوسط في عام    17.8إلى نحو  

طر في  في المائة من األصول المرجحة بالمخا  15سجلت ما ال یقل عن  
الدول المستوفیة لالستبیان، وھو ما یفوق النسبة المقررة في إطار متطلبات 

 في المائة متضمنة الدعامة التحوطیة لرأس المال.  10.5البالغة   3بازل 
 

لجأت بعض البنوك المركزیة العربیة   19-في أعقاب أزمة جائحة كوفید 
أقل لمستویات رأس   بنسبة  باالحتفاظ  للبنوك  السماح  المال لألصول  إلى 

االقتصادي   للنشاط  داعمة  ائتمانیة  موارد  لتوفیر  بالمخاطر  المرجحة 
لمواجھة أثر الجائحة السیما أن النسبة الحالیة لكفایة رأس المال في عدد 

، وبالتالي  3من الدول العربیة تفوق تلك المتضمنة في إطار متطلبات بازل  
. 2020عضھا في عام  شھدت معدالت كفایة رؤوس األموال انخفاضاً في ب

كما تم السماح ببعض التعدیالت الوقتیة فیما یتعلق باإلطار الرقابي لرأس 
المال من حیث احتساب أوزان المخاطر بھدف التخفیف من حجم اآلثار  
المترتبة على األزمة. فعلى سبیل المثال، تم تخفیض المصدة الرأسمالیة 

في المائة وذلك من    50بنسبة    )Capital Conservation Buffer(التحوطیة  
في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر في    1.25في المائة إلى    2.5

قام  ُعمان كما  المغرب .  لمدة    بنك  األموال    12بتخفیض،  لھامش  شھراً 
نقطة أساس، من خالل تحدید المعدالت   50الذاتیة االحتیاطیة في حدود  

في المائة بالنسبة لمعدل   8.5ل عند مستوى  القانونیة لكفایة رأس الما الدنیا
في المائة بالنسبة لمعدل األموال   11.5األموال الذاتیة من الفئة األولى، و

الذاتیة الخاصة بالمالءة، والعمل على تقییم جدوى تمدید ھذا اإلجراء بنھایة 
في   تم  كما  من    اإلماراتالعام.  باالستفادة  البنوك  لجمیع  في   60السماح 
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 ) 3جدول رقم (
 : الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال 3تطبیق الدعامة األولى لبازل 

 متضمناً الدعامة التحوطیة في الدول العربیة 
 

الوضع الحالي لتطبیق   الدولة 
 (*)3متطلبات بازل  

 المالحظات  (**)السنوات 

صدور   2016 ) 4( األردن  بموجب  تم  المال  رأس  كفایة  تعلیمات 
 ). 67/2016تعلیمات رأس المال التنظیمي رقم (

  2013 ) 4( السعودیة 
) 3( فلسطین  خالل   2018  من  المال  راس  مكونات  الى  التطرق  تم 

، والتعلیمات رقم  2018) لسنة  8التعلیمات رقم ( 
 . 2018) لسنة 9(

) 4( ُعمان   2013  
) 1( السودان  موجھات     المال  "  راس  كفایة  معیار  لتطبیق 

 الصادر عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة
IFSB" 

) 4( العراق  " الضوابط الرقابیة الخاصة بمعیار كفایة رأس   2020 
 " III & IIالمال وفق متطلبات بازل 

) 4( الكویت   2014  
) 4( مصر  لكفایة   2012  المختلفة  للنسب  األدنى  بالحد  االلتزام  تم 

رأس المال وفقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل  
 .IIIمقررات بازل 

) 4( موریتانیا  تنظیمي   2020  نص  في  النسبة  تحدید  وتم    2018تم 
المرجحة   الموجودات  احتساب  طرق  تحدید 

تنظیمي   نص  في  وسرى    2019بالمخاطر 
 2020مفعولھ بدایة 

اإلطار   2013 (4) المغرب  مقتضیات  احترام  البنوك  على  یتعین 
المال رأس  بشأن  المغرب  لبنك   التنظیمي 

االئتمان    °Circular n)مؤسسات 
14/G/2013) 

 الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.  * 
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 مسودة إطار رقابي. تم إصدار  )  2(
 تم إصدار إطار رقابي نھائي. ) 3(
 بدء تطبیق اإلطار الرقابي النھائي. )  4(
 ال ینطبق ) 5(

یشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشرت فیھا المسودة أو اإلطار الرقابي النھائي أو السنة التي   (**)  
 یُتوقع النشر فیھا أو السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابي ساري المفعول.  

 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول  ). "2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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م، لم تكن ھناك تحدیات كبیرة تواجھ البنوك المركزیة ومؤسسات  بشكل عا 
النقد العربیة فیما یتعلق بتطبیق النسبة المقررة لكفایة رأس المال في إطار 

بازل   عام    3مقررات  بشكل  العربي  المصرفي  القطاع  أن  یُالحظ  حیث 
یتمیز بارتفاع مستویات نسبة كفایة رأس المال مقارنة بالنسب التنظیمیة  
المفروضة من قبل السلطات اإلشرافیة أو حتى مقارنة بالنسبة المثیلة وفق  

، في ظل ارتفاع النسبة الحالیة على مستوى الدول العربیة  3متطلبات بازل  
. كما أن ھذه النسبة  2020في المائة في المتوسط في عام    17.8إلى نحو  

طر في  في المائة من األصول المرجحة بالمخا  15سجلت ما ال یقل عن  
الدول المستوفیة لالستبیان، وھو ما یفوق النسبة المقررة في إطار متطلبات 

 في المائة متضمنة الدعامة التحوطیة لرأس المال.  10.5البالغة   3بازل 
 

لجأت بعض البنوك المركزیة العربیة   19-في أعقاب أزمة جائحة كوفید 
أقل لمستویات رأس   بنسبة  باالحتفاظ  للبنوك  السماح  المال لألصول  إلى 

االقتصادي   للنشاط  داعمة  ائتمانیة  موارد  لتوفیر  بالمخاطر  المرجحة 
لمواجھة أثر الجائحة السیما أن النسبة الحالیة لكفایة رأس المال في عدد 

، وبالتالي  3من الدول العربیة تفوق تلك المتضمنة في إطار متطلبات بازل  
. 2020عضھا في عام  شھدت معدالت كفایة رؤوس األموال انخفاضاً في ب

كما تم السماح ببعض التعدیالت الوقتیة فیما یتعلق باإلطار الرقابي لرأس 
المال من حیث احتساب أوزان المخاطر بھدف التخفیف من حجم اآلثار  
المترتبة على األزمة. فعلى سبیل المثال، تم تخفیض المصدة الرأسمالیة 

في المائة وذلك من    50بنسبة    )Capital Conservation Buffer(التحوطیة  
في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر في    1.25في المائة إلى    2.5

قام  ُعمان كما  المغرب .  لمدة    بنك  األموال    12بتخفیض،  لھامش  شھراً 
نقطة أساس، من خالل تحدید المعدالت   50الذاتیة االحتیاطیة في حدود  

في المائة بالنسبة لمعدل   8.5ل عند مستوى  القانونیة لكفایة رأس الما الدنیا
في المائة بالنسبة لمعدل األموال   11.5األموال الذاتیة من الفئة األولى، و

الذاتیة الخاصة بالمالءة، والعمل على تقییم جدوى تمدید ھذا اإلجراء بنھایة 
في   تم  كما  من    اإلماراتالعام.  باالستفادة  البنوك  لجمیع  في   60السماح 
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 ) 1شكل رقم (
 التنظیمي مقارنة بالحد األدنى الفعلي لنسبة كفایة رأس المال رأس المال 

 لألصول المرجحة بالمخاطر (%)* 
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ما   منھا  المال  رأس  إطار  في  المعیاري  المخاطر  اإلطار  بتطبیق  یتعلق 

بتقیید  الصلة  ذات  المخاطر  بعض  وكذلك  السوق،  او  االئتمان  لمخاطر 
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كحد أقصى من الدعامة التحوطیة لرأس المال، وسمحت تعلیمات  المائة  
المركزي الكویت  الرأسمالیة   بنك  المصدة  عن  الكامل  باإلفراج  للبنوك 

التحوطیة ضمن قاعدة رأس المال بما یخفض المتطلبات الرأسمالیة بنحو 
 .12نقاط مئویة  10.5نقطة مئویة، لتصل إلى   2.5

 
البنوك   بعض  لجأت  آخر،  جانب  مثل  من  العربیة  مصرف  المركزیة 

إلى تخفیض في نسبة رأس المال الذي   اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
للمؤسسات   الممنوحة  قروضھا  مقابل  بھ  االحتفاظ  البنوك  على  یتعین 

في المائة لتشجیع    25و  15الصغیرة والمتوسطة بنسبة تراوحت ما بین  
  بنك الكویت المركزي قام    توجیھ المزید من التمویل لھذه المؤسسات. كما

والمتوسطة   الصغیرة  المشاریع  لمحفظة  االئتمان  أوزان مخاطر  بخفض 
إلى    75من   المائة  كفایة رأس    25في  نسبة  احتساب  لغرض  المائة  في 

تقدیم مزید من التمویل لھذا  المال، بھدف تحفیز القطاع المصرفي على 
في   تم  كذلك  والھام.  الحیوي  أوزان تخفیض    السعودیةالقطاع  نسبة 

(لغرض  والمتوسطة  الصغیرة  المنشآت  لتمویل  المرجحة  المخاطر 
المائة،   100في المائة بدالً من    85احتساب نسبة كفایة رأس المال) لتصبح  

مع   یتماشى  بما  القطاع  ودعم  تمویل  على  البنوك  تحفیز  بھدف  ذلك 
قام   آخر،  جانب  من  بازل.  المصريإصالحات  المركزي  بإعفاء    البنك 

وك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجیحي اإلضافي لدى حساب البن
االئتمانیة   التسھیالت  إجمالي  تجاوز  قیمة  على  المال  رأس  كفایة  معیار 

في    50عمیل واألطراف المرتبطة بھ بالبنك عن نسبة    50الممنوحة ألكبر  
 . 13المائة من محفظة البنك االئتمانیة 

 
 

 
12  ) العربي،  النقد  للتصدي  2021صندوق  األعضاء  الدول  لدعم  العربي  النقد  صندوق  "جھود   .(

كوفید جائحة  عن  الناتجة  الرابط:  ”19-للتداعیات  خالل  من  متاح   ،
19-https://www.amf.org.ae/ar/covid) العربي،  النقد  وصندوق  "تقریر  2020،   .(

 االستقرار المالي". 
 المرجع السابق.   13
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دام النماذج الداخلیة. إضافة إلى  لكي تتمكن من استخ طلب موافقة بنك المغرب كما یجب على البنوك
 االئتمان. استخدام ھذه النماذج الداخلیة في إطار إدارة المخاطر ومنح البنوك یجب على أنھ
 

 مخاطر ائتمان الطرف المقابل 
لمواجھة التحدیات المرتبطة باحتساب مخاطر الطرف المقابل، لجأ البنك المركزي المصري إلى تطبیق  

السائدة   بازل  Current) (exposure methodالطریقة  لمقررات  تكلفة   2 وفقا  على  تعتمد  التي 
االستبدال والقیمة المتوقعة للتعرضات. جارى حالیاً دراسة التعلیمات الصادرة عن لجنة بازل في ھذا 

 بشأن األسلوب المعیاري لمخاطر الطرف المقابل.  2014اإلطار في عام 
 

 ). " استبیان حول تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة". 2020(المصدر: صندوق النقد العربي 
 

 
لرأس  بازل  لمتطلبات  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  بتطبیق  یتعلق  فیما 

بنوك المركزیة العربیة بإصدار و/أو تطبیق متطلبات م عدد من الالمال، قا
المتعلقة بكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعة، وھي    IIIبازل  

. بناًء علیھ، عرفت نسبة  األردن والكویت، والبحرین، والمغرب، وُعمان
 ً ً   كفایة رأس المال التنظیمي لألصول المرجحة بالمخاطر تطورا   ملحوظا

السنوات  خالل  العربیة  الدول  في  الشریعة  مع  المتوافقة  للبنوك  بالنسبة 
 ). 2الخمس السابقة، اإلطار رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

28 
 

 
 ) 1إطار رقم (

 بعض التحدیات التي واجھت البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
 فیما یتعلق بقیاس المخاطر في إطار رأس المال 

 
 تطبیق اإلطار المعیاري لمخاطر االئتمان:  

وعدد من الدول العربیة تحدیات تتعلق بترتیب األولویات في تطبیق اإلطار المعیاري    فلسطینواجھت  
خاصة وان ھذا اإلطار كان قد صدر بصورتھ النھائیة عن لجنة    3لمخاطر االئتمان وفق متطلبات بازل  

في    قد تم تبنیھا من قبل سلطة النقد  2011. علماً بأن اإلصالحات الصادرة في عام  2017بازل في عام  
بازل    2018عام   تم تطبیق إطار  فیما  تعلیمات بخصوصھا،  .  2016وتطوراتھا في عام    2وإصدار 

على أن    2011التركیز على تطبیق اإلصالحات الصادرة في عام    الفلسطینیةبالتالي ارتأت سلطة النقد  
  المغرب یتم تطبیق اإلصالحات األخرى في وقت الحق. فیما تمثلت أھم التحدیات التي واجھت بنك  

وتجزئة   مفصلة  بیانات  یتیح  المصرفیة  للمعلومات  نظام  بوجود  البنوك  التزام  بضرورة  یتعلق  فیما 
تعامالت العمالء بشكل یسمح بتطبیق اإلطار المعیاري لمخاطر االئتمان، إضافة إلى ضرورة تغطیة  

المستخدم من  وكاالت التصنیف ألكبر عدد ممكن من الشركات. إلى جانب تحدیات تتعلق بالجزء غیر
للعمالء.   البنوك  المقدمة من  التمویل  التزامات  استخدام كل  یتم  المیزانیة، حیث ال  االلتزامات خارج 
حیث یُمكن للعمیل الحصول على عدة خطوط تمویل من البنوك، ولكنھ ال یستخدم في الواقع إال واحدًا  

ین االعتبار فیما یخص حساب متطلبات  فقط. في ھذه الحالة تصبح البنوك ملزمةً بأخذ ھذه التسھیالت بع
 رأس المال حتى إذا لم یتم استخدامھا.

 
  تطبیق اإلطار المعیاري لمخاطر السوق:

بعض التحدیات في تطبیق ھذا اإلطار نتیجة تعقیدات عملیة االحتساب المتعلقة بتحلیل   فلسطینواجھت  
الت  ھذه  لمواجھة  العالقة.  ذات  المعلومات  توفر  ومدى  تطبیق  الحساسیة  على  التركیز  تم  حدیات 

على أن یتم تطبیق اإلصالحات األخرى في وقت الحق. كما تم   2011اإلصالحات الصادرة في عام  
كذلك االستفادة من وجود خیار تطبیق الطریقة المعیاریة المبسطة التي تشابھ الطریقة المعیاریة وفق  

ى توفر البیانات الخاصة ببعض األصول  تحدیات ترتبط بمستو  المغرب. فیما واجھت  3متطلبات بازل  
 الالزمة لتطبیق المتطلب ومن بینھا المشتقات.

 
 تقیید استخدام النماذج الداخلیة لتقییم المخاطر 

البنوك    المغرب لمواجھة التحدیات الخاصة بتطبیق البنوك للنماذج الداخلیة لتقییم المخاطر، یلزم بنك  
باحترام المتطلبات الكمیة والنوعیة من حیث: تصمیم النموذج، إنشاء قاعدة بیانات بشكل خاص البیانات 

.   (Use test)، استخدم االختبار(Stress test)التاریخیة المتعلقة بالتقصیر في الدفع، اختبار اإلجھاد 
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السنوات  خالل  العربیة  الدول  في  الشریعة  مع  المتوافقة  للبنوك  بالنسبة 
 ). 2الخمس السابقة، اإلطار رقم (
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 ) 2شكل رقم (
  للبنوك المتوافقة مع الشریعة في عددتطور نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر  

   )2019و  2015، ( من الدول العربیة
  (%) 

 
"تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات   حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 في الدول العربیة".  III بازل

 
تبذل البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة جھودا ملموسة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ  
البنوك المتوافقة مع الشریعة لتمكینھا من مواجھة التحدیات المرتبطة باحتساب مكونات رأس  

بازل  المال في إطار م التي  IIIقررات  البیئة المصرفیة  تلك الجھود بحسب طبیعة  . تختلف 
في   البنوك.  تلك  بھا  بمواءمةمصرتعمل  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  تقوم  ذات   ،  منتجاتھا 

الموحدة على كافة الجھاز   الطبیعة الخاصة مع البنود المدرجة بنموذج معیار كفایة رأس المال
باختالف المصري  یقوم  المصرفي  أعمالھا.  على   طبیعة  بالرد  المصري  المركزي  البنك 

مع المتوافقة  بالبنوك  الخاصة  مواءمة  االستفسارات  من  لتمكینھا  مستمرة  بصفة  الشریعة 
، یعكف كل  المغربفي    .من البنك المركزي المصري منتجاتھا مع التعلیمات الرقابیة الصادرة

المالیة على البنك المركزي ووزارة  السماح استكما من  یمّكن من  بما  التنظیمیة  المنظومة  ل 
اللجنة الشرعیة   وتتوافق مع اآلراء الصادرة عن    IIIبإصدار أدوات تالئم مقررات بازل  

 للصیرفة المتوافقة مع الشریعة.  
 

المركزي بإصدار التعلیمات الرقابیة ذات الصلة استناداً إلى  الكویتفي ذات اإلطار، قام بنك 
، وبعد إصدار لجنة  2008ة من األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة في عام  الدروس المستفاد

) في  IFSB)، وقیام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة (IIIبازل للتعلیمات الخاصة ببازل (
بإصدار المعیار المعدل لكفایة رأس المال، لتحسین جودة رأس المال وزیادة    2013دیسمبر  

نسبة رأس المال الرقابي بما یساعد على امتصاص الخسائر، باإلضافة إلى بناء مصدات رأس  
مال إضافیة في إطار سیاسة التحوط الكلي التي تطبقھا السلطات الرقابیة للحد من المخاطر  
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 ) 2إطار رقم (
 بعض التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة في تطبیق 

 )14( 3إطار رأس المال بحسب متطلبات بازل 
 

الشریعة في الدول العربیة تحدیات فیما یتعلق باحتساب نسبة كفایة رأس  تواجھ البنوك المتوافقة مع  
المطلوبة في البنوك المتوافقة مع الشریعة یتم تقریبا بنفس أن احتساب النسبة    المال. فعلى الرغم من

التعرف على مصادر   في  اختالفات  أن ھناك  إال  المصرفیة،  للرقابة  بازل  لجنة  أقرتھا  التي  الطریقة 
(جانب الخصوم) واألصول المرجحة للمخاطر (جانب األصول). فیما یتعلق بمتطلبات بازل    األموال 

III  الذي یضم كل العناصر الالزمة لتطبیق    15، قام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة بإصدار المعیار
 . )15( . لكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع الشریعةIIIمعیار بازل 

 
 IIIالمدى الزمني الذي أقرتھ لجنة بازل للرقابة المصرفیة للوفاء بمتطلبات بازل    یالحظ أنھ رغم كون

من البنوك المركزیة بالدول العربیة سارعت بإصدار وتطبیق متطلبات  2022ھو عام   ، إال أن عدداً 
فلسطین  المتعلقة بكفایة رأس المال. في ھذا اإلطار، أصدرت البنوك المركزیة في كل من    IIIبازل  

تعلیمات لكفایة رأس المال للبنوك المتوافقة مع  لمغرب والكویت وتونس والبحرین واألردن وُعمانوا
الصادر عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، ویتوقع أن یصدر    15الشریعة تأخذ باالعتبار المعیار  

عین االعتبار المعیار  ذلك قریبا. ولعل من المالحظ أن غالبیة الدول التي أخذت ب   العراقي البنك المركزي  
 لم یكن بدیال عن متطلبات بازل، وإنما سعت للتوفیق بین ھذه المعاییر. 15

 
بناًء علیھ، عرفت نسبة كفایة رأس المال التنظیمي لألصول المرجحة بالمخاطر تطورا ملحوظا بالنسبة  

ب  السابقة  الخمس  السنوات  خالل  العربیة  الدول  في  الشریعة  مع  المتوافقة  السودان  استثناء  للبنوك 
نتیجة الظروف الداخلیة في كلتا الدولتین، كما سجلت استقراراً عند نفس مستویاتھا المسجلة    وسوریة

في األردن خالل السنوات الخمسة األخیرة. تباینت التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة  
ر بالدول العربیة، بشكل خاص فیما  في الوفاء بنسبة متطلب رأس المال لألصول المرجحة بالمخاط

یتعلق باحتساب مكونات رأس المال، غیر أنھا تشترك في بعض العناصر منھا أن البنوك المتوافقة مع  
التقلیدیة، إلى جانب نقص األدوات   البنوك  التي تخضع لھا  التعلیمات الرقابیة  الشریعة تخضع لنفس 

 یمكن إدراجھا ضمن مكونات رأس المال.  المالیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة والتي
 
 
 

 
14  ) قندوز  الكریم  عبد  د.  قعلول،  سفیان  د.  المنعم،  عبد  ھبة  د.  "تطبیق  2020المصدر:  البنوك  ). 

