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ٌعتبر موضوع المالءة منن المواضنٌع المهمنة لكنل منن السنلطار الرقابٌنة
والبنوك على حد سواء كونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة وضع البنوك.
فً هناا اإلطنار ف ند عملنر السنلطار الرقابٌنة علنى ت ندٌم م ناٌٌس مختلفنة
للمنننالءة كنننان أبرزهنننا معٌنننار كفاٌنننة راس المنننال الننناي أقرتننن لجننننة بنننازل عنننام
 8988والاي طب ما ٌزٌند علنى  811دولنة  .أن التطبٌنا العملنً لنالك المعٌنار
خالل السنوار الماضٌة أفرز العدٌد من ن اط الضعف فٌ دفعر لجنــــة بازل إلى
إجراء تعدٌالر علٌ و أخٌرا اقتراح معٌار جدٌد ل ــــٌاس المالءة اصطلـنـ علنى
تسمٌة . Basel 2
ل د واجهر كل منن السنلطار الرقابٌنة و البننوك اإلسنالمٌة مشناكل تتعلنا
ب ٌنناس المننالءة للبنننوك اإلسننالمٌة ترجننع بصننورة رطٌسننٌة إلننى الطبٌعننة الخاصننة
لمصادر أموال تلك البنوك وتوظٌفاتها.
ل نند بننالر محنناودر لت نندٌم م ٌنناس لمننالءة البنننوك اإلسننالمٌة ٌ خننا بعننٌن
ادعتبننار ادعتبننارار السنناب ة و ٌعنند أبننرز هنننات المحنناودر مننا قامننر بنن هٌطنننة
المراجعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
والمحاسبة للمؤسسنار المالٌنة اإلسنالمٌة عنام  8999إد أن تلنك المحاولنة تمٌنزر
بعدم ادنسجام بٌن بنود كل من م ام وبسط نسبة كفاٌة رأس المال الم ترحة.
تجًء هات الورقة لت دم إطنارا جدٌندا ل ٌناس كفاٌنة رأس المنال ٌ خنا بعنٌن
ادعتبننار مفهننوم المنننالءة م احتمالٌننة اإلعسنننارم وطبٌعننة مصنننادر أمننوال البننننوك
اإلسالمٌة التً ٌمكن أن تستخدم لمواجهة الخسناطر يٌنر المتوقعنة وت ندم فنً نفنس
الوقر آلٌة لتح ٌا ادنسجام بنٌن تلنك المصنادر لٌنتم اسنتخدامها لمواجهنة مختلنف
أنواع الخساطر التً ٌمكن أن تواج البنوك اإلسنالمٌة والنك فنً إطنار منسنجم منع
.Basel 2

Abstract
Bank solvency is one of the important issues for regulatory
authorities and banks since it represent the most important aspect
of banks' soundness. Because of this importance, regulatory

 جامعة أم ال رى/ًالمؤتمر العالمً الثالث لالقتصاد اإلسالم

6

authorities introduced different measures for solvency. The Basel
1 accord introduced by Basel committee on banking supervision
in 1988 and implemented by more than 100 country was the most
important measure for solvency.
After ten years of implementation, many weaknesses
appeared in the Basel 1 accord which led to different amendments
to the accord and finally the suggestion of new capital accord
"Basel 2".
The regulatory authorities and Islamic banks face problems
in measuring the solvency of Islamic banks because of the
inappropriateness of Basel framework to the special nature of
Islamic banks sources and uses of funds. Different suggestions
introduced to overcome this issue. One of the most important
attempt was the capital adequacy accord for Islamic banks
introduced by the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Financial Institutions. The major problem of that accord is
the inconstancy among the numerator and denominator
components used in the definition of the capital adequacy ratio.
This paper presents a new framework for measuring
Islamic banks solvency take into consideration the nature of the
sources of funds in Islamic banks that can be used to face any
unexpected losses and the framework for solvency introduced in
Basel 2.

