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 ادلايل النظام استقرار تعزيزل البنكية األزمات من للوقاية 3 بازل اتفاقية مقرتحات دور على الضوء إلقاء يف الورقة ىذه من دفاذل يتمثل :ملخص

 بني ومن ادلصريف، النظام باستقرار مرتبط األخري ىذا استقرار وإن ،ادلايل النظام أجزاء أىم أحد ادلصريف النظام يعتربالعودلة ادلالية حيث  يف ظل

إن االذباه ادلتزايد ضلو تطبيق ادلالية. و  االبتكارات من الكثري وظهور ادلالية األسواق عودلة ىو ادلصريف النظام استقرار عدم إىل أدت اليت األسباب
رؤوس األموال جعل قضية االستقرار ادلايل تقف على رأس قائمة  انتقالسواق وحرية العودلة والتحرير ادلايل وما يرتبط هبما من تكامل لأل

، فمن خالل التجارب ادلتعلقة بتطبيق سياسة 3ومنها اتفاقية بازل  اىتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة ادلصرفية الكلية ػلتل أعلية كبرية
اإلشراف على اجلهاز ادلايل ضرورة اقرتان ىذه السياسة برقابة فعالة على اجلهاز ادلصريف  التحرير ادلايل وادلصريف تأكد للسلطات النقدية وىيئات

 .لالزمات ادلاليةذبنباً 

 .3بازل، ادلؤسسات ادلالية ،النظام ادلايل ،العودلة ادلالية ،االستقرار ادلايلالكلمات المفتاحية: 

Abstract: The purpose of this article is to highlight the role of the Basel 3 proposals for 

the prevention of banking crises to improve the stability of the financial system in the 

light of financial globalization, where the banking system is one of the most the most 

important financial parts of the system, and the stability of the system is linked to the 

stability of the banking system, and among the reasons that led The instability of the 

banking system is the globalization of financial markets and the emergence of many 

financial innovations. The growing trend towards the application of globalization and 

financial liberalization and the associated integration of markets and the free flow of 

capital to make the issue of financial stability stand on the list of countries' concerns, and 

undergoing total banking supervision is of great importance, including the Basel 

Convention 3, by experiences with the application of the policy of financial liberalization 

The banker confirmed to the monetary authorities and the supervisory bodies of the 

financial system that this policy should be combined with effective supervision of the 

banking system to avoid financial crises. 

 •Keywords: Financial stability, Financial globalization, Financial system, Financial 

institutions, Basel III. 
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 قدمة:م

 بني الرتابط مع وأن .اإلظلائية األىداف لتحقيق الدول تراىن عليو  أساسيا  ىدفا لعودلةا ظل يف ادلايل يعترب االستقرار 
 باالضطرابات، الدويل ادلايل النظام تصيب ادلايل عدم االستقرار سلاطر وأن االتصال، وشبكات االربادات بفضل اإلقتصادات

 وبنك الدويل النقد كصندوق العادلية ادلالية اذليئات من دالعدي لدى القرارات ازباذ يف النظام ادلايل مؤسسات على يؤثر شلا
 .العادلي االقتصاد يف الفاعلني من وغريعلا التسويات

أما على الساحة االقتصادية العادلية فقد احتلت دراسات ربقيق االستقرار ادلايل مركز الصدارة ضمن االىتمامات الرئيسية لكل 
ة سواء أفراد أو مؤسسات على ادلستوين احمللي والدويل وأصبحت زلط أنظار البنوك ادلركزية اجلهات احلكومية وادلالية واالقتصادي

وبنك التسويات  (WB)والبنك الدويل (IMF)للدول وادلؤسسات ادلالية واالقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدويل
ادلايل بل وخصصت جوانب من نشاطها لبحث اعتادت صبيعها على إصدار تقارير دورية عن االستقرار  اليت  (BIS)الدويل

 وادلنتوجات، التشريعات السياسات، األنظمة، مشلت وعميقة، كثرية تغريات ادلالية الساحة أظهرت حيث ولتحقيق يدراساتو والسع

 تقنيات واستحداث التغريات ىذه باذباه كبري دفع إىل ادلالية األسواق اقتصاديات إىل ادلديونية اقتصاديات من االنتقال أدى ولقد

 حدة ازدياد إىل ولقد التقليدية الوسائل حساب على األسواق يف التعامل ازداد حيث ادلالية، ادلنتجات وتنويع جديدة ووسائل

 .الدويل ادلستوى األسواق على بني واالندماج واالرتباط ادلنافسة
 على وزبصيصها ادلوارد توفري يضمن فعال مايل نظام إقامة إىل لتهدف وادلتعددة ادلختلفة األبعاد ذات ادلايل اإلصالح فكرة وإن

 ظلط على تعتمد واليت وادلايل االقتصادي االستقرار وربقيق االقتصادي للنمو معدل أعلى لضمان الوطين االقتصاد قطاعات

 . العادلي صاداالقت يف واالندماج ادلنافسة جو خللق ومتوازن وفعال متنوع مايل نظام إعداد تتطلب ادلباشر التمويل
 اإلشكالية:
 ادلالية؟ العودلة ظل يف ادلايل االستقرار على ربقيق البنكية األزمات من للوقاية 3 بازل اتفاقية قدرة مدى ما 

 : أهمية البحث
ل هبا يف اجملال نظرا دلا عرفتو البنوك من تغريات وتطورات كبرية على ادلستوى الدويل، يأيت ىذا البحث ليبني ادلعايري العادلية ادلعمو  -

 .3ادلصريف وعلى رأسها معايري جلنة بازل للرقابة ادلصرفية بازل

تأيت أعلية البحث من كون أن صلاح ادلؤسسات ادلالية ادلصرفية يف أداء أعماذلا ادلبنية أساسا على ادلخاطر لن يتحققق مقا ي يكقن  -
 ىناك إشراف ورقابة مستمرة من قبل اذليئات ادلختصة يف البالد.

نظققرا لتزايققد حققدة ادلخققاطر ادلصققرفية الققيت أفرزاققا العودلققة ادلاليققة وحققدوث العديققد مققن األزمققات ادلاليققة، يققأيت ىققذا البحققث ليبققني أىققم  -
 القواعد االحرتازية اليت ربكم عمل البنوك، واليت من شأهنا التخفيف من سلبيات ىذه ادلخاطر.

  هدف البحث:
 ن األىداف ىي كالتايل:يسعى ىذا البحث إىل ربقيق رلموعة م  
 اإلحاطة دبعايري جلنة بازل للرقابة ادلصرفية. -
 للرقابة ادلصرفية. 3دراسة سلتلف القواعد االحرتازية العادلية ادلستنبطة من معايري جلنة بازل-
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 صرفية.التعريف دبضمون القواعد االحرتازية ادلطبقة يف اجلزائر ومدى مطابقتها دلعايري جلنة بازل للرقابة ادل -
: حقققت نقققتمكن مقققن اإلجابقققة علقققى األسقققئلة ادلطروحقققة أعقققاله ودراسقققة اإلشقققكالية وربليقققل أبعادىقققا اخرتنقققا ادلقققنه  المننن ال المدنننتخد 

االستنباطي، معتمدين يف ذلك على أداة التوصيف بغية دراسة مضمون القواعد االحرتازية اليت تسهر على حسن سري عمل البنوك 
 والنظام ادلايل بصفة عامة.

 المحاور:
 لإلجابة على ىذه اإلشكالية مت تقسيم ىذه الورقة البحثية إىل ثالثة زلاور أساسية كما يلي: 

 واألهمية التعريف المالي االستقرار المحور األول:
 المحور الثاني: ماهية العولمة المالية

  المالي ال ظا  تقراراس تعزيزل الب كية األزمات من للوقاية 3 بازل اتفاقية مقترحاتالمحور الثالث: 
 واألهمية التعريف المالي االستقرار أوال:

 واألهداف األهمية ،التعريف ،المالي االستقرار. 1
 .1ادلالية األزمات وقوع ذبنب ىو ادلايل لالستقرار تعريف وأقصر أبسطإن   :.التعريف1.1
القدرة علي ربقيق االستقرار يف كل عناصر القطاع  يتفق االقتصاديون حول تعريف مفاىيم االستقرار ادلايل، الذي وصف بأنوو 

"ادلؤسسات ادلالية" ومكونااا من البنوك وشركات  :ادلايل بصورة متوازنة. ويتكون القطاع ادلايل من ثالثة عناصر أساسية تتمثل يف
سواق النقد، والثالثة ىي "البنية التأمني وادلؤسسات ادلالية األخرى، والثانية "األسواق ادلالية" تتمثل يف أسواق رأس ادلال وأ

 .2التحتية"
 .الفرق بين االستقرار المالي وعد  االستقرار المالي:1.1

 ( Financial Stability ) االستقرار المالي ا.