 "، صندوق النقد العربي. 3المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات بازل 
15  Song, I., & Oosthuizen, C. (2014). Islamic Banking Regulation and 

Supervision: Survey Results and Challenges. International Monetary Fund. 
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 ) 2شكل رقم (
  للبنوك المتوافقة مع الشریعة في عددتطور نسبة رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر  

   )2019و  2015، ( من الدول العربیة
  (%) 

 
"تطبیق البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات   حول). استبیان 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 في الدول العربیة".  III بازل

 
تبذل البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة جھودا ملموسة لتذلیل الصعوبات التي تواجھ  
البنوك المتوافقة مع الشریعة لتمكینھا من مواجھة التحدیات المرتبطة باحتساب مكونات رأس  

بازل  المال في إطار م التي  IIIقررات  البیئة المصرفیة  تلك الجھود بحسب طبیعة  . تختلف 
في   البنوك.  تلك  بھا  بمواءمةمصرتعمل  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  تقوم  ذات   ،  منتجاتھا 

الموحدة على كافة الجھاز   الطبیعة الخاصة مع البنود المدرجة بنموذج معیار كفایة رأس المال
باختالف المصري  یقوم  المصرفي  أعمالھا.  على   طبیعة  بالرد  المصري  المركزي  البنك 

مع المتوافقة  بالبنوك  الخاصة  مواءمة  االستفسارات  من  لتمكینھا  مستمرة  بصفة  الشریعة 
، یعكف كل  المغربفي    .من البنك المركزي المصري منتجاتھا مع التعلیمات الرقابیة الصادرة

المالیة على البنك المركزي ووزارة  السماح استكما من  یمّكن من  بما  التنظیمیة  المنظومة  ل 
اللجنة الشرعیة   وتتوافق مع اآلراء الصادرة عن    IIIبإصدار أدوات تالئم مقررات بازل  

 للصیرفة المتوافقة مع الشریعة.  
 

المركزي بإصدار التعلیمات الرقابیة ذات الصلة استناداً إلى  الكویتفي ذات اإلطار، قام بنك 
، وبعد إصدار لجنة  2008ة من األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة في عام  الدروس المستفاد

) في  IFSB)، وقیام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة (IIIبازل للتعلیمات الخاصة ببازل (
بإصدار المعیار المعدل لكفایة رأس المال، لتحسین جودة رأس المال وزیادة    2013دیسمبر  

نسبة رأس المال الرقابي بما یساعد على امتصاص الخسائر، باإلضافة إلى بناء مصدات رأس  
مال إضافیة في إطار سیاسة التحوط الكلي التي تطبقھا السلطات الرقابیة للحد من المخاطر  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2015 2019



32

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

33 
 

األھمیة   )2( ذات  المؤسسات  مخاطر  لمواجھة  اإلضافي  المال  رأس  متطلب 
 D-SIB Quantitative and Qualitative Requirements)  النظامیة 

Framework) 
 

لصندوق النقد الدولي، تعرف المخاطر النظامیة على أنھا المخاطر  وفقاً 
الناجمة عن خلل في الخدمات المالیة ناتج عن فشل أحد أطراف أو مكونات  
النظام المالي والذي یمكن أن یكون لھ تأثیرات وتداعیات سلبیة مھمة على 

النظامیة أحد  النظام المالي واالقتصادي العالمي. یعتبر الحد من المخاطر  
التشریعات   لتطویر  الدولیة  الجھود  إطار  في  والرئیسة  المھمة  المحاور 
والمصرفي  المالي  النظام  سالمة  وتعزیز  والمصرفیة،  المالیة  الرقابیة 
العالمي، من خالل تقلیل المخاطر الناتجة عن وجود بنوك ومؤسسات مالیة 

العالمي   المالي  النظام  على  تفشل  أن  من   Globally Systemic)أكبر 
Important Banks (G-SIBs)    أو(Too Big to fail financial institutions) . 

 
مجلس  أدت ھذه الجھود إلى قیام لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالتعاون مع  

االستقرار المالي لصیاغة إطار رقابي یعزز من قدرة البنوك ذات األھمیة  
الصدمات المالیة واالقتصادیة، وذلك من  النظامیة العالمیة على مواجھة  

 خالل: 
 
   على النظامیة  األھمیة  ذات  المؤسسات  لتحدید  دولیة  منھجیة  تبني 

 المستوى العالمي. 
   اقتراح المبادئ الرقابیة الكفیلة بالتقلیل من المخاطر النظامیة واآلثار

الرقابیة  السلبیة   المتطلبات  ھذه  وإدراج  الفشل  ذلك  الناتجة عن 
 . IIIة بازل باتفاقی

   على النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  لتحدید  العالمیة  المنھجیة  تطبیق 
)  Jurisdiction Levelالمستوى القطري (مستوى السلطات اإلشرافیة  

 Domestically Systemicلتحدید البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً  
Important Banks (D-SIBs) . 
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یة وتعزیز االستقرار المالي، كذلك وألغراض تسھیل تطبیق التعلیمات قام بنك الكویت  النظام
المركزي بتزوید البنوك المحلیة بمسودة التعلیمات من أجل دراسة األثر الكمي للتطبیق. في  

المالیة  األردن الخدمات  الصادرة عن مجلس  بالمعاییر  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك   تلتزم 
المتوافقة مع  اإلسالمیة،   البنوك  تطبیق  للتأكد من  المستمرة  بالمتابعة  المركزي  البنك  ویقوم 

المتعلقة باحتساب مكونات رأس المال، وإصدار تعلیمات   الشریعة لتعلیمات البنك المركزي
، ُعمانفي   ).IFSB) الصادر عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة ( 15وفق المعیار رقم (

ذلھا البنك المركزي وبتعاون البنوك المتوافقة مع الشریعة، فقد صارت  وبفضل الجھود التي یب 
 .IIIتلك البنوك متوافقة مع متطلبات مقررات بازل 

 
البنوك   العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة  البنوك  تُلزم  المخاطر،  قیاس  بمناھج  یتعلق  فیما 

تمان ومخاطر السوق، في حین  المتوافقة مع الشریعة بالمنھج المعیاري فیما یتعلق بمخاطر االئ 
تتراوح بین المنھج المعیاري ومنھج المؤشر األساسي فیما یتعلق بقیاس مخاطر التشغیل، حیث  

المنھج المعیاري، وبقیة   المغرب والكویت والسودان وسوریة، والجزائر وُعمانتتبع كل من  
یار للبنوك المتوافقة  الخ  السعوديالدول منھج المؤشر األساسي، في حین یتیح البنك المركزي  

 مع الشریعة االختیار بین المنھجین المعیاري واألساسي. 
 

 ) 4جدول رقم (
 طرق احتساب المخاطر األكثر اتباعاً من قبل البنوك المتوافقة مع الشریعة

 (مخاطر االئتمان والسوق والتشغیل)
 

 
البنوك المتوافقة مع الشریعة لمتطلبات  ). استبیان دراسة "تطبیق  2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 في الدول العربیة".  III بازل

 
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     Xاألردن 
   X     X     Xالبحرین 

   X     X     Xتونس 
   X   X  X الجزائر

   X     X   X Xالسعودیة 
     X     X   Xالسودان 
     X     X   Xسوریة 
   X     X     Xالعراق 

   X     X     Xفلسطین 
     X     X   Xالكویت 

   X     X     Xلیبیا 
   X     X     X مصر

     X     X   X المغرب
   X   X  X عمان
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األھمیة   )2( ذات  المؤسسات  مخاطر  لمواجھة  اإلضافي  المال  رأس  متطلب 
 D-SIB Quantitative and Qualitative Requirements)  النظامیة 

Framework) 
 

لصندوق النقد الدولي، تعرف المخاطر النظامیة على أنھا المخاطر  وفقاً 
الناجمة عن خلل في الخدمات المالیة ناتج عن فشل أحد أطراف أو مكونات  
النظام المالي والذي یمكن أن یكون لھ تأثیرات وتداعیات سلبیة مھمة على 

النظامیة أحد  النظام المالي واالقتصادي العالمي. یعتبر الحد من المخاطر  
التشریعات   لتطویر  الدولیة  الجھود  إطار  في  والرئیسة  المھمة  المحاور 
والمصرفي  المالي  النظام  سالمة  وتعزیز  والمصرفیة،  المالیة  الرقابیة 
العالمي، من خالل تقلیل المخاطر الناتجة عن وجود بنوك ومؤسسات مالیة 

العالمي   المالي  النظام  على  تفشل  أن  من   Globally Systemic)أكبر 
Important Banks (G-SIBs)    أو(Too Big to fail financial institutions) . 

 
مجلس  أدت ھذه الجھود إلى قیام لجنة بازل للرقابة المصرفیة بالتعاون مع  

االستقرار المالي لصیاغة إطار رقابي یعزز من قدرة البنوك ذات األھمیة  
الصدمات المالیة واالقتصادیة، وذلك من  النظامیة العالمیة على مواجھة  

 خالل: 
 
   على النظامیة  األھمیة  ذات  المؤسسات  لتحدید  دولیة  منھجیة  تبني 

 المستوى العالمي. 
   اقتراح المبادئ الرقابیة الكفیلة بالتقلیل من المخاطر النظامیة واآلثار

الرقابیة  السلبیة   المتطلبات  ھذه  وإدراج  الفشل  ذلك  الناتجة عن 
 . IIIة بازل باتفاقی

   على النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  لتحدید  العالمیة  المنھجیة  تطبیق 
)  Jurisdiction Levelالمستوى القطري (مستوى السلطات اإلشرافیة  

 Domestically Systemicلتحدید البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً  
Important Banks (D-SIBs) . 
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 ) 5جدول رقم (
 تطبیق متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة مخاطر البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة 
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 الكمیة

تم اصدارھا بموجب تعلیمات التعامل   - 2017 ) 4(
مع البنوك ذات األھمیة النظامیة رقم 

 . 6/2017/ 12) تاریخ 2/2017(
المتطلبات  

 النوعیة
)4 ( 2017  

المتطلبات   السعودیة 
 الكمیة

)4 ( 2016  

المتطلبات  
 النوعیة

)4 ( 2016  

المتطلبات   المغرب 
 الكمیة

إعداد ع - 2020 ) 2( على  المركزي  البنك  مل 
مشروع إطار رقابي حول المتطلبات  

 الكمیة للبنوك ذات األھمیة النظامیة. 
المتطلبات  
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المغرب اإلطار   لبنك    التنظیمي 
المتعلق بشروط وكیفیات إعداد وتقدیم 
الداخلیة   األزمات  تسویة  مخططات 
من طرف البنوك خاصة منھا البنوك 

 ذات األھمیة النظامیة. 
المتطلبات   فلسطین 

 الكمیة
)  8تم تناولھا من خالل التعلیمات رقم ( - 2018 ) 4(

(2018لسنة   رقم  والتعلیمات   ،9  (
 .   2018لسنة 

المتطلبات  
 النوعیة

عام  - 2015  (إطار  داخلي  إطار  یتوفر 
النظامیة)   األھمیة  ذات  للمصارف 

یتم   بسلطةخاص   الفلسطینیة،  النقد 
النوعیة   المتطلبات  تحدید  علیھ  بناًء 

 للبنوك.
المتطلبات   قطر

 الكمیة
)4 ( 2018  

المتطلبات  
 النوعیة

)4 ( 2018  

المتطلبات   ُعمان 
 الكمیة

)4 ( 2015  

المتطلبات  
 النوعیة

)4 ( 2015  
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ھا منھجیة عملیة یمكن تطبیقھا بسھولة  تنبع أھمیة ھذه المنھجیة من كون
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 للرقابة المصرفیة في: 
 
 ).Sizeسسات المصرفیة ( حجم المؤ )1(
الدولة   )2( حدود  داخل  والمالیة  البنكیة  األنشطة  ارتباط 

 )Interconnectedness( . 
 ). Cross Jurisdictional Activityاألنشطة خارج حدود دولة المقر ( )3(
المصرفیة/   )4( المؤسسة  ھذه  تقدمھا  التي  للخدمات  بدائل  وجود  مدى 

المالي   للقطاع  األساسیة  البنیة  في  دورھا 
)Substitutability/Financial Institution Infrastructure .( 

 ). Complexityمدى تطور وتقدم أنشطة البنك ( )5(
 

تم تطبیق متطلب رأس المال اإلضافي للبنوك ذات األھمیة النظامیة وفق  
) في تسع دول عربیة وھي  2019- 2015خالل الفترة (  3متطلبات بازل  

األردن واإلمارات والبحرین والسعودیة وُعمان والكویت وفلسطین وقطر  
في  ومصر إلصداره  االستعداد  یجري  كما  ، 17والعراق  16السودان، 

 ).  5الجدول رقم ( موریتانیا وتطبیقھ في
  

 
 للمزید في ھذا اإلطار یمكن الرجوع إلى:  16

). "الرقابة على المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة: تجارب عربیة"، 2019المنعم (  ھبة عبد
 .110صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، رقم 

 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020صندوق النقد العربي (  17
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النظامیة   األھمیة  ذات  للمؤسسات  الرقابي  اإلطار  تطبیق  نتائج  أشارت 
محلیاً في الدول العربیة إلى أن عدد البنوك ذات األھمیة النظامیة في الدول 

ً بنكاً ذو أھمیة نظامیة محلی   42قامت باستیفاء االستبیان بلغ  العربیة التي   ، ا
ترا بین  حیث  ما  عددھا  واحداً  وح  . األردنفي  بنوك    8و  ُعمانفي  بنكاً 

لمواجھة ھذه المخاطر فرضت المصارف المركزیة العربیة على البنوك  
ذات األھمیة النظامیة متطلب إضافي لرأس المال لموجھة مخاطر البنوك  

في المائة بحسب متطلبات    2.5إلى    0ذات األھمیة النظامیة تتراوح ما بین  
 . 3بازل 

 
في الدول العربیة،  شیوعاً  جوانب األھمیة النظامیة األكثر  حیث  من  أما 
فیتمثل أھمھا في حجم المؤسسات المصرفیة بما یعكس تركز ھیكل القطاع  

االستبدال (مدى وجود بدائل  المصرفي في عدد من الدول العربیة، یلیھ  
یقدمھا البنك) الثانیة،    للخدمات التي  یلیھما مدى االرتباط ما  في المرتبة 

 المرتبة الثالثة والرابعة. بین البنوك، ومدى التعقید في 
 

 ) 3رقم ( شكل
 ) 2019عدد البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة في الدول العربیة (

 
). "الرقابة على المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة:  2019المصدر: ھبة عبد المنعم (

 . 110تجارب عربیة"، صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، رقم 
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المتطلبات   السودان 
 الكمیة

)2 ( 2021  

المتطلبات  
 النوعیة

)2 ( 2020  

المتطلبات   العراق 
 الكمیة

)1 (   

المتطلبات  
 النوعیة

)1 (   

المتطلبات   الكویت 
 الكمیة

)4 ( 2016  

المتطلبات  
 النوعیة

)4 ( 2016  

المتطلبات   مصر 
 الكمیة

یقوم علیھا  - 2019 ) 4( التي  المنھجیة  تم اصدار 
النظامیة  األھمیة  ذات  البنك  تحدید 

وقد تم   2017محلیاً للبنوك في مایو  
الرأسمالي  للمتطلب  فعلیاً  التطبیق 
ینایر  من  بدًء  البنوك  لھذه  اإلضافي 

قائمة 2019 تحدیث  یتم  ان  على   ،
وتحدیث  مراجعة  مع  سنویاً  البنوك 

 سنوات.  3المنھجیة بحد أقصى  
المتطلبات   موریتانیا 

 الكمیة
لم یتم  لكن البنوك   یلزم الذي تم وضع النص   2018 ) 3(

  المتطلب.قیاس  نظام بعد تحدید 
المتطلبات  

 النوعیة
)1 (   

 
 الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.  * 
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 تم إصدار مسودة إطار رقابي. )  2(
 تم إصدار إطار رقابي نھائي. ) 3(
 الرقابي النھائي. بدء تطبیق اإلطار  )  4(
 ال ینطبق  ) 5(

یُتوقع  السنة التي النھائي أو  اإلطار الرقابي  فیھا المسودة أو    تیشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشر (**) 
 ساري المفعول.  السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابيأو  فیھا نشرال

 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول ). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
 
 



37

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

37 
 

النظامیة   األھمیة  ذات  للمؤسسات  الرقابي  اإلطار  تطبیق  نتائج  أشارت 
محلیاً في الدول العربیة إلى أن عدد البنوك ذات األھمیة النظامیة في الدول 

ً بنكاً ذو أھمیة نظامیة محلی   42قامت باستیفاء االستبیان بلغ  العربیة التي   ، ا
ترا بین  حیث  ما  عددھا  واحداً  وح  . األردنفي  بنوك    8و  ُعمانفي  بنكاً 

لمواجھة ھذه المخاطر فرضت المصارف المركزیة العربیة على البنوك  
ذات األھمیة النظامیة متطلب إضافي لرأس المال لموجھة مخاطر البنوك  

في المائة بحسب متطلبات    2.5إلى    0ذات األھمیة النظامیة تتراوح ما بین  
 . 3بازل 

 
في الدول العربیة،  شیوعاً  جوانب األھمیة النظامیة األكثر  حیث  من  أما 
فیتمثل أھمھا في حجم المؤسسات المصرفیة بما یعكس تركز ھیكل القطاع  
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). "الرقابة على المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة:  2019المصدر: ھبة عبد المنعم (
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من تتبنى مؤسسة النقد الفلسطینیة مجموعة    فلسطینوفي  بشكل سنوي.  
بالمؤسسات ذات  الخاص  الرقابي  لتعزیز اإلطار  النوعیة  الرقابة  أدوات 
األھمیة النظامیة، ویفرض على البنوك ذات األھمیة النظامیة تبني آلیات  

یتعین على البنوك احترام مقتضیات اإلطار    المغربفي  إلدارة األزمات.  
خططات  التنظیمي لبنك المغرب المتعلق بشروط وكیفیات إعداد وتقدیم م

تسویة األزمات الداخلیة من طرف البنوك خاصة منھا البنوك ذات األھمیة  
 ). 6الجدول رقم ( النظامیة، 

 
 )6جدول رقم (

المتطلبات الرقابیة النوعیة لمتطلب رأس المال لمواجھة مخاطر البنوك ذات  
 األھمیة النظامیة

 
 اإلجراءات الرقابیة الدولة 

تعزیز   - األردن  من  محلیاً كجزء  المھمة  البنوك  مع  المركزي  البنك  تواصل 
إلى یعمد  المركزي  البنك  فإن  الرقابة علیھا  التحقق من مدى    وتعزیز 

فعالیة إطار الحاكمیة المؤسسیة للبنوك المھمة محلیاً وخاصة فیما یتعلق 
بتركیز مجالس إدارتھا على األمور االستراتیجیة ذات المستوى العالي  

 لتي یواجھھا البنك.والمخاطر الرئیسة ا
اعتماد خطط إنعاش وذلك للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد یتعرض   -

لھا وخاصة في األوقات الحرجة. عند إعداد خطط اإلنعاش یجب على  
البنك توضیح اإلجراءات الواجب عملھا في حال واجھ البنك أوضاع  

 حرجة وشدیدة الخطورة یمكن أن تھدد وجوده واستمراریتھ.  

محلیاً  - اإلمارات  النظامیة  األھمیة  ذات  المؤسسات  على  الرقابة  عملیات  تعزیز 
وتفصیالً، إضافة إلى تعزیز بحیث تكون عملیات   الرقابة أكثر تواتراً 

من   الرقابةعملیات   التفتیش  فرق  ودعم  اإلشرافیة  والرقابة  المكتبیة 
 . خالل فرق متخصصة للفریق العامل بالبنك

مصرف  ھمیة النظامیة بتقدیم خطط للتعافي للذات األالمصارف  إلزام   -
المركزي، وبحیث یتم تضمین عملیة مراقبة الجودة في عملیة اإلشراف  

 والفحص لضمان معقولیة التنفیذ.
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، لجأت بعض البنوك المركزیة العربیة إلى 19- في أعقاب جائحة كوفید 
تخفیف متطلب رأس المال لمواجھة مخاطر البنوك ذات األھمیة النظامیة  

 اإلمارات المحلیة لدعم قدرة القطاع المصرفي على توفیر االئتمان. ففي  
المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  مصرف  سمح  المثال،  سبیل  على 

من    2020ك التي تم تصنیفھا على أنھا ذات أھمیة نظامیة في عام  للبنو
في المائة من رأس المال الوقائي اإلضافي المقرر لھا كبنوك    100استخدام  

 ذات أھمیة نظامیة. 
 

إضافة إلى متطلبات رأس المال اإلضافیة التي تفرضھا البنوك المركزیة  
النظامیة محلیاً، فتھتم  ومؤسسات النقد العربیة على البنوك ذات األھمیة  

أیضاً المصارف المركزیة العربیة بفرض متطلبات رقابیة نوعیة على ھذه 
 البنوك. 