 الم دمــــــــة:أود

ٌعتبر موضوع المالءة من المواضٌع المهمة لكل من السلطار الرقابٌنة و
.البنوك على حد سواء كونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة وضع البنوك
فً هناا اإلطنار ف ند عملنر السنلطار الرقابٌنة علنى ت ندٌم م ناٌٌس مختلفنة
 و8988 للمالءة كان أبرزها معٌار كفاٌة راس المال الاي أقرتن لجننة بنازل عنام
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النناي طب ن مننا ٌزٌنند علننى  811دولننة  .أن التطبٌننا العملننً لننالك المعٌننار خننالل
السنوار الماضٌة أفرز العدٌد من ن اط الضعف فٌ دفعنر لجننة بنازل إلنى إجنراء
تعنندٌالر علٌن و أخٌننرا اقتننراح معٌننار جدٌنند ل ٌنناس المننالءة اصننطل علننى تسننمٌة
. Basel 2
ل د واجهر كل منن السنلطار الرقابٌنة و البننوك اإلسنالمٌة مشناكل تتعلنا
ب ٌنناس المننالءة للبنننوك اإلسننالمٌة ترجننع بصننورة رطٌسننٌة إلننى الطبٌعننة الخاصننة
لمصادر أمنوال تلنك البننوك حٌنث أنهنا د تتطلنا عاطندا ثابتنا كمنا أنهنا ٌمكنن منن
الناحٌننة النظرٌننة أن تتحمننل الخسننارة إضننافة إلننى اخننتالف طبٌعننة األدوار المالٌننة
اإلسالمٌة عن األدوار المالٌة الت لٌدٌة.
ل نند بننالر محنناودر لت نندٌم م ٌنناس لمننالءة البنننوك اإلسننالمٌة ٌ خننا بعننٌن
ادعتبننار ادعتبننارار السنناب ة و ٌعنند أبننرز هنننات المحنناودر مننا قامننر بنن هٌطنننة
المراجعننة و المحاسننبة للمؤسسننار المالٌننة اإلسننالمٌة إد أن تلننك المحاولننة تمٌننزر
بعدم ادنسجام بٌن بنود كل من م ام وبسط نسبة كفاٌة رأس المال الم ترحة وعدم
تضمٌن م ام النسبة بعض المخاطر التً ٌمكن أن تؤثر على مالءة البنك.
سنسننتعرض فننً الجننزء الثننانً مننن هننات الدراسننة تعرٌننف المننالءة وكٌفٌننة
قٌاسها ثنم نتنناول فنً الجنزء الثالنث منن الدراسنة معٌنار كفاٌنة رأس المنال للبننوك
اإلسالمٌة الاي اقترحت هٌطنة المحاسنبة والمراجعنة للمؤسسنار المالٌنة اإلسنالمٌة.
فً الجزء الرابع سنستعرض أبرز مالم المعٌار الجدٌد للمالءة  Basel 2ثم ن دم
فً الجزء الخامس إطارا جدٌدا ل ٌاس كفاٌة رأس المال ٌ خا بعٌن ادعتبار مفهوم
المالءة م احتمالٌة اإلعسارم وطبٌعة مصادر أمنوال البننوك اإلسنالمٌة التنً ٌمكنن
أن تسننتخدم لمواجهننة الخسنناطر يٌننر المتوقعننة وٌ نندم فننً نفننس الوقننر آلٌننة لتح ٌننا
انسجام بٌن مصادر األموال تلك لٌتم استخدامها لمواجهة مختلف أنواع الخسناطر
التً ٌمكن أن تواج البنوك اإلسالمٌة والك وف ا إلطار منسجم مع .Basel 2
ثانٌاً :مالءة البنوك تعرٌفها وقٌاسها

ٌلعا رأسمال البنوك دوراً هاما ً فً المحافظة على سالمة ومتانة وضع
البنوك وسالمة األنظمة المصرفٌة بشكل عام حٌث أن ٌمثل الجدار أو الحاجز
الاي ٌمنع أي خسارة يٌر متوقعة ٌمكن أن ٌتعرض لها البنك من أن تطال أموال
المودعٌن ،فكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل فً بٌطة تكتنفها درجة عالٌة
من عدم الت كد األمر الاي ٌنش عن تعرضها لمخاطر عدٌدة تشمل بشكل رطٌسً
المخاطر ادطتمانٌة ومخاطر السوا والمخاطر التشغٌلٌة والمخاطر ادستراتٌجٌة.
ٌمكن أن ت سم الخساطر التً تنش عن المخاطر التً تتعرض لها البنوك إلى
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نوعٌن رطٌسٌٌن  -أخااً بعٌن ادعتبار ال درة على التنبؤ بوقوع الخسارة وحجم
الخسارة -هما:
الخسائر المتوقعة :وهً الخساطر التً تحدث بشكل متكرر ألي بنك وٌكون
حجم هات الخساطر عادة صغٌراً.
الخسائر غير المتوقعة :وهً الخساطر التً قلٌالً ما تحدث إد أن أثرها على
البنك عادة ما ٌكون كبٌرا.
هنناا وٌلخننص الشننكل التننالً توزٌننع الخسنناطر التننً ٌمكننن أن تواج ن البنننوك
وكٌف ٌمكن تغطٌتها:

