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املستخهص

إن أهمٌة كفاٌة رأس المال فً المصاار اسسايمٌة ممم ال فاً م اٌاة المركال الماالً فاً المصار
اسسيمً اداره فً مااجهة مخمل المخاطر المصرفٌة النامجاة عان طبٌعاة عمال المصاار اسسايمٌة امان
مخمل اسسم مارات ااداات المماٌل اكذلك لم ابلة المسحابات غٌر المماقعة لعميبه .
لذا مهد هذه الدراسة الى قٌاس كفاٌة راس المال علاى افا امفاقٌاة باالل  . IIامناقشاة اماياٌ
المخاطر المخملف ة المً مااجهها المصار اسسيمٌة  ،النامجة من طبٌعة عمل المصاار اسسايمٌة امخملا
اداات مماٌلها ااسم مارامها الممم لة بالمشاركة االمياربة االمرابحاة فياي عان اخامي طبٌعاة ماجادامهاا
امطلابامها كما ها علٌه فً المصار المجارٌة الم لٌدٌة  .افً نهاٌة الدراسة ٌمكان اسامنما يارارز لٌاادز
رأس المال المصارفً الاى اك ار مان  %8علاى افا ماجاا ت باه امفاقٌاة باالل ال انٌاة  ،كماا ٌجام اٌياا دما
المصار اسسايمٌة بعياها بابع  ،لكاً ٌالداد رأس مالهاا اياافة الاى يارارز مطاار اداامهاا المالٌاة لكاً
مصب اك ر فاعلٌة فً أدارز المخاطر .

املصطهحات انزئيسية نهبحج :كفاٌاة رأس الماال ،امفاقٌاة باالل ال انٌاة ،المصار
السٌالة ،األداات المالٌة ،المشاركة.

اسسايمً ،مخااطر

جملة العلوم

االقتصادية واإلدايية
المجلد 20
العدد 76
لسنة 4102
الصفحات 264-224
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املمذية :

ٌممٌل العمل المصرفً اسسيمً بؤنه عمل ٌ ام على المشاركة فً الرب االخسارز امن م المشاركة فً
المخاطرز  ،ابنا ً علٌه فؤن مح ٌ ف هم أكبر لطبٌعة المخاطر المً مااجه المصار اسسيمٌة ٌم ل احد
الممطلبات اسساسٌة المً ممكنه من مصمٌم بع اسسالٌم المً مااجه بها هذه المخاطر.
لذا اسمهدفت هذه الدراسة المعر الى ماهٌة المخاطر المً مااجه المصار اسسيمٌة النامجة عن عدم
كفاٌة رأس المال اماهً طبٌعمها اطبٌعة مخاطرها.
فيي عن المعر على الاسابل ااسسالٌم المً ٌمكن للمصار اسسيمٌة ان مسمخدمها فً المعامل مع
مخاطرها اكٌفٌة اسخذ بم ررات لجنة بالل (ال انٌة) حال كفاٌة رأس المال االمي ز المالٌة فً عمل
المصار اسسيمٌة خاصة اان هذه المصار ممارس مجماعة من اسنشطة المً مممٌل بمخاطر عالٌة
كالمشاركة االمياربة.......الخ.

ً
أوال :يشكهة انبحج

مممحار فً اهمٌة كفاٌة راس المال المصرفً فً مدعٌم المركل المالً للمصار اسسيمٌة اداره فً
مااجهة المخاطر المصرفٌة النامجة عن المكانات المممٌلز فً اصال اخصام المصار اسسيمٌة اطبٌعة
اسم مارامها امااجهة اٌة سحابات غٌر مماقعة من قبل العمي  ،كما ان المصار اسسيمٌة س مسمطٌع
اسقمرا من البنك المركلي باصفه الملجؤ اسخٌر  ،اذلك سبمعادها عن المعامل بالفابدز.

ً
حانيا :هذف انبحج

مهد هذه الدراسة الى ماٌؤمً :
 .0المعر على المخاطر المً مااجه المصار اسسيمٌة الخاصة بمعٌار كفاٌة رأس المال العام.
 .4المعر على الاسابل ااسسالٌم المشراعة المً ٌمكن اسمخدامها للمعامل مع مخاطر عدم مي مة رأس
المال فً المصار اسسيمٌة.
 .2المعر على أ ر م ررات لجنة بالل ) (2حال كفاٌة رأس المال فً المصار اسسيمٌة .

ً
حانخا :أهًية انبحج

مكمسم هذه الدراسة اهمٌمها النامجة عن المخاطر المً مااجه طبٌعة عمل المصار اسسيمٌة ايرارز
المعر على اسسالٌم الميبمة لمااجهمها امدى امكانٌة العمل بم ررات لجنة بالل ) (2فً المصار
اسسيمٌة االخاصة بمعٌار كفاٌة رأس المال .

ً
رابعا :فزضية انبحج

منطل فريٌة البحث من مسؤلة إ بات صحة أا عدم صحة مي مة كفاٌة رأس المال المحدد بامفاقٌة بالل
ال انٌة لطبٌعة عمل المصار اسسيمٌة اٌمكن مم ٌل هذه الفريٌة كاألمً -:
 Holالفريٌة الصفرٌة :هل نسبة كفاٌة راس المال المحدد بامفاقٌة بالل ال انٌة االبالغة  %8ممف مع
طبٌعة عمل المصار اسسيمٌة.

ً
خايسا :ينهجية انبحج

أمبعت الدراسة اسلام المنه اسسم رابً ليدبٌات االكمم الفكرٌة المنشارز المً مبحث فً ماياع
الدراسة اعلى الصعٌد العملً امبعت الدراسة المنه المحلٌلً للمخاطر المً ممعر لها المصار اسسيمٌة
اكٌفٌة المعامل معها لمافٌر جانم اسمان اس سٌما فٌما ٌمعل بمعٌار كفاٌة رأس المال ام ررات لجنة بالل
ال انٌة.
اقد اشمملت الدراسة على مبح ٌن  :ميمن المبحث اسال بٌان المطار المارٌخً سمفاقٌة بالل امفهام
ااظاب راس المال اكٌفٌة قٌاس كفاٌة راس المال على اف امفاقٌة بالل اسالى مع اسشارز الى الدعابم
ال ي ة للنظام الجدٌد ل ٌاس كفاٌة راس المال على اف بالل ال انٌة ،بٌنما جا المبحث ال انً لٌميمن مفهام
المصر اسسيمً اطبٌعة عمله مع اسشارز الى طبٌعة مخاطر المصار اسسيمٌة اكٌفٌة مطبٌ ممطلبات
بالل ال انٌة على معٌار كفاٌة راس المال فً المصار اسسيمٌة فيي عن اهم اسسمنماجات االماصٌات المً
مم الماصل الٌها فً هذه الدراسة.
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املبحج األول
1-1انتطىر انتارخيي التفالية باسل( :) 1

اعمبرت م ررات لجنة بالل اسالى ن لة ناعٌة اكمٌة فً مجال اسشرا االرقابة على المصار ،
اذلك اف منهجٌة ماحدز على المسماى العالمً ممكن من الممٌٌل بٌن المصار ساا على المسماى
المحلً اا المسماى اسقلٌمً اا العالمً اقد جا ت م ررات لجنة بالل اسالى كنمٌجة طبٌعٌة للمطار الذي
شهده العالم حٌنها فً المجال اسقمصادي بشكل عام امجال العمل المصرفً االمالً على اجه الخصاص،
اٌرجع الفيل فً ذلك المطار الى ظهار الشركات ممعددز الجنسٌات االمً احد ت ن لة ناعٌة اكمٌة فً
اسقمصادٌات العالمٌة ،كذلك ظهار المصار الٌابانٌة كمنافس ح ٌ ً اقاي للمصار العالمٌة خاصة
اسم رٌكٌة ،االمً اجدت نفسها امام منافسة قاٌة من المصار الٌابانٌة رغم انها كانت ممملك رإاس اماال
ممدنٌة م ارنة بالمصار العالمٌة اسخرى ،اس انها اسمطاعت الهٌمنة على السا المصرفً العالمً.
قدمت لجنة بالل م رٌرها اسال عام 0987م لمحافظً البناك المركلٌة اقد ركل الم رٌر بصارز كبٌرز
على ايع معٌار ل ٌاس كفاٌة رأس المال من اجل مح ٌ المااف فً األنظمة االممارسات الرقابٌة الاطنٌة.
افً ٌالٌا  0988م ممت المااف ة على الم رٌر النهابً الذي قدممه لجنة بالل االذي هد الى العمل على
م اٌة ااسم رار النظام المصرفً الدالً االالة المنافسة غٌر العادلة بٌن المصار .
افً مطاٌر لهذا اسطار اصدرت لجنة بالل فً اطار المساٌات الدالٌة  (BIS)الصٌغة النهابٌة ليمفاقٌة
الجدٌدز الممعل ة بكفاٌة رأس مال المصار االمً اصبحت معر فً العالم بالل ) (2باسشارز الى بالل ).(1
نذكر بداٌة ان بال اا بالل مدٌنة فً ساٌسرا  ،اهً م ر بنك المساٌات الدالٌة اكانت لجنة بالل
لينظمة المصرفٌة االممارسات الرقابٌة مع د اجمماعها فٌها برباسة ) (Cookمن بنك انجلمرا امن هنا أمت
المسمٌة بـ "لجنة بال اا بالل اا كاك"
افً الااقع ان اسهممام بكفاٌة رأس المال ٌعاد الى منمص ال رن الماسع عشر  ،اذ صدر قانان
المصار فً الاسٌات الممحدز ٌحدد الحد اسدنى لرأسمال كل مصر اف ا ً لعدد السكان فً المنط ة المً ٌعمل
فٌها.
افً منمص ال رن العشرٌن لاد اهممام السلطات الرقابٌة عن طرٌ ايع نسم مالٌة م لٌدٌة م ل حجم
الادابع ا لى رأس المال احجم رأس المال الى اجمالً اسصال  ،الكن هذه الطر فشلت فً ا بات جدااها
خاصة فً ظل امجاه المصار نحا لٌادز عملٌامها الخارجٌة اعلى اجه المحدٌد المصار اسمرٌكٌة
االٌابانٌة .اها مادفع بجمعٌات المصرفٌٌن فً اسٌمً نٌاٌارك االٌناي بصفة خاصة عام  0954الى البحث
عن اسلام مناسم لم دٌر كفاٌة رأس المال عن طرٌ قٌاس حجم اسصال الخطرز  risk assetsانسبمها
الى رأس المال.
امعد الفمرز من  0972الى  0981فمرز مخا ح ٌ ً للمفكٌر العلمً فً اٌجاد صٌغة عالمٌة لكفاٌة
رأس المال  ،فما حدث من انهٌار لبع البناك خيل هذه السناات اظهر مخاطر جدٌدز لم مكن معرافة فً
الساب م ل مخاطر المساٌة  Settlementامخاطر اسحيل  ، replacementبل اعم المخاطر
اسبممانٌة بشكل غٌر مسبا  ،اها ما بت بان المصار األمرٌكٌة الكبٌرز لٌست بمنؤى عن خطر اسفيس
ااسنهٌار .ففً ٌانٌا  0972اعلنت السلطات اسلمانٌة اغي "هٌر سمان بنك" االذي كانت له معاميت
يخمة فً سا الصر اسجنبٌة مما مسبم فً خسابر بالغة للبناك اسمرٌكٌة ااسارابٌة الممعاملة معه ،
افً نفس السنة افلس "فرانكٌل ناشٌانال بنك" اها من البناك اسمرٌكٌة الكبٌرز م مبعه بعد عدز سناات
"فرست بنسلفانٌا بنك" باصاله المً بلغت حاالً  8بيٌٌن داسر.