 
التحقق من فعالیة إطار الحاكمیة األردنففي   البنك المركزي إلى  ، یعمد 

خطط   باعتماد  ویلزمھا  محلیاً،  النظامیة  األھمیة  ذات  للبنوك  المؤسسیة 
كما تلجأ  إنعاش وذلك للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لھا،  

إلى تعزیز عملیات الرقابة على المؤسسات ذات األھمیة النظامیة    اإلمارات
مصرف  وبح  یُلزم  كما  تواتراً.  تكون أكثر  البنوك    البحرینیث  المركزي 

ذات األھمیة النظامیة المحلیة بعدد من المتطلبات الدقیقة فیما یتعلق بخطط 
یشمل   بما  على   24اإلنعاش  الالزم  للجوانب  مفصل  بشكل  تتطرق  بنداً 

وتسعى   الخطط.  ھذه  صیاغة  عند  مراعاتھا  ھذا   السعودیةالبنوك  في 
بتوضیح  اإلطا محلیاً  النظامیة  األھمیة  ذات  المصارف  مطالبة  إلى  ر 

رأس  كفایة  لمدى  الداخلي  التقییم  عملیات  سیاق  في  النظامیة  المخاطر 
المال، كما یجري العمل على إصدار تعلیمات رقابیة تلزم البنوك بتقدیم  
كافة التفاصیل الخاصة بخطط التعافي للسلطة اإلشرافیة. كما یُلزم البنك  

ركزي العُماني البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً بوضع خطط للتعافي الم
والتصفیة للتعامل مع األزمات االقتصادیة والمالیة، واعتماد ھذه الخطط  
تحدیثھا   مع  العُماني  المركزي  البنك  إلى  وتقدیمھا  إدارتھا،  مجالس  من 
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من تتبنى مؤسسة النقد الفلسطینیة مجموعة    فلسطینوفي  بشكل سنوي.  
بالمؤسسات ذات  الخاص  الرقابي  لتعزیز اإلطار  النوعیة  الرقابة  أدوات 
األھمیة النظامیة، ویفرض على البنوك ذات األھمیة النظامیة تبني آلیات  

یتعین على البنوك احترام مقتضیات اإلطار    المغربفي  إلدارة األزمات.  
خططات  التنظیمي لبنك المغرب المتعلق بشروط وكیفیات إعداد وتقدیم م

تسویة األزمات الداخلیة من طرف البنوك خاصة منھا البنوك ذات األھمیة  
 ). 6الجدول رقم ( النظامیة، 

 
 )6جدول رقم (

المتطلبات الرقابیة النوعیة لمتطلب رأس المال لمواجھة مخاطر البنوك ذات  
 األھمیة النظامیة

 
 اإلجراءات الرقابیة الدولة 

تعزیز   - األردن  من  محلیاً كجزء  المھمة  البنوك  مع  المركزي  البنك  تواصل 
إلى یعمد  المركزي  البنك  فإن  الرقابة علیھا  التحقق من مدى    وتعزیز 

فعالیة إطار الحاكمیة المؤسسیة للبنوك المھمة محلیاً وخاصة فیما یتعلق 
بتركیز مجالس إدارتھا على األمور االستراتیجیة ذات المستوى العالي  

 لتي یواجھھا البنك.والمخاطر الرئیسة ا
اعتماد خطط إنعاش وذلك للتعامل مع مختلف المخاطر التي قد یتعرض   -

لھا وخاصة في األوقات الحرجة. عند إعداد خطط اإلنعاش یجب على  
البنك توضیح اإلجراءات الواجب عملھا في حال واجھ البنك أوضاع  

 حرجة وشدیدة الخطورة یمكن أن تھدد وجوده واستمراریتھ.  

محلیاً  - اإلمارات  النظامیة  األھمیة  ذات  المؤسسات  على  الرقابة  عملیات  تعزیز 
وتفصیالً، إضافة إلى تعزیز بحیث تكون عملیات   الرقابة أكثر تواتراً 

من   الرقابةعملیات   التفتیش  فرق  ودعم  اإلشرافیة  والرقابة  المكتبیة 
 . خالل فرق متخصصة للفریق العامل بالبنك

مصرف  ھمیة النظامیة بتقدیم خطط للتعافي للذات األالمصارف  إلزام   -
المركزي، وبحیث یتم تضمین عملیة مراقبة الجودة في عملیة اإلشراف  

 والفحص لضمان معقولیة التنفیذ.
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وذلك للتخلص منھا أو على األقل احتواء آثارھا المحتملة، بحیث یتم 
سیاسة إلدارة األزمات بما یشمل خطط إنعاش معتمدة من  إعداد

 مجلس إدارة المصرف. 

لحجم   - مصر  االعتبار  في  االخذ  مع  البنوك  جمیع  إشرافیھ على  رقابة  ھناك 
 وأھمیة البنك (المخاطر النظامیة) في القطاع المصرفي. 

وتعطى  تخضع البنوك المحلیة ذات التأثیر النظامي إلى رقابة مكثفة   - الكویت 
 أولویة في التفتیش المیداني.

تقییم  - نظام  في  مختلفة  معاملة  النظامي  التأثیر  ذات  البنوك  تعامل 
، حیث یؤخذ باالعتبار حجم المصدة  CAMEL BCOMالمخاطر  

 اإلضافیة المطلوبة منھم.

تطبیق   - السودان  عند  محلیاً  النظامیة  األھمیة  ذات  المصارف  مطالبة  سیتم 
) من  Recovery Planاالستعادة واالنعاش (المتطلب بوضع خطط  

 أجل تسھیل التعامل مع مختلف المخاطر. 

لمقتضیات القانون البنكي، أصدر بنك المغرب تعلیمات رقابیة   - المغرب  تطبیقاً 
تنظم إعداد مخططات تسویة األزمات الداخلیة من طرف البنوك ذات  

حا في  العمل  إلى  المخططات  ھذه  تھدف  النظامیة.  تخلف  األھمیة  لة 
افتراضیة عن األداء على وصف الحلول التي تعتزم ھذه البنوك تفعیلھا  
المالي  النظام  على  ذلك  أثر  من  بالحد  یسمح  بشكل  لتسویة وضعیتھا 
ولدافعي   للدولة  بالنسبة  إضافیة  تكالیف  ذلك  عن  ینتج  أن  ودون 

 . الضرائب

المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة: تجارب  ). "الرقابة على  2019المصدر: ھبة عبد المنعم (
صندوق النقد العربي ، و110عربیة"، صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة.، رقم  

 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020(
 

العامة في تطبیق  واجھت البنوك المركزیة العربیة مجموعة من التحدیات  
یُشار إلى ،  األردن  المتطلب یتعلق أغلبھا بتطبیق المتطلبات النوعیة، ففي

أن البنوك األردنیة تتمتع بنسب كفایة رأسمال عالیة، حیث إن البنوك التي  
تم تحدیدھا كبنوك ذات أھمیة نظامیة قادرة وفق نسبة كفایة رأس المال  

ال االضافیة، بالتالي لم یكن ھنالك الحالیة على االلتزام بمتطلبات رأس الم
أي تحدیات عند تطبیق متطلب رأس المال اإلضافي. بخصوص المتطلبات  
النوعیة، كان ھناك بعض التحدیات المتعلقة بالسعي نحو استخدام منھجیات  
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 البحرین 
 

عدد من المؤشرات النوعیة لفرض  مصرف البحرین المركزي    یتبني -
یشمل بما  وذلك  النوعیة  الرقابة  انكماش    متطلبات   / األعمال  توسع 

 عملیات االندماج والشراء المتوقعة. ، المتوقع
یلزم مصرف البحرین المركزي البنوك بعدد من المتطلبات الدقیقة فیما  -

بنداً تتطرق بشكل مفصل للجوانب    24یتعلق بخطط اإلنعاش بما یشمل  
الالزم على البنوك مراعاتھا عند صیاغة ھذه الخطط ومن بینھا على 

المثال تكون  سبیل  النظامیة    أن  األھمیة  ذات  للبنوك  اإلنعاش  خطط 
محددة لظروفھا التي تعكس الطبیعة والتعقید والترابط ومستوى قابلیة  

 االستبدال وحجم البنك المعني.

محلیاً   - السعودیة  النظامیة  األھمیة  ذات  المصارف  مطالبة  خالل  من  التركیز 
 internal capital adequacy  وثائق بتوضیح المخاطر النظامیة في  

assessment process (ICAAP) and the internal 
liquidity adequacy assessment process (ILAAP).  . 

إصدار قانون سیتم بموجبھ طلب تفاصیل خطط التعافي من البنوك ذات   -
 األھمیة النظامیة. 

لیس ھناك قیود إضافیة مباشرة على مستوى المخاطر من حیث نوعیة   - ُعمان 
االستثمارات، أو نسبة السیولة، أو التعرض للعمالت األجنبیة، بخالف  

في المائة من    1ما یتطلبھ االلتزام بمتطلبات رأس المال اإلضافیة بنسبة  
 األصول المرجحة بالمخاطر. 

خطط   - بوضع  السلطنة  في  محلیاً  النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  تلتزم 
اال األزمات  مع  للتعامل  والتصفیة  واعتماد للتعافي  والمالیة،  قتصادیة 

ھذه الخطط من مجالس إدارتھا، وتقدیمھا إلى البنك المركزي العُماني  
 مع تحدیثھا بشكل سنوي.

النقد   - فلسطین  مؤسسة  النوعیة  الفلسطینیة  تتبنى  الرقابة  أدوات  من  مجموعة 
لتعزیز اإلطار الرقابي الخاص بالمؤسسات ذات األھمیة النظامیة وذلك  

یشمل المحفظةا  بما  تحمل  فحص  وختبارات  المبكر،  اإلنذار  ، نظام 
األزماتو إدارة  وآلیات  المصاعب،  معالجة  القدرة  وضمان  ،  تخطیط 

 على تحمل المخاطر. 
یفرض على البنوك ذات األھمیة النظامیة تبني آلیات إلدارة األزمات،  -

بحیث یجب أن یتوفر لدى المصرف ذو األھمیة النظامیة نظام إلدارة  
األزمات للتعامل مع المخاطر المحددة من خالل نظام اإلنذار المبكر 
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وذلك للتخلص منھا أو على األقل احتواء آثارھا المحتملة، بحیث یتم 
سیاسة إلدارة األزمات بما یشمل خطط إنعاش معتمدة من  إعداد

 مجلس إدارة المصرف. 

لحجم   - مصر  االعتبار  في  االخذ  مع  البنوك  جمیع  إشرافیھ على  رقابة  ھناك 
 وأھمیة البنك (المخاطر النظامیة) في القطاع المصرفي. 

وتعطى  تخضع البنوك المحلیة ذات التأثیر النظامي إلى رقابة مكثفة   - الكویت 
 أولویة في التفتیش المیداني.

تقییم  - نظام  في  مختلفة  معاملة  النظامي  التأثیر  ذات  البنوك  تعامل 
، حیث یؤخذ باالعتبار حجم المصدة  CAMEL BCOMالمخاطر  

 اإلضافیة المطلوبة منھم.

تطبیق   - السودان  عند  محلیاً  النظامیة  األھمیة  ذات  المصارف  مطالبة  سیتم 
) من  Recovery Planاالستعادة واالنعاش (المتطلب بوضع خطط  

 أجل تسھیل التعامل مع مختلف المخاطر. 

لمقتضیات القانون البنكي، أصدر بنك المغرب تعلیمات رقابیة   - المغرب  تطبیقاً 
تنظم إعداد مخططات تسویة األزمات الداخلیة من طرف البنوك ذات  

حا في  العمل  إلى  المخططات  ھذه  تھدف  النظامیة.  تخلف  األھمیة  لة 
افتراضیة عن األداء على وصف الحلول التي تعتزم ھذه البنوك تفعیلھا  
المالي  النظام  على  ذلك  أثر  من  بالحد  یسمح  بشكل  لتسویة وضعیتھا 
ولدافعي   للدولة  بالنسبة  إضافیة  تكالیف  ذلك  عن  ینتج  أن  ودون 

 . الضرائب

المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة: تجارب  ). "الرقابة على  2019المصدر: ھبة عبد المنعم (
صندوق النقد العربي ، و110عربیة"، صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة.، رقم  

 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020(
 

العامة في تطبیق  واجھت البنوك المركزیة العربیة مجموعة من التحدیات  
یُشار إلى ،  األردن  المتطلب یتعلق أغلبھا بتطبیق المتطلبات النوعیة، ففي

أن البنوك األردنیة تتمتع بنسب كفایة رأسمال عالیة، حیث إن البنوك التي  
تم تحدیدھا كبنوك ذات أھمیة نظامیة قادرة وفق نسبة كفایة رأس المال  

ال االضافیة، بالتالي لم یكن ھنالك الحالیة على االلتزام بمتطلبات رأس الم
أي تحدیات عند تطبیق متطلب رأس المال اإلضافي. بخصوص المتطلبات  
النوعیة، كان ھناك بعض التحدیات المتعلقة بالسعي نحو استخدام منھجیات  
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ذات لفلسطینبالنسبة   العوامل  اختیار  العامة  التحدیات  بین  من  كان   ،
العالقة األكبر في احتساب المؤشر، حیث إنھ خالل تطویر منھجیة تطبیق  

مطبقة بشكل كامل.   3لم تكن متطلبات بازل    2015ھذا المتطلب في عام  
ودراسة   بمناقشة  الفلسطینیة  النقد  مؤسسة  قامت  األمر،  ھذا  لمعالجة 

المختلفة   العام المؤشرات  اإلطار  كون  أنسبھا،  الختیار  العالقة  ذات 
العوامل   استخدام  الرقابیة  للسلطات  أتاح  بازل  لجنة  قبل  من  المطروح 
تقبل  كذلك  التحدیات  بین  من  كان  كما  مناسبة.  تراھا  التي  (المؤشرات) 
النقد  مؤسسة  قامت  ذلك  على  وللتغلب  المال.  رأس  في  للزیادة  البنوك 

مستمر مع اإلدارات العلیا للمصارف وإعداد جدول الفلسطینیة بالتواصل ال
زمني للتدرج في تنفیذ المتطلب، إضافة إلى تطبیق منھجیة الرقابة المبنیة  

، تخضع البنوك المحلیة ذات التأثیر النظامي  الكویتعلى المخاطر. في  
تعامل البنوك ذات ، وإلى رقابة مكثفة وتعطى أولویة في التفتیش المیداني

ال معاملــنظامالتأثیر  مختلفــي  نظــة  في  تقییــة  المخاطـــام  ر ـــم 
)CAMEL BCOM(  اإلضافیة المصدة  حجم  باالعتبار  یؤخذ  حیث   ،

 المطلوبة منھم. 
 

الفعلي للمنھجیة كیفیة احتساب  مصرفي   ، كان من بین تحدیات التطبیق 
المتطلب وترجمتھ في صورة متطلبات إضافیة رقابیة لرأس المال تفرض 
تم   التحدي،  ھذا  على  للتغلب  محلیاً.   النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  على 
إعطاء البنوك مھلة لالستعداد قبل التطبیق اإللزامي لھذا المتطلب حیث تم  

البنوك في مایو  إ تلك  تحدید  تقوم علیھا  التي  المنھجیة  مع    2017صدار 
. كما واجھ  2019توضیح أن تطبیق المتطلب اإلضافي یتم بدًء من ینایر  

البنك تحدیات تتعلق باختیار المؤشرات التي یتم على أساسھا تحدید البنوك  
بدراسة   الرقابیة  السلطة  تقوم  الصدد،  ھذا  المحلیة. في  من النظامیة  كالَ 

الدول  بعض  أصدرتھا  التي  وتلك  بازل  عن  صدرت  التي  المؤشرات 
یتوافق مع  بما  منھا  الممارسات واالختیار  أفضل  إلى  للوصول  األخرى 

، تمثلت أبرز التحدیات في كیفیة المغربالقطاع المصرفي المصري. في  
االقتصاد  وتمویل  السوق  على  المتطلب  لھذا  المحتمل  التأثیر  من  الحد 
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وطبیعة   البنك  مع حجم  تتناسب  الرئیسة  المخاطر  لقیاس  متقدمة  وطرق 
 ) شاملة. Recovery Planط إنعاش (عملیاتھ ومستوى تعقیدھا، وإعداد خط

البنوك   مع  باستمرار  األردني  المركزي  البنك  یعمل  الصدد،  ھذا  في 
وتقویة إدارات  تعزیز  على  محلیاً  ذات األھمیة النظامیة  وخاصة البنوك 
المخاطر لدیھا من خالل تطبیق المعاییر الدولیة والممارسات الفضلى في  

ردن تقدماً ملموساً في ھذا المجال.  ھذا المجال وقد أحرزت البنوك في األ
بخصوص خطط اإلنعاش، فقد تضمنت التعلیمات وصفاً مفصالً لما یجب 

 أن تحتویھ الخطة كحد أدنى. 
 

إلى    ،اإلماراتفي   المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  مصرف  سعى 
المناقشات الداخلیة لھذا األمر  التغلب على ذلك من خالل الحرص على  

البنوك،  إدارات  مجالس  مع  المتطلب  ھذا  بصدد  المتخذة  وللقرارات 
، لم  البحرینوإعطاء البنوك فترة انتقالیة للتمكن من الوفاء بالمتطلب. في  

ع تحدیات  ھناك  المصرفي  تكن  القطاع  استقبل  حیث  التطبیق  لى صعید 
 المتطلب وتم تطبیقھ بشكل جید.

 
الموارد  ُعمانفي   تعزیز  إلى  الحاجة  في  عام  بشكل  التحدیات  تمثلت   ،

الُمتاحة لدى الجھة الرقابیة لدعم عملیة الرقابة واإلشراف على البنوك ذات 
وتعظیم   التحدي  ھذا  لمواجھة  محلیاً.  النظامیة  استخدام األھمیة  كفاءة 

یتسم   –الموارد المتاحة، قرر البنك المركزي العماني تحدید بنك واحد فقط  
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 بارتفاع نسبي في أھمیتھا النظامیة محلیاً. 
 



43

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

43 
 

ذات لفلسطینبالنسبة   العوامل  اختیار  العامة  التحدیات  بین  من  كان   ،
العالقة األكبر في احتساب المؤشر، حیث إنھ خالل تطویر منھجیة تطبیق  

مطبقة بشكل كامل.   3لم تكن متطلبات بازل    2015ھذا المتطلب في عام  
ودراسة   بمناقشة  الفلسطینیة  النقد  مؤسسة  قامت  األمر،  ھذا  لمعالجة 

المختلفة   العام المؤشرات  اإلطار  كون  أنسبھا،  الختیار  العالقة  ذات 
العوامل   استخدام  الرقابیة  للسلطات  أتاح  بازل  لجنة  قبل  من  المطروح 
تقبل  كذلك  التحدیات  بین  من  كان  كما  مناسبة.  تراھا  التي  (المؤشرات) 
النقد  مؤسسة  قامت  ذلك  على  وللتغلب  المال.  رأس  في  للزیادة  البنوك 

مستمر مع اإلدارات العلیا للمصارف وإعداد جدول الفلسطینیة بالتواصل ال
زمني للتدرج في تنفیذ المتطلب، إضافة إلى تطبیق منھجیة الرقابة المبنیة  

، تخضع البنوك المحلیة ذات التأثیر النظامي  الكویتعلى المخاطر. في  
تعامل البنوك ذات ، وإلى رقابة مكثفة وتعطى أولویة في التفتیش المیداني

ال معاملــنظامالتأثیر  مختلفــي  نظــة  في  تقییــة  المخاطـــام  ر ـــم 
)CAMEL BCOM(  اإلضافیة المصدة  حجم  باالعتبار  یؤخذ  حیث   ،

 المطلوبة منھم. 
 

الفعلي للمنھجیة كیفیة احتساب  مصرفي   ، كان من بین تحدیات التطبیق 
المتطلب وترجمتھ في صورة متطلبات إضافیة رقابیة لرأس المال تفرض 
تم   التحدي،  ھذا  على  للتغلب  محلیاً.   النظامیة  األھمیة  ذات  البنوك  على 
إعطاء البنوك مھلة لالستعداد قبل التطبیق اإللزامي لھذا المتطلب حیث تم  

البنوك في مایو  إ تلك  تحدید  تقوم علیھا  التي  المنھجیة  مع    2017صدار 
. كما واجھ  2019توضیح أن تطبیق المتطلب اإلضافي یتم بدًء من ینایر  

البنك تحدیات تتعلق باختیار المؤشرات التي یتم على أساسھا تحدید البنوك  
بدراسة   الرقابیة  السلطة  تقوم  الصدد،  ھذا  المحلیة. في  من النظامیة  كالَ 

الدول  بعض  أصدرتھا  التي  وتلك  بازل  عن  صدرت  التي  المؤشرات 
یتوافق مع  بما  منھا  الممارسات واالختیار  أفضل  إلى  للوصول  األخرى 

، تمثلت أبرز التحدیات في كیفیة المغربالقطاع المصرفي المصري. في  
االقتصاد  وتمویل  السوق  على  المتطلب  لھذا  المحتمل  التأثیر  من  الحد 
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ھذا  قیمة  بتقلیل  المركزیة  المصارف  تقوم  المقابل  وفي  المال،  لرأس 
إلغائھ   او  االقتصادیة  ح )Release Buffer(المتطلب  الدورة  انعكاس  ال 

ووجود شح في الموارد المالیة لتمكین البنوك من استخدام ھذه األموال في  
 منح االئتمان. 

 
إذا لم یتم الوفاء بھذا المتطلب فیتعین على السلطات الرقابیة فرض قیود 
اتخاذ   یتم  النسبة.   بھذه  الوفاء  حین  إلى  األرباح  توزیع  عملیات  على 

ابیة استناداً إلى عدد من المؤشرات المتوافرة لدى السلطات  القرارات الرق
الناتج  إلى  الخاص  االئتمان  أھمھا مؤشر فجوة  ثبت   18الرقابیة من  الذي 

 قدرتھ على رصد دورات منح االئتمان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (100–  (Trend t)*  (Credit t / GDP t))مؤشر فجوة االئتمان=   18

 :یتم الحصول على القیمة التاریخیة المتوقعة لنسبة االئتمان الخاص إلى الناتج المحلي من خالل
العام مثل  Linear timeو Simple moving average األسالیب االحصائیة لتحلیل االتجاه 

trend analysis لتر (مرشح) ھودریك بریسكوت  او استخدام فHodrick Prescot    الذي یتمیز
 بكونھ یعطي أوزاناً أكبر للمشاھدات الحدیثة. 