الرسم رقم ( :)8توزٌع الخساطر
تكرار الخسارة

خسائر كبيرة غير متوقعة

خسائر غير متوقعة

خساطر متوقعة

حجم الخسارة

وداطع العمالء

رأس المال

المصارٌف
التشغٌلٌة

إن الشكل السابا لتوزٌع المخاطر التً تواجه البنوك د ٌعتمد علنى طبٌعنة
نشاط البنك – ت لٌدي أو إسالمً -على الريم من بعنض التبناٌن فنً أهمٌنة بعنض
أنواع المخاطر بٌن النوعٌن من البنوك -ولكن ٌمثل الشكل العام لتوزٌع المخاطر.
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ٌرتبط رأس المال ارتباطا وثٌ نا بمنالءة البننوك والتنً تعتبنر منن المواضنٌع
المهمة لكل من السلطار الرقابٌة والبنوك نفسها وفً هاا اإلطار فإن األسطلة التنً
تواج السلطار الرقابٌة والبنوك عادة هً ما ٌلً-:
 كٌف ٌمكن تعرٌف المالءة ؟ كٌف ٌمكن قٌاسها ؟ ما هو الحد األدنى المناسا لهات المالءة ؟ٌمكنننننن تعرٌنننننف درجنننننة المنننننالءة لننننندى البننننننك باحتمالٌنننننة إعسنننننار البننننننك
( ،)The likelihood of insolvencyبمعننى أن انخفناض هنات ادحتمالٌنة ٌعننً
ارتفاع درجة مالءة البنك (.)Greenspan 1998
بننالنظر إلننى الرسننم السننابا فإن ن وكلمننا قلننر مسنناحة الجننزء تحننر المنحنننى
(خسائر كبيرة غير متوقعة ) من الرسم فإن الك ٌعنً ارتفاع درجنة منالءة البننك
حٌننث أن تلننك المسنناحة تمثننل احتمالٌننة وقننوع خسننارة بحجننم د ٌكفننً رأس المننال
لتحمل ن  ،وعلٌ ن فكلمننا زاد رأس المننال كلمننا قلننر هننات ادحتمالٌننة (المسنناحة تحننر
المنحنى).
فٌما ٌتعلا ب ٌناس المنالءة ،ف ند اعتمندر السنلطار الرقابٌنة ولسننوار عدٌندة
نسبة الرافعة المالٌة ()Leverage Ratio
8
الرافعة المالٌة = رأس المال
الموجودار
8988م

م ٌاسنا للمنالءة إلنى أن جناءر م نررار لجننة بنازل ( )Basel Iعنام
والتً رأر فً تلك النسنبة حنداً أدننى لنرأس المنال ولكنهنا د تمثنل م ٌاسنا ً للمنالءة
(احتمالٌة اإلعسار) كونها د تمٌز بٌن موجودار البنك تبعا ً لدرجة المخاطرة.
م ررار لجنة بازل جاءر لت دم تعرٌفنا ً للمنالءة ٌ خنا بعنٌن ادعتبنار طبٌعنة
الدور الاي ٌلعب رأس المال فً تحمل الخسارة وحماٌة أمنوال المنودعٌن ومٌنزر
بنا ًء على الك رأس المال إلى شرٌحتٌن رطٌسٌتٌن هما رأس المال األساسً ورأس
المال المساند ،كما أنها أخار بعٌن ادعتبار التباٌن فً مخاطر موجودار البنوك،
وعلٌ ن ف نند قسننمر تلننك الموجننودار إلننى أربعننة فطننار رطٌسننٌة بننناء علننى درجننة
المخنناطر لكننل فطننة منهننا حٌننث أنهننا أعطننر أوزان نا ترجٌحٌننـة (،%50 ،%20 ،%0
 )%100بناء على درجة مخاطرة الموجودار.
بناء على ما سبا فان معٌار كفاٌة رأس المال وف ا للجنة بازل:
رأس المال
األصول الخطرة
المرجحة
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نسبة كفاٌة رأس المال (=)Basel 1

2

بنننالنظر إلنننى أسنننلوا ال ٌننناس الننناي اقترحتننن لجننننة بنننازل عنننام 8988
ٌمكننننن ال ننننول أن اللجنننننة حاولننننر ت نننندٌم أسننننلوا قٌنننناس ٌنسننننجم مننننع تعرٌننننف
المنننالءة وهنننً احتمالٌنننة إعسنننار البننننك إد أن أسنننلوا ال ٌننناس هننناا واجننن عننندة
مشننناكل دفعنننر إلنننى إجنننراء تعننندٌالر مهمنننة علٌننن كنننان أبرزهنننا إضنننافة مخننناطر
السنننوا فنننً عنننام  8996لم نننام النسنننبة وإلنننى العمنننل أخٌنننراً علنننى تعدٌلننن بشنننكل
جنننوهري منننن خنننالل المعٌنننار الجدٌننند للمنننالءة (كفاٌنننة رأس المنننال) أو منننا ٌسنننمى
 Basel 2والاي سنتحدث عن أبرز مالمح فً الجزء الرابع.
ثالثاً :معٌار كفاٌة رأس المال للبنوك اإلسالمٌة.