 BISتعني بنك التسويات الدولية . Bank of International Settlement
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مما دفع بالسلطات للمدخل سن اذه بعد ان بلغت مشكلة عدم مااف اجال اسسمح ا بٌن اصاله
اخصامه ا بات سعر الفابدز على قرايه خاصة مع اسرمفاع الشدٌد فً اسعار الفابدز على الداسر عام
 0981االمً بلغت .%41
افً هذا المناخ مؤسست لجنة بالل عام  0972من محافظً البناك المركلٌة فً الدال الصناعٌة
العشر ) (G-10اساٌسرا الكسمبار محت اشرا بنك المساٌات الدالٌة ) (BISبمدٌنة بالل الساٌسرٌة
ااطل علٌها مسمٌة "لجنة المنظٌمات ااسشرا االرقابة المصرفٌة على الممارسات العملٌة "اا"لجنة
اسنظمة االرقابة المصرفٌة" اقد عملت لعدز سناات قبل نشر م رٌرها النهابً فً ممال عام .0988
امهد لجنة بالل الى مح ٌ ي ة اهدا ربٌسٌة اهً (-:) 4
 .0م رٌر حداد دنٌا لكفاٌة رأس المال للمصار .
 .4محسٌن اسسالٌم الفنٌة للرقابة على اعمال المصار .
 .2مسهٌل عملٌة مبادل المعلامات الممعل ة باجرا ات ااسالٌم رقابة السلطات الن دٌة على المصار .
انذكر ان رأس المال ٌإدي يث اظاب اساسٌة على مسماى مإسسة بنكٌة اهً :
 -0اممصاص الخسابر غٌر المماقعة اا قلٌل اسحممال.
 -4طمؤنة المادعٌن االممالٌن اسخرٌن.
 -2ال ٌام باسسم مارات اليلمة سنطي امطاٌر نشاطات مربحة بالنسبة للبنك.
أما على المسماى الكلً فان لرأس المال اظٌفمٌن:
 -0اق انمشار المة بنكٌة.
 -4اقامة عيقة منافسٌة بٌن الممدخلٌن على اساس عادل.
افً ظل هذه اسلمة ال اٌة بات على لجنة بالل ان معمل على اٌجاد صٌغة اك ر ميبمة للمعامل مع
المخاطر اس سٌما بعد ظهار المسمحد ات االمشم ات المصرفٌة كح ا الخٌار االع اد المسم بلٌة
االمشم ات المالٌة ااسبممانٌة ف د ااجدت طرٌ ة ل ٌاس معدل كفاٌة رأس المال اجا ال رار ممؤ را باسلمات
امبعامها  ،مغاٌرا فً اسمجاه حٌث ركل على معرٌ المخاطر امحدٌدها اان اقمصر اسمر على المخاطر
اسبممانٌة ف ط على النحا الذي افرلمه م ررات اللجنة المً مم اعممادها امطبٌ ها فً عام  0988اعرفت
باسم "بالل "0اما ملال مطب ة حمى ٌامنا هذا المً م ام على اساس ايع نظام من اسالان للمخاطر.
بحٌث ٌمم مصنٌ الدال على اف حجم مخاطرها (اسمنادا لعياٌمها فً منظمة المعاان اسقمصادي
االمنمٌة اكذلك محدٌد االان سصال كل بنك مصنفة فً مجماعات لكل منها نسبة مرجٌ معٌنة بحٌث مبدأ
من الصفر الى  %011اف ا ل درز الم مر امي مه اناعٌة اليمانات الم دمة منه مع مراعاز ان مكان
نسبة رأس المال اسساسً االمساند الى اجمالً اسصال ااسلملامات العريٌة الخطرز المرجحة سم ل عن
.%8
ان اطار عام ٌ 0988فر ممطلبات رأس مال دنٌا بالنسبة للمصار النشطة عالمٌا اٌحمل فً طٌامه
نظاما لم ٌل المخاطر ٌهد جلبٌا الى المؤكٌد على ان المصار لدٌها الدعم المادي المناسم فً حال مافرها
على اصال ذات مخاطر ممدنٌة.
 ،اس ان انااعا اخرى من المخاطر م ل
بٌنما ركل اسطار ال دٌم بشكل خاص على مخاطر ال را
مخاطرز السا االمخاطر المشغٌلٌة امخاطر السٌالة االمخاطر ال انانٌة اغٌرها لم ٌميمنها اسطار بشكل
صرٌ .
 مكونات رأس المال وفقا التفاقية بازل الجديدة يتكون من مجموعتين:
 المجموعة األولى  :رأس المال األساس يساوي :رأس المال المدفوع  +االحتياطيات +االرباح المجموعة الثانية  :رأس المال المساند يساوي  :االحتياطات غير المعمنة +احتياطات اعاادة تقيايا االلاول +الماللاات المكوناةلمواجهة أي مااطر غير محددة +القروض المساندة  +ادوات رأسمالية اارى – الملادر  :اميال الااماع ق مقاررات لجناة باازل حاول

كفاية رأس المال وأثرها عمى الدول العربية ق اتحااد الملاارا العربياة ق بياروت ق0991اق ص -.00-01عباد المطماع عبدالحمياد ق
نفس الملدر السابقق ص.66-68
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اأمام هذه المحدٌات اصدرت لجنة بالل مشراع الم ررات الجدٌدز المً عرفت بؤسم "بالل "4المً بدأ
العمل بها من نهاٌة عام 4116م االمً مهد الى محسٌن اطار كفاٌة رأس المال من خيل المركٌل على
اهمٌة ادارز المخاطر االمشجٌع على المحسٌن المسممر فً قدرات البناك على م ٌٌم المخاطر اهذا ما
سنمطر الٌه فٌما بعد.
أن اسطار الجدٌد الم مرح من قبل لجنة بالل لكفاٌة رأس المال ٌنمظر ان ٌشكل حجر اسساس فً عملٌة
الهندسة المالٌة الجارٌة حالٌا  .حٌث ٌهد بالدرجة اسالى الى معلٌل امان اسيمة النظام المالً الدالً ،
اذلك باسرمكال على مكاٌن رأس مال كا لمااجهة المخاطر المالٌة الممناعة االمملاٌدز.
لذلك معم د لجنة بالل انه ٌمكن مح ٌ هذا الهد بشكل افيل من خيل ارمكال اسطار الجدٌد على ي ة
دعابم هً( :) 2
 .0ممطلبات دنٌا لرأس المال كما هً محددز فً اطار .0988
 .4ممابعة من قبل السلطات الرقابٌة لكفاٌة رأس المال.
 .2اسنيباطٌة الساقٌة.
اكل هذه الدعابم مطلابة من اجل الرقابة ااسشرا على صحة النظام المالً بشكل عام ااٌيا صحة
المإسسات المصرفٌة منفردز  ،على الرغم من اسعمرا بان اٌا منها سٌمكن اسمبداله باسدارز المصرفٌة
الفعالة .
اقبل مايٌ هذه الدعابم ال يث س بد من معرٌ كفاٌة رأس المال المصرفً ابٌان اهم اظابفه اكٌفٌة
قٌاس معٌار كفاٌة رأس المال.

 2-1كفاية رأس املال : Capital Adequacy

ٌعنى بكفاٌة رأس المال بالنسبة للمصر ها امميك المصر رأس مال معٌن لحماٌمه من المخاطر
() 2
المً قد ٌف د بها العمي ادابعهم كنمٌجة للخسابر المجارٌة من قبل المصر

كما مشٌر كفاٌة رأس المال الى حاجة المصر الى رأس مال كبٌر لحماٌمه من خطر اسعسار .

 3-1وظائف رأس املال :

ابهذا الصدد ناد ان نشٌر الى مجماعة الاظاب المً ٌ ام بها رأس المال فً المصار الم لٌدٌة اهً-:
 .0اممصاص الخسابر غٌر المماقعة للحفاظ على ال ة بالمصر فً جانم الممعاملٌن معه  .امافٌر اسماال
المً ٌمكن معها اسممرار ادا النشاط المصرفً .
 .4حماٌة ادابع العمي من المخاطر المماقعة.
،
 .2امميك اسصال المادٌة اليلمة لممارسة النشاط المصرفً اماٌحماي علٌه من عملٌات اقرا
اسم مار ،اعملٌات مصرفٌة سلمة سنطي امطاٌر نشاطات مربحة بالنسبة للمصر .
 .2كسم الملٌد من العمي عن طرٌ مدعٌم ة المادعٌن  ،االمإسسات اسشرافٌة فً قدرز المصر
على مااجهة المخاطر (  ) 5مما ٌلٌد من طمؤنة المادعٌن االممالٌن.

 4-1املتطهبات احلانية حلساب يعيار كفاية رأس املال وفما التفالية باسل انخانية :

 :1-4-1لياس كفاية رأس املال وفما التفالية باسل االوىل :

ل د أعدت طرٌ ة ل ٌاس كفاٌة رأس المال مسمندز الى نظام من االان المخاطرز ٌطب على جمٌع
الف رات داخل اخار المٌلانٌة العمامٌة سصال المصر االملامامه العريٌة اقد محددت األالان األساسٌة
مكونات رأس المال وفقاً التفاقية بازل الجديدة يتكون من مجموعتين هما:

 المجموعة االولى  :تدعى رأس المال االساسي ق والمجموعة الثانية تدعى  :رأس المال المساند.حيث رأس المال = رأس المال االساسي  +رأس المال المساند
 -انظر  :اسماعيل حسن محمد ق بازل والسالمة الملرفية ق الملارا العربية والعودة الى المستقبل ق اتحاد الملارا العربية ق

بيروت ق2112ا ق ص.00-01
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للمخاطر بااقع (صفر )%011 ، %51 ، %41 ، %01 ، %حسم األنااع المخملفة من الماجادات ،
ااعمبرت ال را اا المحاٌل المصرفً من أك ر األصال معريا للمخاطر( .) 6
هذا اقد محددت نسبة كفاٌة رأس المال بنسبة  %8كحد ادنى مما ٌمعٌن على جمٌع المصار بؤن مصل
نسبة رأس مالها الى مجماع اصالها الخطرز  ،بعد مرجٌحها بؤالان المخاطر اسبممانٌة الى هذه النسبة أي
 %8امحمسم النسبة اف ا للمعادلة المالٌة( -: ) 7
معدل كفاٌة رأس المال
لم ابلة مخاطر اسبممان

= (رأس المال األساسً +رأس المال المساند)( -المنلٌيت) *%011
األصال ااسلملامات العريٌة مرجحة بؤالان مخاطرها