ن التأكد من قوة وسالمة عمل صبيع مكونات النظام ادلايل واالقتصادي شلا يعين غياب االضطرابات يف ىذا النظام فادلغزى مىو   
االستقرار ادلايل يتجاوز ادلفهوم البسيط لعدم وقوع االضطرابات والنظام ادلايل يكون مستقرا إذا ما اتسم بإمكانات معينة مثل 

 -االدخار :تيسري كفاءة ادلوارد االقتصادية وتوزيعها حسب ادلناطق جبانب العمليات ادلالية واالقتصادية اذلامة األخرى مثل
السيولة وتوزيعها وربديد أسعار األصول وتراكم الثروة وظلو النات  وتقييم سلاطر ادلالية وإداراا واستمرار  -اإلقراض  -االستثمار

 .القدرة على أداء الوظائف األساسية للنظام ومكوناتو على أكمل صورة

 (Financial Instability) عد  االستقرار المالي ب.

فرتات عدم االستقرار ادلايل يف األسواق ادلالية واليت تتحول لفرتات االضطرابات أنو ؽلثل ب (IMF)عرفو صندوق النقد الدويل   
وتضعف قابلية النظام على تقدًن خدمات الدفع إىل السعر وسلاطر التحويل وزبصيص االئتمان والسيولة ومن احملتمل أن  ةاحلاد
 . 3اطلفاض النشاط احلقيقي يف االقتصاد إىليؤدي 

 :المالياالستقرار  .أهمية1.1
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يؤدي استقرار النظام ادلايل دوراً مهماً يف استدامة النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل وربسني مستويات ادلعيشة، كما يساىم     
يف توجيو مدخرات األفراد والشركات ضلو االستثمارات ادلنتجة من خالل عملية الوساطة ادلالية، وقد أكدت األزمة ادلالية 

أعلية دور البنوك ادلركزية واذليئات ادلالية التنظيمية والرقابية األخرى يف احلد من تراكم ادلخاطر النظامية  (2012-2008)األخرية
 وزيادة ادلرونة يف النظام ادلايل، وذلك نتيجة توفر ادلؤسسات ادلالية ذات ادلالءة ادلالية العالية، وتطبيق أفضل ادلمارسات وادلبادئ

 .دوليةادلصرفية واإلشرافية ال
 .أهداف االستقرار المالي:1
يهدف االستقرار ادلايل إىل التقليل من ادلخاطر النظامية اليت ظهرت أعليتها مع تكرار األزمات ادلالية. ويعرف صندوق النقد   

النظام ادلايل الدويل ادلخاطر النظامية على أهنا سلاطر توقف عملية توفري اخلدمات ادلالية الناصبة عن تعطل احد أو كل قطاعات 
والذي يؤدي إىل العدوى ادلالية بني القطاعات ادلالية واحلقيقية األخرى احمللية والعادلية. وىناك  ()كأسواق ادلال أو القطاع ادلصريف

 4:مصادر رئيسية للمخاطر النظامية وىي أربعة

ظام ادلايل العادلي وانكشاف النظام احمللي على ادلخاطر ادلخاطر النظامية الناذبة عن تزايد االرتباط بني النظام ادلايل احمللي والنا.
 .العادلية

 .ادلخاطر النظامية الناذبة عن تزايد االرتباط بني مالية احلكومات وأنظمتها ادلالية كاعتماد النظام ادلصريف على الدعم احلكوميب.

تلفة كرتابط النظام ادلصريف مع أسواق ادلال أو قطاع ادلخاطر النظامية الناذبة عن تزايد االرتباط بني القطاعات احمللية ادلخ.ت
 .التأمني

 .ادلخاطر النظامية الناذبة عن قوة العالقة بني النظام ادلايل والتغريات االقتصادية الكلية كأسعار النفط أو معدالت البطالة.ث
 .متطلبات تحقيق االستقرار المالي:1
 :5عدم اليقني السائد يتطلب ثالثة عناصر أساسية ىي إن ربقيق استقرار النظام ادلصريف واحلد من   

دور أكثر فعالية ألجهزة الرقابة يف تقرير مدى توافر مقومات االستمرار للمؤسسات ادلعنية وربديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة .ا
 دبا يف ذلك ربديد احتياجااا من رأس ادلال على أساس زبفيضات قيم األصول ادلتوقعة. ،ذلا

بعد فحصها من جانب أجهزة الرقابة باستخدام  ،التصريح الكامل والشفاف عن تراجع قيم األصول يف ادليزانيات العمومية ب.
 رلموعة متسقة من ادلعايري.

توضيح أجهزة الرقابة لنوع رأس ادلال الالزم سواء من حيث حصص رأس ادلال العادي ادللموس أو رأس ادلال األساسي ت.
 ة ادلسموح هبا لتحقيق نسب رأس ادلال اإللزامي اجلديدة.والفرتات الزمني

 المالي: االستقرار عد  .مصادر4

 اإلجراءات وزبتلف احلقيقي، االقتصاد يف خارجيا، أو ادلايل، النظام داخل من داخليا، إما الضعف ومواطن ادلخاطر تنشأ قد

 االختالالت حجم يف التأثري على قادرة عادة ادلالية تفالسلطا ادلخاطر، ىذه طبيعة باختالف السياسات صعيد على ادلتخذة

 يف التحكم يصعب العكس، وعلى األزمات، إدارة أو الرقابة أو التنظيم بعمليات القيام خالل من وقوعها احتماالت ويف الداخلية
 دور وينحصر ددة،زل وغري طويلة زمنية فرتات على الكلي االقتصاد سياسات تطبيق خالل من إال اخلارجية، االضطرابات
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 النظام قدرة على منها احملافظة سبل بعدة وذلك ادلايل، النظام على تأثريه من احلد يف خارجي اضطراب وقوع عند غالبا السياسات

 وتتمثل ىذه ادلخاطر فيما يلي:  احليوية، ادلعلومات حلماية البديلة النظم الصدمات وتشغيل استيعاب على
 والبنية ادلؤسسات، األسواق وىي:  الثالثة، األساسية ادلايل النظام عناصر من أي يف ادلخاطر ىذه نشأت قدالداخلية:  ا.المخاطر

  التحتية.

 عدة هبا تتأثر أو ادلايل، النظام من أخرى قطاعات إىل الحقا وتنتشر معينة مالية مؤسسة يف ادلشاكل تنشأ قد المؤسدات:-

 .شلاثلة دلخاطر لتعرضها متزامن نظرا ضلو على أخرى مؤسسات
 السحب، موجات األصول، أسعار اتساق مثل عدم  ادلقابل، الطرف دلخاطر معرضة األسواق تكون ما عادة األسواق:-

.والعدوى

 وسلسلة ادلخاطر تركز التشغيلية، النظم توقف حاالت مثل ادلالية ادلؤسسات يف الناشئة ادلشاكل على يرتتب قد: التحتية الب ية-

 النظام على أكرب مضاعفات عنها وينجم والتسوية( ادلقاصة نظامي يف ادلالية التحتية البنية يف مشاكل حدوث ) قبيةالتعا اآلثار

 التوقف من حاالت عليها يرتتب واحملاسيب، القانوين اجلهازين يف التحتية البنية يف الناشئة الضعف مواطن فان ادلقابل، ادلايل.ويف

.عن العمل

 زاءإ  باحلساسية يتصف ادلايل فاالستقرار ادلايل، النظام خارج مشاكل من اخلارجية ادلخاطر تنبع: الخارجية ب.المخاطر
 تقلبات أو السياسية، األحداث أو ما، لبلد التجاري التبادل ميزان يف التغريات أو الطبيعية، الكوارث مثل اخلارجية الصدمات

 وقد سيادي، دين سداد عن رلاور بلد توقف أو السوق، يف ادلفاجئة التالتحو  أو التكنولوجية، االبتكارات أو النفط، أسعار

 ادلايل النظام يف تؤثر اختالالت وخلق السوق ثقة إضعاف إىل كربى، شركة اهنيار مثل الكلي، باالقتصاد ادلتعلقة األحداث تؤدي

 بأكملو.
 المالي االستقرار .محددات5

6ىي رلموعات، ثثال ربث ادلايل االستقرار زلددات تصنيف ؽلكن
 : 

 اذليكلية والسياسات الكلي االقتصاد سياسات تعزيز تتطلب ادلايل االستقرار على احملافظة إناقتصادية:  ماكرو الشروطا.