إن طبٌعننننة م وجننننودار ومطلوبننننار البنننننوك اإلسننننالمٌة تختلننننف بشننننكل
كبٌنننر عنننن طبٌعنننة موجنننودار ومطلوبنننار البننننوك الت لٌدٌنننة األمنننر الننناي ٌنشننن
عنننن عننندم مالءمننن ة منهجٌنننة حسننناا نسنننبة كفاٌنننة رأس المنننال كمنننا تنننم اقتراحهنننا
من قبل لجنة بازل للبنوك اإلسالمٌة.
لعننننل أهننننم األسننننطلة التننننً تننننم طرحهننننا فننننً هنننناا المجننننال هننننو طبٌعننننة
حسننننابار ادسننننتثمار المشنننناركة فننننً الننننرب (حسننننابار ادسننننتثمار المشننننترك)
حٌننث أنهننا لٌسننر وداطننع كمننا أن تعرٌننف لجنننة بننازل لننرأس المننال التنظٌمننً د
ٌشننمل مثننل هنناا النننوع مننن الحسننابار .هنناا ونلخننص فٌمننا ٌلننً أهننم مننا توصننلر
إلٌننننن لجننننننة كفاٌنننننة رأس المنننننال المنبث نننننة عنننننن هٌطنننننة المحاسنننننبة والمراجعنننننة
للمؤسسنننار المالٌنننة اإلسنننالمٌة (اللجننننة) فنننً البٌنننان الصنننادر عنهنننا فنننً منننارس
 8999بهاا الخصوص.
وضنننحر اللجننننة أن نسنننبة كفاٌنننة رأس المنننال للبننننوك اإلسنننالمٌة ٌمكنننن
احتسابها كما ٌلً -:
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نسبة كفاٌة رأس المال للبنوك اإلسالمٌة =
رأس المال المدفوع ،ادحتٌاطار +مخاطر ادستثمار ،احتٌاطٌار إعادة الت وٌم
األصول الخطرة المرجحة (الممولة من رأسمال المصرف +المطلوبار( باستثناء حسابار ادستثمار
المشترك))
 %50 +من حسابار ادستثمار المشترك

هاا ،وٌتم إعطاء أوزان مخاطر للموجودار تنسجم مع أوزان المخاطر التً
حددتها لجنة بازل.
ل نند قامننر اللجنننة بإعننداد منناكرة ن نناا واسننتطالع آراء المختصننٌن فننً هنناا
المجال وقد خلصر اللجنة بناء على الك إلى ما ٌلً-:
أ -هنالنننك مخننناطر أخنننرى يٌنننر المخننناطر ادطتمانٌنننة العادٌنننة تنشننن عنننن إدارة
حسابار ادستثمار المشترك.
ا -هنالك مخاطر ماستطمانٌةم تنش عن مخالفة إدارة البنك قٌود ع ود ادستثمار
أو حصول تعدي أو إهمال فنً إدارة أمنوال المسنتثمرٌن حٌنث ٌكنون البننك
مسؤودً من ناحٌة قانونٌة فً هات الحالة.
ج -هنالك نوع آخر من المخاطر ٌمكن أن ٌتعرض ل البنك اإلسالمً ٌتمثل فً
الضغوط التً ٌمكن أن ٌتعرض لهنا لتعندٌل العاطند علنى حسنابار ادسنتثمار
المشترك والك بنالتخلً عنن جنزء منن العاطند علنى ح نوا المسناهمٌن والنك
للننتمكن مننن المنافسننة فننً السننوا ،وسننمر اللجنننة هنناا النننوع مننن المخنناطر
مالمخاطر التجارٌة المن ولةم.
د -بسبا المخاطــــر الواردة فنً ا و ج (ادسنتطمانٌة ،التجارٌنة المن ولنة) ٌنتم
ضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم
( )%51من حسابار ادستثمار المشترك لم ام النسبة.
هاا ،وٌعود السبا فً المعاملة الخاصة لحسابار ادستثمار المشترك إلى أن
هات الحسابار وفً حالة خسارة ادستثمارار التً ٌتم تموٌلهنا منن خاللهنا تتحمنل
هننً هننات الخسننارة و د تتحمننل ح ننوا مسنناهمً البنننك أي جننزء منهننا إد بم نندار
الخساطر التً قد تنش من المخاطر ادستطمانٌة والمخاطر التجارٌة المن ولة الواردة
فً (ا ،ج).
لعل من المناسا هنا توضنٌ الم صنود بالمخناطر التجارٌنة المن ولنةٌ .مكنن
ال ننول أن حسننابار ادسننتثمار المشننترك تشننب إلننى حنند كبٌننر فننً طبٌعتهننا األمننوال
المستثمرة ضمن صنادٌا ادستثمار المشترك (  )Mutual Fundsإد أنها تعطنً
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المستثمر مٌزة إمكانٌة سحا أموالهم بموجا إشنعارار قصنٌرة األجنل .اإلشنكالٌة
التً تواج البنوك اإلسالمٌة هً أن هات األموال مستثمرة فً موجودار د تتمتنع
جمٌعها بدرجة عالٌنة منن السنٌولة األمنر الناي ٌجعنل منن الصنعا علٌهنا مواجهنة
سح وبار مفاجطة بمبالغ كبٌرة ،وعلٌ فإن البنوك اإلسالمٌة قد تستخدم العاطد علنى
ح ننوا مسنناهمً البنننك لنندعم العاطنند علننى حسننابار ادسننتثمار المشننترك لتجنننا
اإلعسار المالً الاي قد ٌنش عن سحا وداطع ادستثمار المشترك.
هاا ،وٌالحظ أن اللجننة لنم تندرج حسنابار ادسنتثمار المشنترك ضنمن بسنط
النسننبة كونهننا د تتحمننل أي مننن المخنناطر التننً عرفتهننا اللجنننة فننً م ننام النسننبة
وبالتننالً فإن ن د ٌمكننن اعتبارهننا جننزءا مننن رأس المننال التنظٌمننً النناي ٌمكننن أن
ٌتحمل خساطر التً ٌمكن أن تتعرض لها البنوك اإلسالمٌة.
رابعاً :المعٌار الجدٌد لكفاٌة رأس المال .Basel 2