حٌث ٌمكان رأس المال األساس  core capitalاالذي ٌدعى بالشرٌحة ( )0من (رأس المال
المدفاع  +اسحمٌاطات المعلنة  +اإلرباح المحمجلز) .
بٌنما ٌمكان رأس المال المساند الشرٌحة ال انٌة ( supplementary capital )4من ( اسحمٌاطات
غٌر المعلنة  +احمٌاطات أعادز م ٌٌم األصال "ٌسمبعد منها  +%55المخصصات العامة ٌإخذ منها %0,45
كحد اقصى من األصال الخطرز  +ال را المساندز مماسطة اطاٌلة اآلجل  +أداات رأسمالٌة).
إما المنلٌيت "اسسمبعادات" من رأس المال فمسمبعد منعا ً لحداث ميخم لرأس المال امشمل  :اسم
الشهرز  ،األسهم المملاكة ( اسم مارات فً رإاس أماال) ،العجل فً مخصص الدٌان المشكاك فً
محصٌلها.
اقد ايعت لجنة بالل بع ال ٌاد على رأس المال المساند محسبا لماسع المصار فً رأس المال
المساند على حسام رأس المال األساس امن ابرل هذه ال ٌاد ان سٌلٌد رأس المال المساند على رأس المال
األساسً اان سٌ ل رأس المال األساسً الى مجماع األصال مالانة بؤالان مخاطرها عن .) 8(%2
ابالنظر لم ام النسبة فً معادلة قٌاس الكفاٌة نجد ان امفاقٌة بالل ( )0قامت بمصنٌ دال العالم من حٌث
المخاطر الى مجماعمٌن( :) 9
 .0المجماعة اسالى  :اهً مجماعة الدال ذات المخاطر الممدنٌة (المنخفية) اميم دال منظمة المعاان
اسقمصادي االمنمٌة  OECDايافة الى المملكة العربٌة السعادٌة االمً ميمنت فً مجماعمٌن فرعٌمٌن
هما:
أ -الدال اسعيا فً لجنة بالل.
م -الدال المً ع دت مرمٌبات اقرايٌة خاصة مع صندا الن د الدالً )(IMF
 .4المجماعة ال انٌة  :اهً مجماعة الدال ذات المخاطر العالٌة (المرمفعة) امشمل كل دال العالم بما فٌها
الدال العربٌة (عدا السعادٌة).
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:2-4-1املآخذ عهى اننظاو احلايل نمياس املخاطز االئتًانية:

ان من اهم المآخذ على النظام الحالً ل ٌاس المخاطر اسبممانٌة النامجة من اسصال ااسلملامات
العريٌة المرجحة باالان المخاطر عند حسام معٌار كفاٌة رأس المال اف م ررات لجنة بالل ( )0لعام
 0988اهً( :) 01
 -0عدم مراعاز النظام الحالً عند محدٌد االان المخاطر اخمي درجة المصنٌ اسبممانً بٌن مدٌن ااخر
ابالمالً اخمي احمماست الفشل من حالة الى اخرى.
 -4انه من غٌر المناسم اسسممرار فً المفرقة بٌن الدال على اساس كانها من مجماعة الدال األاربٌة
 OECDأا من غٌرها  .Non-OECDحٌث ممممع بع دال المجماعة األخٌرز بجدارز ابممانٌة بٌنما
ممسم اقمصادٌات البع اسخر فٌها بالم لم بما ٌمطلم اخمي أالان المخاطر من دالة الى أخرى.
 -2س ٌؤخذ هذا النظام فً اسعمبار محسن األسالٌم المً ممبعها البناك ل ٌاس اإدارز المخاطر اسبممانٌة خيل
الفمرز األخٌرز بما ٌ ميً بحث إمكانٌة اسعمماد على هذه األسالٌم لمحدٌد كمٌة رأس المال اليلمة لم ابلة
المخاطر.
 -2س ٌؤخذ هذا النظام فً اسعمبار ماافر أداات للسٌطرز على المخاطر اسبممانٌة منها اسمخدام ع اد
المغطٌة اكذلك مافٌر اليمانات العٌنٌة االشخصٌة  ،اسمر الذي ٌحمم بحث
المشم ات اسبممانٌة إلغرا
إمكانٌة اسمبعاد ا ر اسمخدام هذه األداات اا ماافر اليمانات المشار الٌها على قدر الملامات المدٌن الممخذ
أساسا لحسام معدل كفاٌة رأس المال .

 :3-4-1انذعائى انخالث نهنظاو اجلذيذ نمياس كفاية رأس املال وفك باسل (:)2

هنا لم ٌعد اسمر قاصرا على ايع حد ادنى لكفاٌة رأس المال بالنسبة لل را االيمانات اإنما
ميمن اسمفا الجدٌد سمفاقٌة بالل ( )4منظامة كاملة إلدارز المخاطر المً مهد محسٌن إطار كفاٌة رأس
المال االمشجٌع المسممر فً قدرات البناك على م ٌٌم المخاطر من خيل إٌجاد مجانس بٌن ممطلبات رأس
المال لدى البناك اممارسات إدارز المخاطر الحدٌ ة إيافة الى إعطا دار هام للسلطات الرقابٌة بشؤن مفعٌل
هذا النظام االمؤكد من صيحٌمه امناسبمه  ،فاسمفا اا النظام الجدٌد ٌميمن يث دعابم اا ركابل اساسٌة
هً (:) 00

 -1انذعاية األوىل  :يتطهبات دنيا نزأس املال Pillar I : Minimum Capital Requirements
ممم ل الممطلبات الدنٌا لحسام معٌار كفاٌة راس المال بالمعادلة المالٌة:
معذل كفاية رأس المال =
(الحذ األدنى )%3

ال اعدز الرأسمالٌة
االمخاطر اسبممانٌة  +المخاطر الساقٌة  +المخاطر المشغٌلٌة

اٌيحظ فً هذا الصدد ما ٌلً-:
 -0اسمحد ت لجنة بالل ناعا جدٌدا من المخاطر اها المخاطر المشغٌلٌة.
 -4لم مجر معدٌيت مذكر على المخاطر الساقٌة المً اسمحد ت فً منمص المسعٌنات.
 -2مم اجرا معدٌيت جاهرٌة على المخاطر اسبممانٌة حٌث سمحت لجنة بالل ب ي ة بدابل ل ٌاس ملك
المخاطر اهً -:
 .0الطرٌ ة ال ٌاسٌة Standardized Approach
 .4الم ٌٌم الداخلً األساسً للمخاطر Foundation IRA Approach
 .2الم ٌٌم الداخلً المم دم للمخاطر Advanced IRA Approach
امرى اللجنة انه لٌس من المرغام فٌه ان ٌمم الممسك بمطبٌ منه ماحد فً قٌاس أي من هذه
المخاطر بل على العكس من ذلك  ،فؤن اجاد يث مناه ل ٌاس مخاطر اسبممان مسم للبناك االسلطات
الرقابٌة باخمٌار المنه الذي ٌران اك ر مي مة لمرحلة المطار للبنك اللبٌبة األساسٌة المالٌة للسا .
ابهذا الصدد ناد ان نشٌر بصارز مخمصرز ان لجنة بالل قد حددت أنااع المخاطر المشمالة بممطلبات رأس
المال كما فً الشكل أدناه ( .) 04
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انواع المخاطر
مخاطر االئتمان

-اخفا العمٌل فً السداد

مخاطر السوق

 مخاطر اسعار الصر مخاطر اسعار الفابدز مخاطر ح ا الملكٌة -مخاطر م لبات اسسعار

مخاطر التشغيل

 مخاطر اسعمال مخاطر السٌالة المخاطر ال انانٌة -مخاطر اسلملام

 - 2انذعايةةةةة انخانيةةةةة  :يتابعةةةةة كفايةةةةة رأس املةةةةال يةةةة لبةةةةم انسةةةةهطة انزلابيةةةةة
Pillar II : Supervisory review
مهد عملٌة الممابعة من السلطات الرقابٌة المؤكد من كفاٌة رأس المال بحسم ناعٌة مخاطر البنك
اإسمرامٌجٌة المحافظة على المسماٌات الممطلبة لرأس المال  ،اذلك لمممكن هذه السلطات المدخل فً الاقت
المناسم بكفا ز افاعلٌة  ،مسمند عملٌة الممابعة فً هذا المجال على ي ة مبادئ اساسٌة ٌجم ان ممبعها
السلطة الرقابٌة اهً(-:) 02
ٌ -0جم ان ٌمافر لدى المصر نظام لم ٌٌم مدى كفاٌة رأس المال الكلٌة ممماشٌا مع بنٌة اناعٌة المخاطر
المً ٌمعر لها.
ٌ -4جم م ٌٌم النظم الممافرز لدى المصار داخلٌا لم ٌٌم رأس المال اما لدٌها من اسمرامٌجٌات االاقا
على مدى قدرمها على اسلملام بالنسم المحددز الممعل ة برأس المال – اامخاذ اسجرا ات المناسبة فً حال
عدم كفاٌمها.
ٌ -2جم ان مماقع السلطة الرقابٌة الم درز على المدخل فً مرحلة مبكرز لمنع مدهار اا انخفا رأس مال
المصر عن الحد اسدنى اا محت المعدست الاقابٌة امطالبمها بامخاذ اسجرا ات المصحٌحٌة الى ان ٌمم
اسمعادمه الى المسماٌات المطلابة.
-3انذعاية انخانخة  :االنضباطية انسىلية (انشفافية املانية) Pillar III : Market Discipline
م مرح اللجنة ملٌدا من اسفصاح عن معٌار كفاٌة رأس مال المصر اناعٌة مخاطره احجمها
االسٌاسة المحاسبٌة الممبعة لم ٌٌم اصاله االملامامه امكاٌن المخصصات  ،ااسمرامٌجٌامه للمعامل مع
المخاطر انظام البنك الداخلً لم دٌر رأس المال الممطلم  ،امافٌر الصيحٌة ال انانٌة للسلطات الرقابٌة
إلللام المصار بالافا بممطلبات اإلفصاح.
اهذا ٌعنً محفٌل المصار على ممارسة إعمالها بشكل امن اسلٌم افعال اكذلك محفٌلها على الحفاظ
على قااعد رأسمالٌة قاٌة لمعلٌل قدرمها على مااجهة أي خسابر محمملة مسم بي من جرا معريها
للمخاطر.
ابذلك مشكل اسنيباطٌة الساقٌة عنصرا اساسٌا ً ليمان اسيمة ال طاع المصرفً  .ابطبٌعة الحال ان
اسنيباطٌة الساقٌة الفعالة ممطلم ماافر المعلامات الدقٌ ة عن مدى إمباع المصار الممارسات المصرفٌة
لها
السلٌمة اممكٌن المشاركٌن فً األساا من م ٌٌم المعلامات األساسٌة بشان المخاطر المً ٌمعر
المصر اعيقمها برأس المال .

املبحج انخاني
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لغر معرفة كٌفٌة مطبٌ ممطلبات لجنة بالل على المصار اإلسيمٌة  ٌ ،ميً أاس المعر
عمل اأنشطة المصار اإلسيمٌة م المطر الى طبٌعة المخاطر المً مااجه ملك المصار .

