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امللخص التنفيذي: 

عام 	  يف  العامل  ضربت  اليت  العاملية  العقاري  الرهن  ألزمة  فعٍل  ردُّ  أو  انعكاٌس   :)III )ابزل 
2008، اليت كان من أهم أسبابا قيام املصارف بزايدة الرافعة املالية بصورة مفرطة، فضاًل عن 
النقص يف السيولة الذي أدَّى إىل اخنفاض مستوى املالءة املالية؛ ممَّا أدَّى إىل اخنفاض مستوى 
ثقة اجلمهور ابملصارف؛ ألنَّ املصارف كانت تتعامل ابلنقد أبضعاف ما موجود من احتياطيٍّ 

لديها يف البنوك املركزية.

)ابزل III(: أجرت عديداً من التغيريات/التعديالت على ابزل II، إذ زادت من متطلبات 	 
قامت  ا  ألنَّ املصارف؛  قبل  من  رضا  عدم  انتقادات  تواجه  جعلها  ممَّا  الشفاف؛  اإلفصاح 
بتقييد عملهم بشروطها، من جانب آخر القت اهتماماً مبستوى قبول الرضا من احلكومات 
أزمة  احتمالية حدوث  وقلَّلت من  املصارف،  ا سيطرت على عمل  الرقابية؛ ألنَّ والسلطات 

عاملية أخرى، إذ جعلت املصارف أكثر قدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات.

متطلبات )ابزل III(: جاءت لتتواكب مع مصارف الدول املتقدمة اليت من املمكن تغطية 	 
املخاطر اليت تواجهها من رأمساهلا الذي بدوره ميثِّل حتدايً ملصارف الدول النامية؛ بسبب البيئة 

غري املناسبة لتطبيق هذه املتطلبات.

معظم املصارف اخلاصة العراقية غري مهتمة بنسبة الرافعة املالية )LR( الواردة ضمن متطلبات 	 
 2017 عام  منذ  بتطبيقها  للبدء  خاصة  تعليمات  املركزي  البنك  إصدار  مع   ،)III )ابزل 

وبصورة تدرجيية.

مدى إمكانية تطبيق متطلبات )بازل III( على عينة 
من المصارف العراقية

ميس باسم إسماعيل *

*   مصرفية–ماجستري علوم مصرفية.
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املقدمة 

تبلورت فكرة إنشاء جلنة ابزل للرقابة املصرفية عام 1974؛ عقب االنيارات اليت حدثت 
يف القطاع املصريف اليت كان سببها ظهور عديد من املصارف متعددة اجلنسيات واملصارف الدولية، 
فضاًل عن ازدايد تفاقم املديونية العاملية ال سيَّما عند الدول النامية، إذ قد تكوَّنت من جمموعة الدول 
اخلاصة  املتطلبات  والضوابط  املعايري  اليت وضعت  الدويل  التسوايت  بنك  إشراف  الصناعية حتت 
ابلرقابة املصرفية؛ إذ قد ُعدِّلت االتفاقية؛ للتطورات اليت حدثت الحقاً يف القطاع املصريف مع تزايد 
أزمة املديونية، وقد طُبِّقت املعايري اجلديدة عام 2007 واليت ُعرَِفت بـ)ابزل 2( اليت أصبحت بعد 
مدة ال تليب حاجة املصارف؛ بسبب التطورات السريعة، فضاًل عن عدم التزام بعض تلك املصارف 
با، وكان ذلك عقب األزمة املالية العاملية األخرية، لذا ُأْصِدرت اتفاقية جديدة يف عام 2010 

ُعرَِفت بـ)ابزل III( اليت زادت من الصالبة املصرفية ملواجهة األزمات املالية.

نبــــذه اترخييـــــة عــــن جلنــــــة بـــازل للرقابــــة املصرفيــــــة:

 إنَّ السبب الرئيس يف أتسيس جلنة ابزل للرقابة املصرفية وإنشائها هو انيار نظام )بريتون 
 )Bretton Woods Exchange Rate System( ألسعار الصرف األجنيب )ودز
الذي كان ساري املفعول حىت عام 1973، وتعرَّضت عديد من املصارف للخسارة يف العمالت 
األجنبية؛ بسبب انيار هذا النظام، وسحب مكتب اإلشراف املصريف الفيدرايل يف أملانيا الرخصة 
املصرفية من )Bankhaus Herstatt( األملاين يف عام 1974، بعد اكتشاف وصول عرض 
البنك للعمالت األجنبية إىل حوايل ثالثة أضعاف رأس مال البنك يف البنك الفدرايل، كما تكبَّدِت 
الفروع اخلارجية للبنوك األملانية خسائر كبرية يف العمالت األجنبية؛ لعدم استقرار جتارهتا مع الدولة؛ 
 The Franklin( ممَّا أدَّى إىل زايدة بـُْعٍد دويل لتلك االضطراابت، فضاًل عن انيار مصرف
National Bank( يف نيويورك؛ نتيجة هذه االضطراابت اليت حدثت يف األسواق املالية العاملية 
)basel , 2014: 1(، وممَّا زاد تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية هو فشل مصارف 
تلك الدول يف معاجلتها، وزايدة حجم الديون املشكوك يف حتصيلها، وكان أحد أسباب أتسيس 
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جلنة ابزل -فضاًل عن املنافسة الشديدة غري العادلة اليت اختلقتها املصارف الياابنية إزاء املصارف 
األمريكية األوربية- هو تدين رؤوس أمواهلا )حنينة، 2014: 27(. 

 Grope العشرة  الصناعية  للدول  املركزية  البنوك  حمافظو  اجتمع  األحداث  هذه  وبعد 
املتحدة،  واململكة  وإيطاليا،  وفرنسا،  األمريكية، وسويسرا،  املتحدة  )الوالايت  هم   ))of Ten
وكندا، وهولندا، والسويد، والياابن، ولكسمبورج( يف ناية عام 1974 مبدينة ابزل يف سويسرا؛ 
 Committee On( لتأسيس جلنة حتت مسمَّى جلنة األنظمة املصرفية للممارسات الرقابية
Banking Regulations and supervisory Practices( يف ابدئ األمر كان 

.)basel , 2014: 1( ذلك حتت إشراف بنك التسوايت الدولية

وقد أُْنِشئ عن طريق تلك اللجنة منتدى يُتعاون فيه بي الدول األعضاء يف املسائل الرقابية 
اخلاصة ابملصارف، ومت التعاون يف تقليص فجوات نظم الرقابة املصرفية، يف الوقت نفسه كان اهلدف 
األهم ففي حتسي طريقة فهم الرقابة، وزايدة جودهتا من قبل املصارف يف مجيع دول العامل، وكان 

)Basel., 2001: 1( :ذلك عب طرائق ثالث هي

• تبادل املعلومات اليت ختص معايري الرقابة.	

• حتسي إجراءات الرقابة اإلشرافية على األعمال املصرفية العاملية.	

• ا مهمة وضرورية.	 وضع معايري يُعتقد أبنَّ

وعقدت اللجنة املذكورة اجتماعها األول يف مدينة ابزل السويسرية عام 1975، وحدَّدت 
البنوك املركزية للدول  يف كلِّ عاٍم ثالثة أو أربعة اجتماعات منتظمة، حبيث حيضراالجتماع ممثلو 
الصناعية اليت كانت عشر دول فقط، بعد ذلك أصبح عددها )28( دولة، ومن َثَّ أصبح عددها 

)45( دولة صناعية. 
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:)The Basel Capital Accord( 1 بـــــازل

ُعرَِفت اتفاقية )ابزل 1( ابتفاقية ابزل لرأس املال، وهي الصورة األوىل التفاقية جلنة ابزل 
للرقابة املصرفية اليت قدَّمت تقريرها األول ناية عام 1987، إذ كان هدفها دعم سالمة النظام 
املصريف العاملي وتعزيزه، وإزالة املنافسة غري العادلة بي املصارف، وقد ركَّزت على حتديد وضع معيار 
لكفاية رأس املال املصريف لتحقيق املالءة املالية )اليت يقصد با قدرة موجودات املصرف على تغطية 
مطلوابته( يف بداية عام 1988 متت املوافقة عليها، وأصبحت متطلباته ملزمة للمصارف )بوبكر، 

 .)40 :2014

وقد كانت اتفاقية )ابزل 1( يف ابدئ األمر هتتم مبخاطر االئتمان املصريف كواحدة من أهم 
 .)Shakdwipee And Mehta, 2017: 67( أنواع املخاطر اليت تواجه املصارف

كما اهتمت مبساعدة املصارف يف حتسي نوعية جودة موجوداهتا كذلك مستوى املخصصات 
اليت جيب تكوينها للموجودات، ومدى كفايتها، فضاًل عن قيامها بتقسيم دول العامل على جمموعتي 
رئيستي َوْفقاً ملستوى املخاطر فيها، وقدرهتا على اإليفاء ابلتزاماهتا، وهي على النحو اآليت: )حمبوبة، 

)22 :2017

• اجملموعة األوىل: هي دول ذات خماطر منخفضة تشمل: )الياابن، والوالايت املتحدة األمريكية، 	
ودول االحتاد األوريب، وسويسرا(.