 ھناك ثالث نطاقات محتملة للمتطلب على النحو التالي: 
 Private Credit t / GDP))متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدوریة = صفر % في حالة  

t)  *100) – (Trend t) < 2% 
% في حالة  2.5متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدوریة = قیمة أكبر من الصفر % وأقل من  

2% < ((Private Credit t / GDP t)  * 100) – (Trend t)   <10% 
 Private Credit t / GDP))% في حالة  2.5متطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدوریة =  

t)  * 100) – (Trend t) > 10% the Buffer add-on reaches its maximum. 
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في   خاصة  الخارج  في  البنوك  لھذه  التنافسیة  القدرة  على  التأثیر  وكذلك 
إفریقیا. تم التغلب على ھذا التحدي من خالل العمل على التطبیق التدریجي 

األھمیة النظامیة محلیاً، ومن خالل نھج لمتطلب رأس المال للبنوك ذات  
 یرتكز على التشاور مع مختلف الجھات المصرفیة.

 
 متطلب رأس المال اإلضافي لمواجھة التقلبات الدوریة  )3(
 

من   للعدید  العالم  مستوى  على  دولة  أي  في  االقتصادي  النشاط  یتعرض 
فاع  التقلبات االقتصادیة التي تتمثل في فترات رواج اقتصادي تتسم بارت

مستویات  في  وارتفاع  المشروعات  وتوسع  المحلي  الناتج  نمو  معدالت 
على   للحصول  الحاجة  تزاید  من  ذلك  یتطلبھ  وما  االستثماري،  االنفاق 
االقتصادي  النمو  معدالت  بتراجع  تتسم  كساد  فترات  یعقبھا  التمویل، 
وانخفاض مستویات االنفاق االستھالكي واالنفاق الخاص بالتالي تراجع  

ى المبیعات واالنفاق االستثماري، وعادة ما یصاحب ھذه الدورات  مستو 
 االقتصادیة دورات ائتمانیة موازیة.  

 
النظامیة   المخاطر  أھمیة معالجة  العالمیة األخیرة  المالیة  أبرزت األزمة 
تقلبات   الناتجة عن  السلبیة  للتداعیات  المالي  القطاع  الناتجة عن تعرض 
للرقابة   بازل  لجنة  قیام  ذلك  عن  نتج  االئتمان.  ومنح  األعمال  دورات 

حد من  المصرفیة بإعداد إطار رقابي للتعامل مع ھذه المخاطر یستھدف ال
االئتمان   ومنح  األعمال  دورات  تقلبات  عن  الناتجة  المخاطر 

)Countercyclical Capital Buffer(   بالمائة من   2.5-0تتراوح قیمتھ بین
وتم   المساھمین  حقوق  من  یتكون  وبحیث  بالمخاطر  المرجحة  األصول 

  .3تضمینھ في إطار متطلبات بازل 
 

لطات الرقابیة في أوقات الرواج یتعین على الس  ،وفق ھذا المتطلب الرقابي
االقتصادي وعند وجود مؤشرات تفید باتجاه البنوك إلى التوسع في منح  

بتكوین متطلب إضافي    ،االئتمان البنوك وبشكل تدریجي  بإلزام  تقوم  أن 
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في    الكویت وُعمانبدأ تطبیق ھذا المتطلب في الدول العربیة في كل من  
العربیة  2015و   2014عامي   المركزیة  البنوك  قیام عدد من  ذلك  تلي   ،

) حیث تم تطبیقھ في كل  2018-2016بتطبیق ھذا المتطلب خالل الفترة ( 
والمغرب. من   وقطر،  وفلسطین،  والسعودیة،  حالیاً    األردن،  ویجري 

حالیاً    مصرفیما تقوم    وموریتانیا،  تونسالعمل على تطبیق المتطلب في  
 سة مدى إمكانیة تطبیق ذلك المتطلب الرأسمالي. بدرا
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 ) 4شكل رقم (
 متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة التقلبات الدوریة 

 
 الدراسة. المصدر: من إعداد معدة 

 
یرتبط تطبیق مثل ھذا المتطلب اإلضافي لرأس المال العدید من المزایا  

 على صعید االقتصاد الكلي ومن أھمھا: 
 
   تجنیب السلطات الرقابیة التدخل لدعم بعض المؤسسات المالیة خشیة

دافعي  عادة  یتحملھا  التي  الكلفة  ھذه  المالي،  للتعثر  تعرضھا 
 الضرائب.

  لتمویل والموجھ  الممنوح  االئتمان  من  كاف  قدر  وجود  ضمان 
للصدمات،   االقتصاد  تعرض  أوقات  في  حتى  االقتصادیة  االنشطة 
یقلل من   وبالتالي ضمان وجود تمویل ألنشطة االقتصاد العیني بما 

 فترات الركود االقتصادي.  
 ج الحیلولة دون توسع القطاع المالي في منح االئتمان في أوقات الروا

القطاع   مستوى  على  المخاطر  تراكم  من  الحد  وبالتالي  االقتصادي 
 المالي.

  الحیلولة دون تكون فقاعات أسعار األصول وما ینتج عنھا من أزمات
 مالیة تؤثر على أنشطة القطاعین المالي والعیني على حد سواء.
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یعتبر البنك المركزي المسؤول بشكل رئیس عن اتخاذ القرارات المتعلقة 
قامت بالتطبیق الفعلي وكذلك في بالمتطلب في معظم الدول العربیة التي  

  المغرب الدول التي ھي بصدد التطبیق في المرحلة الحالیة، فیما یقوم بنك 
باتخاذ القرارات المتعلقة بتطبیق المتطلب في إطار لجنة التنسیق والرقابة  
على المخاطر النظامیة المعنیة بتحقیق االستقرار المالي (لجنة تشمل عدة  

 .)أطراف معنیة برقابة النظام المالي
 

تتراوح القیمة الحالیة للمتطلب في عدد كبیر من الدول العربیة التي قامت  
، بما یُفید  2018في المائة حتى عام    0.57صفر في المائة وبتطبیقھ بین  

بعدم وجود قناعات لدى السلطات الرقابیة تفید بتراكم المخاطر الناتجة عن  
اإلفراط في منح االئتمان بما یستدعي فرض قیمة غیر صفریة للمتطلب. 
ترى معظم المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أن قیمة المتطلب 

مة من وجھة نظرھا في حال غیاب وجود مخاطر نظامیة في حدود المالئ
. یُشار إلى أن ھناك جدل في  19سلطاتھا اإلشرافیة تساوي صفر في المائة 

التي    19-المرحلة الحالیة وفي ضوء التداعیات الناتجة عن جائحة كوفید 
لھذا  موجبة  بقیمة  البنوك  بإلزام  الرقابیة  السلطات  قناعة  من  عززت 

مفرط  المتطلب   نمو  بوجود  تفید  دالئل  وجود  عدم  فترات  خالل  حتى 
لمستویات منح االئتمان في ظل الدور اإلیجابي الذي لعبھ ھذا المتطلب في  

 تعزیز قدرة البنوك على منح االئتمان خالل فترة الجائحة.
 

، لجأت البنوك المركزیة العربیة إلى تخفیف  19-في أعقاب جائحة كوفید 
البن  التزام  التقلبات  مستویات  لمواجھة  اإلضافي  المال  بمتطلب رأس  وك 

تخفیف االلتزام بھذا المتطلب وتم تحدید مستواه  الدوریة، ففي المغرب تم  
 . عند صفر في المائة

 
بعض الدول ال تعتمد قیمة صفریة للمتطلب حال غیاب وجود مخاطر ناتجة عن اإلفراط في منح     19

بنسبة   المتطلب  بریطانیا  تفرض  المثال  فعلى سبیل  المرجحة   1االئتمان،  من األصول  المائة  في 
 المخاطر.بالمخاطر في حال غیاب وجود مثل ھذه 

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
 

 
 

48 
 

 ) 7جدول رقم (
 تطبیق متطلبات رأس المال اإلضافي لمواجھة التقلبات الدوریة

Countercyclical Capital Buffer CCyB 
 

الوضع   الدولة 
 (*) الراھن 

السنوات  
 (**) 

 المالحظات 

بموجب تعلیمات رأس المال التنظیمي تم اصدارھا   - 2016 ) 4( األردن 
 ). 67/2016رقم (

  - 2016 ) 4( السعودیة 
  -  ) 1( السودان 
  -  ) 1( سوریة 
  -  ) 5( العراق 
  - 2015 ) 4( ُعمان 

 .   2018) لسنة 1تم تناولھا في تعلیمات رقم ( - 2018 ) 4( فلسطین 
 من ضمن المعیار  - 2014 ) 4( الكویت 

مدى   -  ) 1( مصر  دراسة  حالیاً  ذلك  جارى  تطبیق  إمكانیة 
 المتطلب الرأسمالي في الوقت الراھن.

من قبل البنك المركزي مع األخذ    النسبةسیتم تحدید   - 2018 ) 3( موریتانیا 
مخاطر   وخاصة  الكلیة  المالیة  البیئة  االعتبار  في 

 نمو االئتمان المفرط.
اإلطار   - 2016 (4) المغرب  مقتضیات  احترام  البنوك  على  یتعین 

مؤسسات   التنظیمي لبنك المغرب بشأن رأس المال
 Circular n° 1/W/16 amendingاالئتمان (

and supplementing Circular n° 
14/G/2013 ( 

 * الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 تم إصدار مسودة إطار رقابي. )  2(
 تم إصدار إطار رقابي نھائي. ) 3(
 بدء تطبیق اإلطار الرقابي النھائي.  )  4(
 ینطبق ال  ) 5(

السنة التي  النھائي أو  اإلطار الرقابي  فیھا المسودة أو    ت یشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشر (**) 
في حالة ما إذا كانت  ساري المفعول.    السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابيأو    فیھا  نشرالیُتوقع  

ولكنھا ال تعرف السنة    ، ونالمكال تخطط لتنفیذ ھذا المكون أو تخطط لتنفیذ  شرافیة  السلطة اإل
 . یمكن كتابة (ال ینطبق) التي سیتم تنفیذھا فیھا

 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول ). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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یعتبر البنك المركزي المسؤول بشكل رئیس عن اتخاذ القرارات المتعلقة 
قامت بالتطبیق الفعلي وكذلك في بالمتطلب في معظم الدول العربیة التي  

  المغرب الدول التي ھي بصدد التطبیق في المرحلة الحالیة، فیما یقوم بنك 
باتخاذ القرارات المتعلقة بتطبیق المتطلب في إطار لجنة التنسیق والرقابة  
على المخاطر النظامیة المعنیة بتحقیق االستقرار المالي (لجنة تشمل عدة  

 .)أطراف معنیة برقابة النظام المالي
 

تتراوح القیمة الحالیة للمتطلب في عدد كبیر من الدول العربیة التي قامت  
، بما یُفید  2018في المائة حتى عام    0.57صفر في المائة وبتطبیقھ بین  

بعدم وجود قناعات لدى السلطات الرقابیة تفید بتراكم المخاطر الناتجة عن  
اإلفراط في منح االئتمان بما یستدعي فرض قیمة غیر صفریة للمتطلب. 
ترى معظم المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة أن قیمة المتطلب 

مة من وجھة نظرھا في حال غیاب وجود مخاطر نظامیة في حدود المالئ
. یُشار إلى أن ھناك جدل في  19سلطاتھا اإلشرافیة تساوي صفر في المائة 

التي    19-المرحلة الحالیة وفي ضوء التداعیات الناتجة عن جائحة كوفید 
لھذا  موجبة  بقیمة  البنوك  بإلزام  الرقابیة  السلطات  قناعة  من  عززت 

مفرط  المتطلب   نمو  بوجود  تفید  دالئل  وجود  عدم  فترات  خالل  حتى 
لمستویات منح االئتمان في ظل الدور اإلیجابي الذي لعبھ ھذا المتطلب في  

 تعزیز قدرة البنوك على منح االئتمان خالل فترة الجائحة.
 

، لجأت البنوك المركزیة العربیة إلى تخفیف  19-في أعقاب جائحة كوفید 
البن  التزام  التقلبات  مستویات  لمواجھة  اإلضافي  المال  بمتطلب رأس  وك 

تخفیف االلتزام بھذا المتطلب وتم تحدید مستواه  الدوریة، ففي المغرب تم  
 . عند صفر في المائة

 
بعض الدول ال تعتمد قیمة صفریة للمتطلب حال غیاب وجود مخاطر ناتجة عن اإلفراط في منح     19

بنسبة   المتطلب  بریطانیا  تفرض  المثال  فعلى سبیل  المرجحة   1االئتمان،  من األصول  المائة  في 
 المخاطر.بالمخاطر في حال غیاب وجود مثل ھذه 
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البلدان  بعض  في  الرقابیة  السلطات  عملت  التحدیات  ھذه  على  للتغلب 
) على التحدید الدقیق واألردن  المغربالمتطلب (العربیة التي قامت بتطبیق  

للمؤشرات المالئمة والقیام بدراسة مدى فاعلیة تلك الموصي بھا من قبل  
المخا لمستویات  كثب  وعن  الحثیثة  المتابعة  إلى  إضافة  بازل.  طر  لجنة 

النظامیة في القطاع المصرفي من خالل عدد من المؤشرات والدراسات  
بشكل   یتم  كذلك  الضغط.  واختبارات  آخر  الدوریة  مراجعة  دوري 

التطورات والتوصیات الصادرة عن المؤسسات الدولیة فیما یتعلق بتطبیق  
 المتطلب باإلضافة إلى الوقوف على تجارب الدول األخرى.

 
الت أبرز  وتتمثل  كون  ھذا  في  اإلشارة  سبق  كما  الفنیة  المنھجیة  حدیات 

الحالیة المقترحة من قبل لجنة بازل التي تقوم على احتساب فجوة االئتمان  
للناتج كمؤشر رئیسي التخاذ قرارات بشأن المتطلب قد ال تتناسب في كل 
األحوال مع مقتضیات األوضاع االئتمانیة واالقتصادیة في بعض الدول  

وفقاً   العربیة  العربیة  بالدول  یتعلق  فیما  والسیما  االقتصادیة  لھیاكلھا 
بعض  في  تقلبات  اإلجمالي  المحلي  ناتجھا  یشھد  قد  التي  للنفط  الُمصدرة 
السنوات تعكس بشكل كبیر التغیرات في األسعار العالمیة للنفط وھو ما قد  

 یؤثر على احتساب مؤشر فجوة االئتمان.  
 

الرتفاع الكبیر في مستوى فجوة االئتمان  فعلى سبیل المثال، قد ال یُعزى ا
الناتج   انخفاض  إلى  یُعزى  ما  بقدر  االئتمان  منح  في  اإلفراط  إلى  للناتج 
فإن   بالتالي  للنفط.  العالمیة  األسعار  تراجع  عن  الناتج  اإلجمالي  المحلي 
الحالیة التخاذ  الناتج بصورتھ  إلى  الخاص  االئتمان  اعتماد مؤشر فجوة 

المتطل بشأن  نتیجة  قرارات  قرارات رقابیة غیر صائبة  إلى  یؤدي  قد  ب 
الھیاكل االقتصادیة لھذه الدول ما لم یُعزز بعدد من المؤشرات اإلضافیة  
بتطبیق ھذا  قامت  التي  الرقابیة  السلطات  بالفعل  األخرى وھو ما تسعى 
المتطلب في البلدان العربیة الُمصدرة للنفط إلى العمل علیھ بحیث یتم التیقن  

ھو  من سالم كما  وذلك  المتطلب  إطالق  أو  بفرض  المتعلقة  القرارات  ة 
في   وُعمانالحال  وقطر،  كذلك  السعودیة،  إلى  .  الدول  ھذه  بعض  تتجھ 
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تتمثل أھم التحدیات التي تواجھ السلطات الرقابیة وفق التجارب العربیة  
التقلبات الدوریة  على صعید تطبیق متطلب رأس المال اإلضافي لمواجھة  

 : 20فیما یلي 
 
 تحدید الدقیق للمؤشرات المالئمة التي یمكن االعتماد علیھا لتحدید  ال

المفرط  النمو  ناتج عن  النظامیة  للمخاطر  تراكم  ھناك  كان  إذا  فیما 
 لالئتمان. 

   ال تعكس االتجاھات التاریخیة لمنح االئتمان التي یفترض االعتماد  قد
ان بشكل دقیق التطورات الراھنة ومستوى  علیھا لتحدید فجوة االئتم

 عمق القطاع المالي الحقیقي 
  المخاطر تزاید  بالضرورة  الممنوح  قد ال تعكس مستویات االئتمان 

بقدر ما تعكس وجود مصادر أخرى متاحة للتمویل من غیر القطاع  
  .المصرفي

   لیست ھناك معلومات واضحة حول قرارات السلطات الرقابیة فیما
بإطالق المتطلب السیما إذا لم تحدث المخاطر المتوقعة وانما یتعلق  

 تراجعت.
  اإلطار الحاكم یخلق نوع من التفاعل بین ھذا المتطلب وباقي أدوات

وسعر  والمالیة  النقدیة  السیاسات  وباقي  الكلیة  االحترازیة  السیاسة 
 الصرف وھو ما یفرض أخذ ھذه الجوانب بعین االعتبار. 

   الُمقترحة من قبل لجنة بازل التي تقوم على احتساب  المنھجیة الحالیة
فجوة االئتمان للناتج كمؤشر رئیسي التخاذ قرارات بشأن المتطلب 
االئتمانیة   األوضاع  مقتضیات  مع  األحوال  كل  في  تتناسب  ال  قد 

 والھیاكل االقتصادیة في بعض الدول العربیة.
 

 
). "الرقابة على المؤسسات المحلیة ذات األھمیة النظامیة: تجارب عربیة"، 2019ھبة عبد المنعم (   20

رقم   المصرفیة.،  للرقابة  العربیة  اللجنة  العربي،  النقد  و110صندوق  العربي  ،  النقد  صندوق 
 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020(
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المالیة، وھو ما یعزى إلى عدم اتباعھا لسیاسات منضبطة إلدارة السیولة. 
 بناء على ما سبق، اتضح أھمیة تبني معاییر دولیة للسیولة، حیث قامت 

لمخاطر  الحصیفة بتطویر ونشر مبادئ اإلدارة  2008لجنة بازل في عام  
 Sound Liquidity Risk Management(السیولة واإلشراف المصرفي  

and Supervision( . 
 

توفر ھذه المبادئ األطر االسترشادیة والمشورة الفنیة الالزمة فیما یتعلق  
الھدف البد وأن یتم تبنیھا على بمخاطر إدارة السیولة. وكي یتحقق ھذا  

مستوى   على  اإلشرافیة  والسلطات  المصرفیة  القطاعات  كامل  مستوى 
بھذه  المصارف  التزام  مستوى  كثب  عن  اللجنة  تتابع  ثم  ومن  العالم. 

 المتطلبات. 
 

ولتمكین السلطات الرقابیة من متابعة وتقییم مخاطر السیولة على مستوى  
القطاع المصرفي ككل طورت لجنة   الوحدات المصرفیة أو على مستوى

عام   "مصفوفة    2009بازل  بــ  یُعرف  السیولة  رصد  ما  مخاطر 
"Liquidity Risk Monitoring Metrics "  ، وبحیث توفر ھذه المصفوفة

للسلطات الرقابیة الحد األدنى من المؤشرات التي یتعین رصدھا ومراقبتھا  
وبھدف استكمال بشكل مستمر لضمان اإلدارة السلیمة لمخاطر السیولة.  

األطر الرقابیة إلدارة مخاطر السیولة تم استحداث متطلبین كمیین لدعم  
السیولة في الجھاز المصرفي في األجل السیولة یمثالن الحدود الدنیا لتوفر  

 القصیر والمتوسط. 
 

 Liquidity Coverage Ratioیتمثل المتطلب األول في نسبة تغطیة السیولة  
(LCR)  21    للسیولة أدنى  بحد  المصارف  احتفاظ  ضمان  یستھدف  الذي 

 
توضح نسبة تغطیة السیولة مدى كفایة  : Liquidity Coverage Ratioنسبة تغطیة السیولة     21

األصول السائلة عالیة الجودة غیر المرھونة لدى البنك لمقابلة احتیاجات السیولة في األجل القصیر 
 . ضاغطةیوم) في ظل سیناریو لظروف  30(على مدى 

صافي التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة    /الجودة  األصول السائلة عالیةنسبة تغطیة السیولة =  
 % 100  ≥یوماً  30خالل 

األصول السائلة عالیة الجودة تتمثل في النقدیة واألصول التي یمكن تحویلھا الى نقدیة بقیمھ ال تقل  
ً یوم 30عن قیمتھا السوقیة لمقابلة متطلبات السیولة خالل   .ا
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احتساب مؤشر فجوة االئتمان إلى الناتج غیر النفطي بھدف التغلب على 
 اإلشكالیة السابق اإلشارة إلیھا.