على

 1-1-2يفهىو املصزف اإلساليي وطبيعة عًهه-:

ٌعر المصر اإلسيمً بؤنه مإسسة مالٌة م ام بالمعاميت المصرفٌة اغٌرها فً يا إحكام
الشرٌعة اإلسيمٌة بهد المحافظة على ال ٌم ااألخي اإلسيمٌة  ،امح أقصى عابد اقمصادي ااجمماعً
لمح ٌ الحٌاز الطٌبة الكرٌمة لألمة اإلسيمٌة (.) 02
كما ٌعر المصر اإلسيمً أٌيا بؤنه مإسسة مالٌة مصرفٌة لمجمٌع األماال اماظٌفها فً نطا
الشرٌعة اإلسيمٌة بما ٌخدم بنا مجممع إسيمً ممكامل  ،امح ٌ عدالة المالٌع  ،اايع المال فً المسار
اإلسيمً(.) 05
حٌث م ام المصار اإلسيمٌة بالعمل على اجمذام المدخرات المخملفة من أصحام حسابات اسسم مار
م معمل على ماظٌفها بغر اسم مارها امنمٌمها امن م مح عابد ألصحام حسابات اسسم مار اذلك طب ا
للصٌغ المخملفة للمماٌل اإلسيمً االمً مشمل (المياربة  ،المرابحة  ،المشاركة  ،اسسمصناع  ،اسسملراع،
......الخ)  ،باإليافة الى ماظٌ األماال الخاصة بح ا المساهمٌن لغر منمٌمها امح ٌ عابد علٌها ،
الى جانم ما مم اياه من عماست ل ا الخدمات المصرفٌة المً م دمها لعميبها شؤنها فً ذلك شؤن
المصار الم لٌدٌة(.) 06

 2-1-2خماطز املصارف اإلساليية:

ان اهم ميم العمل المصرفً اإلسيمً ها المشاركة فً المخاطرز بٌن م دمً األماال االمصر من
ناحٌة ابٌن المصر امسمخدمً األماال من ناحٌة أخرى  .االمنطل ة من األسس المنهجٌة المً قام علٌها
العمل المصرفً اإلسيمً مإداها ال ااعد الف هٌة "الغنم بالغرم" االخر باليمان( ، ) 07ام ام هذه العيقة
على اساس المعاان االحرص الممبادل ااسلملام اسخيقً السلاكً على اعمبار ان الطرفٌن ٌشمركان فً
الرب االخسارز اهذا باليرارز ٌمطلم العمل على يمان سيمة المعاميت المً ممم فً اطار هذه العيقة
انجاحها فً مح ٌ اسهدا المً ٌراد الاصال الٌها امإكد هذه ال ااعد أهم سمة من سمات رأس المال فً
اإلسيم  ،اهً اسسمعداد لمحمل المخاطر غٌر ان هذه السمة س منفً بؤي شكل من اإلشكال أهمٌة البحث عن
المخاطر المً مااجه الصٌرفة اإلسيمٌة امعرفة اآل ار المً ممرمم على اجادها امحدٌد األسالٌم الميبمة
االمً ٌمكن اسمخدامها فً مااجهة هذه المخاطر اانمها اً بالحدٌث عن معٌار كفاٌة رأس المال فً المصار
اإلسيمٌة فً يا طبٌعمها اطبٌعة مخاطرها المخملفة طب ا سمفاقٌة بالل ال انٌة االمً ٌمكن ان نمعر لها
كما ٌلً -:
 طبٌعة مخاطر المصار اإلسيمٌة .
 معٌار كفاٌة رأس المال للمصر اإلسيمٌة.

 3-1-2طبيعة خماطز املصارف اإلساليية:

المصر

الى خسابر غٌر مماقعة اغٌر مخططة ارا

معر المخاطر اإلسيمٌة بؤنها احممال معر
مذبذم العابد المماقع من اسسم مارات(. ) 09
حٌث ٌ ام النشاط اسسم ماري االمماٌلً فً المصار اإلسيمٌة على مبدأ المشاركة فً الرب
االخسارز  ،ابالمالً المشاركة فً المخاطر اان الصار المحمملة للمخاطر المً ٌمكن ان ٌمعر لها هذا
النشاط قد ممخذ احد الصار المالٌة-:
أ -خماطز يصادر األيىال  :امصادر األماال فً المصر
اادابع الممعاملٌن  ،االمخصصات  ،امخاطرها كما ٌلً :

اسسيمً ممكان من  :ح ا الملكٌة ،
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 .0ح ا الملكٌة  :انخفا مي ز رأس المال لدى المصر نمٌجة مدنً نسبة رأس المال ااسحمٌاطات الى
إجمالً الماجادات  ،اا الى إجمالً الادابع  ،اا الى الماجادات الخطرز المرجحة ٌ ،سبم هذا اسنخفا
ارمفاع مسماى المخاطر  ،المً منجم عن عدم م درز المصر على الافا بالملامامه.
 .4ادابع الممعاملٌن :شدز سٌالة الادابع  ،االممم لة فً لٌادز األهمٌة النسبٌة للحسابات الجارٌة  ،اٌعنً
ذلك اعمماد المصر بشكل كبٌر على الادابع الجارٌة امحت الطلم االمً معمبر قرايا فً ذممه ٌجم ردها
عند طلبها  ،مما قد ٌعريه لمخاطر السٌالة باإليافة الى ان هذه الادابع ممركل فً اٌدي عدد محدد من
الممعاملٌن  ،االذٌن غالبا ما ٌممٌلان بيع الاعً المصرفً اسسيمً  ،اما ٌسببه مصرفامهم من يرر
بالنشاط المصرفً م ل اعم اد هإس انه ٌمكن لهم ان ٌ اماا بسحم ادابعهم ممى شا اا  ،اا غٌر ذلك مما
ٌلٌد من إمكانٌة معر هذه المصار للمخاطر.
 .2المخصصات  :اٌمم ل اجه المخاطرز فٌها بعدم كفاٌة المخصصات نمٌجة مدنً نسبة المخصصات الى
إجمالً الدٌان  ،اا نسبمها الى اسسمخدامات الخطرز  ،إذ ٌإدي عدم كفاٌمها بؤن ٌلح بالمصر جانبا من
الخسارز مما لم مغطٌه هذه المخصصات (.) 09
م -خماطز صيغ انتًىيم  :هً المخاطر المً مرمبط عماما بؤسالٌم الماظٌ االمماٌل  ،حٌث م ام
األسالٌم اسسم مارٌة فً المصار اإلسيمٌة على إحكام ف هٌة مإسس أصي على عنصر المخاطرز  ،اقد
رمم الف ه اسسيمً المخاطر فً ف ه المعاميت المالٌة لميبم كل قطاعات الممعاملٌن فشرع لمن س ٌرٌد محمل
المخاطرز ع اد المعاايات م ل بٌع العاجل  ،اشرع لمن ٌرٌد محمل المخاطرز للحصال على عابد اكبر
المشاركة(.) 41
اهذا مما ٌدل على ان قدر كبٌر من المخاطر منم من صٌغ المماٌل الممبعة من قبل المصر اسسيمً
 ،اأدناه مفصٌي لمخاطر صٌغ المماٌل اسسيمً األك ر شٌاعا كالمماٌل بالمشاركة اا المياربة االسلم
ااسسمصناع االمرابحة  ......الخ اهً كما ٌؤمً :
 .0صٌغ المماٌل بالمشاركة :المشاركة هً أسلام مماٌلً ٌ ام على أساس م دٌم المصر جل من
المماٌل لعمٌله  ،بٌنما ٌ ام العمٌل بمغطٌة الجل الباقً من المماٌل اليلم ألي مشراع على إن ٌشمركا فً
العابد المماقع ان كان ربحا ام خسارز بنسم ممف علٌها بٌن الطرفٌن  ،اذلك يمن ال اعدز الف هٌة الايٌعة
على الايٌعة على رأس المال االرب على ما امف علٌه رأس المال ( ، ) 40اٌمكن ان منسم إخطار صٌغة
المشاركة الى مجماعة من المصادر م ل األماال المسم مرز  ،حٌث ٌجم ان مكان هذه األماال أماال طاٌلة
األجل  ،لٌسمطٌع المصر ماجٌه اسم مارمه دان مصفٌة مشاركمه سرٌعا  ،كما ان عدم جادز الكاادر البشرٌة
ال عاملة فً المصر امي ممها  ،االمً لٌس لها ال درز على المخطٌط اسسمرامٌجً سسمخدامات األماال  ،اا
اخمٌار المشراعات االفرص ٌمكن ان ٌكان مصدرا للخطر  ،اٌم ل الشكل ال انانً للشركة احد مصادر
الخطر اٌيا ،فعندما مكان المشاركة قابمة على حصص قابلة للمداال االبٌع  ،فؤن ذلك ٌ لل المخاطر  ،اما
عندما س ٌسم بمداالها فان المخاطر ملٌد  ،باإليافة الى ان هناك مخاطر منشؤ عن الفشل فً الم ٌٌم الدقٌ
لعملٌات المشاركة  ،امخاطر منشؤ عن إدارز المصر كعدم األهلٌة االكفا ز ال ادرز على النها اال ٌام
بممطلبات المشاركة اإلدارٌة (.) 44
باإليافة الى ان فً هذه الصٌغة مخاطر مخص سا السلعة  ،اا طبٌعة الصناعة اامجاهامها ،
فالصناعة المكنالاجٌة هً اقل خطرا سسم رار اسرباح الممح ة فٌها ،االصناعات الغذابٌة اك ر خطرا
سخمي اإلرباح فمكان اك ر خطرا  ،كما ان هذا السا ٌمؤ ر بال رارات  ،ااساياع اسقمصادٌة االسٌاسٌة ،
اقرارات الحكامة  ،االدالة المابع لها.
امعمبر طبٌعة السلعة احدى مصادر الخطر  ،فالسلع الشعبٌة اقل خطارز من السلع الكمالٌة  ،االسلع
المهنٌة خطارمها اكبر من األخٌرز  ،اخاصة فً أاقات الكساد اا المنبإ به  ،امن الجدٌر بالذكر ان الماق
المماٌلً للشركة قبل المشاركة ٌم ل احد الجاانم الهامة لمح ٌ األمان لها  ،فاذا كانت الشركة م لة فً
الدٌان قبل المشاركة  ،فانها سمكان معرية لمخاطر كبٌرز جدا  ،اقد مإدي بها الى اإلفيس االمع ر ،
اٌيا الى ذلك – اٌيا – حجم حصة الشرٌك فكلما قلت الحصة قل الخطر  ،اطال مدز الشركة بحٌث مكان
مدز الشركة م بالة لظهار اإلرباح مراعاز لظرا الشرٌك(.)42
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 .4صٌغة المماٌل بالمياربة :االمياربة هً امفا بٌن طرفٌن ٌ دم احدهما فٌه المال  ،اٌبذل فٌه اسخر الجهد
 ،االعمل فً اسمجار به  ،االرب على ما اشمرطا  ،االخسارز على رم المال  ،اٌخسر العامل جهده ،
اٌيمن فً حالة المعدي  ،االم صٌر  ،ااإلهمال  ،اٌممٌل ع د المياربة بؤن العمٌل الميارم  ،اا الشرٌك
ها المصدر الربٌس للمخاطرز اذلك ٌعاد الى طبٌعة العيقة المً مربط بٌن المصر اسسيمً اعملٌه
الميارم  ،ابحٌث م ام هذه العيقة على المشاركة فً الرب االخسارز  ،ابالمالً المشاركة فً المخاطرز ،
اٌمجلى الخطر فً هذا المصدر بعدم ماافر المسماى األخيقً  ،انخفا مسماى األمانة  ،اعدم ماافر
الكفا ز اإلدارٌة االخبرز العملٌة لدى العمٌل  ،اما ٌسبم ذلك من إيرار للمصر اسسيمً باإليافة الى
طبٌع ة عملٌة المياربة  ،المً معمبر المصدر ال انً للخطر حٌث مللم مسإالٌة الشراكة المصر اسسيمً
بمافٌر البٌبة المناسبة اكافة الاسابل سنجاح العملٌة لمجنم الخسابر اا مح ٌ اإلرباح المطلابة(.) 42
 .2صٌغة المماٌل بالسلم :االسلم ها"بٌع ماصا فً الذمة مإجل ب من م با فً مجلس الع د( )45إما
المخاطر المً مااجهها هذه الصٌغة فهً مماطلة المسلم إلٌه فً الافا بالملامامه بحجة انه معسر  ،اا انه
معر لماسم كان ردٌبا ً  ،اا انه قد غبن فً محصاله  ،اصعابة قٌام البنك باسميم المحصال م مساٌ ه
ابٌعه  ،كما مميمن صٌغة السلم المخاطر الفنٌة الناشبة عن انخفا األسعار  ،امعر المحصال للمل بعد
اسميمه من قبل المصر اسسيمً  ،اهذا مماقع باإليافة الى مشاكل المساٌ االبٌع المً مااجه المصر
اسسيمً  ،لذلك على المصر اسسيمً الكاادر ااسابط الن ل اآلمنة لل ٌام بعملٌات اسسميم االمساٌ
االبٌع ،كما ممعر هذه الصٌغة أٌيا الى مخاطر العملة أي انخفا قٌمة العملة  ،حٌث ٌممٌل ع د السلم
عن المماٌل الرباي فً انه ٌ لل من إيرار الميخم  ،الذي ٌإدي بداره الى انخفا قٌمة العملة بشكل
طبٌعً اممناسم  ،اسن رأس المال غالبا ما ٌصر فً شرا مسمللمات إنماجٌة  ،االمً مرمفع أسعارها
بحداث الميخم  ،افً هذه الحالة س ٌمكن ان ننفً احممالٌة اليرر ألحد العاقدٌن اا كلٌهما نمٌجة حداث
مغٌر قٌمة العملة النام عن الميخم  ،ألنه من المحممل إس ٌرمفع من المسلم فٌه لك رز العر اا ل لة فً
الطلم  ،كما ان هذا اسحممال اارد أك ر فً جانم المسلم إلٌه  ،امن الممكن ان ٌحدث انخفا كبٌر فً قٌمة
رأس المال اها بٌده قبل ان ٌ ام باسمخدامه فً اإلنما مما ٌإدي الى اقاعه فً خسارز كبٌرز  ،اخاصة ان
رأس مال السلم اقل قٌمة من من المسلم فٌه فً الغالم(.)46
 . 2اسسمصناع  :اها "ع د ٌشمري به فً الحال شً مما ٌصنع صنعا ٌلملم البابع بم دٌمه مصناعا بمااد
من عنده بؤاصا مخصاصة  ،اب من محدد"  ،افً هذه الصٌغة ٌكان المصر عادز ها الطر الصانع ،
االعمٌل طالم المماٌل ها المسمصنع  ،االصناعة قد مكان لمعدات اآست اأجهلز اغٌرها  ،اعندما ٌنمهً
المصر من العمل فان علٌه ان ٌسلمه للمسمصنع  ،غٌر ان هذه الصٌغة محاطة بمجماعة من المخاطر ،
اهً مخاطر الن ل  ،ف د ممعر السلع المصنعة للهيك بسبم حادث مفاجا فً إ نا الن ل ،أا ممعر
للهيك االمل بسبم سا المخلٌن  ،باإليافة الى مؤ ٌر ارمفاع األسعار الم مرن بطال فمرز السداد ،مما ٌإ ر
على هامش اسرباح  ،كما ان هذه الصٌغة قد ممعر اٌيا الى مخاطر عدم السداد ،باإليافة الى مخاطر
اخمي المااصفات فً السلع المطلابة سحممالٌة عدم مافر بع مفردات المسمصنع م ل المااد المً مدخل
فً مصنٌع السلعة  ،اقد ٌمؤخر الممعهد عن ماعد المسلٌم مماطلة سسبام خار عن ارادمه  ،عياز على ان
المااد المً مدخل فً المصنٌع قد ممعر الى م لبات فً اسعارها  ،ابالمالً المؤ ٌر على الرب المماقع(.)47
 .5المرابحة  :اهً ان ٌ ام الشخص ببٌع ما ملكه بما قام علٌه ابفيل فها بٌع للعر  ،اا للسلعة بال من
الذي اشمرى به مع لٌادز شً معلام من الرب  ،اممم ل مخاطر هذه الصٌغة بمخاطر عدم ال درز على
المسلٌم  ،امخاطر السعر  ،امخاطر عدم صيحٌة السلعة ،اا عدم ماافرها ،االماق عن السداد( ،) 48حٌث
ٌفات ذلك على المصر اسسيمً فرصة إعادز اسم مار خيل فمرز المؤخٌر  ،ابالمالً حرمانه من العاابد
المماقعة لهذا اسسم مار  ،اارمفاع مكلفة من المماٌل  ،اممابعمه  ،امجمٌد بعيه دان عاابد عند المؤخر فً
السداد ،اإعدام جل اخر منه ادخال هذه المصار فً قياٌا امنالعات مع العمي  ،االنمٌجة النهابٌة
لذلك انخفا العابد اإلجمالً لهذه المصار اانعكاس ذلك على عاابد المسم مرٌن  ،اٌلٌد ذلك األ ر سا ا
فً ظل المشرٌعات ال انانٌة  ،حٌث س معمر هذه ال اانٌن باإليرار الناشبة عن المماطلٌن الماسرٌن عند
اخيلهم بالع د امخلفهم عن مسدٌد الدٌن دان عسر.