• اجملموعة الثانية: هي دول ذات خماطر مرتفعة، تشمل مجيع دول العامل ما عدا دول اجملموعة 	
األوىل.

أصبح احلد األدىن املقبول للمصارف كافة ملعدل كفاية رأس املال هو %8 مبوجب )ابزل 
)Jablecki , 2009:18( :الذي ِقيَس مبوجب املعادلة اآلتية )1
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   رنين اا   م قاا     الاال  ااصاانفل   للنق  اا   ابزل  جلقاا   ال ف قلاا   األوىل  الصااورة   اايو   اااا ل،  لاانأ   ابزل  اب ف قلاا (  1  ابزل)  ا ف قلاا    فاا  ن  عل 

  ،ااصاا رف   اان  الع دلا   غااري  ااق فساا   زالا و عزياازه، وإ  العا اي  ااصااني  القظاا    سا م   دعاا    اا فه   كا     ذ، إ1987  عاا    َّن يا   ولاأل

  ااصاانف  موجااودا   قاا رة  هباا   يرصاا    )الاال  اا للاا   اااا  ة  لو رلااق  ااصااني  اااا ل  رأ   لكف ياا   معلاا ر  واااع   حت ياا    علاا   ز ركاا    قاا  و 

  (.40  :2014  ) و كن،  للمص رف  ملزم   موطلب     صب  وأ   ،علله  ااوافر  مت   1988 ع      اي  ي  مطلواب  (   غطل  عل 

  ااصا رف   واجا   الال  ااخا طن  ناوا أ   ا أ  ماا  كواحا ة  ااصاني  اال وما     مبخا طن  هتاو   ماناأل  ابدئ  ي(  1  ابزل)  ا ف قلا  ك نا   وق  

(Shakdwipee And Mehta, 2017: 67.)  

  ،للموجاودا    كويقها   جيا   الال  ااخصصا    مساووى  كايلك  موجوداهت   جودة  نوعل   حتسن  ي  ااص رف  مبس ع ة  ا وم  كم 

  يفاا  اإل  علا   قاا رهت و   ،فلها   ااخاا طن  اساووى  راا ا فْ و    ر لساون  جممااوعون  علا   العاا    دول   ورسال   قل مهاا   عاا  فضاا ا   ،كف يوها   ما ىو 

 (22  :2017 )حمبو  ، :و ي عل  الق و اآليت ،ابلوزام هت 

  االحتاااا د  دولو   ،منيكلاااا األ  ااو اااا ة  الااااوالاي و   ،اللاااا اب  )  : شاااام   مقخفضاااا   خماااا طن  ذا   دول   ااااي  :األوىل  اجملموعاااا  •

 .(سويسناو   ،وريباأل

 .األوىل اجملموع  دول ع ا م  الع   دول مجلع   شم  ،من فع   خم طن  ذا  دول  ي  :الث نل  اجملموع  •

ل      الااايع(  1  ابزل)  مبوجااا %  8اارباااول للمصااا رف ك فااا  اعااا ل كف يااا  رأ  ااااا ل  اااو    األدىنأصاااب  احلااا      ااع دلااا   مبوجااا قااا 

 (Jablecki , 2009:18)  اآل ل :

% 8 ≤ رأ   اا ل ( الشنحي  1+الشنحي  2 )
جممو  األصول اانج   أوزا  خم طن   =  (1) ...    مع ل  كف ي   رأ   اا ل

كما قامت ابزل 1 بتقسيم رأس املال املصريف على قسمي )أو شرحيتي( مها على النحو  (4  :2018 حمسا، )العلي يت:عل  الق و اآل مه  شنحيون( و)أ  قسمن عل   ااصني اا ل رأ    ورسل  1 ابزل ق م   كم 
اآليت: )العلي حمسن، 2018: 4(

أ أنواع 	. املدفوع كلَّ  املال  رأس  يتضمن  الذي  األوىل(:  )الشرحية  األساسي  املال  رأس 
االحتياطات، فضاًل عن األرابح غري املوزَّعة.

أ رأس املال املساند أو التكميلي )الشرحية الثانية(: الذي يتضمن احتياطات إعادة تقييم 	.
املوجودات االحتياطات املخصصة ملواجهة الديون املشكوك يف حتصيلها، فضاًل عن املخصصات 

العامة.

من  خمتلفة  درجات  أساس  على  املصارف  لعمليات  تصنيفات  بوضع  اللجنة  قامت  كما 
املخاطر، فأُْدرَِجت أوزان ترجيحية للموجودات ختتلف ابختالف درجة املخاطرة؛ لذا مل تصنَِّف 
األوزان،  من  أصناف  مخس  ُوِضعت  إذ  ابلتسديد،  االلتزام  درجة  أساس  على  مثاًل  املوجودات 
هي: )صفر%، و%10، و%20، و%50، و%100( تشمل البنود داخل امليزانية وخارجها، 
)حمبوبة،  للموجودات.  الرتجيحية  األوزان  ببعض  للتحكُّم  املركزية  للبنوك  احلريَة  اللجنة  وأعطِت 

)22 :2017

وعن طريق اآليت ستوضَّح درجات املخاطرة لكلِّ نوٍع من أنواع املوجودات اليت حُتَْتَسب يف 
معادلة نسبة، أو معدل كفاية رأس املال: 

)Bryan ،3 :2008( أواًل: املــــوجودات داخــــــل امليزانيــــة

التعاون . 	 )منظمة  عن  صادرة  وسندات  النقد،  تشمل  )صفر%(  خماطرة  بنسبة  بنود 
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االقتصادي التنمية OECD(، واملطلوابت من البنوك املركزية، واملطلوابت بضماانت نقدية أو 
بضمان أوراق مالية حكومية.

بنود بنسبة خماطرة )%10( تشمل إيداعات )مطلوابت( من القطاع العام )هذه النسبة . 	
تقدَّر طنياً(.

بنود بنسبة خماطرة )%20( تشمل إيداعات )مطلوابت( من بنوك التنمية الدولية بنوك . 	
منظمة التعاون االقتصادي التنمية النقدية يف الطريق.

بنود بنسبة خماطرة )%50( تشمل قروض الرهن العقاري.. 	

بنود بنسبة خماطرة )%100( تشمل كل املوجودات األخرى اليت من ضمنها القروض . 	
التجارية، وإيداعات من القطاع اخلاص، وإيداعات من خارج منظمة التعاون االقتصادي التنمية، 

وإيداعات من شركات قطاع العام االقتصادية.

اثنيــاً: املوجــــــودات خـــــارج امليزانيــــة )احلســـــيناوي، 2012: 31(

بنود بنسبة خماطرة )%100( تشمل بنود قريبة للقروض )مثل الضماانت العامة للقروض(.. 1

بنود بنسبة خماطرة )%50( تشمل بنود مرتبطة مبعامالت حسن األداء )مثل خطاابت . 2
الضمان(.

بنود بنسبة خماطرة )%20( تشمل بنود متعلقة مبخاطر قصرية األجل )مثل االعتمادات . 3
املستندية(.

فضاًل عن ذلك فقد حدَّد )ابزل 1( جمموعًة من الشروط ختص رأس املال املصريف اليت جيب 
احرتامها من قبل الدول األعضاء، وهي على النحو اآليت: )بوبكر، 2014: 42(

• أالَّ يزيَد رأس املال املساند، أو التكميلي عن رأس املال األساسي.	
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• أالَّ تزيَد نسبة قروض البنك اليت حيصل عليها من املسامهي عن )%50( من رأس املال 	
األساسي.

• بنسبة 	 حُتدَّد  ث  مرحلياً،  أقصى  كحد   )2%( نسبة  عن  العامة  املخصَّصات  تزيَد  أالَّ 
ا ال ترقى إىل حقوق  )%1.25( من املوجودات االلتزامات غري العادية املرجَّحة ابملخاطر؛ ألنَّ

امللكية.