أفرز التطبٌا العملً لمعٌار كفاٌة رأس المنال  Basel 1عندة عٌنوا ون ناط
ضعف فً المعٌار دفعر إلى قٌام لجنة بازل بالت دم بمعٌار جدٌد للمالءة .Basel 2
أعطننى  Basel 1وزن نا ً ترجٌحٌ نا ً دلتزامننار ال طنناع الخنناص تجننات البنننوك
( )%100باسنننتثناء ال نننروض السنننكنٌة أو بمعننننى آخنننر طالنننا المعٌنننار البننننوك
بادحتفنناظ برأسننمال نسننبت ( )% 8مننن هننات ادلتزامننار وقنند نشن عننن الننك أمننرٌن
مهمنٌن ،أولهمنا عندم التمٌٌننز بنٌن البننوك وف نا ً لدرجننة مخاطرتهنا معندم الحساسننٌة
الكافٌننة للمخنناطرم حٌننث أن التزامننار ال طنناع الخنناص تختلننف بشننكل كبٌننر ضننمن
البنك الواحد وبٌن البنوك .فمثالً التزامار ال طاع الخاص تختلف درجة مخاطرهنا
بٌن البنوك حسا السٌاسة ادطتمانٌة وطبٌعة مكوناتها وضمن البنك الواحند حسنا
ال طاع والظروف ادقتصادٌة ،طبٌعة الضمان … الخ.
وثانٌهمنننا قٌنننام العدٌننند منننن البننننوك بن نننل الموجنننودار اار درجنننة المخننناطر
المنخفضة إلى خارج المٌزانٌة من خالل التورٌا ( )Securitizationاألمنر الناي
نش عن ارتفاع درجة مخاطرة الجزء المتب ً من محفظة موجودار البنك.
إضافة إلى ما سبا فإن المعٌار الحالً لكفاٌة رأس المال  Basel 1لم ٌ خا
بعٌن ادعتبار أحد أهم المخاطر التً تواج البنوك وهنً المخناطر التشنغٌلٌة التنً
عرفتها لجنة بازل ب نها ماحتمالٌة الخسنارة التنً قند تنشن عنن فشنل أو عندم كفاٌنة
عملٌننار داخلٌننة ،أشننخاص ،أنظمننة ،أو بسننبا أحننداث خارجٌننةم .هنناا ،وقنند زادر
أهمٌة هاا النوع من المخاطر بسبا التطور التكنولوجً الكبٌر والتع ٌد فً طبٌعة
وحجم الخدمار التً ت دمها البنوك لعمالطها ،ومن األمثلة على الخساطر التنً تنشن
عن المخاطر التشغٌلٌة الخساطر المتعل ة بفشل أنظمة الحاسا ،ادحتٌال والسنرقة،
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تلف أو إضاعة أو عدم ادحتفاظ بالوثاطا وتجاوز الصنالحٌار ،وتشنمل المخناطر
التشغٌلٌة المخاطر ال انونٌة وف ا ً لتعرٌف لجنة بازل .هناا ،وبنالنظر إلنى المخناطر
ادستثناطٌة التً عرفتها اللجنة المنبث ة عن هٌطنة المحاسنبة والمراجعنة للمؤسسنار
المالٌة واإلسالمٌة ٌمكن ال ول أن هات المخناطر تنندرج ضنمن المخناطر التشنغٌلٌة
وأن ما جاءر ب اللجنة بخصنوص هنات المخناطر ٌمثنل خطنوة مت دمنة فنً تحدٌند
المخاطر التً تواج البنوك اإلسالمٌة والت لٌدٌة .
بسبا ما ت دم ف د ت دمر لجنة بنازل فنً منتصنف عنام  8999بمعٌنار جدٌند
لكفاٌة رأس المال ٌهدف إلى-:
 تعزٌز سالمة ومتانة النظام المالً والمصرفً. تعزٌز التنافسٌة بٌن مؤسسار الجهاز المصرفً. تغطٌة أشمل للمخاطر التً تواج البنوك. تطوٌر أسنالٌا ل ٌناس والمخناطر تتمٌنز بدرجنة عالٌنة منن الحساسنٌة للمخناطرالتً تواج البنوك.
 التركٌز على البنوك الكبٌرة التً تمارس األنشنطة المصنرفٌة علنى أسناسدولً وفً نفس الوقر ٌتضمن مبادئ ووساطل تجعل من المناسا تطبٌ منن قبنل
البنوك الصغٌرة ومتوسطة الحجم.
هاا ،وقد تضمن المعٌار الجدٌد لكفاٌة رأس المال  Basel 2ثالثة أركان هنً
قٌنناس الحنند األدنننى لدرجننة المننالءة  -وهننو المبنندأ الوحٌنند النناي تضننمنت -Basel1
ومراجعة السلطار الرقابٌة ومراقبة السوا.
الرسم رقم ( :)2أركان المعٌار الجدٌد لكفاٌة رأس المال Basel 2

متانة وضع البنك

الركن األول
الحد األدنى لرأس المال

الركن الثاني
مراجعة السلطار الرقابٌة

الركن الثالث
مراقبة السوا
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المبدأ األول :الحد األدنى لرأس المال.