 2-2تصنيف خماطز انتًىيم االساليي :

فً الاقت الذي ركلت فٌه لجنة بالل فً احدث ماصٌامها على الحد اسدنى المطلام لمعٌار كفاٌة رأس
المال  ،ركلت الماصٌات المعرافة ببالل ) (IIعلى ي ة انااع ربٌسٌة من المخاطر:
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 .0مخاطر اسبممان.
 .4المخاطر الساقٌة.
 .2مخاطر المشغٌل.
انظرا لطبٌعة رأس المال فً المصار اإلسيمٌة ااخمي صٌغ المماٌل المسمخدمة فٌها كما اشرنا
لها ساب ا ،نيحظ ان ملك الماصٌات س مماا م االخصابص األساسٌة للمماٌل اسسيمً الذي س ٌمكن ان نطب
علٌه لملك المعاٌٌر االممطلبات مباشر نمٌجة الطبٌعة الخاصة بذلك األسلام المماٌلً
اقد صنفت مخاطر المماٌل اسسيمً الى(:) 49
 .0مخاطر الصٌغ.
 .4مخاطر ابممانٌة.

ً
أوال  :خماطز انصيغ:

اهً المخاطر الممعل ة بناعٌة صٌغة المماٌل  :مرابحة  ،مشاركة  ،مياربة.. ،الخ اقد أايحنا ذلك
بصارز مفصلة فٌما سب .
ابالرغم من اخمي طرٌ ة المماٌل من صٌغة ألخرى  ،إس إن اسلملام النهابً الذي ٌ ع على عام
الطر الم ابل نمٌجة لمنفٌذ ملك الصٌغ بمجرد إجرا الحسام النهابً االذي ٌلملم بم مياه هذا الطر
بالافا بالملامامه مجاه المصر ٌ ،عد احد ااجه المخاطر اسبممانٌة المً اردت بم ررات بالل.
ابنشؤز اسلملام مصب المصار

اإلسيمٌة على قدم المساااز مع المصار

الم لٌدٌة فٌما ٌخص المخاطر اسبممانٌة.

اأدناه أهم مخاطر صٌغ المماٌل اهً :
 -0مخاطر المماٌل بالمرابحة اهً -:
أ -مخاطر الفمرز من اسمر بالشرا احمى البٌع النهابً.
م -الرجاع فً الاعد.
 -4مخاطر المماٌل بالمياربة االمشاركة اهً -:
أ -م لبات اسسعار ارمفاعا اهباطا.
م -مجاال المدز الكلٌة للمماٌل دان ممام المصفٌة.
 مل البياعة محت ٌد الميارم.د -عدم اسلملام بشراط المياربة اسا ادارز المياربة.
هـ ـ النام النهابً خسارز اا الرب الفعلً اقل من الم در.
 -2مخاطر اسسمصناع اهً -:
أ -م لبات األسعار بعد محدٌدها فً ع د اسسمصناع.
م -مؤخر الصانع فً مسلٌم البيابع اذا كان البنك ممصنعاً.
 مؤخر الم اال اا المنم فً مسلٌم البياعة اذا كان البنك صانعا.د -عدم ال درز على عمل اسمصناع ماالي.
هـ  -مل البياعة محت ٌد البنك قبل مسلٌمها للمسمصنع.
 -2مخاطر المماٌل بالسلم اهً -:
أ -مبدٌد اا انفا من الشرا فً غٌر الغر المحدد فً محل الع د.
م -عدم مسلٌم البيابع فً مااعٌدها اا عدم مسلٌمها مطل ا.
 مل البياعة محت ٌد البابع.د -مل البياعة كلٌا اا جلبٌا ألسبام س مرجع للبابع.
ه -م لم السعر انخفايا عما مم الشرا به.
ا -انخفا جادز السلع المسلمة عما امف علٌه.
ل -عدم ال درز على بٌع البياعة بعد اسميمها بااسطة البنك.
ح -عدم اجاد فرصة اجرا ع د سلم ماال.

ً
حانيا :انتًىيم اإلساليي وخماطز انسىق

كما سب اإلشارز إلى ذلك  ،فؤن م ررات بالل ) (IIقد ايعت ي ة محاار ربٌسٌة لمخاطر السا :
 .0مخاطر ممعل بؤسعار الصر .
 .4مخاطر ممعل بؤسعار الفابدز.
 .2مخاطر ممعل بم لبات األسعار.
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بالنسبة لمخاطر أسعار الصر امخاطر أسعار الفابدز هذٌن الناعٌن من المخاطر غٌر مطب مٌن فً حالة
المماٌل اسسيمً ألنه ٌحرم المعامل بالمعاميت المسم بلٌة الممعل ة بؤسعار الصر كما ٌحرم المعامل بؤسعار
الفابدز.
إما بالنسبة لمخاطر م لبات األسعار فان المصار اإلسيمٌة س مخمل ك ٌرا عن المصار الم لٌدٌة فٌما
ٌخص مطبٌ المعاٌٌر الخاصة بملك األنااع من المخاطر.

ً
حانخا :انتًىيم االساليي واملخاطز انتشغيهية -:

اإلسيمٌة معد على قدم المساااز بالمصار

فٌما ٌخص ملك األنااع من المخاطر  ،فان المصار
الم لٌدٌة فٌما ٌخص المعاٌٌر الخاصة بالمخاطر المشغٌلٌة.
حٌث معد المصار اإلسيمٌة عرية لنفسن العاامل المً ممعر
األنااع من المخاطر.