• احتياطات إعادة التقييم ختضع العتبارات معينة )كخصم %55 الحتمال خضوع هذا 	
الفرق للضريبة عند بيع املوجودات(؛ فضاًل عن األوراق املالية اليت تتحوَّل إىل أسهٍم )ُتسدَّد قيمتها 

قبل املسامهي بعد حقوق املودعي(.

• يوجد جمموعة من البنود الت ُتْسَتبعد عند حساب كفاية رأس املال من رأس املال األساسي 	
كاالستثمارات يف البنوك التابعة الشهرة اهلدف من ذلك محاية رأس املال من التعرُّض للتضخُّم.

• إنَّ قبول أيّة احتياطات سرية لرأس املال املساند جيب أن حتصل على موافقة من السلطات 	
الرقابية؛ حبيث تكون معتمدة من حساب أرابح اخلسائر.

تتالَءم  ال  املصريف-  القطاع  اليت حدثت يف  التطورات  -بعد   )1 ابزل  )اتفاقية  أصبحت 
املخاطر؛  املصارف من  األساس، وهو محاية  اليت ال حتقِّق غرضها  احلديثة  املصرفية  األنظمة  مع 
ا كانت تتضمَّن نوعاً واحداً من املخاطر، هي خماطر االئتمان؛ لذا كان من الضروري تطوير  ألنَّ

االتفاقية، وتضمينها أنواعاً أخرى من املخاطر اليت تواجه املصارف؛ لتصبح أكثر صالبة.

:)Basel II( 2 بـــــازل

قامت جلنة ابزل للرقابة املصرفية يف عام 2004 إبدراج تعديالت على )اتفاقية ابزل 1( 
فُأصدرت وثيقة بعنوان )التقارب الدويل يف معايري قياس رأس املال(؛ إذ كانت أكثر مشولية، واهلدف 
منها هو أن حتلَّ حمل )ابزل 1(، بعد ذلك حتديداً يف يونيو من عام 2006 ُعدِّلت الوثيقة األخرية 
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اليت وافقت عليها الدول األعضاء حىت طُبِّقت يف بداية عام 2007، يتضح أنَّ اهلدف من إصدار 
)ابزل 2( هو جعل رأس املال املصريف أكثر حساسية للمخاطر؛ ملواكبة التطورات اليت حدثت يف 
السوق املالية، ويكون ذلك عن طريق تعزيز أنظمة الرقابة املصرفية؛ لزايدة صالبتها جتاه املخاطر 
قدرات  2( حتسَي  )ابزل  أكَّدت  كما   .)Dugan and Covington , 2011: 6(
إدارات املصارف يف قياس تقييم املخاطرعن طريق إجياد التناسق بي متطلبات رأس املال املصريف، 
وممارسات إدارة املخاطر احلديثة. إنَّ السلطة الرقابية هلا دور كبري يف تفعيل هذا التناسق التأكُّد من 
صالحية تطبيقه، فضاًل عن تطوير طرائق اإلفصاح اخلاص مبخاطر رأس املال وحتسينه؛ والذي يُعَرف 
أضافت  كما   .)33  :2012 )احلسيناوي،   ))Market Discipline( السوق  ابنضباط 
)ابزل 2( نوعاً جديداً من املخاطر املصرفية الذي مل يُْدرَج ضمن سابقتها )ابزل 1(، وهي خماطر 
التشغيل بعد أن كانت )ابزل 1( تتضمَّن خماطر االئتمان كما ُوِضعت طرائق جديدة الحتساب 
خماطر االئتمان هي املنهج املعياري، وهو املنهج القائم على التقييم الذايت؛ ممَّا أدَّى إىل تغيري يف مقام 

نسبة كفاية رأس املال، إذ أصبحت على النحو اآليت: )رحال مفتاح، 2013: 6(

ع   كماا   اال وماا     خماا طن  ا وضاام    (1  ابزل)  ك ناا     أ   عاا    الوشااغل   خماا طن   اايو   (،1  ابزل)  ساا  روه   اااما   ر   ْ ياال       قا ااطن   ولااا 

  نساب   مرا    ي   غلاريإىل    ىد  أ   ما    ؛الايايت  الورلال   علا   الرا     اااقه و او   ،ااعلا رع اااقه   اي اال وم    خم طن الحوس   ج ي ة

 (6  :2013  مفو  ، )رح ل عل  الق و اآليت:  صب  أ ذإ ،اا ل رأ   كف ي 

% 𝟖𝟖 ≤ رأ   اا ل ( الشنحي  𝟏𝟏+الشنحي  𝟐𝟐 )
ااخ طن الوشغللل  +خم طن السو  +خم طن اال وم    =  (2)  ... مع ل  كف ي   رأ   اا ل

 (57  :2011  رااي، )الن لعي   ي: ،س سل أ  حم ور وأ  ،رك   أ ث ث   عل  (2 ابزل رو  ) ؛ذلك  عل  و ق  ا 

 

 

 (Pillar1)  املــــــال  لـــــرأس  الدنيـــــا  املتطــــــلبات  ول:األ  احملـــور

  خاانآ  مبعااى  السااو .  خماا طنو   ،الوشااغل   خماا طنو   ،اال وماا     خماا طن  ار  لاا   اااا ل  لاانأ   األدىن  احلاا    اااع   علاا   احملااور   اايا  ينكااز  حلاا 

  ااخاا طن   لااك  قلاا    ي  ااصاانف  مك نلاا إ  ماا ى  لبلاا     ؛ااصاانف  هلاا    يوعاان    الاال  احلرلرلاا   اباخاا طن  اااا ل  رأ   كف ياا   نسااب   ر اا 

 اا ل.  رأ  ما (%8)   و األدىن احل   يكو   هل   ااسبق الو وط

  (2Pillar) الذاتــــي  التقـــييم  شــــرافيةاإل  املراجعـــة  عمــــليات الثاين:  احملــــور

  ؛الف  اا ة  سااعن  خماا طن  عااا طنيااق  اال ف قلاا    عاا ج  رشاا دا إ  ا وضاام    الاال   األس ساال  ااباا دئ  مااا  جمموعاا   العمللاا     اايه  ا وضاام  

   ابآليت:  ااب دئ  لك   وال  ميكاو  السو ،  خم طن  اما ما  ع    ل  الل اا لل  ورا األ حملفظ 

وبناًء على ذلك؛ تقوم )ابزل 2( على ثالثة أركان، أو حماور أساسية، هي: )الربيعي راضي، 
)57 :2011
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)Pillar1( احملـــور األول: املتطــــــلبات الدنيـــــا لـــــرأس املــــــال

وخماطر  االئتمان،  ملقابلة خماطر  املال  لرأس  األدىن  احلد  على ضع  احملور  هذا  يركز  حيث 
التشغيل، وخماطر السوق. مبعىن آخر ربط نسبة كفاية رأس املال ابملخاطر احلقيقية اليت يتعرَّض هلا 
املصرف؛ لبيان مدى إمكانية املصرف يف قياس تلك املخاطر التحوط املسبق هلا يكون احلد األدىن 

هو )%8( من رأس املال.

 )2Pillar( احملــــور الثاين: عمــــليات املراجعـــة اإلشــــرافية التقـــييم الذاتــــي

تتضمَّن هذه العمليات جمموعة من املبادئ األساسية اليت تتضمَّن إرشادات تعاجل االتفاقية 
السوق، وميكن  تُعدُّ من ضمن خماطر  اليت  املالية  الفائدة؛ حملفظة األوراق  عن طريق خماطر سعر 

توضيح تلك املبادئ ابآليت: 

• أن يتوفَّر للمصارف إطار شامل يتضمَّن قياس املخاطر اليت ُأضيفت إىل )ابزل 2(، ويتضمَّن 	
مدى كفاية رأس املال لتغطيتها.

• املراقبة املستمرة لرأس املال؛ لتجنُّب اخنفاضه عن النسبة احملدَّدة؛ ملواجهة املخاطر توفري خطط 	
مناسبة يف حال حدوث االخنفاض.

• التأكُّد من قدرة املصرف على تقييم كفاية رأس ماله بصورة صحيحة، ويكون ذلك من قبل 	
سلطات الرقابة اإلشرافية.