 
ل المصارف للزیادة تحدیات تتعلق بتقب  فلسطینواجھت  إضافة إلى ذلك  

السیاسیة   التقلبات  على  عالوة  العالقة،  ذات  المال  رأس  متطلبات  في 
وللتغلب على ھذه   المتطلب.  بناء  فترة  المفاجئة حتى خالل  واالقتصادیة 
مع  المستمر  التواصل  إلى  الفلسطینیة  النقد  مؤسسة  عمدت  التحدیات 

المفاھیم   لتعزیز  للمصارف  العلیا  بأاإلدارات  ھذا  المتعلقة  بناء  ھمیة 
المتطلب، إضافة إلى التطبیق التدریجي ومنح المھل الكافیة لبناء المتطلب 

المصد. ھذا  من  األساسي  والھدف  المعاییر  مع  یتوافق  تواجھ  بما  كذلك 
تأثیر أدوات  یتعلق بدراسة  البنوك المركزیة العربیة تحدیات فیما  بعض 
الُمعاكس  المال  رأس  متطلب  األخص  وعلى  الكلیة  االحترازیة  السیاسة 

المالي   القطاع  على  الدوریة  (للتقلبات  ھذه ).  المغربوالحقیقي  لمواجھة 
ن صندوق النقد  التحدیات، یسعى بنك المغرب إلى التعاون مع بعثة فنیة م

الدولي لتقدیم المعونة الفنیة للبنك من أجل تطویر نموذج احترازي لدراسة  
 تأثیر أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة على القطاعین المالي والحقیقي.  

 
 إطار السیولة )4(
 

إلى تعزیز متطلبات رأس المال، إال أن ذلك   2رغم اتجاه إصالحات بازل  
فر السیولة الكافیة في النظام المصرفي، ال سیما  ال یعتبر كافیاً لضمان تو

، وھو  2011في ظل عدم وجود إطار عالمي لمتطلبات السیولة حتى عام  
ما استلزم وجود أدوات رقابیة (متطلبین رقابیین إلدارة مخاطر السیولة)  
مستوى  على  السیولة  تعزیز  إلى  یھدفان  األھمیة  من  القدر  نفس  على 

 ألجلین القصیر والمتوسط. القطاعات المصرفیة في ا 
 

تنبع أھمیة ھذه المتطلبات على ضوء تعرض بعض المصارف لصعوبات  
العالمیة رغم احتفاظھا بمستویات جیدة من المالءة  المالیة  خالل األزمة 
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المالیة، وھو ما یعزى إلى عدم اتباعھا لسیاسات منضبطة إلدارة السیولة. 
 بناء على ما سبق، اتضح أھمیة تبني معاییر دولیة للسیولة، حیث قامت 

لمخاطر  الحصیفة بتطویر ونشر مبادئ اإلدارة  2008لجنة بازل في عام  
 Sound Liquidity Risk Management(السیولة واإلشراف المصرفي  

and Supervision( . 
 

توفر ھذه المبادئ األطر االسترشادیة والمشورة الفنیة الالزمة فیما یتعلق  
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بھذه  المصارف  التزام  مستوى  كثب  عن  اللجنة  تتابع  ثم  ومن  العالم. 

 المتطلبات. 
 

ولتمكین السلطات الرقابیة من متابعة وتقییم مخاطر السیولة على مستوى  
القطاع المصرفي ككل طورت لجنة   الوحدات المصرفیة أو على مستوى

عام   "مصفوفة    2009بازل  بــ  یُعرف  السیولة  رصد  ما  مخاطر 
"Liquidity Risk Monitoring Metrics "  ، وبحیث توفر ھذه المصفوفة
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األطر الرقابیة إلدارة مخاطر السیولة تم استحداث متطلبین كمیین لدعم  
السیولة في الجھاز المصرفي في األجل السیولة یمثالن الحدود الدنیا لتوفر  

 القصیر والمتوسط. 
 

 Liquidity Coverage Ratioیتمثل المتطلب األول في نسبة تغطیة السیولة  
(LCR)  21    للسیولة أدنى  بحد  المصارف  احتفاظ  ضمان  یستھدف  الذي 

 
توضح نسبة تغطیة السیولة مدى كفایة  : Liquidity Coverage Ratioنسبة تغطیة السیولة     21

األصول السائلة عالیة الجودة غیر المرھونة لدى البنك لمقابلة احتیاجات السیولة في األجل القصیر 
 . ضاغطةیوم) في ظل سیناریو لظروف  30(على مدى 

صافي التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة    /الجودة  األصول السائلة عالیةنسبة تغطیة السیولة =  
 % 100  ≥یوماً  30خالل 

األصول السائلة عالیة الجودة تتمثل في النقدیة واألصول التي یمكن تحویلھا الى نقدیة بقیمھ ال تقل  
ً یوم 30عن قیمتھا السوقیة لمقابلة متطلبات السیولة خالل   .ا
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 ) 5شكل رقم (
 3إطار متطلبات السیولة في سیاق بازل 

 
   المصدر: من إعداد معدة الدراسة.

 
یتعلق   تم تطبیق ھاتین    ،24بتطبیق نسب السیولة في الدول العربیة فیما 

) للوصول إلى نسبة  2017-2014النسبتین بشكل تدریجي خالل الفترة (
وفقاً إلطار بازل، باإلضافة إلى تطبیق متطلبات    2019في المائة في    100

نوعیة خاصة بإدارة مخاطر السیولة بشكل عام، یجب التزام البنوك بھا  
ونس، والسعودیة  اإلمارات، وت كحد أدنى في ثمان دول عربیة بما یشمل  

والمغرب ومصر،  والكویت،  والعراق،  اإلطار وُعمان  وضع  تم  فیما   .
في    السودان، وقامت  2018في عام    فلسطینالرقابي لھاتین النسبتین في 

عام    2019عام   في  السیولة  تغطیة  لنسبة  الرقابي  اإلطار  تطبیق  ببدء 
المستقر. ، في حین ال یتوفر بعد إطار رقابي لنسبة صافي التمویل  2019
المركزي األردنيكذلك   البنك  بإصدار مسودة إطار    2020في عام    قام 

رقابي نھائي لتطبیق نسبة تغطیة السیولة، فیما یجري العمل على إصدار 
مسودة تعلیمات رقابیة لتطبیق نسبة صافي التمویل المستقر، جدول رقم 

 ). 10)، و(9) و(8(
 

 
في الدول العربیة"،   IIIإدارة مخاطر السیولة وفق متطلبات بازل  ). "2018المنعم، (د. ھبة عبد    24

استبیان    ). "2020صندوق النقد العربي ( صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة، و
 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  حول
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المصرفیة في األجل القصیر یغطي صافي التدفقات الخارجة للمصارف  
(خالل فترة ثالثین یوماً). ویتمثل المتطلب الثاني في نسبة صافي التمویل  

والذي یستھدف ضمان   ،22Net Stable Funding Ratio (NSFR)المستقر  
وجود مصادر تمویل مستقرة لدى المصارف في األجل المتوسط لتمویل 

 ا المالیة (لمدة ال تقل عن سنة).  أنشطتھ
 

في    100بناء علیھ یجب أال تقل نسبة تغطیة السیولة في المصارف عن  
عام   من  بدایة  األزمات 2019المائة  أوقات  في  للمصارف  یسمح  فیما   ،

المالیة استخدام المخزون المتوافر لدیھا من األصول السائلة عالیة الجودة 
راف السلطات الرقابیة، وھو ما قد یعني  لتلبیة التزاماتھا وذلك تحت إش

انخفاض النسبة عن المستوى المقرر لھا في ھذه األوقات. كذلك قد تنخفض  
ھذه النسبة عن ھذا المستوى حال قیام الدولة بتنفیذ حزم من اإلصالحات  
المالي  القطاع  من  دعماً  تتطلب  قد  التي  والھیكلیة  االقتصادیة 

ا)23( والمصرفي وفق  ینبغي  كما  نسبة .  في  المتمثل  الثاني  الكمي  لمعیار 
صافي التمویل المستقر صمان وجود حد أدنى كافي من المصادر المالیة 
المستقرة لتمویل األصول داخل المیزانیة خالل عام كامل، وتوفر سیولة  
طارئة تساعد على تمویل بعض االلتزامات خارج المیزانیة، وبحیث یجب 

 في المائة. 100من األوقات عن أال تقل ھذه النسبة في أي وقت 
 
 
 

 
تقیس ھذه النسبة  :  Net Stable Funding Ratio (NFSR)نسبة صافي التمویل المستقر    22

قیمة مصادر األموال المتاحة طویلة اآلجل (أكثر من سنة) للبنك وفق سیناریو األحوال الضاغطة  
بالتوظیفات في األصول وكذا احتماالت وجود   سواًء نتیجة كساد أو أیة ظروف غیر مواتیة، مقارنةً 

 ات تمویلیة ناتجة عن االلتزامات خارج المیزانیة تتطلب تمویل مستقر متاح.مطالب
المالي وااللتزامات   البنك على ھیكلة مصادر األموال في مركزه  إلى مساعدة  النسبة  تھدف ھذه 

 %.  100العرضیة لدیھ. ویجب أن تزید نسبة صافي التمویل المستقر عن 
التمو قیمة   = المستقر  التمویل  المتاحنسبة صافي  المستقر  المستقر    /یل  التمویل  قیمة صافي 

 %100 ≥المطلوب 
(23)   Basel Committee for Banking Supervision (2013). “Basel III: Liquidity 

Coverage Ratio and Liquidity Risk  Monitoring Tools”, Bank for 
International Settlement, Jan. 
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 ) 10جدول رقم (
 تطبیق إطار السیولة في الدول العربیة

عناصر اإلطار   الدولة 
 الرقابي 

الوضع  
الحالي  

 (*) 

السنوات  
 (**) 

 المالحظات 

 تم إصدار إطار رقابي نھائي. 2020 ) 3( نسبة السیولة  األردن 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

مسودة   2020 ) 1( اعداد  على  العمل  جاري 
 تعلیمات.

  2015 ) 4( نسبة السیولة  اإلمارات 
نسبة صافي   

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2015  

  2019 ) 4( نسبة السیولة  البحرین 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2019  

  2015 ) 4( نسبة السیولة  السعودیة 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2015  

  2019 ) 4( نسبة السیولة  السودان 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)1 (   

  2017 ) 4( نسبة السیولة  العراق 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2017  

  2015 ) 4( نسبة السیولة  ُعمان 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2016  

تم تناولھا من خالل تعلیمات رقم   2018 ) 4( نسبة السیولة  فلسطین 
 .   2018) لسنة 4(

نسبة صافي  
التمویل 
 المستقر

تم تناولھا من خالل تعلیمات رقم   2018 ) 4(
 .   2018) لسنة 5(

  2014 ) 4( نسبة السیولة  الكویت 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

)4 ( 2015  

تدریجي   2016 ) 4( نسبة السیولة  مصر  بشكل  النسبة  تطبیق  تم 
للوصول الى نسبة   2016بدًء من 

في    100 المائة  وفقاً    2019في 
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 ) 8جدول رقم (
 السیولة في الدول العربیة تدرج تنفیذ نسبة تغطیة 

 
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 الدولة 
 % 100 % 100 % 100 -- -- -- األردن 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 -- السعودیة 
 % 100 % 100 % 100 -- -- -- السودان 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 80 العراق 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 80 ُعمان 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 -- فلسطین 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 الكویت 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 80 مصر 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 80 المغرب 

 
 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
 
 ) 9جدول رقم (

 التمویل المستقر في الدول العربیة تدرج نسبة صافي 
 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 الدولة 
 % 100 % 100 % 100 -- -- -- األردن 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 -- السعودیة 
 % 100 % 100 % 100 -- -- -- السودان 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 العراق 
 % 100 % 100 % 100 % 100 -- -- ُعمان 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 -- فلسطین 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 -- الكویت 

 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 مصر 
سوف یتم   -- -- المغرب 

تحدید  
النسبة بعد  

دراسة  
 قیاس األثر 

سوف یتم  
تحدید النسبة 
بعد دراسة  
 قیاس األثر 

سوف یتم  
تحدید  

النسبة بعد  
دراسة  

 قیاس األثر 

سوف یتم  
تحدید  

النسبة بعد  
دراسة  

 قیاس األثر 
 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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المستقر   التمویل  صافي  نسبة  أیضاً  فاقت  اإلطار،  نفس  في  البالد.  بھا 
البالغة مائة في المائة في الدول العربیة    3ت المقررة بإطار بازل  المستویا

حیث سجلت النسبة انحرافاً بسیطاً في عام    السودانالتي طبقتھا باستثناء  
 ). 6في المائة، الشكل رقم ( 97مستقرة عند مستوى   2019

 

 ) 6شكل رقم (
 ) 2019الدول العربیة (النسب الفعلیة لتغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر في 

 

  
) المالي  االستقرار  تقریر  استبیان  العربي،  النقد  صندوق  آفاق  2020المصدر:  تقریر  واستبیان   ،(

 االقتصاد العربي: اإلصدار الثالث عشر.

 
كوفید  جائحة  عن  الناتجة  التداعیات  السیولة    19-لمواجھة  ولتعزیز 

المصرفیة لجأت بعض المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة إلى 
. فعلى 2020تخفیف االلتزام بالمتطلبات الرقابیة لنسبتي السیولة في عام  

بخفض الحد األدنى لنسبتي تغطیة    بنك الكویت المركزيسبیل المثال، سمح  
 في المائة.  80إلى   100لسیولة، وصافي التمویل المستقر من  ا

 
أوضح التطبیق العملي لألطر الرقابیة الخاصة بالمتطلبات الكمیة للسیولة 
(نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر) وجود بعض التحدیات التي 
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إلطار بازل، باإلضافة إلى تطبیق  
بإدارة   خاصة  نوعیة  متطلبات 
یجب   عام  بشكل  السیولة  مخاطر 

 التزام البنوك بھا كحد أدنى. 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

لتقوم البنوك    2016تم التطبیق في   2016 ) 4(
 % كحد أدنى. 100بااللتزام بنسبة  

الرقابي   2020 ) 4( نسبة السیولة  موریتانیا  اإلطار  تطبیق  بدء 
عام  (LCR) النھائي  2019في 

 2020وسرى مفعولھ منذ بدایة 
نسبة صافي  

التمویل 
 المستقر

 إصدار مسودة إطار رقابي تم  2022 ) 3(

احترام  2013 (4) نسبة السیولة  المغرب  البنوك  على  یتعین 
االطار لبنك  مقتضیات  التنظیمي 

السیولة    المغرب نسبة  بشأن 
(Circular n° 15/G/2013) 

نسبة صافي  
التمویل 
 المستقر

بعد األخذ   تم التخطیط لھذا المعیار  
االعتبار المحلي    بعین  السیاق 

في   انخفاضاً  یشھد  الذي  للمغرب 
 نمو االئتمان في السنوات الماضیة 

 الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.  * 
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 تم إصدار مسودة إطار رقابي. )  2(
 تم إصدار إطار رقابي نھائي. ) 3(
 تطبیق اإلطار الرقابي النھائي. بدء  )  4(
 ال ینطبق  ) 5(

یشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشرت فیھا المسودة أو اإلطار الرقابي النھائي أو السنة التي یُتوقع   (**) 
النشر فیھا أو السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابي ساري المفعول. في حالة ما إذا كانت السلطة  

لتنفیذ ھذا المكون أو تخطط لتنفیذ المكون، ولكنھا ال تعرف السنة التي سیتم  اإلشرافیة ال تخطط  
 تنفیذھا فیھا یمكن كتابة (ال ینطبق). 

 
 تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة".  استبیان حول ). "2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 
التمویل   وصافي  السیولة  تغطیة  لنسبة  الفعلیة  المستویات  صعید  على 
المستقر، تجاوزت نسبة تغطیة السیولة النسبة المقررة وفق متطلبات بازل  

بین    3 ما  وتراوحت  المتطلب  ھذا  طبقت  التي  العربیة  الدول  معظم  في 
المائة و  827ونحو    لبنانفي    129.6 قیمة    1453في  المائة كأعلى  في 
من  مسجلة   كل  ولبنانفي  التوالي  مصر  ذلك  على  من  االستثناء  وكان   .

 الیمنانخفاض ھذه النسبة دون المستوى المقرر من قبل لجنة بازل في  
في المائة نتیجة األوضاع االستثنائیة التي تمر    72.4حیث بلغت النسبة  
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المستقر   التمویل  صافي  نسبة  أیضاً  فاقت  اإلطار،  نفس  في  البالد.  بھا 
البالغة مائة في المائة في الدول العربیة    3ت المقررة بإطار بازل  المستویا

حیث سجلت النسبة انحرافاً بسیطاً في عام    السودانالتي طبقتھا باستثناء  
 ). 6في المائة، الشكل رقم ( 97مستقرة عند مستوى   2019

 

 ) 6شكل رقم (
 ) 2019الدول العربیة (النسب الفعلیة لتغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر في 

 

  
) المالي  االستقرار  تقریر  استبیان  العربي،  النقد  صندوق  آفاق  2020المصدر:  تقریر  واستبیان   ،(

 االقتصاد العربي: اإلصدار الثالث عشر.

 
كوفید  جائحة  عن  الناتجة  التداعیات  السیولة    19-لمواجھة  ولتعزیز 

المصرفیة لجأت بعض المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة إلى 
. فعلى 2020تخفیف االلتزام بالمتطلبات الرقابیة لنسبتي السیولة في عام  

بخفض الحد األدنى لنسبتي تغطیة    بنك الكویت المركزيسبیل المثال، سمح  
 في المائة.  80إلى   100لسیولة، وصافي التمویل المستقر من  ا

 
أوضح التطبیق العملي لألطر الرقابیة الخاصة بالمتطلبات الكمیة للسیولة 
(نسبة تغطیة السیولة وصافي التمویل المستقر) وجود بعض التحدیات التي 
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  انخفاض نسبة صافي التمویل المستقر بالعمالت األجنبیة لدى بعض
بالعملة   الخاصة  بتلك  مقارنة  متفاوتة  زمنیة  فترات  في  المصارف 

 المحلیة. 
 الم إدارة  أنظمة  بقدرة  مرتبطة  بیانات  تحدیات  توفیر  على  علومات 

 تفصیلیة لبنود التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة. 
 

بناء على ما سبق، سعت المصارف المركزیة العربیة إلى تذلیل الصعوبات  
التي تواجھ المصارف على صعید تطبیق متطلبات السیولة من خالل العمل  
على توفیر أدوات إدارة سیولة لكافة البنوك المحلیة وذلك من أجل تعزیز  

لتط  الالزمة  الجھود  وبذل  السیولة  مخاطر  مواجھة  على  البنوك  ویر  قدرة 
أسواق النقد وأسواق رأس المال وزیادة مستویات عمق ونشاط ھذه األسواق  
وخفض مستویات التركز بھا بالتعاون مع السلطات اإلشرافیة األخرى ذات  

 العالقة. 
 

كذلك حرصت المصارف المركزیة العربیة على تشجیع المصارف على 
المصارف   تنویع مخزون األصول السائلة عالیة الجودة سواء على مستوى

أو على مستوى الوحدات التابعة لھا وبحیث ال یتم استعمال أي فائض في  
السیولة لدى أي من الوحدات التابعة للمصارف لتغطیة نقص السیولة لدى  

 أي من الوحدات التابعة األخرى. 
 

الصغیرة   والمنشآت  األفراد  ودائع  تقسیم  على صعوبات  التغلب  وبھدف 
ة على تصمیم نماذج موحدة لتقسیم ودائع  عملت بعض المصارف المركزی

االفراد والمنشآت الصغیرة التي لیس لھا تاریخ استحقاق الى ودائع مستقرة  
وودائع أقل استقراراً، كما أدرجت العدید من االیضاحات التفصیلیة للبنود  
المختلفة للنسب بالنماذج المراد استیفاءھا من قبل البنوك لتوحید المعالجة 

المصارف.على مستوى   المركزیة   كافة  المصارف  كما حرصت بعض 
تغطیة   نسبة  انخفاض  من  تعاني  التي  المصارف  تشجیع  على  العربیة 
بنسب  للوفاء  أموالھا  رؤوس  تعزیز  أو  الموجودات  تسییل  إلى  السیولة 
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تواجھ المصارف العربیة على صعید االلتزام بمتطلبات السیولة الصادرة  
 ن لجنة بازل من أھمھا:  ع
 
 كفــع األصـــدم  ومحدودیة  السائلـــایة  عالیـــول  الجـــة  ودة ــة 

)High Quality Liquid Asset - HQLA  وانخفاض مستویات تداول (
بعض ھذه األصول وتركزھا في األوراق المالیة الحكومیة في عدد  

 كبیر من الدول العربیة.  
  من كشرط  لالئتمان  الخارجي  التصنیف  باعتماد  ترتبط  تحدیات 

 شروط تأھیل األدوات المالیة ضمن مخزون األصول عالیة الجودة. 
   الودائع حسب طبیعتھا صعوبات تتعلق بقدرة المصارف على تصنیف

بودائع   یتعلق  فیما  سیما  ال  مستقرة،  غیر  أو  مستقرة  كانت  إذا  وما 
 االفراد والمنشآت الصغیرة التي لیس لھا تاریخ استحقاق.  

   ارتفاع األھمیة النسبیة للودائع غیر المستقرة ذات الطبیعة المؤسسیة
وض في بعض الدول العربیة، وارتفاع حجم القروض الُمصنفة (القر

قدرة  على  یؤثر  ما  وھو  المكشوف  على  والسحب  الموظفة)  غیر 
 المصارف على الوفاء بمتطلبات السیولة الكمیة.

   تطبیق متطلبات السیولة على صعید ُمجمع)Consolidated base(  ،
للقواعد المعمول  وفقاً  بتعریف الودائع المستقرة  سیما فیما یتعلق  ال 

األم البلد  أو  المضیف  البلد  في  الترجیح  بھا  معامالت  وتطبیق   ،
)Haircuts)و (Run-off rates  على مستوى المصرف األم أو بحسب (

 خصائص البلد المضیف.  
  صعوبة الحصول على تمویل لمدى زمني أطول بالعمالت المحلیة

والتمویل بالجملة، إضافة إلى تطویر أدوات إدارة النقد بما یتماشى 
 مع نسبة صافي التمویل المستقر. 