لها المصار

الم لٌدٌة فٌما ٌخص ملك

 3-2يعيار كفاية رأس املال يف املصارف االساليية يف ضىء طبيعتها وطبيعة خماطزها-:

ان طبٌعة عمل المصار اإلسيمٌة اطبٌعة مخاطرها مخمل عما ها علٌه الحال فً المصار الم لٌدٌة
 ،لذا فؤن من اليراري معرفة كٌ ممكن ان نطب معاٌٌر امفاقٌة بالل على المصار اإلسيمٌة مع ممكنها
فً الاقت نفسه من العمل بصارز مشراعة اخاصة اذا ما عرفنا بؤن هذه المصار مخيع هً األخرى
لمعلٌمات البناك المركلٌة اإنها مطالبة بذلك كغٌرها من المصار  .لذلك علٌها ان مسعى بجدٌة الى مطبٌ
م مرحات بالل للرقابة المصرفٌة بعد مطاٌعها لمناسم العمل المصرفً اسسيمً.
اعلٌه ابنا على ممطلبات المعاٌٌر الدالٌة المً حددمها لجنة بالل للرقابة المصرفٌة فانه ٌنبغً ان مكان
نسبة كفاٌة رأس مال المصار المحسابة على أساس عنصر المخاطر  %8على األقل  ،غٌر ان هذا الحد
ٌجم ان ٌكان اكبر من ذلك فً البٌبة المً معمل فٌها المصار اإلسيمٌة  ،اٌرجع ذلك الى أسبام ممعل
بالنظام  ،أا بؤسلام العمل المصرفً اسسيمً  ،باإليافة الى مخاطر البٌبة المً معمل فً كنفها المصار
اإلسيمٌة  ،ااألسبام بشكل محدد هً:
 -0ع اد المياربة ممعر فٌها أماال المادعٌن للخطر  ،الكنها مسم بمح ٌ نسبة رب صا ألصحام
المصار  ،اهذا ٌخل حافلا قاٌا لإلقدام على المخاطرز  ،امشغٌل مإسسات مالٌة بدان ماافر رأس مال
مناسم  ،الذلك سٌرى أصحام المصار ان من المهم معرٌ مبالغ كبٌرز من رإاس أماالهم للمخاطرز
بغٌة مخفٌ اليرر األدبً الذي ممكن ان ٌ ع علٌهم.
 -4نسبة األصال الم مرنة بالمخاطرز الى إجمالً األصال عادز ما مكان أك ر ارمفاعا فً المصار
اإلسيمٌة عن نظٌرمها فً الم لٌدٌة.
 -2غٌام اليمانات اسحمٌاطٌة  ،االيمانات األخرى فً عملٌات المشاركة مما ٌإدي الى لٌادز اايحة فً
عناصر المخاطرز فً عملٌات المصار اإلسيمٌة  ،بسبم عدم اجاد رقابة على المشارٌع اسسم مارٌة
لطبٌعة ع د المياربة المً م يً بان س ٌحد من قدرز العامل على العمل بفر شراط معمل على ذلك ،
اليمان األساسً للعمٌل الكفإ أخيقٌا اإدارٌا.
 -2مساهم البٌبة فً معظم بلدان األساا الناشبة  ،االنامٌة المً معمل فٌها المصار اإلسيمٌة ،
االمصار الم لٌدٌة فً ارمفاع معدل المخاطرز  ،اٌعاد ذلك الى اليع النسبً للبٌبة األساسٌة ال انانٌة
الداعمة لعملٌات اسقمرا المصرفٌة  ،امخل األساا المالٌة  ،ام لم البٌبة اسقمصادٌة مما ٌسهم فً خل
أاياع مالٌة غٌر مسم رز فً قطاع المإسسات(.) 21
 -5مخفٌ العم على هٌبات المؤمٌن على الادابع  ،اأصحام الادابع اسسم مارٌة فً حالة يرارز حماٌة
الادابع المجارٌة  ،اذ ٌعمبر رأس المال ها انسم شً لهذا الغر .
 -6بالنسبة لحجم البنك اأ اره لكفاٌة رأس المال  ،غدز معمبر جمٌع المصار اإلسيمٌة صغٌرز الحجم
نسبٌا  ،اهً بذلك س مسمطٌع مناٌع أصالها  ،الذلك فهً بحاجة لرأس مال اكبر  ،إلشاعة ال ة فٌها ،
المسمطٌع ممارسة نشاطها بؤمان افاعلٌة.
 -7محددات كفاٌة رأس المال م ي فً بلد مساد فٌها هٌبات المؤمٌن على الادابع ٌكان رأس المال اقل ممن
س مساد فٌها  ،االدال األك ر نماا اقمصادٌا ً اقل رأس مال  ،اناع الادابع  ،إذ معمبر الادابع محت الطلم
بحاجة ألكبر كفاٌة فً رأس المال(.)20
اهذه األسبام الساب ة هً المً مدعا الى مبنً م مرحات كفاٌة رأس المال ابالرغم من ذلك هناك
مجماعة من السلبٌات المً محٌط بهذه اسقمراحات اهً:
 -0ركلت لجنة بالل على المخاطر الناشبة عن األنشطة المالٌة غٌر الم لٌدٌة ،الم مهمم بالادابع اال را .
 -4لم مراع اخمي طبٌعة المخاطر فً المصار اإلسيمٌة ،االم لٌدٌة م ي مكانات رأس المال فً
المصر اسسيمً مخمل عنها فً المصر الم لٌدي.
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 -2إن منفٌذ الم مرحات ٌحما الى إمكانٌات لمطاٌر رأس المال فً المصار اإلسيمٌة ،اعندها سملجؤ
المصار اإلسيمٌة الى لٌادز رأس المال عن طرٌ محسٌن هاامش الربحٌة  ،امافٌر رإاس أماال جدٌدز
مباشرز من أساا األسهم  ،باإليافة الى مخفٌ حصص إرباح المساهمٌن  ،لمممكن من بنا رأس مال
إيافً  ،اسممخلى عن مبدأ اسحمٌاطات المعلنة اميٌفها لرأس المال(.) 24
 -2إن مطبٌ امفاقٌة بالل ٌمطلم جهادا ملماسة من قبل السلطات الرقابٌة  ،لفهم اإلطار الجدٌد  ،امهٌبة
الكاادر ال ادرز  ،االراغبة فً اكمسام مهارات جدٌدز بعيها مع د  ،اٌحما الى قدرات رٌايٌة ،
اإحصابٌة ،امن اليراري قٌام المإسسات اإلقلٌمٌة االاطنٌة بإعداد برام ممكن المإسسات المصرفٌة من
مطبٌ بالل  ،اهذا سٌجعل المصار اإلسيمٌة فً مآل  ،اذ مفم ر المصار لم ل هذه الم امات(.)22
غٌر إن مطبٌ امفاقٌة بالل س ٌشكل أي عاب نظري اا عملً إمام المصار اإلسيمٌة اا إمام صٌغ
المماٌل اسسيمً.
لذا فؤن آلٌة مطبٌ هذه الم مرحات على طبٌعة النشاط فً المصار اإلسيمٌة مسماجم إجرا معدٌيت
امفصٌيت فً هذه الم مرحات لمناسم المصار اإلسيمٌة(.) 22
لمسمطٌع ان مإدي الدار المرجا لها  ،افً يا ذلك فؤن نشاط مل ً األماال الذي ممارسه المصار
اإلسيمٌة ٌخمل عنه فً المصار الم لٌدٌة ،إذ ٌشمل على الادابع المجارٌة امحت الطلم االادابع
اسسم مارٌة بناعٌها المطل ة االم ٌدز  ،اقد ٌناسم معٌار كفاٌة رأس المال الناع األال من الادابع على
اعمبار أنها س مخمل عنها فً المصار الم لٌدٌة  ،إما الادابع اسسم مارٌة فإنها مخملفة ممام اسخمي فهً
ادابع مشارك فً الرب االخسارز  ،ابالمالً مشارك فً المخاطر هذا على مسماى مل ً الماارد  ،إما من
ناحٌة ماظٌفها فان المعٌار ٌناسم النشاط األساسً الذي م ام به المصار الم لٌدٌة اها اإلقرا
ااسقمرا  ،إما المصار اإلسيمٌة فإنها م ام بعملٌات اسم مارٌة ح ٌ ٌة مرمبط بمعدست ممفاامة من المخاطرز .
ابنا علٌه فان من اليراري معرفة كٌ ممكن ان مطب معاٌٌر امفاقٌة بالل لكفاٌة رأس المال على
المصار اإلسيمٌة مع ممكنها فً نفس الاقت من العمل بصارز شرعٌة  ،لذلك علٌها إن مسعى بجدٌة الى
مطبٌ هذه الم مرحات بعد مطاٌعها امكٌٌفها لميبم عملها .
افعي بدأت المصار اإلسيمٌة مطب هذه الم مرحات  ،لكنها اسمبعدت ادابع اسسم مار من المٌلانٌة
العمامٌة لها  ،قد ٌيع هذا رأس مالها مما دعى هٌبة المحاسبة االمراجعة للمإسسات المالٌة اإلسيمٌة
ان ميع بع المعاٌٌر المً مخر المصار اإلسيمٌة من هذا المؤل  ،اقد طالبت هذه المعاٌٌر إدرا
ادابع اسسم مار فً المٌلانٌة العمامٌة للمصار اإلسيمٌة  ،سن ذلك ٌدعم رإاس أماالها  ،اان ٌكان
رأس المال كمحدد مشمرك لادابع محت الطلم اادابع اسسم مار  ،لذلك ايعت الهٌبة برنامجا للمصار
اإلسيمٌة لمالٌع المخاطر بٌن ادابع اسسم مار ارأسمال البنك  ،امشارك هذه الادابع مع رأس المال فً
محمل المخاطر المجارٌة العادٌة االممم لة بمخاطر ال ة ااإللاحة المجارٌة  ،امحدد كفاٌة رأس المال بنا
على هذا البرنام  ،اذلك بمخصٌص  %51من مخاطر األصال الممالة من ادابع اسسم مار الى أصحام
الادابع بصارز عشاابٌة االباقً  %51للمساهمٌن  ،ابذلك فؤن معدل كفاٌة رأس المال = إجمالً رأس
المال  /إجمالً مماسط األصال ذات المخاطر المرجحة الممالة لرأس المال  +الحسابات الجارٌة  %51+من
إجمالً مماسط األصال ذات المخاطر المرجحة الممالة من ادابع اسسم مار( ،) 25كما ان الهٌبة م مرح أٌيا
ان مصن العملٌات اسسم مارٌة اف ا للمشابه فً اسلملامات االح ا فً دفامر منفصلة بحٌث ٌحسم المعٌار
بصارز مسم لة لكل مجماعة منها .
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الكن هنالك ي ة خٌارات إما المصار اإلسيمٌة كبدابل لكفاٌة رأس المال اهً:
 .0ايع الادابع محت الطلم فً دفمر اإلعمال المصرفٌة  ،اادابع اسسم مار فً دفامر المماجرز على ان مكان
كفاٌة رأس المال للدفمرٌن منفصلة.
 .4مفعٌل دار الرقابة امبنً مناه المصنٌ الممم لة بما ٌؤمً:
أ -المنه الماحد :الذي ٌعممد على الم ٌٌم الخارجً ليبممان ،اهذا منه إجباري من قبل البناك المركلٌة
على كافة المصار ساا إسيمٌة ام م لٌدٌة.
م -منه المصنٌ الداخلً :بحٌث ٌسم للبنك إذا كان مإهي إلدارز مخاطره من م ٌٌم ممطلبامه من رأس
المال مع خياع هذه العملٌة لمراجعة امدقٌ من الجهات الرقابٌة  ،اٌنص بهذا المنه  ،ألنه ٌساعد البنك
اسسيمً على مطاٌر نظامه  ،ا افة إدارز المخاطر فٌه  ،اٌللم المصار اإلسيمٌة بمخصٌص ماارد إلدارز
المخاطر فٌه  ،ااسخمي فً طبٌعة صٌغ المماٌل اإلسيمٌة ٌجعل مخاطر األصال مع المصار اإلسيمٌة
مخملفة عنها فً الرباٌة ،اٌشكل ذلك صعابة فً م ٌٌم ناعٌة األصال حٌث ٌمم م دٌر المخاطر بالنسبة
لألصال فً بالل س ٌمم بصارز فردٌة  ،بل مجمع حسم فبات المخاطر المخملفة  ،ابمطبٌ منه الم ٌٌم
الداخلً ٌلال المع ٌد ،ألنه ٌحدد احممال المراجع الناعً لكل اصل على حدز لذلك معمبر ناعٌة األصال
النامجة عن المرابحة ،االسلم ،ااسسمصناع ،ااإلجارز  ،بحٌث مسجل كل ااحدز على حدز ،اعند مسجٌلها
بهذه الطرٌ ة فانه من الممكن ايع مإشر المخاطر األصال  ،سسمخدامه فً محدٌد ممطلبات رأس المال
اإلجمالً لكل األصال .
 منه النماذ ٌ :جم على المصار اإلسيمٌة إن مطار أسالٌبها  ،امطب نماذ م ٌٌم خاصة بها  ،اانمكان هذه النماذ مصممة بؤحدث الاسابل المكنالاجٌة الحدٌ ة(.) 26
د -المكمل ااسندما  :سن صغر حجم الك ٌر من المصار اإلسيمٌة ٌمكن إن مشكل قٌدا كبٌرا على مطاٌرها
مسم بي ساا من حٌث مناع نشاطامها  ،أا كفا مها المشغٌلٌة  ،اا مدز كفاٌة رأس مالها مما ٌمطلم من
المصار ان مرفع رإاس أماالها  ،أا مبحث إمكانٌة المكمل ااسندما .
هـ -إن ممبنى إدارز المخاطر فً المصار اإلسيمٌة المعاٌٌر المً معممدها هٌبة المحاسبة االمراجعة
للمإسسات المالٌة اإلسيمٌة  .اان ممعاان فٌما بٌنها من اجل مح كل ما ها أفيل(.) 27
 .2ايع دابرز اسسم مار فً شركة أارا مالٌة مابعة للبنك على ان مكان لها ممطلبات منفصلة بالنسبة
لكفاٌة رأس المال.
اخيصة لما سب ٌمكن للمصار اإلسيمٌة ان مسمخدم مجماعة من األسالٌم المشراعة م ل ع د
المارٌد االاعد المللم اخٌار الشرط االعربان اهامش الجدٌة اغٌرها فً إدارز مخاطرها باإليافة الى انه
من الجابل اسمخدام األسالٌم المً مسمخدمها المصار الم لٌدٌة فً إدارز المخاطر المصرفٌة ماعدا األسالٌم
المحرمة شرعا م ل مبادلمها أسعار الفابدز االمسم بلٌات االخٌارات االمؤمٌن المجاري.
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 4-2االستنتاجات وانتىصيات:
 1-4-2االستنتاجات :