)Pillar 3( احملـــور الثالـــث: انضــباط الســــوق

يُعدُّ هذا احملور مكماًل للمحورين السابقي إذ ُيشجَّع االنضباط من جهة نظر جلنة ابزل 
عن طريق تطوير متطلبات اإلفصاح الشفافية اليت تسمح للمشاركي يف السوق املايل االطالع على 
املعلومات الرئيسة اليت ختص املخاطر اليت تواجهها قدرهتم على تقييمها،ومن َثَّ يساعد هذا احملور 
مصارف املراقبي على إدارة املخاطر، و دعم االستقرار، فضاًل عن املساعدة يف تاليف عمليات 

إغراق السوق ابملعلومات اليت من الصعب حتليلها، واستخدامها ملعرفة كمية املخاطر احلقيقية.
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يتضُح -ممَّا تقدَّم- إضافة )ابزل 2( لبنود عديدة مل تكن موجودة يف )ابزل 1(، وميكن 
))basel2010: 3 :توضيحها ابآليت

• إضافة نوع آخر من املخاطر املصرفية هي خماطر التشغيل اليت مل ُتدرج يف )ابزل 1(؛ ممَّا حيتمُّ 	
زايدة رأس املال املصريف ملواجهتها.

• إضافة طرائق أو مناهج جديدة الحتساب خماطر االئتمان ختتلف جذرايً عمَّا كان يف )ابزل 	
1(، وتتمثَّل ابملنهج املعياري -املنهج املرتكز على التقييم الذايت-.

• للتأكُّد من كفاية رأس املال، 	 البنوك املركزية على املصارف  الرقابة اإلشرافية من قبل  تشديد 
والتأكُّد –أيضًا- من فاعلية إدارة املخاطر.

• زايدة متطلبات اإلفصاح الشفافية لدى املصارف.	

اليت  البنود  بعض  طريق  عن  املصارف  على  العمل  ضيَّقِت   )2 )ابزل  أنَّ  الباحثة  وترى 
اليت  الكبى  الدول  لتتواكب مع مصارف  ا ُصمَِّمت  إنَّ إذ  النامية،  الدول  أضافتها؛ ال سيَّما يف 
تتمكَّن من تغطية املخاطر من رأس ماهلا؛ ممَّا جيعلها حتدايً ملصارف الدول النامية؛ لعدم توفُّر البيئة 
املناسبة لتطبيقها، مبا أنَّ )ابزل( عموماً اتفاقية غري رمسية، وغري اتبعة ألية جهة قانونية، فهي غري 
َفِشَلت  فقد  ذلك  مع  متطلباهتا،  بتطبيق  املصارف  من  التزام كثري  عدم  نرى  لذا  التطبيق؛  ملزمة 
مقرَّرات )ابزل 2( يف محاية املصارف من املخاطر عند حدوث األزمة املالية العاملية عام 2008.

:)Basel III( 3 بـــــازل 

)ابزل III( هي انعكاٌس أو ردُّ فعٍل لألزمة املالية العاملية اليت حدثت عام 2008، واليت 
كان من أهم أسبابا قيام املصارف بزايدة الرافعة املالية بصورة مفرطة، فضاًل عن النقص يف السيولة 
الذي أدَّى إىل اخنفاض مستوى املالءة املالية؛ ممَّا أدَّى إىل اخنفاض مستوى ثقة اجلمهور ابملصارف. 
لذا ركَّزت هذه االتفاقية على زايدة صالبة األنظمة املصرفية يف مواجهة املخاطر اليت قد تتعرَّض هلا 
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)Basel, 2014: 4(. ُصوِدَق على )ابزل III( يف عام 2010 من قبل ممثلي الدول األعضاء، 
إذ تناولت جمموعة من التعديالت للمحاورالثالثة اليت جاءت با )ابزل 2(؛ ملعاجلة نقط الضعف 
اليت كانت تعاين منها، وأنَّ اهلدف من ذلك هو جعل النظام املصريف أكثر مرونة؛ المتصاص أو 
التقليل من أتثري املخاطر اليت من املمكن أن يتعرَّض هلا املصرف عن طريق تعزيز رأس املال؛ عب 

.)Basel , 2011: 2( زايدة املوارد الذاتية للمصارف بدف تقييد الرافعة املالية

:)III التغـــيريات الرئـــيـــســـة فـــــــي )ابزل

صعوبة  تعقيد  يف  تسبَّبت  اليت   )III )ابزل  جلنة  با  قامت  رئيسة  تعديالت  ثالثة  هناك 
األعمال املصرفية، وهي على النحو اآليت: )داوود جدوع، 2017: 273(

شدَّدت )ابزل III( على املصارف يف تعريف ما يشكِّل رأس املال املصريف عن طريق . 1
احتياج  تسبَّب يف  ممَّا  املالية؛  األزمات  ملواجهة  االحتياطي؛  املال  رأس  أخرى هي  إضافة شرحية 
املصارف إىل قدر أكب من رأس املال، حُيسب رأس املال كنسبة من قاعدة املوجودات املرجَّحة 

ابملخاطر.

ركَّزت )ابزل III( على موقف السيولة املصرفية على املدى القصري؛ جلعل املصارف أكثر . 2
مرونة يف مواجهة املخاطر املصرفية، إذ وضعت ضوابط جديدة لتغطية نسبة السيولة على أساس 
املمكن  ا موجودات من  أنَّ با  )واملقصود  اجلودة  العالية  السائلة  املوجودات  املصارف من  خمزون 
النقدية يف مدَّة )30( يوماً، وتقيس  التدفقات  حتويلها إىل نقد بسهولة(، ومقسومة على صايف 
هذه النسبة قدرة املصرف على حتويل موجوداته إىل نقد يف )30( يوماً جيب أالَّ تقلَّ هذه النسبة 

عن )100%(.

حتقيق التوافق األفضل بي املوجودات املطلوابت عن طريق نسبة متويل صافية مستقرة، . 3
تكون هذه النسبة عب قسمة قيمة التمويل املتاح على قيمة التمويل املطلوب كما جيب أالَّ تقلَّ هذه 

النسبة عن )%100(، وهذا هو أهم تعديل من بينها.
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متطــلبات جلنــة )ابزل III( للرقابــــة املصــــــرفية:

تتضمن متطلبات جلنة )ابزل III( ما أييت: 

بنية قاعدة رأس املال املصريف: ترى ابزل عدم كفاية مكوانت رأس املال . 1 حتسي جودة 
االستمرارية يف  لضمان  املال؛  رأس  تدعيم جودة حجم  الضروري  فمن  لذا  اخلسائر؛  المتصاص 
املال  الشرحية األوىل من رأس  III( زايدة متطلبات  أقرَّت )ابزل  لذا  االئتمان املصريف،  عمليات 
اليت تتضمَّن حقوق امللكية، وأدوات مالية أخرى من )%4-%6( عن طريق زايدة نسبة حقوق 
حقوق   )4.5%( من  يتكوَّن  األساسي  املال  رأس  إنَّ  أي:   )4.5%  -2%( من  ملسامهي 
املسامهي، و)%1.5( رأس مال إضايف، فضاًل عن إضافة رأس مال احتياطي بنسبة )2.5%( 
األساسي  املال  رأس  من كمية  زادت  ممَّا  االئتمان؛  منح  يف  االفراط  من  للوقاية  عادية  كأسهم 
الذي حتتفظ به املصارف لتصل إىل )%7(1* ملواجهة األزمات املالية، أمَّا يف حالة اخنفاضه عن 
النسبة فيجب على السلطات الرقابية أن تفرض قيوداً على األرابح املوزَّعة يف املصارف، أو املنح 
املال إىل  املالية للموظفي )basel , 2010: 12(، كما رُِفعت نسبة كفاية رأس  واملكافآت 
املال  رأس  إمجايل  من  املسامهي  نسبة حقوق  زايدة  )%8( ع طريق  بعدما كانت   )10.5%(
املصريف؛ لذا نالحظ ارتفاع رأس مال الشرحية األوىل اإلمجايل احلايل من )%4.5-%7( لذا جيب 
على املصارف أن تزيد من نسبة األسهم املمتازة ثالثة أضعاف لتصل إىل )%7(؛ ملواجهة تقلُّبات 
الصدمات املستقبلية. أضافت )ابزل III( -أخريًا- على املصارف شرطاً، هو االحتفاظ بنسبة 
ترتاوح بي )%0-%2.5( من رأس املال )حقوق املسامهي( ملواجهة آاثر الدورات االقتصادية، 
وزايدة نسبة كفاية رأس املال من )%8-%10.5( عن طريق زايدة الرمسلة املطلوبة اجتاه عمليات 
التوريق2*والتسنيد، وغريمها من األدوات املركبة األخرى، والغاية من كلِّ ذلك هي احلد من األرابح 
املوزعة، كما سعت )ابزل III( إىل حتسي اإلفصاح الشفافية لدى املصارف؛ ألنَّ اإلفصاح عن 
هيكلية رأس املال املصريف كان غري كاٍف؛ ممَّا تسبَّب يف انيار عديٍد من املصارمع امتالكها نسبة 