  بعض في  العاملة  االجنبیة  المصارف  اعتماد  عن  ناتجة  صعوبات 
 الدول العربیة على رؤوس أموال تشغیلیة.  
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  انخفاض نسبة صافي التمویل المستقر بالعمالت األجنبیة لدى بعض
بالعملة   الخاصة  بتلك  مقارنة  متفاوتة  زمنیة  فترات  في  المصارف 

 المحلیة. 
 الم إدارة  أنظمة  بقدرة  مرتبطة  بیانات  تحدیات  توفیر  على  علومات 

 تفصیلیة لبنود التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة. 
 

بناء على ما سبق، سعت المصارف المركزیة العربیة إلى تذلیل الصعوبات  
التي تواجھ المصارف على صعید تطبیق متطلبات السیولة من خالل العمل  
على توفیر أدوات إدارة سیولة لكافة البنوك المحلیة وذلك من أجل تعزیز  

لتط  الالزمة  الجھود  وبذل  السیولة  مخاطر  مواجھة  على  البنوك  ویر  قدرة 
أسواق النقد وأسواق رأس المال وزیادة مستویات عمق ونشاط ھذه األسواق  
وخفض مستویات التركز بھا بالتعاون مع السلطات اإلشرافیة األخرى ذات  

 العالقة. 
 

كذلك حرصت المصارف المركزیة العربیة على تشجیع المصارف على 
المصارف   تنویع مخزون األصول السائلة عالیة الجودة سواء على مستوى

أو على مستوى الوحدات التابعة لھا وبحیث ال یتم استعمال أي فائض في  
السیولة لدى أي من الوحدات التابعة للمصارف لتغطیة نقص السیولة لدى  

 أي من الوحدات التابعة األخرى. 
 

الصغیرة   والمنشآت  األفراد  ودائع  تقسیم  على صعوبات  التغلب  وبھدف 
ة على تصمیم نماذج موحدة لتقسیم ودائع  عملت بعض المصارف المركزی

االفراد والمنشآت الصغیرة التي لیس لھا تاریخ استحقاق الى ودائع مستقرة  
وودائع أقل استقراراً، كما أدرجت العدید من االیضاحات التفصیلیة للبنود  
المختلفة للنسب بالنماذج المراد استیفاءھا من قبل البنوك لتوحید المعالجة 

المصارف.على مستوى   المركزیة   كافة  المصارف  كما حرصت بعض 
تغطیة   نسبة  انخفاض  من  تعاني  التي  المصارف  تشجیع  على  العربیة 
بنسب  للوفاء  أموالھا  رؤوس  تعزیز  أو  الموجودات  تسییل  إلى  السیولة 
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المتوافقة مع الشریعة على تلبیة متطلبات تطبیق ھذه النسبة وبمعدالت تفوق الحد األدنى لھا 
 في المائة حتى في األوقات الضاغطة.  100وھي 

 
ولة المتوافقة مع ، یعمل البنك المركزي حالیاً على وضع األسس لطرح أدوات السی ُعمانوفي  

بھدف تجاوز التحدیات السابق  الشریعة بما یواكب مستجدات الوضع المصرفي في السلطنة. و
صدار صكوك السلم واإلجارة، في حین عمل  المركزي بإ  البحریناإلشارة إلیھا قام مصرف  

 بحة.  للبنوك المتوافقة مع الشریعة بصیغة المراعلى توفیر التسھیالت    السعودي  البنك المركزي
 

التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص. من ،  سوریةفي   البنك المركزي اآلن على وضع  یعمل 
جانب آخر، ونظراً ألھمیة وجود أسواق لألوراق المالیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة لتمكین 

بذلت البنوك    IIIمن الوفاء بنسب السیولة في إطار متطلبات بازل    المتوافقة مع الشریعة  البنوك
المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في عدد من الدول العربیة مجھودات لتطویر سوق األوراق  

واجھت بعض البنوك فیما یتعلق بنسبة صافي التمویل المستقر،  المالیة المتوافقة مع الشریعة.
تمثل أھمھا   البحرینا یتعلق بتطبیق نسبة التمویل المستقر. ففي  المركزیة العربیة تحدیات فیم

مالیة   بدائل  توفر  وعدم  استحقاق،  آجال  بدون  الودائع  المستقرة خاصة  الودائع  تصنیف  في 
. كما ظھرت  فلسطینتتوافق مع الشریعة اإلسالمیة بحسب بنود النسبة المختلفة المتضمنة في  

ة، تتمثل في تبویب بعض المراكز المالیة ببسط ومقام  بعض التحدیات في بدایة تطبیق النسب 
لمقررات بازل   أیة تحدیات في مصر،  مصرفي    IIIالنسبة وفقاً  ، فیما ال تواجھ البنوك حالیاً 

كذلك   المطلوب.  األدنى  الحد  تفوق  فعلیة  بنسب  البنوك  تحتفظ  في  حیث  البنوك  تواجھ  لم 
 تحدیات تتعلق بالوفاء بنسبة صافي التمویل المستقر.  السعودیة والكویت

 
لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بھذه النسبة عملت البنوك المركزیة على تذلیل  

، یتم مناقشة آلیة اصدار التعلیمات بین الجھة الرقابیة والقطاع  فلسطینالتحدیات القائمة. ففي  
جیة تُمكن القطاع المصرفي من التطبیق السلس لھذه التعلیمات.  المصرفي وفق آلیة تطبیق تدری 

كما تأخذ التعلیمات الصادرة بعین االعتبار خصوصیة وضع االقتصاد الفلسطیني. كما یعمل 
المركزي على تمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بنسبة صافي التمویل   الكویتبنك  

لت  البنوك  توجیھ  خالل  من  موائمة  المستقر  ضوء  في  لدیھا  المستقر  التمویل  مصادر  عزیز 
استحقاقات األصول داخل وخارج المیزانیة للحد من اعتماد البنوك في تمویل أصولھا على 
مدتھا   فترة زمنیة  البنوك  إعطاء  إلى  إضافة  المستقرة.  األجل غیر  قصیرة  التمویل  مصادر 

في المائة، وكامل    100ل المستقر البالغة  (سنتین) لتطبیق نسبة الحد األدنى لنسبة صافي التموی 
 التعلیمات، في ضوء تعلیمات لجنة بازل واسترشاداً بالتطبیقات العالمیة. 
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نظام   ضمن  أساسي  كعنصر  السیولة  مخاطر  اعتماد  تم  كما  السیولة، 
ت التي  البنوك  واخضاع  البنوك،  واشكالیات  تصنیف  صعوبات  من  شكو 

كفایة  مستوى  تحسین  نحو  ودفعھا  مكثفة  متابعة  إلى  السیولة  انحسار 
 األصول السائلة والودائع المستقرة. 

 
 ) 3إطار رقم (

 بعض التحدیات التي تواجھ البنوك المتوافقة مع الشریعة في تطبیق 
 ) 25( 3  السیولة وفق بازلإطار متطلبات 

 
نتائج االستبیان إلى انھ من بین  ، تشیر  IIIفي إطار بازل  متطلبات السیولة  فیما یتعلق بتطبیق  

الدول الخمسة عشر التي قامت باستیفاء االستبیان أصدرت البنوك المركزیة في خمس دول  
عربیة في كل من البحرین، والسعودیة، وفلسطین، وُعمان، والكویت اإلطار الرقابي لنسبة  
الدول   باقي  البنوك المركزیة في  فیما تعمل  التمویل المستقر،  تغطیة السیولة، ونسبة صافي 

من أوائل الدول العربیة    تونس والسعودیةتعتبر كل من    على استكمال إصدار ھذا اإلطار.
. سجلت نسبة تغطیة السیولة ارتفاعاً في عدد من الدول  2015التي طبقت ھذه النسبة في عام  

لتي بدأت بتنفیذ ھذا المتطلب خالل السنوات السابقة إلى ما یفوق النسبة المقررة وفق  العربیة ا
  والسعودیة في المائة)،    257(  فلسطینفي المائة كما ھو الحال في    100لجنة بازل البالغة  

 في المائة).  123(  تونسفي المائة)، و   198(
 

بخالف متطلبات رأس المال، تواجھ عدد من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة تحدیات 
أھمھا في عدم توفر أصول    تمثلی  IIIفیما یتعلق بالوفاء بمتطلب نسبة تغطیة السیولة وفق بازل  

عالیة الجودة متوافقة مع مبادئ الشریعة االسالمیة على غرار الصكوك خاصة منھا السیادیة 
طروحة من قبل الدولة وفق التعریف الوارد ضمن متطلبات بازل، وذلك كما ھو الحال في الم

من   وفلسطین كل  وسوریة،  والسعودیة،  وتونس،  البنك البحرین  یواجھ  لم  المقابل،  في   .
تحدیات فیما یتعلق بالوفاء بنسبة السیولة حیث فاقت النسبة الفعلیة لدیھا   المصريالمركزي  

نتیجة امتالكھا حجم كبیر من األصول السائلة عالیة الجودة. كما لم    الحد األدنى المطلوب، 
المركزي تحدیات فیما یتعلق بالوفاء بنسبة السیولة حیث قام بتوجیھ البنوك    الكویتیواجھ بنك  

قدرتھا   توافر  لتعزیز  ضمان  خالل  من  القصیر  المدى  على  السیولة  مخاطر  مواجھة  على 
مخزون كاٍف من األصول عالیة الجودة لدى البنوك لتلبیة احتیاجات السیولة التي قد تطرأ وفقاً  

ً   30لفرضیة ضغط لمدة   البنك على إعداد دراسة األثر الكمي لتطبیق نسبة    . یوما كما یعمل 
تائج الدراسة قدرة عالیة لدى البنوك الكویتیة ومن ضمنھا البنوك تغطیة السیولة، وقد أظھرت ن 

 
في الدول العربیة"،   III). ""إدارة مخاطر السیولة وفق متطلبات بازل  2018د. ھبة عبد المنعم، (  25

 .صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة
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المتوافقة مع الشریعة على تلبیة متطلبات تطبیق ھذه النسبة وبمعدالت تفوق الحد األدنى لھا 
 في المائة حتى في األوقات الضاغطة.  100وھي 

 
ولة المتوافقة مع ، یعمل البنك المركزي حالیاً على وضع األسس لطرح أدوات السی ُعمانوفي  

بھدف تجاوز التحدیات السابق  الشریعة بما یواكب مستجدات الوضع المصرفي في السلطنة. و
صدار صكوك السلم واإلجارة، في حین عمل  المركزي بإ  البحریناإلشارة إلیھا قام مصرف  

 بحة.  للبنوك المتوافقة مع الشریعة بصیغة المراعلى توفیر التسھیالت    السعودي  البنك المركزي
 

التعلیمات الالزمة بھذا الخصوص. من ،  سوریةفي   البنك المركزي اآلن على وضع  یعمل 
جانب آخر، ونظراً ألھمیة وجود أسواق لألوراق المالیة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة لتمكین 

بذلت البنوك    IIIمن الوفاء بنسب السیولة في إطار متطلبات بازل    المتوافقة مع الشریعة  البنوك
المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في عدد من الدول العربیة مجھودات لتطویر سوق األوراق  

واجھت بعض البنوك فیما یتعلق بنسبة صافي التمویل المستقر،  المالیة المتوافقة مع الشریعة.
تمثل أھمھا   البحرینا یتعلق بتطبیق نسبة التمویل المستقر. ففي  المركزیة العربیة تحدیات فیم

مالیة   بدائل  توفر  وعدم  استحقاق،  آجال  بدون  الودائع  المستقرة خاصة  الودائع  تصنیف  في 
. كما ظھرت  فلسطینتتوافق مع الشریعة اإلسالمیة بحسب بنود النسبة المختلفة المتضمنة في  

ة، تتمثل في تبویب بعض المراكز المالیة ببسط ومقام  بعض التحدیات في بدایة تطبیق النسب 
لمقررات بازل   أیة تحدیات في مصر،  مصرفي    IIIالنسبة وفقاً  ، فیما ال تواجھ البنوك حالیاً 

كذلك   المطلوب.  األدنى  الحد  تفوق  فعلیة  بنسب  البنوك  تحتفظ  في  حیث  البنوك  تواجھ  لم 
 تحدیات تتعلق بالوفاء بنسبة صافي التمویل المستقر.  السعودیة والكویت

 
لتمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بھذه النسبة عملت البنوك المركزیة على تذلیل  

، یتم مناقشة آلیة اصدار التعلیمات بین الجھة الرقابیة والقطاع  فلسطینالتحدیات القائمة. ففي  
جیة تُمكن القطاع المصرفي من التطبیق السلس لھذه التعلیمات.  المصرفي وفق آلیة تطبیق تدری 

كما تأخذ التعلیمات الصادرة بعین االعتبار خصوصیة وضع االقتصاد الفلسطیني. كما یعمل 
المركزي على تمكین البنوك المتوافقة مع الشریعة من الوفاء بنسبة صافي التمویل   الكویتبنك  

لت  البنوك  توجیھ  خالل  من  موائمة  المستقر  ضوء  في  لدیھا  المستقر  التمویل  مصادر  عزیز 
استحقاقات األصول داخل وخارج المیزانیة للحد من اعتماد البنوك في تمویل أصولھا على 
مدتھا   فترة زمنیة  البنوك  إعطاء  إلى  إضافة  المستقرة.  األجل غیر  قصیرة  التمویل  مصادر 

في المائة، وكامل    100ل المستقر البالغة  (سنتین) لتطبیق نسبة الحد األدنى لنسبة صافي التموی 
 التعلیمات، في ضوء تعلیمات لجنة بازل واسترشاداً بالتطبیقات العالمیة. 
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 ) 11جدول رقم (

 تطبیق إطار الرفع المالي في الدول العربیة
 

الوضع   الدولة 
 (*) الحالي 

السنوات  
(**) 

 المالحظات 

صدارھا بموجب تعلیمات رأس المال  إتم  2017 ) 4( األردن 
 ) 2016/ 67التنظیمي رقم (

  2015 ) 4( السعودیة 
   ) 1( السودان 
رأس   2020 ) 1( العراق  لكفایة  النھائیة  المسودة  اكتمال  لحین 

 IIIالمال وفق بازل 
  2018 ) 4( ُعمان 

تعلیمات   2022 ) 2( فلسطین  إصدار  على  العمل  جاري 
عام   في  السنوات    2022بالخصوص  أو 

 الالحقة.. 
  2014 ) 4( الكویت 

في   2018 ) 4( مصر  المالیة  الرافعة  بتعلیمات  العمل  بدء  تم 
األدنى    2015 بالحد  البنوك  تلتزم  أن  على 

 ) بازل    3المقرر  لمقررات  وفقاً  المائة)  في 
  2015كنسبة استرشادیھ اعتباراً من سبتمبر  

، وكنسبة رقابیة ُملزمة بدایةً  2017حتى عام 
 .  2018من عام 

إدخال   2021 ) 4( المغرب  الرافعة  تم  بمعدل  المتعلقة  المتطلبات 
بدایة   في  الدولیة،  بازل  لمعاییر  وفقاً  المالیة 

 . 2021سنة  
 

 * الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 تم إصدار مسودة إطار رقابي. )  2(
 نھائي.تم إصدار إطار رقابي  ) 3(
 بدء تطبیق اإلطار الرقابي النھائي.  )  4(
 ال ینطبق  ) 5(

السنة التي  النھائي أو  اإلطار الرقابي  فیھا المسودة أو    ت یشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشر (**) 
في حالة ما إذا كانت  ساري المفعول.    السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابيأو    فیھا  نشرالیُتوقع  

ولكنھا ال تعرف السنة    ، المكونال تخطط لتنفیذ ھذا المكون أو تخطط لتنفیذ  شرافیة  السلطة اإل 
 . یمكن كتابة (ال ینطبق) التي سیتم تنفیذھا فیھا

 
 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 إطار الرفع المالي )5(
 

بھدف وضع    )Leverage Ratio(    )26(أدخلت لجنة بازل نسبة الرفع المالي  
حد أقصى لتزاید نسبة الدیون في النظام المصرفي، وھي نسبة بسیطة،  
إلى جنب مع متطلبات رأس المال. تقدم ھذه النسبة ضمانات   تعمل جنباً 
إضافیة حال عدم قدرة نماذج تقییم المخاطر المطبقة في البنوك على تقدیر 

ت في  أخطاء  وجود  حال  في  أو  سلیم  بشكل  المصرفیة  قییم المخاطر 
المخاطر. لذا تُعد بمثابة متطلب إضافي موثوق بھ لتعزیز صالبة ومتانة  
رؤوس أموال البنوك. تضمن ھذه النسبة أن یغطي رأس المال ما یزید عن  

 في المائة من مجمل األصول غیر المرجحة بالمخاطر. 3
 

ال یزال عدد من الدول العربیة تعمل على تطبیق متطلب نسبة الرفع المالي 
، حیث بدء العمل باإلطار الرقابي النھائي لتطبیق  3وفق متطلبات بازل  

) بحسب 2018-2014ھذه النسبة في خمس دول عربیة فقط خالل الفترة (
عودیة  األردن والساالستبیان الذي تستند إلیھ ھذه الدراسة ذلك بما یشمل  

، فیما صدر اإلطار الرقابي النھائي لتطبیق ھذه  وُعمان والكویت ومصر
عام   في  من    2020النسبة  كل  والمغربفي  ھذا  العراق  إدخال  تم  وقد   .

في   عام  المغربالمتطلب  بدایة  إصدار 2021  في  على  العمل  یجري   .
 اإلطار الرقابي لتطبیق ھذه النسبة في باقي الدول العربیة.

 
 
 
 
 

 
  /نسبة الرفع المالي = الشریحة األولى للقاعدة الرأسمالیة الواردة في معیار كفایة رأس المال*      26

  بنود خارج المیزانیة** كافة بنود األصول وال
 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). **  
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 ) 11جدول رقم (

 تطبیق إطار الرفع المالي في الدول العربیة
 

الوضع   الدولة 
 (*) الحالي 

السنوات  
(**) 

 المالحظات 

صدارھا بموجب تعلیمات رأس المال  إتم  2017 ) 4( األردن 
 ) 2016/ 67التنظیمي رقم (

  2015 ) 4( السعودیة 
   ) 1( السودان 
رأس   2020 ) 1( العراق  لكفایة  النھائیة  المسودة  اكتمال  لحین 

 IIIالمال وفق بازل 
  2018 ) 4( ُعمان 

تعلیمات   2022 ) 2( فلسطین  إصدار  على  العمل  جاري 
عام   في  السنوات    2022بالخصوص  أو 

 الالحقة.. 
  2014 ) 4( الكویت 

في   2018 ) 4( مصر  المالیة  الرافعة  بتعلیمات  العمل  بدء  تم 
األدنى    2015 بالحد  البنوك  تلتزم  أن  على 

 ) بازل    3المقرر  لمقررات  وفقاً  المائة)  في 
  2015كنسبة استرشادیھ اعتباراً من سبتمبر  

، وكنسبة رقابیة ُملزمة بدایةً  2017حتى عام 
 .  2018من عام 

إدخال   2021 ) 4( المغرب  الرافعة  تم  بمعدل  المتعلقة  المتطلبات 
بدایة   في  الدولیة،  بازل  لمعاییر  وفقاً  المالیة 

 . 2021سنة  
 

 * الوضع الحالي للمتطلبات الرقابیة في كل دولة.
 عدم وجود مسودة إطار رقابي صادر عن البنك المركزي. )  1(
 تم إصدار مسودة إطار رقابي. )  2(
 نھائي.تم إصدار إطار رقابي  ) 3(
 بدء تطبیق اإلطار الرقابي النھائي.  )  4(
 ال ینطبق  ) 5(

السنة التي  النھائي أو  اإلطار الرقابي  فیھا المسودة أو    ت یشیر ھذا العمود إلى السنة التي نُشر (**) 
في حالة ما إذا كانت  ساري المفعول.    السنة التي سیصبح فیھا اإلطار الرقابيأو    فیھا  نشرالیُتوقع  

ولكنھا ال تعرف السنة    ، المكونال تخطط لتنفیذ ھذا المكون أو تخطط لتنفیذ  شرافیة  السلطة اإل 
 . یمكن كتابة (ال ینطبق) التي سیتم تنفیذھا فیھا

 
 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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وھي عضو في مجموعة العشرین ولجنة بازل الدولیة تلتزم    السعودیةمثل  
بل ولدیھا واحدة من أعلى مستویات   3بشكل كامل بإطار متطلبات بازل  

كفایة رأس المال على مستوى الدول أعضاء اللجنة، فیما تلتزم دول عربیة 
طواعیة    األردن والكویتأخرى من غیر األعضاء في لجنة بازل، مثل  

رغم كونھا من غیر الدول األعضاء في   3تطبیق اإلطار الكامل لبازل  ب
لجنة بازل من دواعي حرص البنوك المركزیة في ھذه الدول على التوافق  
تتبنى   في حین  المصرفیة.  للرقابة  الدولیة  الممارسات  أفضل  مع  الكامل 
ما  بحسب  المتطلبات  ھذه  تطبیق  في  التناسبیة  مبدأ  العربیة  الدول  باقي 

 توافق مع نظمھا المصرفیة واالقتصادیة. ی
 

طبقت العدید من الدول العربیة اإلطار الرقابي لرأس المال وفق متطلبات 
في ظل    3بازل   السیاق خاصة  ھذا  في  التحدیات  من  الكثیر  تواجھ  ولم 

ارتفاع مستویات كفایة رأس المال لدیھا بما یفوق المستویات المقررة وفق 
طبق عدد من الدول العربیة متطلبات بازل فیما یتعلق ھذه المعاییر. كذلك  

بالمصدات الرأسمالیة الثالث: الدعامة التحوطیة، ورأس المال اإلضافي  
لمواجھة   اإلضافي  المال  ورأس  المحلیة،  النظامیة  األھمیة  ذات  للبنوك 
التقلبات الدوریة. ساھمت ھذه المصدات الرأسمالیة بشكل كبیر في تقویة  

الرأ تعلیمات  القواعد  ساھمت  كما  العربي،  المصرفي  للقطاع  سمالیة 
بتحریر  للبنوك  اإلشرافیة  المصدات   /السلطات  ھذه  من  جزء  استخدام 

الرأسمالیة في دعم قدرة البنوك على مواصلة منح االئتمان للتخفیف من  
 . 2020في عام  19- جائحة كوفید حجم التداعیات الناتجة عن أزمة 

 
في    كذلك سعت البنوك المركزیة العربیة إلى تطبیق إطار السیولة ممثالً 

البنوك بتطبیق نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر   إلزام 
وفق متطلبات بازل، وواجھت في ھذا السیاق تحدیات ترتبط بمحدودیة  
األصول السائلة عالیة الجودة في بعض الدول العربیة، واعتماد التصنیف  

من شروط تأھیل األدوات المالیة ضمن مخزون   الخارجي لالئتمان كشرط
األصول عالیة الجودة، وصعوبات تتعلق بقدرة المصارف على تصنیف  

 في الدول العربیةتطبیق متطلبات بازل 
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 الخالصة والتوصیاترابعاً: 
 

ركزت إصالحات الرقابة المصرفیة في الدول العربیة على مدار العقود 
الماضیة على تطبیق مقررات لجنة بازل الدولیة من واقع حرص البنوك  
المصرفیة،  السالمة  ضمان  على  العربیة  النقد  ومؤسسات  المركزیة 

ر الدولیة ذات وتعزیز االستقرار المالي، وتبني أفضل الممارسات والمعایی
الوضع   الوقوف على  الحالیة  الدراسة  استھدفت  السیاق،  ھذا  الصلة. في 
الراھن لتطبیق إصالحات بازل في الدول العربیة وطبیعة التحدیات التي  
تبادل  على  یساعد  بما  اإلطار  ھذا  في  العربیة  المركزیة  البنوك  واجھت 

ب الكفیلة  الدولیة  المعاییر  وتطبیق  والخبرات  متانة  التجارب  تعزیز 
 القطاعات المصرفیة العربیة.