ٌمكن تلخٌص هاا المبدأ من خالل المعادلة التالٌة-:
)Baselاملال
رأس
=
نسنننننننننننننبة كفاٌنننننننننننننة رأس المنننننننننننننال (2
خماطر االئتمان +خماطر السوق  +خماطر التشغيل
1
فٌما ٌتعلا ب ٌاس مكونار النسبة فً المعٌار الجدٌد فٌمكن تلخٌص الك بما
ٌلً-:
أ -د تغٌٌر فً تعرٌف بسط النسبة.
ا -مخاطر ادطتمان ت اس بمجموعة من الطرا هً-:
 )8طرٌ ة معٌارٌة تستند إلى الطرٌ ة المسنتخدمة حالٌنا ً منع بعنض التعندٌالر
خصوصا فٌمل ٌتعلا بادعتماد على مؤسسار التصنٌف ادطتمانً.
 )2طرٌ ة مبسطة تستند إلى الت ٌٌم الداخلً من قبل البنك لمخاطر ادطتمان
Foundation Internal Rating Based Approach

 )1طرٌ ة مت دمة تستند إلى الت ٌٌم الداخلً من قبل البنك لمخاطر ادطتمان
Advanced Internal Rating Based Approach

ج-

مخاطر السوق وتقاس باآلتي-:
 )8طرٌ ة معٌارٌة.
Standardized approach

 )2نمااج ت ٌٌم مطورة من قبل البنوك ل ٌاس المخاطر.
Internal- rating approach

د-

المخاطر التشغيلية وهنالك ثالث طرق لقياسها هي:
 )8طرٌ ة المؤشر الرطٌسً (.)Basic Indicator Approach
وهً تستند إلى مؤشر معٌن ٌستخدم ل ٌاس مخاطر التشغٌل.
 )2طرٌ نننة معٌارٌنننة ( )Standardized Approachوهنننً تسنننتند إلنننى
ت سٌم أنشطة البنك إلى مجموعار مختلفة وتحدٌند المخناطر التشنغٌلٌة
لكل منها.
 )1طرٌ ـننـة ال ٌــننـاس الداخلــننـً (مـننـن قبننـل البنننك) للمخنناطر التشننغٌلٌة
(.)Internal Measurement Approach
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إن أسننالٌا ال ٌنناس السنناب ة د تمثننل ف ننط طرقننا اار حساسننٌة أعلننى ل ٌنناس
المخاطر بل إنهنا تمثنل أفضنل الممارسنار المصنرفٌة ل ناس المخاطــــــنـر ( Best
 ) Practiceوعلٌ فان لجنة بازل توصً بان ٌتم النظر إلى المعٌار الجدٌد كوسٌلة
أفضل ل ٌاس وإدارة المخاطر ولٌس كمتطلا للسلطار الرقابٌة ف ط.
المبدأ الثانً :مراجعة السلطار الرقابٌة.

فً  Basel 1تحدٌد الوزن الترجٌحً للمخاطر ٌتم بصورة آلٌة بسٌطة
حٌث ٌعطى كل نوع من أنواع األصول وزنا ترجٌحٌا معٌنا بناءا على طبٌعة
األصل .فً  Basel 2األمر مختلف بدرجة كبٌرة حٌث أن تحدٌد الوزن
الترجٌحً للمخاطر ٌعتمد على مدخالر ٌ وم بإعدادها البنك كما فً طرا ال ٌاس
الداخلً لمخاطر ادطتمان أو السوا أو المخاطر التشغٌلٌة ،أو مؤسسار تصنٌف
اطتمانً خارجً كما فً الطرٌ ة المعٌارٌة ل ٌاس مخاطر ادطتمان .إن ما سبا
ٌتطلا مراجعة السلطار الرقابٌة للت كد من توفر متطلبار ال ٌاس على مستوى
البنك أو مؤسسة التصنٌف ادطتمانً (البٌانار ،الخبرار...الخ) ،ومراجعة دقة
ال ٌاس وإمكانٌة ادعتماد علٌ إضافة إلى اإلجراءار الواجا اتخااها فً حالة
تراجع المالءة.
المبدأ الثالث :مراقبة السوا.