7% .= .4.5% .+ .2.5%*.1
2.*. عمليات. التوريق: هي عمليات. حُتوَّل فيها األصول.غري السائلة إىل.أصول. سائلة
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مرتفعة من كفاية رأس املال، لكن السبب احلقيقي كان اخنفاض نسبة حقوق املسامهي من إمجايل 
املال مبوجب  املال. )حمسن، 2017: 264(، ومن َثَّ أصبحت معادلة نسبة كفاية رأس  رأس 

اتفاقية )ابزل III( ابلصورة اآلتية:

رأ   اا ل ( رأ   اا ل  األس سي+رأ   اا ل  ااس ن  + رأ   اا ل  الو وطي )

نسب   ااوجودا   اانج   اباخ طن( خم طن السو   ،خم طن اال وم    ،خم طن الوشغل  )
    ...  (3 ) 

   :(III)ابزل  ـ ل قاا ف  و    املصريف املال  رأس  من   األدىن  احلد  متطلبات  ابختصار  التايل اجلدوليوض ِّح و 

 (III)ابزل  ل فقا  املصريف املال  رأس  من   األدىن  احلد  متطلبات .(1)  اجلدول

 التفاصيل  /  املتطلبات
 املسامهني  حقوق

 العادية( سهم)األ

  الشـــــــر ة  املـــــــال  رأس

 األوىل

  الشــــــر ة  املــــــال  رأس

 الثانية
 املال رأس  إمجايل

 %8 %2 %6 %  4.5 األدىن  احلد

 %2.5  %2.5 %2.5 التحوطي مال  رأس

  التحــوطي  املــال  رأس  جممــو 

 األدىن  احلد
7% 8.5% 2% 10.5% 

  ضـــــد  التحـــــوطي  املـــــال  رأس

 **القتصادية الدورات
0  –  2.5%    

Source: Basel Committee (2010) Basel III: A global Regulatory Framework 

For More Resilient Banks And banking Systems. 

  سااه األ  عاا د  زايدة   ماا  إ  فعللهاا   (III)ابزل    اراانرا   راا ا فْ و    اااا ل  لاانأ   األدىن  احلاا    موطلباا    زايدة  مااا  ااصاا رف  ا ااومك    لكااي  و

   ااايه  لوطبلاااق  طويااا   قااا إىل    حتوااا    فهاااي  وماااا ث     ،متق هااا   الااال  الرااانو   حجااا   ختفااال   وأ  ،العااا    االكووااا    طنياااق  عاااا  الع ديااا 

 
**. Countercyclical. buffer. range 

َوْفقاً  املصريف  املال  رأس  من  األدىن  احلد  متطلبات  ابختصار  التايل  اجلدول  ح  ويوضِّ
 :)III لـ)ابزل

)III اجلدول )1(. متطلبات احلد األدىن من رأس املال املصريف فقا ل)ابزل

حقوق املسامهنياملتطلبات / التفاصيل
)األسهم العادية(

رأس املال الشرحية 
األوىل

رأس املال 
الشرحية الثانية

إمجايل رأس املال

%8%2%4.56 %احلد األدىن
%2.5%2.5%2.5رأس مال التحوطي
جمموع رأس املال 

التحوطي احلد األدىن
7%8.5%2%10.5%

رأس املال التحوطي 
ضد الدورات 
االقتصادية3**

2.5% – 0

Source: Basel Committee )2010( Basel III: A global Regulatory 
Framework For More Resilient Banks And banking Systems.

Countercyclical. buffer. range .**3
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ملقررات )ابزل  َوْفقاً  املال  و لكي تتمكَّن املصارف من زايدة متطلبات احلد األدىن لرأس 
III( فعليها إمَّا زايدة عدد األسهم العادية عن طريق االكتتاب العام، أو ختفيض حجم القروض 
املتطلبات؛ لذا منحت جلنة )ابزل  لتطبيق هذه  اليت متنحها، ومن َثَّ فهي حتتاج إىل قت طويل 
III( املصارف وقتاً كافياً لذلك؛ إذ يبدأ تطبيق املتطلبات اجلديدة تدرجيياً من عام 2013 حىت 
املصارف قد رفعت نسبة االحتياطي إىل  أن تكون   2015 إذ جيب حبلول عام   ،2019 عام 
ح اجلدول التايل  )%4.5(، ومن املفرتض حبلول عام 2019 أن ترتفع بنسبة )%2.5(، ويوضِّ
)مفتاح رحال،  اجلديدة:  املتطلبات  تطبيق هذه  مراحَل  التحوطي-  املال  رأس  إىل  يشري  -الذي 

 )12 :2013

اجلدول )2(. مراحل تطبيق متطلبات )ابزل III( للحد األدىن لرأس املال

املتطلبات / 
السنة

يشري التظليل إىل الفرتات االنتقالية / التطبيق يكون يف 1 / 1 من كل عام

201120122013201420152016201720182019
احلد األدىن 
لنسبة رأس 
املال من 
حقوق 
املسامهي

%.3.5% 4%.4.5%.4.5% 4.5% 4.5%.4.5

رأس املال 
التحوطي

0.625%1.25%1.875%%.2.5
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املتطلبات / 
السنة

يشري التظليل إىل الفرتات االنتقالية / التطبيق يكون يف 1 / 1 من كل عام

201120122013201420152016201720182019
احلد األدىن 

حلقوق 
املسامهي + 
رأس املال 
التحوطي

%.3.5% 44.5%5.125%5.75%6.375%% 7

احلد األدىن 
لرأس املال 

الفئة 1
%.4.5%.5.5% 6% 6% 6% 6% 6

احلد األدىن 
من إمجايل 
رأس املال

% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8

رأس املال 
التحوطي + 
احلد األدىن 
من إمجايل 
رأس املال

% 8% 8% 88.625%9.25%9.875%%.10.5

Source: Basel Committee )2010( Basel III: A global Regulatory 
Framework For More Resilient Banks And banking Systems.
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ا . 2 متطلبات السيولة: عرضت )ابزل III( معيارين جديدين مبا خيص السيولة املصرفية؛ ألنَّ
تُعدُّ من أهم العوامل اليت تسبَّبت يف تفاقم األزمة املالية العاملية عام 2008، وميثِّل هذان املعياران 

نسبتي مها: )هاين، 2017: 311(:

نسبة تغطية السيولة )LCR(: هي النسبة اليت تعّزِز من املرونة يف األجل القصري للمخاطر 	.أ
املتوقعة عن طريق التأكُّد من جود موجودات ذات سيولة. تعين السيولة هنا سهولة حتويل املوجودات 
إىل نقد فوراً من دون تكبُّد خسارة يف قيمتها احلقيقية )مثل سندات اخلزينة( مبا ميكنها من الصمود 
ملدة )30( يوماً يف األزمات املالية اليت من املمكن أن حتدث يف املستقبل، جيب أالَّ تقلَّ النسبة عن 

)Basel , 2013: 13( :وميكن توضيحها ابملعادلة اآلتية ،)100%(

  الاال  العواماا    اا أ  مااا   لعاا     ألَّناا    ؛ااصاانفل   الساالول   خياا   مباا   ج ياا يا  معلاا ريا  (III)ابزل    عنااا   الساالول :  موطلباا   .2

 :(311  :2017  )  ي،  مه :  نسبون    ااعل را    وميث     يا  ،2008  ع   الع ال  اا لل  األزم   ف ق  ي  ب  سب  

    الوأكا    عاا طنياق  ااووقعا   للمخا طن  الرصاري  جا األ  ي  اانونا   ماا  ز عاز    الل القسب   ي (:LCR) السلول   غطل  نسب  .أ

  قلموها   ي  خسا رة     كبا    دو    ماا  فاوراا   نرا  إىل    ااوجاودا   حتوي   سهول    ق   السلول    عين  سلول .  ذا  موجودا  جود ما

  ي  حتاا ث    أ  اامكااا  مااا  الاال  اا للاا   زماا  األ  ي  يوماا ا   (30)  ااا ة  الصاامود  مااا  ميكقهاا   مباا   اخزيقاا (  سااق ا   )مثاا   احلرلرلاا 

 (Basel , 2013: 13)   ل :اآل  اباع دل   وال ه   ميكاو   (،%100) عا  القسب    ر     ال  أ  جي   ااسورب ،

%100 ≤   (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)  موجودا  ذا  سلول   من فع
حج  الو فر   القر ي  ي  (30) يوم ا  = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) ( 4)  ...   نسب    غطل  السلول 

  اهلا ف  الطويا   ااووس   اا ى  ي  السلول   نسب   لرل     سوخ    القسب    يه  (:NSFR)  ااسورن  الوموي  ص ي نسب  . 