.هبا تنشط اليت الكلية االقتصادية البيئة على تطرأ اليت بالتغريات االئتمان مؤسسات تتأثر حيث.ادلالئمة

 بد ال ادلايل االستقرار النظام على احلفاظ أجل من  واألسواق: المالية المؤسدات في اطرالمخ لتديير الداخلي الجاازب.

.منها يتكون اليت ادلؤسسات يف ادلخاطر وإدارة طبيعة مستويات، من كل لتأطري ادلالئم والتنظيمي ادلؤسسايت اإلطار توفري، من

 على النظام وقدرة ادلؤسسايت اإلطار وكفاءة فعالية إن لدفع:ا ول ظم المالية للمؤسدات والرقابي الت ظيمي جااز فعاليةت.

 .ادلايل االستقرار على للحفاظ الالزمة الشروط من أيضا ادلالية، تعترب البيئة مع االبتكارات والتغريات يف التكيف
 ثانيا: ماهية العولمة المالية

 .مفاو  العولمة:1
يشمل العاي كلو، ويقال عوي الشيء أي جعلو عادليا وزيادة كثافة التفاعالت تعين تعميم الشيء وتوسيع دائرتو ل العولمة لغة:

 .7والعالقات فيما بني الدول على ادلستوى العادلي



 الجديد العولمي اإلطار في ظل المالي النظام استقرار البنكية لتعزيز األزمات من لموقاية 3بازل اتفاقية مقترحات د.بـهوري نبيل،

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     022

ومع ذلك فإن لفظ العودلة ، والكوننة، والكونية، كما جرى تداول كلمات أخرى يف الدول العربية إىل جانب العودلة منها: الكوكبة
 .8وىو أكثر األلفاظ ادلتداولة حاليا، من األلفاظ األخرىىو الغالب على غريه 

يقصد بالعودلة إزالة احلدود االقتصادية والعلمية وادلعرفية بني الدول، ليصبح العاي أشبو بسوق موحدة كبرية صطالحا: االعولمة 
ضها التكامل االقتصادي يضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها، كما تعكس ادلتطلبات اليت يفر 

 .9العادلي

 .تعريف العولمة المالية1
نفتاح ادلايل شلا أدى إىل تعرف العودلة ادلالية بصورة عامة بأهنا النات  األساسي لعملية التحرير ادلايل والتحول إىل ما يسمى باإل  

على حركة رؤوس األموال ومن مث أخذت تتدفق عرب  رتباط األسواق ادلالية احمللية بالعاي اخلارجي من خالل إلغاء القيودإتكامل و 
 .10رتباطاً وتكامالً إاحلدود لتصب يف أسواق ادلال العادلية حبيث أصبحت أسواق رأس ادلال أكثر 

 .خصائص العولمة المالية:1
 :11عن غريىا من ادلفاىيم أعلهاسبيزىا  اخلصائصصبلة من  ذلاأن  ستنت ي ادلالية للعودلة ادلختلفة والتعريفاتلمفاىيم ل ادلتتبعإن      

يف درجة تبعية الدول ادلتخلفة للدول ادلتقدمة من خالل ادلديونية اخلارجية، إذ أصبحت تلك  اً أساسي اً تلعب العودلة ادلالية دور  .ا
 الديون أدوات مالية تتداوذلا البنوك وادلؤسسات ادلالية العادلية.

الية العادلية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجيهها الوجهة اليت زبدم مصا ح الدول يف ظل العودلة ادلالية ظهرت التكتالت ادل .ب
 الكربى، أي أن العودلة ادلالية تؤثر على توزيع االدخار العادلي وتوظيفو يف عاي وحيد القطب.

 تسمح للمضاربني بتحقيق أرباح سريعة وكبرية عرب ادلضاربة. .ت

 قات ادلالية على العمالت وأسعار الفائدة من أجل التغطية واحلماية من األزمات.استخدام عقود اخليارات وادلشت .ث

 دوالر"، الذي بدأ من لندن مث إىل بقية الدول األوروبية. -ظهور وتوسع أسواق" األورو .ج

لدى الدول ادلصدرة  ( وذبمع مبالغ ضخمة1973إدماج "البرتو دوالرات " يف االقتصاد العادلي بعد ارتفاع أسعار البرتول)سنة  .ح
 للبرتول فاقت احتياجااا من التمويل شلا زاد يف نسبة االدخار العادلي وظهور القروض البنكية ادلشرتكة.

ستثمارااا يف الدول اليت احرية ربرك رؤوس األموال مهما كان شكلها بني دول العاي دون قيد واليت ادف إىل ربقيق أرباح ب .خ
 مالية.ىي يف حاجة إىل موارد 

تسمح للدول النامية باحلصول على مصادر سبويل من األسواق ادلالية الدولية لتغطية العجز احلاصل يف ادلدخرات احمللية، وىذا  .د
 نفتاح ىذه الدول(.ا)إضافة إىل  ما يسمح ذلا بزيادة استثمارااا احمللية

ة ادلباشرة واالستثمارات يف احملافظ ادلالية لتفادي ادلخاطر ؽلكن االعتماد على طرق االستثمار األخرى كاالستثمارات األجنبي.ذ
 الناصبة عن التمويل بواسطة القروض.

 احلصول على األموال بتكاليف منخفضة لوجود ادلنافسة بني ادلمولني. .ر

 طاع اخلاص الوطين.سبكن من احلد من ىروب األموال إىل اخلارج بتحديث النظام ادلصريف وادلايل وتوفري ادلناخ ادلناسب للق .ز
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 تساعد االستثمارات األجنبية على نقل التكنولوجيا واخلربة يف رلايل اإلدارة والتسيري.     .س
 .تحديات العولمة المالية والال استقرار المالي:4

 قد ادلالية التكنولوجيات يف ابتكار دبوجة دعمت واليت ادلاضي، القرن من األخري اجلزء ميزت اليت والعودلة للتحرير العميقة احلركة إن

 جهة، من إنتاجية األكثر االستعماالت ضلو األموال رؤوس بسرعة فيو تنتقل وسط يف االقتصادي النمو ربفيز يف كبريا دورا لعبت

 وظهور ادلالية األنظمة بتطور مسحت قد ادلالية العودلة ، حيث أنالدويل للمجتمع إىل بالنسبة جديدة ربديات طرحت لكنها

 بني ادلتنامي االقتصادي الرتابط ظل يف العادلية واالقتصادية ادلالية االختالالت بعض ووسعت أنشأت فإهنا الفعالية، مكاسب
 األمر األمريكية الواليات ادلتحدة خاصة الدول بعض يف االدخار يثبط أن العادلي االدخار لوفرة ؽلكن الواقع ويف ،العاي مناطق

 لتمويل خارجية أموال مصادر على تعتمد اليت الدول، ىذه أموال رؤوس وميزان التجاري يزان،ادل اختالل حدة من يزيد الذي

 .اخلارجي عجزىا
 على يؤثر أن ما دولة يف نقدية سياسة عن النات  الواسع النقود خلق شأن من إذ االقتصادية، التبعية حدة تزداد العودلة ظل ويف

 االقتصادية ادلعطيات تعكس ال أن ؽلكن األصول أسعار فإن وبذلك فقاعات،ال تشكيل إىل فيؤدي أخرى دولة أصول أسعار

 .12األموال لرؤوس أمثل غري زبصيص عنو ينت  األساسية،
 الدويل إال أهنا تشكل ادلستوى فعالية على أكثر األموال رؤوس زبصيص جعل يف بالتأكيد تساىم ادلالية األنظمة رلهودات أن رغم

 كبري بشكل األزمات وحدوث العدوى انتشار فرص يعزز الذي الدول، بني تعقيدا واألكثر ادلرتفع طالرتاب ظل يف سلاطر عدة

 .االقتصادي النمو على سلبا ويؤثر
 :المالي في ظل العولمة المالية ال ظا  تواجه التي .المخاطر5
 حيث ألخرى، منطقة من األزمات تقالان احتمال رفع على ادلايل االندماج نتيجة االقتصاديات بني الكبري االرتباط أدى   

 يف للسيولة تقدؽلو اآلخرين الفاعلني وقدرة رغبة على يعتمد فاعل كل وأصبح السوق نفس يف ادلتدخلني بني الرتابط درجة ارتفعت
 بني سيقالتن إخفاق ظهور يعزز أن ؽلكن اآلخرين تصرفات على فاعل كل فيو يعتمد الذي اجلديد احمليط ىذا إن ،االحتياج حالة

 سلاطر عدة ظهور عن فضال النظامية، حاملي ادلخاطر السيما الفاعلني،

 :13أبرزىا ادلايل، االستقرار ادد

 نظم إىل تعداا بل ادلال رأس وأسواق البنكي القطاع على تقتصر ادلايل النظام ادد اليت ادلخاطر تعد ي :ال ظامي الخطرا.