 -0ان رأس المال فً المصار اإلسيمٌة االم مرح من قبل لجنة بالل االمً هً  %8س ٌنسجم مع طبٌعة
عمل المصار اإلسيمٌة ال ابمة على المشاركة االمً محماي نسبة عالٌة من المخاطرز.
 -4ان طبٌعة الادابع الجارٌة امحت الطلم ااسسم مارٌة جعلت من المصار اإلسيمٌة اك ر عرية
لمخاطر صٌغ الماظٌ المسمخدمة فٌها اكذلك للمخاطر المالٌة النامجة عنها .
 -2لم ٌؤخذ بنظر اسعمبار طبٌعة الادابع فً المصار اإلسيمٌة ادرجة المخاطر الممعل ة بها من جهة
أخرى عند احمسام معٌار كفاٌة رأس المال أساز بالمصار الم لٌدٌة.
 -2ان مخاطر الصٌغ المماٌلٌة ااسسم مارٌة لها طبٌعة خاصة بالنسبة للمصار اإلسيمٌة مخمل عما ها
علٌه فً البناك الم لٌدٌة مما جعلها أك ر عرية لمخاطر السا .
 -5ان المصار اإلسيمٌة لٌس علٌها الملام مطل امجاه اصحام الادابع اسسم مارٌة بل ٌ مرن ذلك بنماب
ماظٌفها لٌس كما علٌه الحال بالنسبة للمصار الم لٌدٌة.
 -6المصار اإلسيمٌة معمل طب ا إلحكام الشرٌعة اإلسيمٌة ،سممعامل بالفابدز مما جعل عدم إمكانٌة لجا ها
الى اسقمرا من البنك المركلي باعمباره الملجؤ اسخٌر فً حالة مااجهة مخاطر شحة السٌالة.
 -7ان صغر حجم المصار اإلسيمٌة نسبٌا جعلها سمسمطٌع مناٌع أصالها فهً بحاجة الى رأس مال اكبر
نسبة للمصار الم لٌدٌة لكً مسمطٌع ممارسة نشاطامها بؤمان افاعلٌة إيافة الى إشاعة ال ة فٌها.

 2-4-2انتىصيات :
-0
-4

-2
-2
-5

ٌجم على المصار اإلسيمٌة ان ملٌد نسبة رأس المال عن النسبة الم مرحة من قبل لجنة بالل االمً
هً  %8اذلك بسبم طبٌعة عمل المصار اإلسيمٌة ال ابم أساسا على المشاركة  .االمً محماي على
نسبة عالٌة من المخاطرز.
عند احمسام معٌار كفاٌة رأس المال فً المصار اإلسيمٌة ٌجم ان ٌراعى فً ذلك هٌكل ماارده
بمعنى مافٌر معٌار ٌمناسم مع الادابع الجارٌة امحت الطلم من جهة امع الادابع اسسم مارٌة ادرجة
المخاطر الممعل ة بها من جهة أخرى مع مراعاز درجة مخاطر كل صٌغة من صٌغ الماظٌ المسمخدمة
فٌها.
بالنسبة للمخاطر اسبممانٌة ٌمعٌن على المصار اإلسيمٌة ان معممد على المخاطر المً م ع على عام
الطر الم ابل بعد نشؤز اسلملام حسم صٌغة المماٌل اسسيمً امصب بذلك المصار على قدم
المساااز بالمصار الم لٌدٌة.
ٌنبغً الاصال الى صٌغة ما للمعامل مع مخاطر الصٌغ المً لها طبٌعة خاصة للمصار اإلسيمٌة
مخمل عما علٌه فً البناك الم لٌدٌة ،اٌكان ذلك من خيل النظر فً معالجة هذه المخاطر جلبٌا اا كلٌا
من خيل المخاطر الساقٌة.
بما ان البناك اإلسيمٌة لٌس علٌها الملام مطل امجاه أصحام الادابع اسسم مارٌة  ،بل ٌ مرن ذلك
بنماب الماظٌ  ،لذا ٌمعٌن على المصار اإلسيمٌة مراعاز اسعمبارات العملٌة فً المعامل مع أصحام
الحسابات اسسم مارٌة فً حالة عدم مالٌع عابد على ادابعهم .اقد ٌمم اسم طاع جل منها فً حالة
مح ٌ خسابر اهذا ٌخمل عما ها علٌه الحال فً المصار الم لٌدٌة ابذلك مكان المخاطر فٌها اقل.

 -6مسمطٌع المصار اإلسيمٌة ان مسمخدم بع األداات إلدارز مخاطرها االمً بمت مشراعٌمها لمااجهة مخاطرها
م ل الع اد الماالٌة  ،االاعد المللم  ،اخٌار الشرط اسندات الم ارية المً هً اك ر امانة .

مؤمٌن مبادلً لمااجهة المخاطر فً أنشطمها

ٌ -7مكن للمصار اإلسيمٌة ان مشمرك فً إنشا صندا
المخملفة ٌمكن إن ٌسمفٌد منه أي مصر ٌشمرك فٌه.
ٌ -8مكن للمصار اإلسيمٌة من مطاٌر أداامها المسمعملة لمصب أك ر كفا ز فً إدارز مخاطرها اذلك من
خيل م دٌم الدعم المادي لألبحاث العلمٌة المهممة بهذا المجال.
 -9على المصار اإلسيمٌة ان ممبادل الخبرات فً مجال إدارز المخاطر على المسماٌٌن الداخلً االخارجً
من خيل دابرز إدارز المخاطر.
 -01دم المصار اإلسيمٌة ببع بسبم صغر حجمها قٌاسا بالمصار الم لٌدٌة مما ٌإدي ذلك الى كبر
أا لٌادز رأس مالها اامساع نشاطها.

هىايش انبحج :

رمبت الهاامش حسم ارادها فً ممن البحث -:

مجلة العلام اسقمصادٌة ااإلدارٌة المجلد  41العدد  75لسنة 4102
قياس كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية وفقاً التفاقية بازل II