  ع ياا    ااا  عن    ذإ  ؛خااريةاأل  الع الاا   اا للاا   األزماا    ااو  ذلااك  را   السااب و   ،للمصاانف  مسااورنة  ساا  ل   مااوارد   ااوفري   ااو  مقهاا 

  ااصا رف   ان  م   االقرتا   سو   ما  ج األ  قصري  الوموي   عل   اافنط عوم د  ال ؛ل َّنل ر الكبرية الع ال  ااص رف ما

   واال ه   ميكاا  (%100)  عاا  القساب    ايه   را     ال  أ  جيا   ااصا رف،  سالول  رق  ا   او القساب   ايه ماا الن ل  اهل ف

 ((Bank for international settlements , 2018: 1) - ل :اآل  اباع دل 

%𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤   (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨)   إمج ي  الوموي   ااو 
(𝑹𝑹𝑨𝑨𝑨𝑨)  إمج ي  الوموي   ااطلو =  (𝑵𝑵𝑨𝑨𝑨𝑨𝑹𝑹)( 5...)  نسب   ص ي  الوموي  ااسورن 

  احول ج  اا   ساا    ي  خاانىاأل  ااصاا رف  مااا  االقاارتا   علاا   ااصاانف  اعوماا د  ماا ى  اا للاا   ابلنافعاا   اارصااود  (:LR)  اا للاا   النافعاا  .3

  ماا  هلا    يوعان      أ  اامكاا  ماا  الال  ااخا طن  مسووى  عل و   ،راب األ  عل   يقعك    م    ؛قنو   أ سق ا  أك ن  سوا ا  ،اا لل 

ب نسبة صايف التمويل املستقر )NSFR(: هذه النسبة تستخدم لقياس نسبة السيولة يف 	.
املدى املتوسط الطويل اهلدف منها هو توفري موارد سائلة مستقرة للمصرف، والسبب راء ذلك هو 
األزمة املالية العاملية األخرية؛ إذ تعرَّضت عديد من املصارف العاملية الكبرية لالنيار؛ العتمادها 
الرئيس من هذه  التمويل قصري األجل من سوق االقرتاض ما بي املصارف اهلدف  املفرط على 
النسبة هو رقابة سيولة املصارف، جيب أالَّ تقلَّ هذه النسبة عن )%100( ميكن توضيحها ابملعادلة 

))Bank for international settlements , 2018: 1( -:اآلتية

  الاال  العواماا    اا أ  مااا   لعاا     ألَّناا    ؛ااصاانفل   الساالول   خياا   مباا   ج ياا يا  معلاا ريا  (III)ابزل    عنااا   الساالول :  موطلباا   .2

 :(311  :2017  )  ي،  مه :  نسبون    ااعل را    وميث     يا  ،2008  ع   الع ال  اا لل  األزم   ف ق  ي  ب  سب  

    الوأكا    عاا طنياق  ااووقعا   للمخا طن  الرصاري  جا األ  ي  اانونا   ماا  ز عاز    الل القسب   ي (:LCR) السلول   غطل  نسب  .أ

  قلموها   ي  خسا رة     كبا    دو    ماا  فاوراا   نرا  إىل    ااوجاودا   حتوي   سهول    ق   السلول    عين  سلول .  ذا  موجودا  جود ما

  ي  حتاا ث    أ  اامكااا  مااا  الاال  اا للاا   زماا  األ  ي  يوماا ا   (30)  ااا ة  الصاامود  مااا  ميكقهاا   مباا   اخزيقاا (  سااق ا   )مثاا   احلرلرلاا 

 (Basel , 2013: 13)   ل :اآل  اباع دل   وال ه   ميكاو   (،%100) عا  القسب    ر     ال  أ  جي   ااسورب ،

%100 ≤   (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)  موجودا  ذا  سلول   من فع
حج  الو فر   القر ي  ي  (30) يوم ا  = (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) ( 4)  ...   نسب    غطل  السلول 

  اهلا ف  الطويا   ااووس   اا ى  ي  السلول   نسب   لرل     سوخ    القسب    يه  (:NSFR)  ااسورن  الوموي  ص ي نسب  . 

  ع ياا    ااا  عن    ذإ  ؛خااريةاأل  الع الاا   اا للاا   األزماا    ااو  ذلااك  را   السااب و   ،للمصاانف  مسااورنة  ساا  ل   مااوارد   ااوفري   ااو  مقهاا 

  ااصا رف   ان  م   االقرتا   سو   ما  ج األ  قصري  الوموي   عل   اافنط عوم د  ال ؛ل َّنل ر الكبرية الع ال  ااص رف ما

   واال ه   ميكاا  (%100)  عاا  القساب    ايه   را     ال  أ  جيا   ااصا رف،  سالول  رق  ا   او القساب   ايه ماا الن ل  اهل ف

 ((Bank for international settlements , 2018: 1) - ل :اآل  اباع دل 

%𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ≤   (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨)   إمج ي  الوموي   ااو 
(𝑹𝑹𝑨𝑨𝑨𝑨)  إمج ي  الوموي   ااطلو =  (𝑵𝑵𝑨𝑨𝑨𝑨𝑹𝑹)( 5...)  نسب   ص ي  الوموي  ااسورن 

  احول ج  اا   ساا    ي  خاانىاأل  ااصاا رف  مااا  االقاارتا   علاا   ااصاانف  اعوماا د  ماا ى  اا للاا   ابلنافعاا   اارصااود  (:LR)  اا للاا   النافعاا  .3

  ماا  هلا    يوعان      أ  اامكاا  ماا  الال  ااخا طن  مسووى  عل و   ،راب األ  عل   يقعك    م    ؛قنو   أ سق ا  أك ن  سوا ا  ،اا لل 

املالية مدى اعتماد املصرف على االقرتاض من . 3 املالية )LR(: املقصود ابلرافعة  الرافعة 
ينعكس على  ممَّا  أم قروض؛  أكانت سندات  املالية، سواًء  احتياجاته  املصارف األخرى يف سد 
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األرابح، وعلى مستوى املخاطر اليت من املمكن أن يتعرَّض هلا من جرَّاء االعتماد على أموال الغري، 
وجيب أالَّ تقلَّ هذه النسبة عن )%3(، ميكن قياس نسبة الرافعة املالية أليِّ مصرف عن طريق 

)Basel , 2014: 1( :املعادلة اآلتية

عااا    مصاانف  ع   أل  اا للاا   النافعاا   نسااب   قلاا    ميكااا  ،(%3)  عااا  القسااب    اايه   راا     ال  أ  جياا و   الغااري،  مااوالأ  علاا   االعوماا د  ا جاان  

 (Basel , 2014: 1)  ل :اآل ااع دل  طنيق

3% ≤ الشنحي  األوىل ما رأ   اا ل 
= ااوجودا    ( 𝐿𝐿. 𝑅𝑅)  ( 6...)    النافع  اا لل 

  اا لل   ااشور     ي  االزانل   خ ر   ااوجودا   االزانل  داخ  ااوجودا  ع هأ  ااع دل  ي ااوجودا  شم  

  العمللا    عاا  ااخا طن   ايه  قشاأ   اخزيقا :  سق ا   اا لل   ورا األ  شنا   ع دةإ  عملل   اا لل   اباشور    اان ب  اال وم    خم طن .4

  باا   رل    اااو   ي  اا للاا   ااوجااودا    رلاال   عاا دةإ  عااا  الق مجاا   اخساا رة  لوغطلاا   الاا يا  سااق ا   متوياا   اا للاا   اباشااور    اان بطاا 