ٌولً المعٌار الجدٌد ل ٌاس المالءة أهمٌة كبٌرة لمراقبة السوا كجهة
رقابٌة إضافٌة على البنوك وفً إطار الك فان المعٌار الجدٌد ٌطلا من البنوك
اإلفصاح عن المزٌد من المعلومار لتمكٌن المشاركٌن بالسوا من ال ٌام بهاا
الدور .إن ما سبا ٌتطلا قٌام البنوك باإلفصاح عن مستوى المالءة واألسالٌا
المستخدمة إلدارة وقٌاس المخاطر على مستوى البنك.
فً ضوء ما ت دم ٌمكن تلخٌص أبرز مالم المعٌار الجدٌد لكفاٌة رأس
المال بما ٌلً-:
 د تغٌٌر جوهري فً بسط النسبة (رأس المال). األخنننا بعنننٌن ادعتبنننار مخننناطر السنننوا ( )Risk Marketومخننناطر التشغٌــنننـل( ،)Operational Riskإضافة إلى مخاطر ادطتمان (. )Credit Risk
 ادعتماد بشكل كبٌر على نمااج ل ٌاس المخناطر مطنورة منن قبنل البننوك ،علنىأن ٌكون دور السلطار الرقابٌة مراجعة دقة هات النمااج والت كد من فاعلٌتها.
 -تننوفر مجموعننة مننن البننداطل ل ٌنناس كننل نننوع مننن أنننواع المخنناطر ٌمكننن للبنننك
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اعتمادهنننا بننننا ًء علنننى مواف نننة السنننلطار الرقابٌنننة وتنننوفر اإلمكانٌنننار الالزمنننة
دستخدامها.
 وساطل ال ٌاس الجدٌدة أكثر حساسٌة للمخاطر م ارنة بالوساطل ال دٌمة. هنالك حوافز للبنوك بننا ًء علنى درجنة الدقنة فنً أسنالٌا قٌاسنها للمخناطر تتمثنلبتخفٌض متطلبار رأس المال.
 ادهتمننام بإفصنناح البنننوك عننن بٌاناتهننا المالٌننة وطننرا قٌاسننها للمخنناطر كوسننٌلةلتمكٌن المودعٌن والم ترضٌن من ت ٌٌم مخاطر تلك البنوك.
خامساً :مالءة البنوك اإلسالمٌة فً إطار المعٌار الجدٌد للمالءة .Basel 2
 -1مخاطر الموجودار الممولة من حسابار ادستثمار المشترك