 اتساع ظل يف ادلخاطر ىذه ربديد يف صعوبة تواجو الرمسية الرقابة جهات وأصبحت .ةاخلاص شبو ادلقاصة ودور اخلاصة التسوية

 وخارجية، داخلية ادلخاطر من نوعني ىناكو  ،للتنظيم اخلاضعة والكيانات التنظيمية األطراف بني وادلعرفية التكنولوجية الفجوة

 مؤسسة يف ادلشاكل ىذه وتربز ،(التحتية البنية سواق،األ دلؤسسات،ااألساسية ) ادلايل النظام مكونات إحدى يف األوىل تظهر

 وموجات ادلقابل الطرف سلاطر إىل ادلؤسسات بذلك فتتعرض ادلايل، النظام من أخرى وقطاعات مؤسسات إىل وتنتقل مالية

 آثار ادلخاطر، ركزت التشغيلية، النظم عن التوقف حاالت) ادلالية ادلؤسسات عن الناذبة االختالالت تؤثر كما .والعدوى السحب

 فتتمثل اخلارجية ادلخاطر أما.ادلايل النظام على بدورىا التسوية( وتؤثر ادلقاصة، نظامي يف) ادلالية التحتية البنية على سلبا الدومينو

 لوجية،التكنو  االبتكارات النفط، أسعار تقلبات السياسية، األحداث التجاري، التبادل ميزان يف التغريات الطبيعة، الكوارث يف
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 كاهنيار اجلزئي باالقتصاد مرتبطة أحداث تؤثر كما السيادي، الدين سداد عن رلاور بلد وتوقف السوق، يف تنبؤات التحوالت

 .بأكملو ادلايل النظام على سلبا تؤثر اختالالت وخلق السوق ثقة وتراجع كربى شركات
 تغري ظل يف الشفافية اطلفاض يف الكافية ادلعلومات على الرقابة وأصحاب ادلستثمرين توفر عدم ساىم :الشفافية انخفاضب.

 ربول ميكانيزمات ساعلت وقد .بادلشتقات والتعامل التوريق وعمليات ادليزانية خارج العمليات وارتفاع ادلخاطر، ربول ميكانيزمات

 ألعوان القرض خطر بعدىا وربول كمنظم بسيطا دورا تلعب البنوك وأصبحت ،ادلالية الدائرة استقرار وعدم غموض يف اخلطر

التحفيزات  باطلفاض التطور ىذا اصطحبو  ،ميزانيااا يف بالقروض البنوك ربتفظ تعد ي وبذلك ،ميزانياىامن  وزبرجها آخرين
 وكيفية اخلطر، هبا ويسري يقاس اليت للطريقة باإلضافة للتوريق، موجو القروض من كبريا جزءا أن ذلك القرض، خطر وتقدير لقياس

 تتحول حيث تعقيدا، أكثر اخلطر وقياس حركة غلعل الذي األمر سلطة، أي رقابة ربت تعترب ال واليت ادلستثمرين بني توزيعو ادةإع

 .زبتفي وال ادلخاطر

 شروط وفق االنضباط يضعف األزمات، وقوع دلنع العام القطاع تدخل افرتاض حالة يف اخلطر ىذا ينشأ المع وي: الخطرت.

 معامالام. يف احلذر توخي على السوق يف ادلشاركني لدى احلافز ويرتاجع السوق

 من العديد وأصبحت التكاليف،  فاطلفضت التمويل عودلة ارتفاع نتيجة السوق ديناميكية تغريت الدوق: ودي اميكية ب يةث.

 وأصبحت األسواق ىعل سلبا انعكس األسعار، حركات وتفاقمت القطيع سلوك وارتفع القصري، ادلدى على ذبري العمليات

 .السوقني بني تشابو أوجو فيها ادلستثمرون يرى اليت احلالة يف االختالالت من تعاين ال اليت لألسواق حت تنتقل االضطرابات

 ظلو من أسرع بوترية ينمو ادلايل السوق وأصبح االضطرابات، ىذه حدة انتشار يف ادلايل للنظام اجلديدة اخلصائص أسهمت وقد

 ادلالية، األصول وطبيعة مكونات وتغري السنوي، اإلصبايل احمللي النات  ضعف ادلالية األصول رلموع سبثل حيث حلقيقي،ا االقتصاد

 نظم القانونية، النظم) التحتية البنية وادلرتابطة، ادلختلفة العناصر من رلموعة من يتكون الذي ادلايل النظام بنية إطار يف وذلك

 ألسهما وأسواق االستثمارية ادلؤسسات ادلالية، األوراق شركات البنوك،و  لمؤسساتلاحملاسبية  لنظما التسوية، نظم ادلدفوعات،
 حالة يف أما ،ككل ادلايل النظام باستقرار ؼلل أن ؽلكن ادلكونات ىذه إحدى اضطراب إن .حيثوادلشتقات النقود والسندات،

  .النظام لكل اديدا بالضرورة ال يشكل عناصره أحد اضطراب نفإ التسيريية، وظائفو أداء من سبكنو جيدة بطريقة اشتغالو

 للقواعد اخلاضعني غري والفاعلني (بالرتاضي األسواق) التنظيم ينقصها اليت أو ادلنظمة غري لألسواق السريع النمو ويساىم   

 كصناديق األصول مسريي بعض إىل نشري أن كن، وؽلاجلدد األعوان بني من ادلالية الدائرة استقرار وعدم غموض يف االحرتازية

 تطبق أن احملتمل من والذي مرتفعة، دبديونية تتميز ما عادة معتربة واليت مالية بواجهة يتمتعون الذين السيادية والصناديق التحوط

 يف األصول زبصيص يف قراراام تسهم أن ؽلكن ادلنشأ حيث ذاتية توقعات تشكل ؽلكن أن احلاالت بعض ويف القطيع، سلوك
 .األسعار تشكيل ميكانيزم يهدد الذي األمر األصول، أسعار اهنيار أو انفجار حدة
 المالي ال ظا  استقرار تعزيزل الب كية األزمات من للوقاية 3 بازل اتفاقية مقترحات ثالثا:

 تعريف لج ة بازل للرقابة المصرفية .1
تأسست وتكونت من رلموعة الدول الصناعية العشرة وذلك مع هناية  يكمن القول أن جلنة بازل للرقابة ادلصرفية ىي اللجنة اليت 

ربت إشراف بنك التسويات الدولية دبدينة بازل بسويسرا، وقد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون اخلارجية  1974عام 
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ثر بعض ىذه البنوك، ويضاف إىل للدول النامية وتزايد حجم ونسبة الديون ادلشكوك يف ربصيلها اليت منحتها البنوك العادلية وتع
ذلك ادلنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك األمريكية واألوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع األخذ بعني 

ة األم. وقد تشكلت االعتبار انو يف ظل العودلة فان تلك البنوك األمريكية و األوربية يزداد انتشار فروعها يف أضلاء العاي خارج الدول
جلنة بازل ربت مسمى" جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة ادلصرفية " وقد تكونت من رلموعة العشرة وىي: بلجيكا، كندا، 

 . 14فرنسا، أدلانيا االربادية، إيطاليا، اليابان، ىولندا، السويد، ادلملكة ادلتحدة، الواليات ادلتحدة األمريكية، سويسرا و لوكسمبورج
وذبدر اإلشارة أن جلنة بازل ىي جلنة استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية  وإظلا أنشأت  دبقتضى قرار من زلافظي البنوك   

ادلركزية للدول الصناعية وذبتمع ىذه اللجنة أربع مرات سنويا ويساعدىا عدد من فرق العمل من الفنيني لدراسة سلتلف جوانب 
، ولذلك فان قرارات أو توصيات ىذه اللجنة ال تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أهنا أصبحت مع مرور الرقابة على البنوك