 
استندت الدراسة إلى نتائج استبیان أعده صندوق النقد العربي لھذا الغرض 
النقد  ومؤسسات  المركزیة  البنوك  في  المختصین  قبل  من  استیفائھ  وتم 
العربیة. كما استفادت الدراسة من الدراسات األخرى السابقة الصادرة عن  

العربیة للرقابة المصرفیة في ھذا اإلطار في سنوات سابقة والتي  اللجنة  
استھدفت رصد مستوى تطبیق معاییر بازل المختلفة في الدول العربیة.  
في ھذا اإلطار، بذلت العدید من البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  
 خالل السنوات السابقة جھوداً ملموسة لتطبیق مقررات بازل السیما بازل

المتطلبات  3 تطبیق  صعید  على  شوطاً  العربیة  الدول  قطعت  حیث   ،
التنظیمیة لرأس المال والسیولة، وانتھى بعضھا من إصدار األطر الرقابیة 
فیما   المصرفي،  القطاع  مع  بالتشاور  اإلصالحات  بھذه  الخاصة  النھائیة 
یعمل البعض اآلخر على إصدار البعض من ھذه األطر في المرحلة الحالیة 

 اصة فیما یتعلق تطویر أسالیب قیاس المخاطر وإطار الرفع المالي.خ
 

یستفید عدد من الدول العربیة في ھذا اإلطار من مبدأ التناسبیة في تطبیق  
بازل   والنظم  3إصالحات  المصرفیة  األوضاع  خصوصیة  یواءم  بما   ،

 االقتصادیة، التي تتباین من دولة ألخرى. بناًء علیھ، نجد أن دولة عربیة
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وھي عضو في مجموعة العشرین ولجنة بازل الدولیة تلتزم    السعودیةمثل  
بل ولدیھا واحدة من أعلى مستویات   3بشكل كامل بإطار متطلبات بازل  

كفایة رأس المال على مستوى الدول أعضاء اللجنة، فیما تلتزم دول عربیة 
طواعیة    األردن والكویتأخرى من غیر األعضاء في لجنة بازل، مثل  

رغم كونھا من غیر الدول األعضاء في   3تطبیق اإلطار الكامل لبازل  ب
لجنة بازل من دواعي حرص البنوك المركزیة في ھذه الدول على التوافق  
تتبنى   في حین  المصرفیة.  للرقابة  الدولیة  الممارسات  أفضل  مع  الكامل 
ما  بحسب  المتطلبات  ھذه  تطبیق  في  التناسبیة  مبدأ  العربیة  الدول  باقي 

 توافق مع نظمھا المصرفیة واالقتصادیة. ی
 

طبقت العدید من الدول العربیة اإلطار الرقابي لرأس المال وفق متطلبات 
في ظل    3بازل   السیاق خاصة  ھذا  في  التحدیات  من  الكثیر  تواجھ  ولم 

ارتفاع مستویات كفایة رأس المال لدیھا بما یفوق المستویات المقررة وفق 
طبق عدد من الدول العربیة متطلبات بازل فیما یتعلق ھذه المعاییر. كذلك  

بالمصدات الرأسمالیة الثالث: الدعامة التحوطیة، ورأس المال اإلضافي  
لمواجھة   اإلضافي  المال  ورأس  المحلیة،  النظامیة  األھمیة  ذات  للبنوك 
التقلبات الدوریة. ساھمت ھذه المصدات الرأسمالیة بشكل كبیر في تقویة  

الرأ تعلیمات  القواعد  ساھمت  كما  العربي،  المصرفي  للقطاع  سمالیة 
بتحریر  للبنوك  اإلشرافیة  المصدات   /السلطات  ھذه  من  جزء  استخدام 

الرأسمالیة في دعم قدرة البنوك على مواصلة منح االئتمان للتخفیف من  
 . 2020في عام  19- جائحة كوفید حجم التداعیات الناتجة عن أزمة 

 
في    كذلك سعت البنوك المركزیة العربیة إلى تطبیق إطار السیولة ممثالً 

البنوك بتطبیق نسبة تغطیة السیولة ونسبة صافي التمویل المستقر   إلزام 
وفق متطلبات بازل، وواجھت في ھذا السیاق تحدیات ترتبط بمحدودیة  
األصول السائلة عالیة الجودة في بعض الدول العربیة، واعتماد التصنیف  

من شروط تأھیل األدوات المالیة ضمن مخزون   الخارجي لالئتمان كشرط
األصول عالیة الجودة، وصعوبات تتعلق بقدرة المصارف على تصنیف  
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قدرة القطاع المالي على توفیر الدعم الالزم للقطاع الحقیقي في تلك  
 األوقات االستثنائیة. 

 اس وإدارة المخاطر وأنظمة  تشجیع البنوك على تبني أسالیب كفؤة لقی
المستویات   یعكس  بما  الرأسمالیة  قواعدھا  وتقویة  المبكر  اإلنذار 
بازل   متطلبات  وفق  بأصولھا  ترتبط  التي  المخاطر  من  المختلفة 
إدارة   حوكمة  ضمان  في  البنوك  إدارات  مجالس  دور  وتشجیع 

 المخاطر.
 بإ المصارف  قیام  من  بالتأكد  اإلشرافیة  السلطات  قیام  جراء أھمیة 

لضمان   سنة  كل  مرة  األقل  على  المخاطر  لتقییم  الضغط  اختبارات 
على  المصرف  قدرة  مع  للمخاطر  الفعلي  التعرض  مستوى  موائمة 
نتائج   المصارف استخدام  یتعین على  السیولة. بحیث  تحمل مخاطر 
اختبار الضغط لضبط وتعدیل استراتیجیات وسیاسات ومواقف إدارة  

الة خاصة فیما یتعلق بالبنوك ذات المخاطر ووضع خطط طوارئ فع
 األھمیة النظامیة. 

  المستمر الرصد  مجال  في  الرقابیة  السلطات  قدرات  تعزیز  أھمیة 
والدورات  االئتمان  دورات  برصد  العالقة  ذات  للمؤشرات  والدقیق 
لألدوات  اإلشرافیة  السلطات  تبني  من  ذلك  یتطلبھ  ما  مع  المالیة 

مؤشرات وانعكاساتھا على الجھاز التحلیلیة المالئمة لرصد طبیعة ال
یتعلق   فیما  الرقابیة  السلطات  قرارات  یضمن سالمة  بما  المصرفي 
موجبة   قیمة  وجود  أھمیة  دراسة  وكذلك  المتطلب.  وإطالق  بفرض 
لھذا المتطلب حتى في حاالت غیاب وجود مؤشرات على اإلفراط في  

تطلب في منح االئتمان وذلك في ضوء الدور الفاعل الذي لعبھ ھذا الم
 . 19-جائحة كوفید تعزیز قدرة البنوك على منح االئتمان خالل 

   ضرورة سعي السلطات اإلشرافیة إلى ضمان تطویر األطر الرقابیة
بازل   بمقررات  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  بالتزام  بما   3الكفیلة 

األساسیة   المتطلبات  وتوفیر  الدول  ھذه  یضمن ویراعي خصوصیة 
 ه النوعیة من البنوك بتلك المقررات.الكفیلة بضمان ھذ 
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االفراد  بودائع  یتعلق  فیما  سیما  استقرارھا، ال  مستویات  بحسب  الودائع 
 والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  

 
تذلیل   إلى  العربیة  المركزیة  المصارف  سعت  سبق،  ما  على  بناء 

من    3صعوبات التي تواجھ المصارف على صعید تطبیق متطلبات بازل  ال
العقد  خالل  الصعوبات  ھذه  لتذلیل  بذلت  التي  التدابیر  من  العدید  خالل 
األخیر، ذلك في سیاق تشاوري مع القطاع المصرفي ووفق نھج تدریجي  

إلى ما سبق، خلصت الدراسة إلى بعض  لتطبیق ھذه المتطلبات.   استناداً 
 ت على النحو التالي: التوصیا

 
   أھمیة مواصلة جھود السلطات اإلشرافیة العربیة الرامیة إلى تطبیق

بازل   متطلبات  أوضاعھا   3إطار  خصوصیة  مع  یتناسب  بما 
بھدف  التناسبیة  مبدأ  تطبیق  من  مستفیدةً  والمصرفیة  االقتصادیة 

 ضمان السالمة المصرفیة وتحقیق االستقرار المالي. 
   التركیز على استكمال تطبیق إطار متطلبات بازل من خالل  ضرورة

المالي  الرفع  إطار  متطلب  لتطبیق  الالزمة  الرقابیة  األطر  وضع 
بالتشاور مع القطاع المصرفي والقیام بدراسات األثر الكمي لتحدید 

 األثر المتوقع لتطبیق ھذا المتطلب.
 تحدیات التي  المتابعة الوثیقة مع القطاع المصرفي للرصد الدوري لل

تواجھ البنوك على صعید االلتزام بمتطلبي بازل لرأس المال والسیولة 
الوفاء بھا  إلیجاد الحلول المالئمة التي تمكن القطاع المصرفي من 
خاصة ما یتعلق بأسالیب قیاس المخاطر وتوفیر أصول سائلة عالیة  

 الجودة. 
   المصرفي بما  مواصلة التركیز على بناء المصدات الرأسمالیة للقطاع

وقائیة   رأسمالیة  ھوامش  وتوفیر  النظامیة  المخاطر  باحتواء  یسمح 
یمكن االستناد إلیھا لمواجھة أیة أزمات محتملة بما یسمح باستمرار 
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قدرة القطاع المالي على توفیر الدعم الالزم للقطاع الحقیقي في تلك  
 األوقات االستثنائیة. 

 اس وإدارة المخاطر وأنظمة  تشجیع البنوك على تبني أسالیب كفؤة لقی
المستویات   یعكس  بما  الرأسمالیة  قواعدھا  وتقویة  المبكر  اإلنذار 
بازل   متطلبات  وفق  بأصولھا  ترتبط  التي  المخاطر  من  المختلفة 
إدارة   حوكمة  ضمان  في  البنوك  إدارات  مجالس  دور  وتشجیع 

 المخاطر.
 بإ المصارف  قیام  من  بالتأكد  اإلشرافیة  السلطات  قیام  جراء أھمیة 

لضمان   سنة  كل  مرة  األقل  على  المخاطر  لتقییم  الضغط  اختبارات 
على  المصرف  قدرة  مع  للمخاطر  الفعلي  التعرض  مستوى  موائمة 
نتائج   المصارف استخدام  یتعین على  السیولة. بحیث  تحمل مخاطر 
اختبار الضغط لضبط وتعدیل استراتیجیات وسیاسات ومواقف إدارة  

الة خاصة فیما یتعلق بالبنوك ذات المخاطر ووضع خطط طوارئ فع
 األھمیة النظامیة. 

  المستمر الرصد  مجال  في  الرقابیة  السلطات  قدرات  تعزیز  أھمیة 
والدورات  االئتمان  دورات  برصد  العالقة  ذات  للمؤشرات  والدقیق 
لألدوات  اإلشرافیة  السلطات  تبني  من  ذلك  یتطلبھ  ما  مع  المالیة 

مؤشرات وانعكاساتھا على الجھاز التحلیلیة المالئمة لرصد طبیعة ال
یتعلق   فیما  الرقابیة  السلطات  قرارات  یضمن سالمة  بما  المصرفي 
موجبة   قیمة  وجود  أھمیة  دراسة  وكذلك  المتطلب.  وإطالق  بفرض 
لھذا المتطلب حتى في حاالت غیاب وجود مؤشرات على اإلفراط في  

تطلب في منح االئتمان وذلك في ضوء الدور الفاعل الذي لعبھ ھذا الم
 . 19-جائحة كوفید تعزیز قدرة البنوك على منح االئتمان خالل 

   ضرورة سعي السلطات اإلشرافیة إلى ضمان تطویر األطر الرقابیة
بازل   بمقررات  الشریعة  مع  المتوافقة  البنوك  بالتزام  بما   3الكفیلة 

األساسیة   المتطلبات  وتوفیر  الدول  ھذه  یضمن ویراعي خصوصیة 
 ه النوعیة من البنوك بتلك المقررات.الكفیلة بضمان ھذ 
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 المالحق خامساً: 
 

 ) 1رقم (  ملحق
 في الدول العربیة  3تفعیل اإلطار الزمني لتطبیق متطلبات بازل  

 
العناصر  

 الرقابیة 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة  
الرافعة  

 المالیة 

 األردن
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت  

 مصر
 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

متطلب  
المال   رأس 

 التحفظي 

  

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 

 موریتانیا 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 
 فلسطین
 العراق 
 ُعمان

 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب
الحد   نسبة 

األدنى  
المال    لرأس
عالي 
  الجودة

متضمناً  
المال   رأس 

التحفظي  
إلى  

الموجودات  
المرجحة  
 بالمخاطر. 

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 موریتانیا 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

الحد   نسبة 
األدنى  

كفایة   لنسبة 
المال   رأس 

متضمناً  

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 العراق 
 ُعمان

 فلسطین

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان
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  ضرورة العمل على تعزیز منظومة ضمان الودائع وإدارة األزمات
بما یضمن صالبة القطاع المالي وقدرتھ على امتصاص أیة مخاطر 

 مالیة أو اقتصادیة محتملة.
   أھمیة التعاون بین المصارف المركزیة والسلطات اإلشرافیة األخرى

كذلك مع السلطات الرقابیة األخرى عبر الحدود   ذات العالقة والتعاون
 فیما یتعلق بتطبیق متطلبات بازل.
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 المالحق خامساً: 
 

 ) 1رقم (  ملحق
 في الدول العربیة  3تفعیل اإلطار الزمني لتطبیق متطلبات بازل  

 
العناصر  

 الرقابیة 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

نسبة  
الرافعة  

 المالیة 

 األردن
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت  

 مصر
 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

متطلب  
المال   رأس 

 التحفظي 

  

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 

 موریتانیا 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 
 فلسطین
 العراق 
 ُعمان

 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب
الحد   نسبة 

األدنى  
المال    لرأس
عالي 
  الجودة

متضمناً  
المال   رأس 

التحفظي  
إلى  

الموجودات  
المرجحة  
 بالمخاطر. 

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 موریتانیا 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

الحد   نسبة 
األدنى  

كفایة   لنسبة 
المال   رأس 

متضمناً  

 األردن
 ُعمان

 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 ُعمان
 الكویت 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 

 العراق 
 ُعمان

 فلسطین

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان

 األردن
 السعودیة* 

 السودان**** 
 العراق 
 ُعمان
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 ) 2جدول رقم (
 وجھود البنوك المركزیة للتغلب علیھا  3أبرز التحدیات على صعید تطبیق بازل 

 

جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 الركیزة األولى: إطار متطلبات رأس المال  
 متطلب رأس المال المعاكس للدورات 

  في  - العراق الخلل  لكون  حالیاً  التطبیق  عدم 
المحلي  بالناتج  الخاصة  الھیكلیة 

 اإلجمالي.  
المصرفي  - بالقطاع  تحیط  التي  المخاطر 

على  إضافیة  متطلبات  فرض  من  تحد 
الرأسمالیة  القاعدة  من  تحد  المصرف 

 والتوظیف. 
صعوبة الموائمة ما بین التطبیقات الجدیدة   -

من  المصارف  بعض  لدى  واالمكانیات 
 یة البنیة التحتیة الفنیة والبشریة. ناح

البنك   - بین  ما  المستمر  التعاون 
المركزي العراقي والمؤسسات  
سبیل   في  العالقة  ذات  الدولیة 
الرقابیة   األطر  تطویر 

 واالشرافیة. 
تقدیم الدعم المستمر للمصارف   -

العاملة قبل وبعد وخالل مرحلة  
للضوابط   العملي  التطبیق 

من   الجدیدة  خالل  والتعلیمات 
عمل   ودورات  ورش  إعداد 
متخصصة بذلك واعتماد على  

 . FAQs األسئلة األكثر تكراراً 
التسلسل   - االعتبار  بعین  االخذ 

الضوابط   للتطبیق  الزمني 
النسبیة   األھمیة  درجة  حسب 
في   الموجود  التداخل  ونوعیة 

 تلك الضوابط 
  تقبل المصارف للزیادة في متطلبات   - فلسطین

 العالقة. رأس المال ذات  
التقلبات السیاسیة واالقتصادیة المفاجأة   -

 حتى خالل فترة بناء المصد. 

التواصل المستمر مع اإلدارات   -
العلیا للمصارف لتعزیز المفاھیم  
 المتعلقة بأھمیة بناء ھذا المصد. 

التطبیق التدریجي ومنح المھل   -
الكافیة لبناء المصد بما یتوافق  

األساسي  مع المعاییر والھدف 
 من ھذا المصد. 

  صعوبة تحدید المؤشرات التي یعتمد   - الكویت
علیھا في تطبیق متطلب رأس المال  

المعاكس نظراً لتداخلھا مع بعض وكثرة  
عددھا، وعدم توافق دوریة صدور 

 البیانات.  

التركیز على المؤشرات التي   -
تتناسب مع االقتصاد الكویتي  

 ومتابعتھا بشكل دوري.   