  كاا      ماا    كااربأ  ماا ل  رأ   ختصاال   عااا طنيااق  اار  لاا   ااررتااا   اجلهاا    خماا طن  علاا   (III)ابزل    ز ركاا    ذإ  السااوقل ،  سااع راأل

  موك مااا    ااانانم    وااااع   ااصااا رف  (III)ابزل    لزمااا أ  كمااا   .(277  :2017  جااا و ،  )داود  لوغطلوهااا .  (2  ابزل)  ي  عللااا 

  هلاا    يوعاان      أ  اامكااا  مااا  الاال  اخساا  ن  مواجهاا   علاا   ق ر اا   لورلاال   خمولفاا    رقلاا    اسااوخ ا   عااا طنيااق  الضااغ   الخوباا را 

  كاايلكو   ،ابلسا اد  الواازامه   درجا   ااررتااان  عاا  الك ملاا   ااعلوما    ل ياا   ن واوف      أ  ااصاانف  يلاز    ماا    ؛ااوقوعا   ااخاا طن  نولجا 

  ،ااخااا طن  لرلااا    صاااعب    ةمعرااا    سااالق ريو     ظااا   ي  ااااغ    ااانام    لصااام    وماااا ث     الف  ااا ة،  ساااع رأ  ك ر فااا    الساااو   خمااا طن

 .(47  :2017 )حمبو  ، النحبل . السلول   اا ل  رأ   كف ي   عل  أتثري    م ىو 

 ريف:املصـــــ   النظـــــام  عـلى  (III)ابزل   متطلـبات أتثـري

  لوفا دع  ؛ااصاني  ااا ل  رأ   زايدة  مواو   ي  ج ي   كثنأ   صورة  ن   فك     أ    اانكزي  البقوك خريةاأل الع ال  اا لل  األزم  ز   حف   لر  

ولفل   درسا ا   (III)ابزل    عا    ل   لايا  اال وما  ،  خما طن به ساب    ل  قا   الال زم  األ   ااصا رف  حتصان  مح يا   لازايدة  اا للا   األزما     يمقا   ألساْ

تشمل املوجودات يف املعادلة أعاله املوجودات داخل امليزانية املوجودات خارج امليزانية هي 
املشتقات املالية 

خماطر االئتمان املرتبط ابملشتقات املالية عملية إعادة شراء األوراق املالية سندات اخلزينة: . 4
لتغطية اخلسارة  الدين  املالية متويل سندات  املرتبطة ابملشتقات  العمليات  تنشأ هذه املخاطر عن 
 )III النامجة عن إعادة تقييم املوجودات املالية يف ضوء تقلُّبات األسعار السوقية، إذ ركَّزت )ابزل
املقابلة عن طريق ختصيص رأس مال أكب ممَّا كان عليه يف )ابزل  على خماطر اجلهات املقرتضة 
2( لتغطيتها. )داود جدوع، 2017: 277(. كما ألزمت )ابزل III( املصارف بوضع برانمج 
متكامل الختبارات الضغط عن طريق استخدام تقنيات خمتلفة لتقييم قدرته على مواجهة اخلسائر 
اليت من املمكن أن يتعرَّض هلا نتيجة املخاطر املتنوعة؛ ممَّا يلزم املصرف أن تتوفَّر لديه املعلومات 
الكاملة عن املقرتضي درجة التزامهم ابلسداد، وكذلك خماطر السوق كارتفاع أسعار الفائدة، ومن 
َثَّ ُتصمَّم برامج ضغط يف ظل سيناريوهات معقَّدة صعبة لقياس املخاطر، ومدى أتثريها على كفاية 

رأس املال السيولة الرحبية. )حمبوبة، 2017: 47(.

أتثـري متطلـبات )ابزل III( عـلى النظـــــام املصـــــريف:

أكثر جدية يف  بصورة  تفكَِّر  املركزية أبن  البنوك  األخرية  العاملية  املالية  األزمة  لقد حفَّزِت 
موضوع زايدة رأس املال املصريف؛ لتفادي األزمات اليت قد ُتسبِّبها خماطر االئتمان، لذا تُعدُّ )ابزل 
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III( درساً ُأْسُتفيَد منه يف األزمة املالية لزايدة محاية حتصي املصارف حول العامل من االختالالت، 
واألزمات اليت تؤثر على استقرار النظام االقتصادي العاملي، واليت تسبِّب انياره. ميكن تلخيص أهم 

أتثريات جلنة )ابزل III( على القطاع املصريف يف اآليت:- )مفتاح رحال، 2013: 13(

إعادة هيكلة رأس املال املصريف، وزايدته.. 1

وضعت زايدة قيود التكلفة حدوداً على قدرة املصرف يف توفري خدمات كاملة مثل خدمات . 2
التوريق.

اخنفاض احتمالية حدوث األزمات املالية؛ لتعزيز رأس املال املصريف ابملوجودات االحتياطات . 3
السائلة مع الرتكيز على إدارة املخاطر، ممَّا يساعد على استقرار النظام املايل على املدى الطويل.

أصبحت السيطرة على املصارف أقوى من قبل؛ بفضل مقررات )ابزل III(، ويضمن هذا . 4
للمصارف توفري املالءة املالية اليت يُتصدَّى عن طريقها لألزمات املالية، فضاًل عن أنَّ طريقة 

احتساب املخاطر أصبحت أكثر صرامة، ودقة يف عملية تقييم املوجودات.

اخنفاض رحبية املصارف، والعائد على حقوق املسامهي أيضاً؛ الخنفاض إقبال املسامهي على . 5
األسهم املصرفية.

واجهت البنوك الضعيفة صعوابت كبرية يف رفع رؤوس أمواهلا؛ بسبب الضغوط اليت فرضت . 6
عليها.

زايدة حجم االحتياطات املصرفية، فضاًل عن حتسي نوعية رأس املال.. 7

التحوُّل من الطلب على التمويل قصري األجل إىل التمويل طويل األجل؛ إذ إنَّ إدخال نسبتي . 8
يف الوفاء مبتطلبات السيولة قصرية األجل وطويل األجل، ودفعت الشركات للميل حنو التمويل 

طويل األجل؛ ممَّا أثَّر يف هامش الربح.
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9 . )III )ابزل  حدَّدهتا  اليت  والقيود  الشروط،  بسبب  اإلقراض؛  على  املصارف  قدرة  اخنفاض 
بشأن زايدة االحتياطات؛ ممَّا يعمِّق من أزمة السيولة؛ ومن َثَّ يصعب على املصارف احلصول 
على السيولة يف األجل القصري، ممَّا ينعكس الحقاً على رفع تكلفة اخلدمات املصرفية املقدَّمة 

لألفراد، والشركات؛ بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف.

 ستحدُّ معايري )ابزل III( من قدرة املصارف على متويل املشاريع التنموية؛ بسبب فرضها . 10
قيوداً على السيولة النقدية اليت تؤدي إىل التشدُّد االئتماين، وعدم قدرة املصارف على متويل 

تلك املشاريع اليت تقودها الدولة.

 ،)2 والتعديالت على )ابزل  التغيريات،  من  III( عديداً  إجراء )ابزل  الباحثة  ترى  وهنا 
اإلفصاح  متطلبات  من  وزادت   ،)2 )ابزل  عليها  نصَّت  اليت  الثالثة  احملاور  تعديل  على  وركَّزت 
بتقييد عملهم  قامت  ا  املصارف؛ ألنَّ قبل  الرضا من  انتقادات عدم  تواجه  ممَّا جعلها  الشفافية، 
الرضا من احلكومات والسلطات  قبول  على مستوى  اهتماماً  بشروطها، من جانب آخر القت 
ا سوف تسيطر على عمل املصارف، وتقلِّل من احتمالية حدوث أزمة عاملية أخرى،  الرقابية؛ ألنَّ

إذ جعلت املصارف أكثر قدرة على مواجهة مثل هكذا أزمات.