الوقت ذات قيمة " فعلية " كبرية  وتتضمن قرارات وتوصيات اللجنة وضع ادلبادئ و ادلعايري ادلناسبة للرقابة على البنوك مع اإلشارة 
 ف البلدان بغرض ربفيز الدول على إتباع تلك ادلبادئ وادلعايري واالستفادة من ىذه ادلمارسات.إىل ظلاذج ادلمارسات اجليدة يف سلتل

 :وأهدافاا بازل لج ة .نشأة1
قامققت جلنققة بقققازل بققإجراء تعققديالت واسققعة وجوىريققة علقققى  2008ونظققرا لالضققطرابات ادلاليققة الققيت خلفتهققا األزمقققة ادلاليققة العادليققة

حيقث تلقزم قواعقد  ،-3بقازل -سبثلقت بإصقدار قواعقد ومعقايري جديقدة، شقكلت معقا مقا بقدأ تسقميتو ، (2بقازل )الدعامات الثالث لق
البنوك بتحصقني أنفسقها جيقداً ضقد األزمقات ادلاليققة يف ادلسقتقبل، وبالتغلقب دبفققردىا علقى االضقطرابات ادلاليقة القيت  (3بازل )اتفاقية 

 ادلقرتحقة اإلصقالحات واقدف ادلركقزي أو احلكومقة ققدر مقا أمكقن،مقن ادلمكقن أن تتعقرض ذلقا مقن دون مسقاعدة أو تقدخل البنقك 
 اخلسقائر ربمقل لقو يتسقى حقت البنكقي ادلقال للقطقاع رأس جقودة تعزيقز وإىل ادلقال رأس متطلبقات زيقادة إىل 3 بقازل اتفاقيقة دبوجقب
 12 يف السويسقرية بقازل دبدينقة ليقةالدو  التسقويات بنقك مققر يف 3 بقازل اتفاقية صدرت ،الدورية االقتصادية التقلبات فرتات خالل

العادليقة  ادلاليقة األزمقة مقن ادلستخلصقة القدروس مقن اسقتنباطها مت القيت اجلديقدة وادلعقايري اإلجقراءات مقن رلموعقة تضقم2010سقبتمرب 
 إىل 3 لبقاز  اتفاقية دبوجب ادلقرتحة اإلصالحات وادف ،  (2019-2013)بني  دبا ؽلتد زمين أفق على بالتدري  تطبيقها وسيتم
 التقلبقات فقرتات خقالل اخلسقائر ربمقل لقو يتسقى حقت البنكقي ادلقال للقطقاع رأس جقودة تعزيقز وإىل ادلقال رأس متطلبقات زيقادة

 خقالل أمواذلقا سو رؤ  بزيقادة للبنقوك يسقمح سقوف أنقو إذ عمليقاً  يبقدو بازل اجلديقد نظام إىل االنتقال حيث أن الدورية، االقتصادية
 وكذلك ادلال رأس من عالية بنسب االحتفاظ البنوك من يتطلب سوف ادلقرتحة ادلعايري تبين مراحل، إذ أن على سنوات شباين فرتة

  15نوعية جيدة. ذي برأمسال
 :1بازل . مقترحات لج ة1

 ىي: ملفات رئيسية ثالث ،3 بازل اتفاقية تناولت

 اخلاصة؛ األموال متطلبات -

 السيولة؛ خطر-

 :ادلقرتحات فيما يلي ىذه أىم وتتمثل النظامي. اخلطر -
 :الخاصة األموال ونوعية كمية رفع .1.1
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 األدىن احلد رفع يتم بأن بازل جلنة اقرتحت فقد الضغط، فرتات يف التسيري يف والتحكم اخلسائر امتصاص على القدرة لتعزيز  

 يستوعب أن ؽلكن الذي ادلال رأس أشكال أعلى وىو ،ادلوزعة غري واألرباح العادية األسهم) ادلساعلني حقوق من ادلال رأس لنسبة

 تشمل اليت 1 الفئة ادلال لرأس األدىن احلد متطلبات من 2015 سنة بداية مع 4.5% حدود إىل 2012 سنة 2% من اخلسائر

%6اىل % 4من  رفعها سيتم اليت ادلؤىلة األخرى، ادلالية األدوات وبعض ادلساعلني حقوق
 العناصر بعض حذف سيتم كما. 16

 رأس إىل الوصول دفهب وذلك ،اخل...األخرى ادلالية وادلؤسسات البنوك أموال رؤوس يف ادلساعلاتوبعض  احملل كشهرة ،منها

 .ادلال لرأس الفعلية الكفاية ويظهر األزمات مواجهة من البنك ؽلكن الذي ادلال الفعلي
 اخل،...خلسائر الديون العامة وادلخصصات التقييم إعادة احتياطيات وتضم ادلكملة، اخلاصة باألموال فتسمى 2 الشرػلة أما   

 أما .3بازل اتفاقية يف عليها ادلنصوص للشروطادلستوفاة  ادلال ورأس الديون جللب ادلستعملة األدوات سلتلف ربوي عام وبشكل

ابتداء من  2 %عند تستقر حت تدرغلي بشكل تنخفض فسوف ادلخاطر بأوزان مرجحة األصول قيمة من الشرػلة ىذه سبثلو ما
 وىو ما يوضحو اجلدول ادلوايل. ،2015سنة 

 1بازل مقترحات حدب الجديد ال ظا  إلى التحول مراحل (:1)  رقم الجدول
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 حقوق من ادلال رأس لنسبة أدىن حد

 ادلساعلني
3.5% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

 2.5% 1.875% 1.25% 0.625% - - - التحوط ادلال رأس

 رأس+ادلساعلني حلقوق األدىن احلد

 التحوط مال
3.5 4 4.5 5.125 5.75 6.375 7 

 6% 6% 6% 6% 6% 5.5% 4.5% 1الفئة ادلال لرأس األدىن احلد

 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% ادلال رأس إصبايل من األدىن احلد

 رأس+ادلال رأس إصبايل من األدىن احلد

 مال التحوط

 

8% 8% 8% %8.625 %9.25 %9.875 %10.5 

Source: Bank for International Settlements: Results of the Basel III monitoring exercice as of 

30 June 2012, Basel, March 2013, p 22. 

  بنسبة البنوك بو ربتفظ يةاإلضاف احلمائية أو التحوطية األموال تسميتو ؽلكن الذي ادلال رأس من جديدا نوعاً  أضافت كما
 .األزمات فرتات خالل اخلسائر المتصاص استخدامو ؽلكن ضباية برأمسال البنوك احتفاظ ضمان منها الغرض ، واليت%2.5
 و 1 الفئة ادلال لرأس  6%) .8.5% بنسبة احلماية سيكون مال ورأس 1 الفئة مال رأس من ادلطلوب األدىن احلد فإن وىكذا،
 يف%8مقابل 10.5%ادلقرتحة  اإلصالحات تطبيق بعد ادلال متطلبات رأس إصبايل نسبة ، وستصبح احلماية( مال لرأس %2.5

 .السابقة االتفاقيات
 التحوط المال ورأس المال رأس متطلبات : (1رقم) الجدول
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 ادلال رأس إصبايل 1الفئة مال رأس بعد اخلصومات ادلساعلني حقوق 
 %8 %6 %4.5 األدىن احلد

 - - %2.5 التحوط ادلال رأس

 %10.5 %8.5 %7 التحوط ادلال رأس + األدىن احلد

 التحوط مال رأس حدود

 الدورية للتقلبات
0-2.5% - - 

Source: Banque des Règlements Internationaux: Bâle III : dispositif réglementaire mondial 

visant à renforcer la  résilience des établissements et systèmes bancaires, Bâle, décembre 

2010, p71. 
 دبستوى القروض ظلو من فرتة بعد وخاصة البنوك ميزانيات يف االئتمان جودة مستوى اطلفاض عن (2008األزمة ) كشفت ولقد

 من%2.5-%0حدود  يف الدورات االقتصادية تقلب أزمات دلقابلة ربوطي مال رأس زبصيص اإلصالحات ىذه وتقرتح عال،

 لكل احمللية للظروف وفقا ذلك تطبيق يتم أن على بشكل تام اخلسائر امتصاص يضمن آخر مال رأس من أو ادلساعلني حقوق