 البنوك ذات األھمیة النظامیة متطلب 
  تقبل المصارف للزیادة في متطلبات   - فلسطین

 رأس المال ذات العالقة. 
 المتطلبات النوعیة.   -

التواصل المستمر مع اإلدارات   -
العلیا للمصارف ومنح جدول  

 زمني لبناء المصد. 
تطبیق منھجیة الرقابة المبنیة   -

 على المخاطر. 
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العناصر  
 الرقابیة 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 المالرأس  
 . التحفظي 

 الكویت 
 موریتانیا 
 المغرب

 فلسطین
 الكویت 
 المغرب

 فلسطین
 الكویت 
 المغرب

ھامش  
المال   رأس 

لمواجھة  
التقلبات  
 الدوریة 

 األردن
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 
 فلسطین
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 
 المغرب
 الكویت 

 

 األردن
 السعودیة 
 المغرب
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 المغرب
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 المغرب

 موریتانیا 
 الكویت 

ھامش  
ذات   البنوك 

األھمیة  
النظامیة  

 ً  محلیا

 األردن
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 
 فلسطین

 مصر
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 
 فلسطین

 المغرب** 
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 فلسطین

 المغرب** 
 الكویت 

 األردن
 السعودیة 

 السودان**** 
 العراق 
 فلسطین

 المغرب** 
 الكویت 

نسبة تغطیة  
 السیولة 

 العراق 
 الكویت 

 السعودیة 
 فلسطین
 العراق 
 الكویت 

 السعودیة 
 ُعمان

 فلسطین
 العراق 
 الكویت 
 مصر

 المغرب

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 موریتانیا 
 المغرب

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 فلسطین

 مصر
 المغرب

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 ُعمان

 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب

نسبة صافي  
التمویل  
 المستقر 

 السعودیة  العراق 
 العراق 
 فلسطین
 الكویت 

 السعودیة 
 العراق 
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب*** 

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 المغرب*** 

 األردن
 السعودیة 
 السودان 
 العراق 
 فلسطین
 الكویت 
 مصر

 موریتانیا 
 المغرب*** 

 )Basel III new reforms(المحدثة    3المملكة في مرحلة العمل على تطبیق معاییر بازل   *  
 .2022من ینایر  والمتوقع تطبیقھا ابتداءً 

 المملكة بصدد العمل على إصدار اإلطار الرقابي.  **  
 بتطبیقھا.سیتم دراسة تطبیقھ وفقاً لدراسة األثر الكمي التي سیقوم البنك المركزي  ***  

 . 2021تخطط السودان لتطبیق المتطلب في عام  ****  
 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول ). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 ) 2جدول رقم (
 وجھود البنوك المركزیة للتغلب علیھا  3أبرز التحدیات على صعید تطبیق بازل 

 

جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 الركیزة األولى: إطار متطلبات رأس المال  
 متطلب رأس المال المعاكس للدورات 

  في  - العراق الخلل  لكون  حالیاً  التطبیق  عدم 
المحلي  بالناتج  الخاصة  الھیكلیة 

 اإلجمالي.  
المصرفي  - بالقطاع  تحیط  التي  المخاطر 

على  إضافیة  متطلبات  فرض  من  تحد 
الرأسمالیة  القاعدة  من  تحد  المصرف 

 والتوظیف. 
صعوبة الموائمة ما بین التطبیقات الجدیدة   -

من  المصارف  بعض  لدى  واالمكانیات 
 یة البنیة التحتیة الفنیة والبشریة. ناح

البنك   - بین  ما  المستمر  التعاون 
المركزي العراقي والمؤسسات  
سبیل   في  العالقة  ذات  الدولیة 
الرقابیة   األطر  تطویر 

 واالشرافیة. 
تقدیم الدعم المستمر للمصارف   -

العاملة قبل وبعد وخالل مرحلة  
للضوابط   العملي  التطبیق 

من   الجدیدة  خالل  والتعلیمات 
عمل   ودورات  ورش  إعداد 
متخصصة بذلك واعتماد على  

 . FAQs األسئلة األكثر تكراراً 
التسلسل   - االعتبار  بعین  االخذ 

الضوابط   للتطبیق  الزمني 
النسبیة   األھمیة  درجة  حسب 
في   الموجود  التداخل  ونوعیة 

 تلك الضوابط 
  تقبل المصارف للزیادة في متطلبات   - فلسطین

 العالقة. رأس المال ذات  
التقلبات السیاسیة واالقتصادیة المفاجأة   -

 حتى خالل فترة بناء المصد. 

التواصل المستمر مع اإلدارات   -
العلیا للمصارف لتعزیز المفاھیم  
 المتعلقة بأھمیة بناء ھذا المصد. 

التطبیق التدریجي ومنح المھل   -
الكافیة لبناء المصد بما یتوافق  

األساسي  مع المعاییر والھدف 
 من ھذا المصد. 

  صعوبة تحدید المؤشرات التي یعتمد   - الكویت
علیھا في تطبیق متطلب رأس المال  

المعاكس نظراً لتداخلھا مع بعض وكثرة  
عددھا، وعدم توافق دوریة صدور 

 البیانات.  

التركیز على المؤشرات التي   -
تتناسب مع االقتصاد الكویتي  

 ومتابعتھا بشكل دوري.   

 البنوك ذات األھمیة النظامیة متطلب 
  تقبل المصارف للزیادة في متطلبات   - فلسطین

 رأس المال ذات العالقة. 
 المتطلبات النوعیة.   -

التواصل المستمر مع اإلدارات   -
العلیا للمصارف ومنح جدول  

 زمني لبناء المصد. 
تطبیق منھجیة الرقابة المبنیة   -

 على المخاطر. 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 اإلطار المعیاري لمخاطر السوق 
  ترتیب األولویات  - فلسطین 

تعقیدات عملیة االحتساب المتعلقة بتحلیل  -
ذات   الحساسیة ومدى توفر المعلومات

 العالقة.  

التركیز على تطبیق اإلصالحات   -
على   2011الصادرة في العام 

أن یتم تطبیق اإلصالحات  
 األخرى في وقت الحق. 

وجود خیار تطبیق  االستفادة من  -
الطریقة المعیاریة المبسطة  

والتي ھي تشابھ الطریقة  
المعیاریة وفق متطلبات بازل  

3. 
  محفوظات البیانات حسب فئة البیانات،   - المغرب

 خاصة بالنسبة لبعض المشتقات 
 

 اإلطار المعیاري لمخاطر التشغیل 
  التركیز على تطبیق   - - ترتیب األولویات  - - فلسطین

اإلصالحات الصادرة في العام  
على أن یتم تطبیق   2011

اإلصالحات األخرى في وقت  
 الحق. 

 تقیید استخدام النماذج الداخلیة لتقییم المخاطر 
  ال یوجد تحدیات كونھا غیر مطبقة.  - فلسطین  
  تستخدم البنوك النماذج الداخلیة لتقییم ال  - الكویت

 المخاطر. 
 

  النماذج   من استخدام  البنوك تمكنت لكي - المغرب
الداخلیة، یجب علیھا احترام المتطلبات  

   الكمیة والنوعیة من حیث:
 تصمیم النموذج، -
إنشاء قاعدة بیانات بشكل خاص للبیانات   -

 التاریخیة المتعلقة بالتقصیر في الدفع،
، استخدم (Stress test)اختبار اإلجھاد  -

 .  (Use test)االختبار
طلب موافقة بنك   البنوك یجب على -

لكي تتمكن من استخدام النماذج  المغرب
 الداخلیة. 

استخدام ھذه النماذج   البنوك یجب على -
 الداخلیة في إطار إدارة المخاطر ومنح

 االئتمان. 

 

 مخاطر ائتمان الطرف المقابل 
  محدودیة التعرضات للمشتقات وتمویل   - فلسطین

 األوراق المالیة  
في المرحلة الحالیة تم االكتفاء   -

 بالخصوص   2بمتطلبات بازل 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

  ةموازا زیادة مھمة لمتطلبات رأس المال  - المغرب  
مع تباطؤ النشاط االئتماني الذي من 

 الممكن أن یضعف 

 

  نقل المفاھیم والمبادئ التي یعتمد علیھا   - مصر
تحدید البنوك ذات األھمیة النظامیة محلیاً  
 لحساب المتطلب الرأسمالي اإلضافي لھا.

تم إعطاء البنوك فترة لإلعداد   -
قبل التطبیق اإللزامي لھذا  
المتطلب حیث تم اصدار  

المنھجیة التي تقوم علیھا تحدید  
مع   2017تلك البنوك في مایو  

توضیح أن تطبیق المتطلب  
اإلضافي یتم بدًء من ینایر  

2019  . 
 اإلطار المعیاري لمخاطر االئتمان 

  التطبیق خاصة  ترتیب األولویات في  - فلسطین
وانھ تم إصدار ھذا اإلطار من قبل لجنة 

.  2017بازل بشكلھ النھائي في العام  
علماً بأن اإلصالحات الصادرة في العام  

تم تبنیھا من قبل سلطة النقد في   2011
وإصدار تعلیمات   2018العام 

  2بخصوصھا وكان تطبیق إطار بازل 
 . 2016وتطوراتھا في العام 

ق اإلصالحات  التركیز على تطبی  -
على   2011الصادرة في العام 

أن یتم تطبیق اإلصالحات  
 األخرى في وقت الحق. 

  نظام المعلومات المصرفیة الذي سیتیح   - المغرب
 تجزئة العمالء،

یجب أن تغطي وكاالت التصنیف أكبر   -
 .عدد ممكن من الشركات

الجزء غیر مستخدم من االلتزامات   -
استخدام كل  : ال یتم 27خارج المیزانیة 

التزامات التمویل المقدمة من البنوك  
للعمالء. یمكن للعمیل الحصول على عدة  

خطوط تمویل من البنوك ولكنھ ال  
یستخدم في الواقع إال واحًدا فقط. حتى  

إذا لم یتم استخدام التزامات البنوك  
األخرى، فإنھا ملزمة بأخذھا بعین  

االعتبار فیما یخص حساب متطلبات  
 . رأس المال

 

 
التمویل   27 التزامات  جمیع  استخدام  یتم  ال  العمومیة:  المیزانیة  خارج  المستخدمة  غیر  الرتباطات 

المقدمة من البنوك للعمالء. قد یكون لدى العمیل بالفعل خطوط تمویل مع العدید من البنوك المحلیة  
رى، فإنھا تخضع  بینما في الواقع یستخدم واحدًا فقط. حتى إذا لم یتم استخدام التزامات البنوك األخ 

 .FPلمتطلبات 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 اإلطار المعیاري لمخاطر السوق 
  ترتیب األولویات  - فلسطین 

تعقیدات عملیة االحتساب المتعلقة بتحلیل  -
ذات   الحساسیة ومدى توفر المعلومات

 العالقة.  

التركیز على تطبیق اإلصالحات   -
على   2011الصادرة في العام 

أن یتم تطبیق اإلصالحات  
 األخرى في وقت الحق. 

وجود خیار تطبیق  االستفادة من  -
الطریقة المعیاریة المبسطة  

والتي ھي تشابھ الطریقة  
المعیاریة وفق متطلبات بازل  

3. 
  محفوظات البیانات حسب فئة البیانات،   - المغرب

 خاصة بالنسبة لبعض المشتقات 
 

 اإلطار المعیاري لمخاطر التشغیل 
  التركیز على تطبیق   - - ترتیب األولویات  - - فلسطین

اإلصالحات الصادرة في العام  
على أن یتم تطبیق   2011

اإلصالحات األخرى في وقت  
 الحق. 

 تقیید استخدام النماذج الداخلیة لتقییم المخاطر 
  ال یوجد تحدیات كونھا غیر مطبقة.  - فلسطین  
  تستخدم البنوك النماذج الداخلیة لتقییم ال  - الكویت

 المخاطر. 
 

  النماذج   من استخدام  البنوك تمكنت لكي - المغرب
الداخلیة، یجب علیھا احترام المتطلبات  

   الكمیة والنوعیة من حیث:
 تصمیم النموذج، -
إنشاء قاعدة بیانات بشكل خاص للبیانات   -

 التاریخیة المتعلقة بالتقصیر في الدفع،
، استخدم (Stress test)اختبار اإلجھاد  -

 .  (Use test)االختبار
طلب موافقة بنك   البنوك یجب على -

لكي تتمكن من استخدام النماذج  المغرب
 الداخلیة. 

استخدام ھذه النماذج   البنوك یجب على -
 الداخلیة في إطار إدارة المخاطر ومنح

 االئتمان. 

 

 مخاطر ائتمان الطرف المقابل 
  محدودیة التعرضات للمشتقات وتمویل   - فلسطین

 األوراق المالیة  
في المرحلة الحالیة تم االكتفاء   -

 بالخصوص   2بمتطلبات بازل 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 Interest rate risk in The banking book (IRRBB)مخاطر سعر الفائدة في دفاتر البنوك 
  بعض القواعد والبنود  عدم وضوح  - السعودیة

معاییر التي أصدرتھا  المتضمنة في ال
سعر الفائدة في  بخصوص مخاطربازل 

 دفاتر البنوك 

المزید من توضیح تطبیق   -
عن طریق إصدار   التعلیمات

 381000040243تعمیم رقم 

  لم یتم تطبیقھا.  - بالخصوص.  ال یوجد تحدیات - فلسطین 
  سیناریوھات اإلجھاد أكثر تعقیًدا  - المغرب 

 التأثیر على رأس المال األساسي.   -
اإلجراءات الصارمة للغایة فیما یتعلق   -

 بالمیزانیة العمومیة للبنك. 

 

  الكویت المركزي في  یسعى بنك  - ال یوجد  - الكویت
الوقت الحالي إلجراء دراسة  

 لألثر الكمي. 
  نقل المعرفة المفاھیم الجدیدة الخاصة   - مصر

بالسیناریوھات المختلفة لقیاس مخاطر  
أسعار العائد بالمحفظة المحتفظ بھا لغیر 

 اغراض المتاجرة. 
اعداد نماذج قیاس مخاطر أسعار العائد  -

تحدید منحنى وفقا لمقررات بازل وكیفیة  
عائد موحد لكل عملة على حده للجنیة  
المصري والعمالت األجنبیة الرئیسیة  

وتحدیثھ بشكل دوري كل ربع سنة  
 وتطبیقھ على البنوك العاملة في مصر. 

تم تصمیم نماذج موحدة لقیاس   -
مخاطر أسعار العائد للمراكز  

المحتفظ بھا لغیر أغراض  
المتاجرة متضمنة اتجاھات  

د للعمالت المختلفة  منحنى العائ
والسیناریوھات المختلفة  

الموضوعة من قبل لجنة بازل  
 سیناریوھات).  6(

دراسة األثر الكمي   إجراء تم  -
لمعرفة تأثیر تلك التعلیمات على  

البنوك واختبار مدى كفایة  
أنظمتھا المعلوماتیة الستیفاء  

 النموذج الكمیة الالزمة.  
تم التشاور مع البنوك بشأن   -

لتي قد تواجھھا عند  المشاكل ا
التطبیق، باإلضافة لحرص  
البنك المركزي على إعطاء  

مھلة للبنوك لرفع درجة  
االستیعاب لدیھا والتأھیل بالنسبة  

 لطریقة قیاس تلك المخاطر.. 
منحنى العائد   یتم تحدیث  -

للعمالت المختلفة بشكل دوري  
كل ربع سنة  للعمالت المختلفة  

وتحدیث النماذج الخاصة  
بمخاطر أسعار العائد بالمحفظة  

 البنكیة وفقاً لذلك. 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

  یتم حالیاً تطبیق الطریقة السائدة   - مصر
)current exposure method  (

التي تعتمد على      II وفقا لمقررات بازل
تكلفة االستبدال والقیمة المتوقعة  

للتعرضات. وجارى حالیاً دراسة  
  2014التعلیمات الصادرة لبازل في 

بشأن األسوب المعیاري لمخاطر الطرف  
 المقابل. 

یتم حالیاً تطبیق الطریقة السائدة   -
)current exposure 

method  (  وفقا لمقررات
التي تعتمد على تكلفة      II بازل

االستبدال والقیمة المتوقعة  
للتعرضات. جارى حالیاً دراسة  

التعلیمات الصادرة لبازل في  
بشأن األسوب المعیاري   2014

 لمخاطر الطرف المقابل. 
 مخاطر التوریق 

  عدم وجود تعرضات حالیة.  - فلسطین  
  غیاب مؤسسات تنقیط عملیات التوریق  - المغرب  

) وصنادیق االستثمارات في صنادیق  CCPsمتطلبات رأس المال للتعرض لألطراف المقابلة المركزیة (
 األسھم 

  ال یوجد  - السعودیة -  
  ال یوجد تحدیات كونھا غیر مطبقة.  - فلسطین  

 إطار الرفع المالي 
  تحدید نسبة الحد األدنى للرافعة المالیة.   - فلسطین

 (یوجد مسودة) 
تم تحدیدھا كنسبة وتناسب مع   -

الحد األدنى لمتطلبات رأس  
 المال التنظیمي.  

  التحدیات كانت تتمثل في طرق القیاس   - مصر
الخاصة بكل من المشتقات وعملیات  

 تمویل األوراق المالیة. 

تم إعطاء البنوك فترة لإلعداد   -
قبل التطبیق اإللزامي للنسبة  

ومناقشة استفسارات البنوك قبل  
التطبیق النھائي والقیام بدراسة  

 األثر الكمي. 
وقد أسفرت نتائج دراسة األثر   -

الكمي عن قدرة البنوك وفقاً  
  ملمراكزھا المالیة على االلتزا 

 بالحد األدنى المطلوب للنسبة. 
 الركیزة الثانیة: عملیة المراجعة الرقابیة 

 (الحوكمة وإدارة المخاطر) التعدیالت اإلضافیة على الركیزة الثانیة 
  2عند تطبیق إطار بازل  - ال یوجد تحدیات بالخصوص.  - فلسطین  

تم   2016وتطوراتھا في العام 
األخذ بعین االعتبار التعدیالت  
 اإلضافیة على الركیزة الثانیة.  

تم التطرق الى الحوكمة وإدارة   -
المخاطر بالتفصیل ضمن  

) لسنة  10التعلیمات رقم (
2017 . 
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 Principles for Sound Liquidity Risk) (Managementمبادئ اإلدارة الحصیفة لمخاطر السیولة 
and Supervision 

  تم تبني مجموعة إفصاحات   - ال یوجد تحدیات بالخصوص.   - فلسطین
تضمن توفر معلومات ذات  

عالقة دون تحمیل المصارف  
عبئ أكبر عن إفصاحات غیر  

 مطلوبة.   
  تم تضمین تعلیمات البنك   -  - مصر

المركزي المصري الخاصة  
بإدارة مخاطر السیولة  

المتطلبات النوعیة إلدارة  ھذه  
اإلدارة  المخاطر لتشمل مبادئ 

الحصیفة إلدارة مخاطر السیولة  
. 

 Liquidity Monitoring Metricsمصفوفة السلطات اإلشرافیة لمخاطر السیولة 
  تم تبني مجموعة إفصاحات   - ال یوجد تحدیات بالخصوص.   - فلسطین

تضمن توفر معلومات ذات  
عالقة دون تحمیل المصارف  
عبئ أكبر عن إفصاحات غیر  

 مطلوبة.   
 

 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول ). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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جھود البنك المركزي للتغلب   طبیعة التحدیات القائمة  عناصر اإلطار الرقابي 
 علیھا 

 الركیزة الثالثة: (انضباط السوق) 
 متطلبات اإلفصاح الُمعدلة في إطار الركیزة الثالثة 

  كثرة اإلفصاحات ودوریتھا والتي تم   - فلسطین
تصمیمھا خصیصاً لمصارف نشطة  

عالمیاً تتعامل بمنتجات وخدمات قد ال  
 تنطبق على الواقع الفلسطیني.  

  إفصاحاتتم تبني مجموعة  -
تضمن توفر معلومات ذات  

عالقة دون تحمیل المصارف  
عبء أكبر عن إفصاحات ال  
 تنطبق على أرض الواقع.   

 السیولة إطار  
 إطار مخاطر السیولة 

  تم تبني مجموعة إفصاحات   - ال یوجد تحدیات بالخصوص.   - فلسطین
تضمن توفر معلومات ذات  

عالقة دون تحمیل المصارف  
عبئ أكبر عن إفصاحات ال  
 تنطبق على أرض الواقع.   

 نسبة تغطیة السیولة 
  تم تبني مجموعة إفصاحات   - ال یوجد تحدیات بالخصوص.   - فلسطین

تضمن توفر معلومات ذات  
عالقة دون تحمیل المصارف  
عبئ أكبر عن إفصاحات ال  
 تنطبق على أرض الواقع.   

  من طرف  عدم إدراج السندات الصادرة - المغرب
البنوك ضمن قائمة االصول السائلة عالیة  

 الجودة. 
الحدود الجدیدة المفروضة على االصول  -

 دة من الدرجة الثانیة. السائلة عالیة الجو
طریقة االحتساب التي تتضمن خصم   -

السائلة عالیة  نصاب معینة من األصول
 الجودة من الدرجة الثانیة. 

إدراج المصرف المركزي   -
 coveredللسندات المغطاة (

bonds(   ضمن قائمة االصول
 السائلة عالیة الجودة. 

المصرف المركزي   سماح -
باتخاذ حصص وأسھم ھیئات  

الجماعي في القیم  التوظیف 
كأصول سائلة عالیة   المنقولة

 الجودة تحت شروط معینة. 
توفیر مناخ مالئم یمكن البنوك   -

من دعم سیولتھا لتلبیة  
المتطلبات التي تزداد من سنة  
ألخرى فن نطاق مبدأ التدرج  

 . 2019و 2015المعتمد ما بین  
 نسبة صافي التمویل المستقر 

  تم تبني مجموعة إفصاحات   - ال یوجد تحدیات بالخصوص.   - فلسطین
تضمن توفر معلومات ذات  

عالقة دون تحمیل المصارف  
عبئ أكبر عن إفصاحات غیر  

 مطلوبة.   
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 . تطبیق مقررات بازل في الدول العربیة"  استبیان حول ). " 2020المصدر: صندوق النقد العربي (
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 سادساً: المراجع 
 

 المراجع العربیة 

 

   االقتصاد (مجلة  بازل  2015والمالیة،  "مقررات  في    3).  ودورھا 
والمصرفي  المالي  االستقرار  وتعزیز  الحوكمة  مبادئ  تحقیق 

 ).1)، العدد رقم (1العالمي"، المجلد رقم (
  ) تطبیق مقررات بازل   استبیان حول  ). "2020صندوق النقد العربي

 في الدول العربیة". 
 ) االستقرار المالي.). استبیان تقریر 2020صندوق النقد العربي 
  ) العربي  النقد  االقتصاد 2020صندوق  آفاق  تقریر  "استبیان   ،(

 العربي: اإلصدار الثالث عشر".
  ) المنعم،  عبد  "2018ھبة  متطلبات    ).  وفق  السیولة  مخاطر  إدارة 

في الدول العربیة"، صندوق النقد العربي، اللجنة العربیة    IIIبازل  
 للرقابة المصرفیة". 

   عبد (ھبة  ذات  2019المنعم  المحلیة  المؤسسات  على  "الرقابة   .(
اللجنة   العربي،  النقد  صندوق  عربیة"،  تجارب  النظامیة:  األھمیة 

 . 110العربیة للرقابة المصرفیة، رقم 
 ) تطبیق  2020ھبة عبد المنعم، سفیان قعلول، عبد الكریم قندوز" .(

بازل   لمتطلبات  الشریعة  مع  المتوافقة  صندوق  3البنوك  النقد  "، 
 .العربي
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