353

 -0انظر فً ذلك:
 جيل عبد الباسط محمد المصطفى ،نظرز محلٌلٌة لمطبٌالمصرفً  ،العدد25،4115م ،ص.0
 خالد أمٌن عبد هللا  ،إدارز المخاطر اسبممانٌة  ،عمان4115 ،م  ،ص.72 مكرم صادر،ممطلبات امفاقٌة بالل الجدٌدز لكفاٌة الرسامٌل للمصار العربٌة ،امحاد المصارالعربٌة4112،م ،ص.047
 مجلة الدراسات المالٌة االمصرفٌة امفاقٌة بالل ) ، (IIالمجلد4115 ،02م ،المجلد02،4116م. خلٌل الشماع ،امفاقٌة بالل ال انٌة ،مجلة الدراسات المالٌة االمصرفٌة ،المجلد  ،02عمان 4115 ،م ،ص.41
 -4عبد المطلم عبد الحمٌد  ،العالمة ااقمصادٌات البناك ،الدار الجامعٌة ،ال اهرز4110 ،م،ص. 80
 -2سمٌر الشاهر  ،دار الصٌرفة اإلسيمٌة فً معببة الماارد فً البلدان العربٌة  ،امحاد المصار العربٌة،
العدد 4115 ، 490م  ،ص.226
 -2خالد امٌن عبد هللا  ،ادارز المخاطر اسبممانٌة ، ،عمان ،ط 4115 ، 0م  ،ص.009
 -5أبا لٌد  ،الدساقً حامد  ،ادارز البنك  ، 4 ،مرجع ساب  ،ص.458-457
 -6خالد أمٌن عبد هللا  ،مصدر ساب ،ص72.
 -7جيل عبد الباسط محمد المصطفى ،نظرز محلٌلٌة لمطبٌ م ررات بالل ( )0فً السادان ،مجلة المصرفً
العدد  ،25مارس 4112،م،ص4.-0
 -8خالد امٌن عبد هللا  ،مصدر ساب  ،ص.72
 -9جيل عبد الباسط محمد المصطفى ،مصدر ساب ،ص.4
 -01سمٌر الشاهر ،مصدر ساب  ،ص . 225
 -00سمٌر الشاهر ،مصدر ساب  ،ص.226
محمد عبد الحمٌد محماد،
 -04ارقة عمل عن مإسسات اشركات يمان مخاطر اسبممان  ،عر
األكادٌمٌة العربٌة للعلام المالٌة االمصرفٌة ،عمان ،ماٌا ،4115ص01.
 -02انظر فً ذلك :
 سمٌر الشاهر ،مصدر ساب ،ص.227 مكرم صادر  ،ممطلم امفاقٌة بالل الجدٌدز لكفاٌة الرسامٌل بالنسبة للمصار العربٌة ،امحاد المصارالعربً4112 ،م ،ص.026
فً النظام اإلسيمً ،دار الجامعة المصرٌة،
محماد الكفرااي ،الن اد االمصار
 -02عا
،0980ص.042
 -05احمد النجار  ،البناك اإلسيمٌة ،ا رها فً مطاٌر اسقمصاد الاطنً ،مجلة المسلم المعاصر،العدد ،42
بٌرات  0984،م  ،ص. 062
 -06سمٌر الشاهر ،مصدر الساب ،ص .257
 -07أنظر فً ذلك-:
 حٌدر علً ،در الحكام شرح مجلة اإلحكام ،الكمام األال ،البٌاع ،بٌرات  ،مكمبة النهية،ص.79 اهبة اللحٌلً  ،البناك اإلسيمٌة امعاميت شرعٌة ،اسقمصاد اسسيمً ،دبً ،0997 ،ص.22 احمد ألعبادي  ،أساسٌات العمل المصرفً اإلسيمً ،برنام خاص لماظفً بنك الجلٌرز ،المملكة العربٌةاإلسيمٌة – جدز عام 4116م  ،ص.88
 الشمري  ،صاد راشد  ،أساسٌات اسسم مار فً المصار اإلسيمٌة  ،دار الٌالاري للطباعة  ،عمان  ،ط ، 4100 ، 0ص .21
 - 08فاٌ حسن جبر النجار  ،إدارز المخاطر المصرفٌة االم ٌٌم الذامً للمخاطر اإجرا ات الرقابة ،مجلة
الدراسات المالٌة االمصرفٌة ، 4112 ،ص. 04
 -09بكر الرٌحان،صٌغ المماٌل ااسسم مار فً المصار اإلسيمٌة ،منشارات البنك اإلسيمً األردنً،
عمان  4114،م ،ص. 57
 -41محمد ٌاس كمال ،حاار حال الاساطة المالٌة االمصار اإلسيمٌة ،مجلة جامعة الملك عبد العلٌل،
أبحاث اسقمصاد اإلسيمً ،السعادٌة  ،مجلد 4110 ،02م  ،ص.84-80
 -40سرا محمد ،النظام المصرفً اإلسيمً ،دار ال افة للنشر االمالٌع ، 0989 ،ص.067
 -44ناصر الغرٌم ،مخاطر المماٌل اإلسيمً اأسالٌم المعامل معها  ،إدارز األصال امخاطر المماٌل فً
العمل المصرفً الم لٌدي ااإلسيمً ،بٌرات  ،امحاد المصار العربٌة4114،م،ص.472
 -42سٌد محماد الهااري  ،الماساعة العلمٌة االعملٌة للبناك اإلسيمٌة 0984، 6 ،م  ،ص.429-440
م ررات لجنة بالل( )0فً السادان ،مجلة
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 -42بكر الرٌحان  ،مصدر ساب  ،ص  21؛ ابا لٌد محمد  ،نحا مطاٌر نظام المياربة فً المصار
اإلسيمٌة  ،المعهد العالمً للفكر اإلسيمً  ،ال اهرز  0980 ،م ،ص. 406-405
 -45محماد حسٌن الاادي اآخران  ،المصار اإلسيمٌة  ،األسس النظرٌة االمطبٌ ات العملٌة ،دار
المسٌرز  ،عمان  4116 ،م ،ص. 096
 -46انظر فً ذلك :
 عدنان العسا ،ع د السلم امطبٌ امه المعاصرز فً الف ه اإلسيمً اال انان المدنً األردنً ،رسالةماجسمٌر ،جامعة آل البٌت ،األردن  0997،م ،ص . 056-055
 هٌفا داٌكات  ،ع د السلم كؤداز للمماٌل فً المصار اإلسيمٌة ،رسالة ماجسمٌر قسم اسقمصاداالمصار اإلسيمٌة ،جامعة الٌرماك  ،األردن  4112 ،م  ،ص . 72
 -47بكر الرٌحان  ،محلٌل المخاطر المصرفٌة امخاطر البلدان ،مإممر المناخ المالً ااسسم ماري المحدٌات
ااآلفا الجدٌدز4114 ،م  ،ص.8
 -48بكر الرٌحان  ،البٌاع ،عمان  ،مجلد ،09العدد 4111 ،22م ،ص.41
 -49سمٌر الشاهر ،مصدر ساب  ،ص.260
 -21ارٌكا لاقا افاراهباخش ،مٌمرا ،النظام المصرفً اإلسيمً قياٌا مطراحة بشؤن اسحمرال االمراقبة،
مجلة جامعة الملك عبد العلٌل ،أبحاث اسقمصاد اإلسيمً ،مجلد ،02العدد ،40جدز 4111 ،م ،ص.29-27
 -20محمد عمر شابرا اآخران ،الرقابة ااإلشرا على المصار اإلسيمٌة  ،البنك اإلسيمً للمنمٌة
االمعهد اإلسيمً للبحاث االمدرٌم ،ط ،0جدز  4111 ،م ،ص.68-67
 -24ادام عبد الحكٌم ،المصار السادانٌة امآل بالل ،من منظار المطلابات ااسسمٌفا  ،الم مصد ،بنك
الميامن السادانً  ،مجلد  ، 06العدد  ،48السادان  ،دٌسمبر، 4114ص.08-07
 -22علً مافٌ الصاد  ،ممطلبات بالل فً المصار اإلسيمٌة ،مصدر ساب ص.4
 -22عاشار ٌاس حسٌن ،إدارز المصار اإلسيمٌة  ،فلسطٌن 4114 ،م،ص.270-271
 -25محمد عمر شابرا اآخران ،الرقابة ااإلشرا على المصار اإلسيمٌة ،مصدر ساب ،ص.69-62
 -26محمد عمر شابرا اآخران  ،مصدر ساب ،ص.72
 -27احمد الصٌاد  ،إدارز المخاطر فً المصار اإلسيمٌة الااقع االمخاطر  ،الملم ى السناي اسسيمً
السابع 4112 ،م،ص.005-000

املصادر :

 -0ابا لٌد  ،الدساقً حامد ،إدارز البنك ،الجل  ، 4بدان مارٌخ .
 -4احمد الصٌاد  ،إدارز المخاطر فً المصار اإلسيمٌة  ،الااقع االمخاطرز ،الملم ى السناي اسسيمً
السابع  4112،م .
 -2احمد العبادي  ،أساسٌات العمل المصرفً اسسيمً ،برنام خاص لماظفً بنك الجلٌرز  ،المملكة
العربٌة اإلسيمٌة – جدز عام 4116م.
 -2احمد النجار  ،البناك اإلسيمٌة  ،أ رها فً مطاٌر اسقمصاد الاطنً  ،مجلة المسلم المعاصر ،بٌرات –
لبنان  ،عدد0984 ،42م.
 -5أدام عبد الحكٌم ،المصار السادانٌة امآل بالل .من منظار المطلابات ااسسمٌفا  ،الم مصد،
السادان ،بنك الميامن السادانً – السادان  ،مجلد  ، 06العدد  ، 48دٌسمبر .4114
 -6ارٌكا لاقا افاراهباخش ،مٌمرا ،النظام المصرفً اسسيمً قياٌا مطراحة بشؤن اسحمرال االمراقبة،
مجلة جامعة الملك عبد العلٌل  ،ابحاث اسقمصاد اسسيمً ،جدز – السعادٌة ،مجلد ، 02العدد، 40
4110م.
 -7اسماعٌل حسن محمد ،بالل االسيمة المصرفٌة ،المصار العربٌة االعادز الى المسم بل ،امحاد
المصار العربٌة  ،بٌرات 4114،م.
 -8بكر الرٌحان  ،صٌغ المماٌل ااسسم مار فً المصار اإلسيمٌة ،منشارات البنك اسسيمً األردنً،
عمان  -األردن 4114 ،م.
 -9جيل عبد الباسط محمد المصطفى ،نظرز محلٌلٌة لمطبٌ م ررات بالل ( )0فً السادان ،مجلة
المصرفً ،العدد  ،25مارس 4112،م.
 -01حمادز نلٌه ،معجم المصطلحات اسقمصادٌة فً لغة الف ها  ،الرٌا – السعادٌة  ،الدار العلمٌة للكمام
اسسيمً ،ط0995 ،2م.
 -00حٌدر علً  ،دار الحكام شرح مجلة اإلحكام ،الكمام اسال  ،البٌاع ،بٌرات – لبنان،مكمبة النهية،
بدان مارٌخ .
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 -04خالد امٌن عبد هللا  ،إدارز المخاطر اسبممانٌة ،عمان ،المملكة األردنٌة الهاشمٌة 4115 ،م.
 -02سمٌر الشاهر ،دار الصٌرفة اإلسيمٌة فً معببة الماارد فً البلدان العربٌة ،امحاد المصار
4115م.
 -02سٌد محماد الهااري  ،الماساعة العلمٌة االعملٌة للبناك اإلسيمٌة(اسسم مار)  ،الجل 0984 ، 6م.
 -05عبد الباسط محمد المصطفى ،نظرز محلٌلٌة لمطبٌ لم ررات لجنة بالل ( )0فً السادان  ،مجلة
المصرفً ،العدد 4115 ،25م.

العربٌة ،
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 -06عبد هللا محمد ناري الدٌرشاي ، ،دراسة حال صٌغ المماٌل اللراعً فً المشرٌع اسسيمً اإمكانٌة
مطبٌ ها ،رسالة دكماراه غٌر منشارز ،الجامعة األردنٌة ،عمان – اسردن 0996،م .
 -07عبد المطلم عبد الحمٌد ،العالمة ااقمصادٌات البناك ،الدار الجامعٌة ،ال اهرز4110 ،م.
 -08عدنان العسا  ،ع د السلم امطبٌ امه المعاصرز فً الف ه اسسيمً اال انان المدنً األردنً ،رسالة
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Measure of The Capital Adequacy in Islamic Banc According
to Basle II
Abstract
Capital Adequacy is on of the most importance of financial position element
because its role is enhance against varions risks of Banking procese . Which this
risks is a result of the nature of its operations , investment , Financing tools in
addition , in order to Faced any clients withdraws un expected .
So This study aim to measure The Capital Adequacy according to basel II and
explin the different risk in the Islamic Bank as aresult to nature and different
investment and financing tools as participation speculation , murabah and
natures of its assets and liabilities related to commercial banks .
Find out we concludes that the Islamic Banks needs to increase the capital more
than 8% as stated in the Basel II , and it must be to merge the banks with each
other , in order to increase its capital and developed the financing tools , in order
to becomes more efficient in the management risks .
Keyword : Capital Adequacy, agreement Basel 2, Islamic Bank، Liquidity
Risk, Financing tools, participation