حتليل متطلبات الرقابة الداخلية ملصرف املنصور لالستثمار

 بعد مراجعة التقارير املالية السنوية ملصرف املنصور لالستثمار ُعِملت مقارنة بي متطلبات 
)ابزل III(، ومتطلبات البنك املركزي العراقي  من جهة  ما هو مطبَّق فعاًل، ويف املصرف من جهة 

أخرى، ميكن توضيح املقارنة عن طريق اجلدول اآليت:
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اجلدول )3( مقارنة بني مطلبات )ابزل III(  متطلبات البنك املركزي العراقي  متطلبات 
الرقابة الداخلية يف مصرف املنصور لالستثمار

متطلبات )ابزل III(الفقراتت
متطلبات البنك املركزي 

العراقي
إجراءات املصرف

1
اتريخ البدء بتطبيق 

املتطلبات
201320172019

2
مكوانت رأس 
املال املصريف

رأس املال األساسي + رأس 
املال املساند + رأس املال 

االحتياطي

رأس املال األساسي + 
رأس املال املساند+ رأس 

املال االحتياطي

رأس املال األساسي 
+ رأس املال 

املساند

3
معادلة كفاية رأس 

املال املصريف

رأس املال األساسي+ رأس 
املال املساند + رأس املال 
االحتياطي/ املوجودات 
داخل امليزانية  خارجها 
املرجحة ابوزان خماطر 

التشغيل االئتمان  السوق

رأس املال األساسي + 
رأس املال املساند + 

رأس املال االحتياطي / 
املوجودات داخل امليزانية  
خارجها املرجحة ابوزان 

خماطر التشغيل  االئتمان  
السوق

رأس املال األساسي 
+ رأس املال 

املساند/ املوجودات 
داخل امليزانية فقط 

املرجحة ابوزان 
خماطر التشغيل  
االئتمان  السوق

4
معدل كفاية رأس 

املال
%209%12.5 فأكثر%10.5 فأكثر

املخاطر اليت تُغطَّى5
خماطر السوق، وخماطر 
التشغيل، وخماطر االئتمان

خماطر السوق، وخماطر 
التشغيل، وخماطر االئتمان

خماطر السوق 
السيولة، وخماطر 
االئتمان، وخماطر 

التشغيل
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6
قياس خماطر 

االئتمان
املنهج املعياري املنهج القائم 

على التقييم الذايت

التصنيفات االئتمانية 
الصادرة من مؤسسات 

التصنيف االئتماين 
اخلارجية

Standard’s and 
Poor ،Capital 

Intelligence ،Fitch 
Rating’s ،Moody’s

املنهج املعياري 
املنهج القائم على 

التقييم الذايت

7
معادلة نسبة تغطية 

السيولة

موجودات ذات سيولة 
مرتفعة / حجم التدفقات 

النقدية يف )30( يومًا

موجودات ذات سيولة 
مرتفعة / حجم التدفقات 

النقدية يف )30( يومًا
ــــ

8
نسبة تغطية 

السيولة
%100 فأكثر%100 فأكثر

ال توجد نسبة 
حمددة

9
معادلة الرافعة 

املالية

رأس املال الشرحية األوىل/ 
املوجودات داخل امليزانية 

وخارجها

رأس املال الشرحية األوىل/ 
املوجودات داخل امليزانية 

وخارجها
ــــ

%3 فأكثر%3 فأكثرنسبة الرافعة املالية10
ال توجد نسبة 

حمددة

11
معادلة صايف 
التمويل املستقر

إمجايل التمويل املستقر 
املتاح / إمجايل التمويل 

املطلوب

إمجايل التمويل املستقر 
املتاح / إمجايل التمويل 

املطلوب
ــــ

12
نسبة صايف 

التمويل املستقر
%100 فأكثر%100 فأكثر

ال توجد نسبة 
حمددة

      املصدر: من إعداد الباحثة معتمدًة على التقارير املالية للمصرف للسنوات )2015–2019(.
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وميكن حتليل ما تقدَّم على َوْفق اآليت:

قد . 1 ابزل  جلنة  أنَّ  علماً    ،2019 عام   )III )ابزل  متطلبات  بتطبيق  املنصور  بدأ مصرف 
حدَّدت اتريخ بدء التطبيق من عام 2013 إىل عام 2019، كما حدَّد البنك املركزي العراقي 
اتريخ بدء التطبيق عام 2017، وعليه ميكن عدَّ أنَّ املصرف ملتزم بتطبيق )ابزل III(، لكنَّه 

متأخر يف ذلك .

املساند ال . 2 املال  املال األساسي، ورأس  املنصور من رأس  املصريف ملصرف  املال  يتكوَّن رأس 
يتضمن رأس املال االحتياطي اإلضايف الذي نصَّت علية مقررات )ابزل III( الذي يشكِّل 
نسبة )%2.5( من رأس املال األساسي كما هي متطلبات البنك املركزي العراقي؛ ممَّا يُعدُّ 

.)III خلاًل يف تطبيق متطلبات )ابزل

املال . 3 رأس  األساسي+  املال  )رأس  املنصور  ملصرف  املصريف  املال  رأس  نسبة كفاية  معادلة 
املساند/ جمموع املوجودات داخل امليزانية  فقط مرجحة مبخاطر السوق  التشغيل  االئتمان( 
االحتياطي  املال  تتضمَّن رأس  ا ال  III(؛ ألنَّ اليت نصَّت عليها )ابزل  للمعادلة  هي خمالفة 
اإلضايف يف بسط النسبة كما ختلو من املوجودات خارج امليزانية يف مقام النسبة، ويُعدُّ هذا 

نقصاً واضحاً يف تطبيق املصرف ملتطلبات ابزل.

جتاوز معدل كفاية رأس املال ملصرف املنصور على ما نصَّت عليه متطلبات )ابزل III( كحد . 4
هي   )196.5%( مبقدار  العراقي  املركزي  البنك  حدَّده  وما   ،)198.5%( مبقدار  أدىن  
نسبة مرتفعة جداً، ُتشري إىل اخنفاض مستوى كفاءة العمل املصريف، فضاًل عن وجود خلٍل يف 

األنظمة التشغيلية.

أمَّا املخاطر اليت تُغطَّى من قبل مصرف املنصور فهي كما وردت يف )ابزل III(، ومتطلبات . 5
البنك املركزي العراقي تقريباً. وهي خماطر االئتمان، وخماطر التشغيل، وخماطر السوق مضاف 

.)III هلا خماطر السيولة، وذلك يُعدُّ املصرف مطبِّقاً ملتطلبات )ابزل
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املنهج املعياري  املنهج القائم على التقييم الذايت هي الطرق اليت يتبعها مصرف املنصور يف . 6
قياس خماطر االئتمان  اليت اكدت عليه )ابزل III(  كذلك البنك املركزي العراقي هو بذلك 

.)III مطبق ملا نصت عليه )ابزل

7 . ،)III )ابزل  عليها  نصَّت  اليت   )LCR( السيولة  تغطية  نسبة  املنصور  مصرف  يطبِّق  ال 
وتضمنتها متطلبات البنك املركزي العراقي، ويُعدُّ هذا نقصاً واضحاً يف تطبيق متطلبات )ابزل 

.)III

ا غري مطبَّقة من قبل مصرف املنصور؛ ممَّا يُعدُّ نقصاً واضحاً . 8 أمَّا نسبة الرافعة املالية )LR( فإنَّ
.)III يف تطبيق متطلَّبات )ابزل

إنَّ نسبة صايف التمويل املستقر )NSFR( غري مطبَّقة من قبل مصرف املنصور، ويُعدُّ هذا . 9
.)III نقصاً واضحاً يف االلتزام بتطبق متطلبات )ابزل

االستنتاجات

توصَّلُت -يف ضوء الدراسة النظرية والعملية- إىل االستنتاجات اآلتية: 

التعديل األهم الذي جاءت به )ابزل III( هو حتقيق التوافق األفضل بي املوجودات واملطلوابت . 	
عب نسبة صايف التمويل املستقر.

اهلدف األساس من تكوين جلنة )ابزل III( هو زايدة ترصي الرقابة الداخلية للمصارف اليت . 	
تُعدُّ اجلزء األهم فيها. 

الرقابة الداخلية يف املصرف )عينة البحث( مهتمة، ومعنية بتطبيق متطلبات )ابزل III(، ولكن . 	
بصورة غري كاملة.

املصرف )عينة البحث( مطبِّق ملتطلبات )ابزل III( اليت ختص نسبة كفاية رأس املال .. 	
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املصرف )عينة البحث( غري مطبِّق ملتطلبات نسبة تغطية السيولة )LCR( ما عدا مصرف . 	
آشور الدويل.

ميتلك املصرف )عينة البحث( قسم إدارة خماطر مستقل عن سائر األقسام األخرى يف املصرف.. 	

هنالك إمكانية متكِّن املصرف من تطبيق متطلبات جلنة )ابزل 3(.. 	

املصادر:

داود، سلمان فضيلة، جدوع، محزة خملد ) 2017 ( تقييم األداء املصريف -مفاهيم أساسية . 	
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