 يف اإلفراط فرتات من البنكي القطاع ضباية ىو االقتصادية الدورة تقلبات دلقاومة احلماية مال رأس زبصيص من الغرض إن .بلد
 النظام مستوى على ادلخاطر تنامي عنو ينت  االئتمان ظلو يف إفراط ىناك يكون عندما فقط سريانو ويبدأ الكلي، االئتمان ظلو

 .بكاملو
 رؤوس لزيادة للبنوك كافيا وقتا يعطي شلا تدرغلية بطريقة سنوات 8 خالل اجلديدة ادلتطلبات دلرحلة االنتقال يتم سوف أنو كما

 يف التدرج مبدأ راعت لذلك الرأمسالية، قواعدىا تشكيل إعادة يف اامساعد بغرض الادل رأس وصبع األرباح إبقاء طريق عن أمواذلا
17سنة %100لتصل إىل 2014سنة %2 0من تبدأ حيث االقتطاعات، نسبة

2018. 
 الديولة: .ت ظيم1.1
 مت ما سرعان لكنو  السيولة، على التنظيم إدخال االعتبار بعني أخذ ، 1980 عام منتصف يف عملها بازل جلنة بدأت عندما  

 كافية تكون أن ينبغي ما ادلالية دلؤسسة ادلالءة اعتربت بازل جلنة ألن وأيضا صعبة، هناأ أثبتت ادلمارسة ألن ردبا عنو، التخلي

 .السيولة لضمان
 البنوك ألن لة،السائ األصول امتالك بشأن اليقني عدم بسبب وذلك النقدية، السوق يف استقر اخللل بأن األزمة ادلالية  أثبتت وقد

 كان شلا صعبة، وضعية يف كانت اليت خاصة احلكومي، التدخل نتيجة صعوبات واجهت للتمويل السوق ىذا على تعتمد اليت

 على ربصلت اليت وللمؤسسات ذلم، بالنسبة مفاجئة خسارة يف ذلك تسبب منخفضة، بأسعار األصول من التخلص عليها

 .ادلالية ادلالءة ددا سيولةال مشاكل فإن وبالتايل شلاثلة، أصول

 النقدية، السوق على التمويل دلواجهة اعتمادىا ذلك يف دبا البنوك، من كبري لعدد السيولة وضعية ىشاشة على وقف ذلك كل

 التمويل حصة من كبري بشكل وزادت السائلة أصوذلا قيمة خفضت البنوك أغلب ، 1990 أواخر منذ البلدان من العديد يف ألنو

 .السيولة وأزمة العقاري الرىن قضية االئتمان، طفرة كانت وراء اليت األزمة يف رئيسيا دورا لعب االضلراف .ادلدى قصري السوقي
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 والذي ادلودعني، ذعر دبواجهة األمر يتعلق عندما يربره ما وكان النظام، هنياردون ا احليلولة يف ساعد ادلركزي البنك تدخل أن كما

  األخري. ادلالذ "السوق صانع" دور ادلقرض يف ادلتمثل دوره إىل أضيف
 ويعين قصري، وقت يف تدبريىا على قدرتو أي سيولتو، تعكس اليت وخصوصا البنك، لسالمة جديدة مؤشرات 3 بازل إطار ويقرتح

 أقل بشكل رستتضر  "للمقرتضني يقدم ائتمان إىل ادلودعني مدخرات ربويل" البنوك وىي هبا تضطلع اليت الوساطة وظيفة أن ذلك
 فأموال السوق، يف االقرتاض طريق عن عليها احلصول يتم اليت األموال من استقرارا أكثر للتمويل مصدرا سبثل التقليدية فالودائع

 ذبديد يرفضون أو جديدة قروض تقدًن عن ادلقرضون ويتوقف للضغوط األسواق زبضع عندما بسرعة تتبخر أن ؽلكن اجلملة

 مقياس وىو بالودائع، ادلتصلة غري خصومو مقدار ىو ادلالية األسواق بصدمات البنك تأثر قابلية يسمقاي وأحد .قدؽلة قروض

 باجلملة، التمويل على متزايدة بصورة تعتمد البنوك كانت األزمة، وقوع وقبل .السوقي التمويل على البنك اعتماد دلدى تقرييب

 خالل حدث كما التمويل، توافر يف أو يف التكاليف مفاجئ اعارتف حدوث ألخطار متزايدة بصورة معرضة أصبحت مث ومن

 .ولتجنب18الودائع خبالف التمويل مصادر على اعتماده ىو البنك ميزانية قوة مت تناولو حول قياس (. وأول2008-2007فرتة)

 اعتماد اجلديدة االتفاقية قرتحتا 3 بازل اتفاقية يف اعتمدتا السيولة من نسبتني ادلالية، ادلؤسسات بني والتوترات السيولة أزمات
 :يلي كما وسنبينهما ،السيولة دبتطلبات الوفاء يف نسبتني

 ذات األصول بنسبة ورُبسب ، (Liquidity Coverage Ratioالسيولة) تغطية بنسبة وتُعرف القصري للمدى األوىل .ا
 وذلقك ،%100ن عقتققل  لديقو،وغلب أن ال نقديقةال التقدفقات مقن يومقاً  30 حجقم إىل السيولة ادلرتفعة اليت ػلقتفظ هبقا البنقك

 .ذاتياً  السيولة من احتياجاتو  دلواجهة

 
 ادلقدى يف البنيويقة السقيولة (لقيقاسNet Stable Funding Ratioوتعقرف بنسقبة صقايف التمويقل ادلسقتقر ) الثانيقة .ب
 ادلطلوبقات ( البنقك لقدى التمويقل صقادرم بنسقبة للبنقك، وربسقب سقيولة مسقتقرة مقوارد تقوفري منهقا واذلقدف والطويل، ادلتوسط
 .%100 عن ال تقل أن وغلب ، ) األصول ( ادلصادر ىذه استخدامات إىل )ادللكية وحقوق

 
 :المالية الرافعة ندبة إدخال .1.1
 سائر،اخل المتصاص اخلاصة األموال كفاية عدم بسبب البنوك إفالس يف الكبري األثر األزمة قبل االئتمان منح يف للتوسع كان

 أثر زيادة أجل من االتوظيفا صغرية ترجيحية أوزان منح إىل للمخاطر الداخلي التقييم أسلوب تتبع اليت البنوك عمدت حيث

 نسبة فرض مت حيث البنكية، القروض يف التوسع لكبح ادلالية، بالرافعة يسمى ما إدخال على 3 بازل عملت وذلذا .ادلايل الرفع

 دبا  ترجيحية أوزان دون ادليزانية وخارج ادليزانية أصول من اهبحسا يتم أن على ادلال، لرأس األوىل شرػلةال من 3% قدرىا اختيارية

 .اخلاصة األموال مع يتناسب
 :ومنها بادلخاطر ادلتعلقة القضايا بعض زبص :المخاطر مفاو  توسيع.4.1
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 عن الناذبة اخلسائر وكذلك الدين سندات وسبويل ادلشتقات، على العمليات عن والناشئة ادلقابلة ادلقرتضة اجلهات سلاطر تغطية .أ

 ا،هبحسا كيفية بينت وقد .ادلال رأس متطلبات تدعيم خالل من السوق يف أسعارىا تقلبات ضوء على ادلالية األصول تقييم إعادة

 للطرف االئتمانية ادلالءة يف اطلفاض حدوث عند االئتماين التقييم بتعديل ذلك وربطت لتغطيتها، ادلال رأس من جزء وخصصت

 .ادلقابل

 بإجراء أكرب اىتماما البنوك من يتطلب وذلك التوريق، عمليات عن الناصبة ادلخاطر لتغطية ادلال رأس من جزء زبصيص .ب

 فيها دبا السندات سلاطر لتغطية ادلال رأس من زبصيصها مت اليت النسب يبني التايل واجلدول االئتمان، على صرامة أكثر ربليالت

 :كما يوضحو اجلدول ادلوايل 3 بازل أضافتو الذي التوريق
                                                                                                                                   (%الوحدة)                                               للد دات        الرأسمالية المتطلبات ندبة :(31رقم) الجدول

 التوريق انكشاف أخرى جهات السيادية اجلهات ادلتبقية االستحقاق فرتة السندات تنقيط
A-1 /AA- إىل 

AAA 
 2 1 0.5 سنة 1 ≤

 8 4 2 سنوات 5 >سنة1< 

 16 8 4 سنوات5 ≥

/BBB- إىل A+ 

/P-3 /A-3/A-2 
 4 2 1 سنة1 ≤

 12 6 3 واتسن 5 >سنة1< 

 24 12 6 سنوات 5 ≥

Source: Banque des Règlements Internationaux: op.cit, p50.  
 ادلعطى تراجع التصنيف فكلما األصل، تنقيط مع عكسيا تتناسب السندات سلاطر لتغطية ادلخصصة ادلال رأس حيث ان نسبة  

 السيادية اجلهات مع مقارنة مرتفعة فهي التوريق استثمارات طيةتغ متطلبات أما .ادلال رأس من متطلباتو نسبة ارتفعت للسند

 .19مرتفعة دبخاطر زلفوف التوريق يف التعامل أن على يدل وىذا األخرى، اجلهات ومتطلبات
  مصرفيعلى ال ظا  ال تأثير مقررات لج ة بازل .4

 :20لتاليةصريف يف النقاط اعلى النظام ادل 3ؽلكن تلخيص أىم تأثريات مقررات بازل  
 .رؤوس األموالاستخدام تعظيم ليف البنوك إعادة ىيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل .ا

تكلفة والقيود اليت ؽلكن أن تكون زيادة العدم القدرة على توفري كامل اخلدمات أو ادلنتجات )ذبارة، التوريق( وذلك بسبب .ب
  أمام عملية التوريق.

تعزيز رأس ادلال واالحتياطات السائلة جنبا إىل جنب مع الرتكيز على تعزيز معايري ة:  اطلفاض خطر حدوث أزمات مصرفي.ت
 وربقيق االستقرار ادلايل على ادلدى الطويل. إدارة ادلخاطر يؤدي إىل خفض خطر فشل البنك،

ادلالءة ادلالية اليت من ستجعل السيطرة على البنوك العادلية أقوى من ذي قبل دبا يضمن للبنوك القدرة و 3 بازل قرراتمإن .ث
خالذلا تستطيع التصدي لألزمات ادلالية الطارئة حت ال يتكرر ما حدث لبنوك عادلية كبنك )ليمان بررذرز( يف األزمة ادلالية 
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أكثر  أصبحنموذج ادلايل الرياضي الحتساب أخطار األصول، ن التكمن يف أ3 بازل األخرية، ضف إىل ذلك أن ادليزة األساسية يف
 .امة ودقة يف عملية تقييم األصول اخلطرةصر 
إعادة بناء ب بنوك: نظرا إىل أن أرباح األسهم من ادلرجح أن تنخفض للسماح للادلصرفية اطلفاض إقبال ادلستثمرين على األسهم.ج

    .بشكل كبريرحبية ادلؤسسات وكذلك سينخفض العائد على حقوق ادلساعلني  وبصفة عامةقواعد رأس ادلال، 
كما حدث    3ألن االختالف يف تطبيق معايري جلنة بازل  يؤدي إىل التحكيم الدويل: 3التعارض يف تطبيق مقررات جلنة بازل.ح

  سيؤدي إىل تواصل تعطيل استقرار الشامل للنظام ادلايل. 2و بازل  1يف بازل 
  .رأس ماذلا الضعيفة: حيث ذبد البنوك الضعيفة صعوبة كبرية لرفع ادلؤسسات على ضغوطاً  فرض.خ
 رأمساذلا، وربسني من نوعيتو. من ورفع البنوك احتياطات من الزيادة.د
السيولة ت دبتطلبا الوفاء يف فإدخال نسبتني التغري يف الطلب على التمويل من سبويل قصري األجل إىل سبويل طويل األجل:ذ.

األجل وأكثر ضلو ترتيبات التمويل على ادلدى الطويل، القصرية والطويلة األجل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر التمويل قصرية 
 وىذا يؤثر بدوره يف ىوامش الربح اليت ؽلكن ربقيقها.

ادلتلقية ذلذه اخلدمة  واألفراد( ستدفع باذباه رفع كلفة اخلدمات ادلصرفية على الشركات 3معايري اللجنة الدولية ادلصرفية )بازل  إن.ر
 أسعارف اكرب تتطلب رفع يلاكت إداراا ىيكل رأمسال البنوك وموجودااا وبالتايل ربميل تدخال يف أكثرمقابل تطبيق ضوابط 

 .اخلدمات ادلقدمة للجمهور
اطلفاض القدرة على اإلقراض: ان القيود والشروط اليت تتعلق بزيادة حجم االحتياطيات النظامية اليت لدى البنوك فيها تقييدا .ز

ووفرية وىو  األجلالسيولة احلالية، وبالتايل يرفع التكلفة على البنوك يف ربصيل سيولة قصرية  زمةأللبنوك يف اإلقراض ما يعمق من 
 .نظرا الرتفاع الكلفة التشغيلية للمصارف واألفرادما سينعكس الحقا على رفع تكلفة اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة للشركات 

  ادلايل. العاي يف أكرب شفافية إقرار.س
" يف تفاقم األزمة لدى ادلؤسسات ادلالية الكربى دبا يؤدي ببعضها إىل االهنيار، بينما تكافح 3يري "بازل قد تتسبب معا.ش

 والذي ادلؤسسات ادلالية من األزمة ادلالية، وىذا حسب عن تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل،  إنقاذاحلكومات من أجل 
لدى الكثري من ادلؤسسات ادلالية من أجل التحايل على أطر العمل الطبيعية  " سوف ترفع من الدافعية3حذر من أن معايري "بازل 

 البنوك برفع رؤوس أمواذلا قد يضع النمو يف وضع حرج". إلزامادلعمول هبا يف األنظمة ادلصرفية، وحذر بلهجة واضحة من أن "
وك يف وضع ال تستطيع ادلشاركة وادلساعلة يف سيجعل من اقتصاديات الدول النامية تعاين وسيضع البن 3إن تطبيق نظام بازل .ص

 سبويل التنمية األساسية الضرورية لبلداهنا.
وىذا بعد فرضها قيود على السيولة النقدية، واليت  ستحّد من قدرة ادلصارف على سبويل ادلشاريع التنموية: 3معايري بازل .ض

لى سبويل ادلشاريع التنموية الضخمة اليت تقودىا احلكومة، إىل ستؤدي إىل حدوث نوع من التشدد االئتماين وعدم قدرة ادلصارف ع
 .جانب أن تطبيق ىذه ادلعايري سيؤدي إىل زيادة تكلفة القروض ادلمنوحة ألي قطاعات أو أنشطة اقتصادية

 "3بازل "اقية ، حيث تشري تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن تنفيذ اتفعلى النمو  أن ذلذه ادلعايري اجلديدة انعكاسااا.ظ
 .تقريبا% 1.15إىل  % 1.05سيؤدي إىل اطلفاض ظلو النات  احمللي اإلصبايل السنوي دبقدار



 الجديد العولمي اإلطار في ظل المالي النظام استقرار البنكية لتعزيز األزمات من لموقاية 3بازل اتفاقية مقترحات د.بـهوري نبيل،

 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     022

 االستقرار المالي: تعزيز في ودورها االحترازية الكلية .تحديات الدياسة5
 دبا الكلي لتحوطا سياسات وتنفيذ لتحديد داعمة ربتية بنية توفري متطلبات يف تتمثل اليت التحديات من رلموعة ىناك
 التحديات ىذه أىم إغلاز وؽلكن .ادلايل االستقرار ربقيق يف وادلتمثلة النهائية أىدافها ربقيق يف السياسات ىذه صلاح يضمن

 التايل: النحو على
 ادلؤسسات مع الرقابية السلطات تعامل إطار يف وادلايل ادلصريف للنشاط ادلنضبط النمو ربقيق على قادرة رقابية بيئة توفري.ا

 متكافئة. عمل فرص ذلا يوفر ودبا ادلؤسسات ىذه صبيع مع التعامل يف والشفافية العدالة دلبدأ استناداً  لرقابتها اخلاضعة ادلالية
 الرقابية واحلصافة التحوط سياسات تكون ال أن دبراعاة وذلك الرقابية، السلطات عن الصادرة التعليمات يف التوازن ربقيق.ب

 لديها، العمل كفاءة على سليب تأثري ذات إجراءات يف وإشغاذلا ادلالية ادلؤسسة إرىاق شأهنا من اليت وادلغاالة التشدد بذلك
 كانت سواء أخرى، رقابية جهات أو ادلركزية البنوك من مراقبة غري مؤسسات أو أنشطة عن الناذبة ادلخاطر من التحوط.ت
 .خارجها من أو ادلعنية الدولة داخل من وسلاطرىا األنشطة ىذه
 على قادرة غري تظل قد أهنا إالّ  ادلايل، االستقرار لتحقيق ضرورة تعترب والكلي اجلزئي التحوط وسياسات نظم تطبيق .ث

 .مالية أزمات إىل ربوذلا وعدم النظامية ادلخاطر من احلد يف ادلتمثلة الرقابية الغايات ربقيق
 ىذه أنشطة يستوعب دبا الكلي التحوط أدوات تطبيق تتطلب أخرى تربديا تفرض اإلسالمي ادلصريف العمل خصوصية .ج

 ادلصريف العمل على باإلشراف اخلاصة الرقابية الضوابط باالعتبار وأخذاً  ناحية، من أعماذلا وظلاذج طبيعة ضوء يف ادلؤسسات،
 .أخرى ناحية من اإلسالمي

 واخلربة. بالكفاءة سبتع واليت والقانوين، وادلايل صريفادل العمل رلاالت سلتلف يف ادلؤىلة البشرية الكوادر توفري .ح
 الخاتمة: 

 الالزمة الرقابة وصالحيات وأنظمة ادلايل، النظام يف لدورىا ادلهم ادلصارف على العادلية األزمة أعقاب يف االىتمام تركز لقد     

 إىل خلصت أهنا إال ،ادلايل النظام يف ادلهمة صارفادل ؼلص فيما جديد معيار   وضعب بازل جلنة قامت وقد بفعالية، معها للتعامل
 من مبدأ كل وينطبق ادلصارف، على الرقابة جًلوانب اواحد اىدف إال سبثل ال أكرب، موارد وبالتايل صرامة أشد رقابةل ربتاج أن

 فهي ، إجباريا ىااذبا أصبحت ما بقدر بديهيا خيارا اليةادل العودلة تعد ي حيث .كافة ادلصارف رقابة على ىذه، األساسية ادلبادئ

 احمللية األسواق من خري العاي وأرجاء أضلاء كافة  ليشمل السوق نطاق فاتساع ، ومرتفع سريع اقتصادي عائد لتحقيق جديد طريق

 األخرية ىذه اازبذا اليت والسبل االستقرار ادلايل، على ادلالية العودلة ىناك العديد من التغريات أحدثتهاو .احلجم صغرية ادلتجزئة
 إىل ينظر أصبح العادلية ادلالية األزمة وبعد ادلعلوم اليوم العاي بان القول وؽلكن وبقاءىا. ستمراريتهاا على واحملافظة دلواجهتها

 أنظمتو صياغة يف مشاركتها وضرورة العادلي، االقتصاد يف ادلؤثرة باألطراف يهتم وبدأ مشولية، أكثر بصورة العادلي االقتصاد

 للحد البنوك على القيود من مزيد فرض إىل3بازل   بالعاي. وتسعى من خالل ذلك سبر اليت ادلالية ادلشكالت حل يف وادلساعلة

 عليها. ادلخاطر لتقليل البنوك يف أكرب  احتياطيات ولتوفري األسواق، يف ادلضاربات من مزيد من
د األعلية لدى صناع السياسات االقتصادية، كما ػلكم كفاءة أداء النظام ولقد أصبح احلفاظ على االستقرار ادلايل ىدفًا متزاي   

 يفيف أحد ىذه العناصر من شأنو أن يضعف االستقرار  اضطراب أي ادلايل مدى ترابط وسالمة مكوناتو األساسية، فحدوث
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أكدت على أعلية إعادة ىيكلة  واليت عصفت باألسواق ادلالية اليتالنظام بأكملو، وذلك ما أسفرت عنو األزمة ادلالية العادلية 
 .النظام ادلايل العادلي من خالل دعم عناصره وتعزيز اإلجراءات االحرتازية على ادلستويني الكلي واجلزئي

 كإعادة جديدة، إسرتاتيجية خيارات لدراسة تثابر وان مسارااا لتصحيح يدفعها قد ما وىذا كربى ربديات تواجو فهي   
 ادلصرفية. العودلة أثار أىم كان الذي البعض، بعضها مع واالندماج ذلك، يف ادلستعملة والتقنيات سبويلها أساليب يف النظر
 يكون رائدا ظلوذجا تنت  قد لردبا األقوى، سوى فيو يبقى ال عصر يف 3بازل ذلا خططت اليت االسرتاتيجيات سلتلف ولعل
أن االقتصاديني يف الغرب بدؤوا يف طرح البديل وفتح بعض ادلؤسسات ، وقد رأينا كيف الراىن الوضع مع وشفافية مرونة أكثر

 ادلالية اإلسالمية، وأن بإمكاهنا أن تعاجل أوتسهم يف معاجلة األزمة ادلالية.
 التوصيات

دة، على االستقرار االقتصادي فيما يتعلق بادلتغريات الكلية وأعلها معدالت النمو، معدالت التضخم، معدالت الفائ ةاحملافظ-
 معدالت االستثمار...اخل.

 احلفاظ على االستقرار السياسي، حيث تقل أعلية العوائد بالنسبة للمستثمر إذا ي يتوفر االستقرار السياسي يف البلد ادلعين. -

ع حد ربسني اإلطار القانوين والتنظيمي للمصارف يف ىذه البلدان، من أجل كبح احلركة السريعة لرؤوس األموال الدولية، ووض-
 للعمليات ذات الطبيعة ادلضاربية البحتة وربط فيما بينها.

 الكلية االحرتازية السالمة سياسات إتباع ادلالية، األسواق حوكمة إصالح الداخلة، الرأمسالية التدفقات على الضوابط تشديد-

 .ادلايل االستقرار تضمن اليت الدولية اذلياكل وتعزيز

 ادلايل، النظام على ادلؤثرة البنوك على اإلشراف الدولية، وإعادة ادلعايري وفق وتطويرىا البنكية ةوالرقاب التنظيم أجهزة تقوية -

 بازل جلنة دور تعزيز مع البنوك، على للرقابة الضغوط ربمل على القدرة اختبارات واستخدام البنكيني ادلسؤولني مكافآت زبفيض

 ونوعية كمية رفع يف تتمثل واليت ،3 بازل التفاقية التمهيدية ادلقرتحات ىمأ تقدًن مت حيث البنكي، القطاع استقرار إرساء يف

 .ادلخاطر مفهوم وتوسيع ادلالية الرافعة نسبة إدخال السيولة، تنظيم اخلاصة، األموال

 ضرورة أن يتبى مثل ىذه ادلواضيع علماء ذلم خربة يف ادلعامالت من الناحية الفقهية للتأكد من مشروعيتها. -
 اليقني، عدم أجواء لقيود التصدي االئتماين، التصنيف ىيئات إصالح طريق عن ادلايل االستقرار يضمن شامل منه  تباعإ -

 .ادلالية الروابط من عادلية شبكة وبناء الدولية ادلالية اإلحصائيات من جديدة بيانات عن البحث
عن البيانات يف الزمان وادلكان دبا يسمح للمتعاملني بأخذ  توفري نظام إعالمي قوي يسمح بزيادة مستوى الشفافية واإلفصاح -

قرارات بناءا على حقائق األوضاع وبعيدا عن الكتمان والتسرت عن مواطن اخللل حت يسمح بتحليل وتقدير وتوقع قيم كل 
 .ادلتغريات وادلخاطر ادلرتبطة بالنشاط

 األزمة فتيل إشعال يف تسببوا الذين العقاريني الوسطاء عمل ننيوتق بتنظيم وذلك االئتمان بتقدًن اخلاصة التشريعات ربسني-

 من ادلزيد بفرض وذلك العقارية، االئتمانية بالقروض اخلاصة التشريعات وربسني تنظيم على العمل مع األمريكية، العقارية ادلالية

 .عليها ادلتفق الزمنية ادلدة انقضاء عند الديون وتسديد بالعهد واإليفاء الشفافية
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 حلسابات احلقيقية القيمة تربز زلايدة فعالة، تكون أن من للمحاسبة فالبد الشفافة غري احلالية احملاسبية القواعد يف النظر إعادة-

 .ادلستثمرين لدى الثقة انعدام إىل حتما تؤدي شفافة وغري غامضة مالية عملية فأية والنقدية، ادلالية االقتصادية ادلؤسسات
 دون اخلفاء يف تعمل اليت تلك خاصة األسواق صبيع مراقبة من بتمكينها وذلك التعديلية أو بيطيةضالت سساتادلؤ  سلطة تقوية-
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