من المعلوم أن حسابار ادستثمار المشترك تمثل أهم مصادر أموال
البنوك اإلسالمٌة إلى جانا الحسابار الجارٌة وح وا المساهمٌن ،وتختلف طبٌعة
هات الحسابار عن الوداطع العادٌة فً البنوك الت لٌدٌة فً كون طبٌعة العالقة بٌن
البنك والمودع فً البنك اإلسالمً هً عالقة مضاربة فً حٌن أن الودٌعة فً
البنك الت لٌدي هً عبارة عن قرض ٌلتزم البنك بسدادت بغض النظر عن نتاطج
أعمال .
إن طبٌعة العالقة بٌن البنك اإلسالمً وبٌن صاحا حساا ادستثمار
المشترك والمبنٌة على أساس المضاربة تجعل من الممكن -حسا طبٌعة الع د-
أن ٌكون العاطد ألصحاا حسابار ادستثمار المشترك متغٌراً وٌعتمد على نتاطج
ادستثمار ود ٌوجد ما ٌمنع من الناحٌة النظرٌة من أن ٌكون هاا العاطد سالبا ً فً
حالة خسارة استثمارار البنك .
إن هات العالقة بٌن حسابار ادستثمار المشترك والبنك اإلسالمً تشب
إلى حد كبٌر العالقة بٌن حسابار ادستثمار و صنادٌا ادستثمار المشترك
)Mutual
 (Fundsمع اختالف جوهري بسٌط هو أن موجودار صنادٌا ادستثمار
المشترك تتمتع عادة بدرجة عالٌة من السٌولة كونها فً العادة أوراا مالٌة ٌمكن
بٌعها وشراؤها فً األسواا المالٌة فً حٌن أن موجودار البنوك اإلسالمٌة هً
فً الغالا عبارة عن أدوار دٌن د ٌمكن بٌعها بسهولة حٌث د تزال تحتل
المرابحة الجزء األكبر من نشاط البنوك اإلسالمٌة .
إن طبٌعة موجودار البنوك اإلسالمٌة وتركز نشاطها فً نشناط المرابحنة
ٌجعننل مننن الصننعا علٌهننا مواجهننة سننحوبار مفاجطننة كبٌننرة لحسننابار ادسننتثمار
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المشننترك أو الوداطننع بشننكل عننام والتننً مننن الممكننن أن تحصننل فننً حالننة حنندوث
انخفاض ملموس فً العاطند أو فنً حالنة حندوث خسنارة كبٌنرة تجعنل العاطند سنالبا
بمعنى أن أصحاا حسابار ادستثمار المشترك سٌخسنرون فنً هنات الحالنة جنزءاً
من رؤوس أموالهم المستثمرة مع البنك اإلسالمً.
إن البننننك اإلسنننالمً د ٌملنننك المٌنننزة التنننً تملكهنننا صننننادٌا ادسنننتثمار
المشترك من حٌنث سنٌولة الموجنودار وعندم السنهولة النسنبٌة فنً سنحا أرصندة
ادسننتثمار ،األمننر النناي ٌجعننل مننن الممكننن أن ٌكننون إعطنناء عاطنند منننخفض علننى
حسننابار ادسننتثمار المشننترك أو عاطنند سننالا سننببا ً وراء إعسننار البنننك بسننبا أن
المودعٌن الاٌن خسروا جزءاً من وداطعهمم أصحاا حسابار ادسنتثمار المشنترك
ويٌرهم من المودعٌنم من الممكن أن ٌنت لوا لبنك آخر .
إاا ما رجعنا إلى تعرٌف المنالءة وكونهنا احتمالٌنة إعسنار البننك ،فممنا د
شننك فٌ ن أن الخسنناطر التننً تتعننرض لهننا حسننابار ادسننتثمار المشننترك مالمخنناطر
التجارٌننةم ٌمكننن أن تننؤدي إلننى إعسننار البنننك وبالتننالً ٌجننا أن تكننون األصننول
الممولة من خاللهنا بالكامنل جنزءاً منن موجنودار البننك الخطنرة المرجحنة ضنمن
م ام النسبة .
صحٌ أن البنك اإلسالمً يٌر ملزم تعاقدٌا ً بتغطٌة هنات الخسناطر إد أنن
ملزم بالك تجارٌنا ً فنً ضنوء المنافسنة فنً السنوا وهنو منا ٌبنرر وجنود احتٌناطً
معدل األرباح واحتٌاطً مخاطر ادستثمار.
قد ٌثار بهاا الصدد التساؤل التالً  :ألٌس من الممكن أن ٌحتفظ عدد كبٌر
من المودعٌن بوداطعهم مع البنك اإلسالمً حتى فً حالنة الخسنارة ،وٌمكنن ال نول
بهاا الصدد أن هناا األمنر ممكنن فنً حالنة عندم وجنود مؤسسنة مصنرفٌة إسنالمٌة
أخننرى ٌمكننن ن ننل الحسننابار لهننا وهننً حالننة أصننبحر فننً الوقننر الننراهن قلٌلننة
الحدوث أو فً حالة أن متوسط العاطند المتوقنع علنى حسنابار ادسنتثمار المشنترك
فً الفترة ال ادمة -على الريم من انخفاض العاطد الحالً -أعلى من العاطد المتوقنع
لدى مؤسسة مصرفٌة إسالمٌة أخرى ،وبمعنى آخر فإن المنودع سنٌحتفظ بودٌعتن
فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننً بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننك
( )B1إاا كانر العاطد المتوقع خالل الفترة ال ادمة ( )nعلنى اسنتثمارات أعلنى منن
العاطد المتوقع إاا ما وضع هات ادستثمارار مع بنك ( )B2وٌمكنن تمثٌنل النك منن
خالل المعادلة التالٌة -:
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حٌث أن E RiBj تمثل العاطد المتوقع لدى بنك( ) jفً الفترة (.)i
إن المتنننابع ألداء البننننوك اإلسنننالمٌة والعاطننند علنننى حسنننابار ادسنننتثمار
المشترك ٌجد أنن م نارا إلنى حند كبٌنر للعاطند علنى الوداطنع لندى البننوك الت لٌدٌنة
ولعل الك ٌعود بشكل رطٌسً إلى أن معظم التموٌل الاي ت دمن البننوك اإلسنالمٌة
هو تموٌل المرابحة وأن كلفة هاا التموٌل م اربة لكلفة التموٌل الاي ت دم البننوك
الت لٌدٌة بالفاطدة.
فً ضوء ما سبا وفً ضوء أن توقعنار العاطند علنى حسنابار ادسنتثمار
المشترك تستند بشكل رطٌسً إلى العاطد فً السنة الحالٌة فان ومن الناحٌة العملٌنة
د ٌوجننند منننا ٌننندفع إلنننى ادعت ننناد بننن ن العاطننند المتوقنننع خنننالل الفتنننرة ( )nعلنننى
ادستثمارار مع بننك ( )B1سنٌكون أعلنى منن العاطند المتوقنع إاا منا وضنعر هنات
ادستثمارار مع بنك ( )B2خاصة عند عدم تح ا الك بالفترة الحالٌة.
إن ما سبا ٌعنً أن المخاطر التً تتعرض لها توظٌفار البنك اإلسالمً
الممولة من خالل حسابار ادستثمار المشنترك ٌجنا أن ت خنا بعنٌن ادعتبنار وان
تكون جزءاً من م ام النسبة كون الخساطر التً قد تنش عن هات المخاطر قد تتسبا
فً المساس ب موال المودعٌن والتالً إعسار البنك من الناحٌة العملٌة.
 -2مكونار بسط نسبة كفاٌة رأس المال وطبٌعة الخساطر

بننالنظر إلننى مكونننار بسننط نسننبة كفاٌننة رأس المننال كمننا فننً المعادلننة ()1
ٌ مكننن ال ننول أنهننا تتكننون مننن مجمننوعتٌن أو شننرٌحتٌن األولننى وهننً رأس المننال
وادحتٌاطٌار ،وهً شرٌحة تخص المساهمٌن بشكل كامل فنً حنٌن أن الشنرٌحة
الثانٌة هً أموال مشتركة بٌن المساهمٌن والمودعٌن .وبنالنظر إلنى م نام النسنبة،
نالحظ أن هاا الم ام ٌعكس المخاطر التً ٌجا أن ٌتحمل خساطرها مساهمو البنك
يٌر أن فً نفس الوقر ٌتضمن نوعا من المخناطر مالمخناطر التجارٌنة المن ولنةم
والتً ٌتحملها المساهمون والمودعون.
وعلٌن ٌمكننن ال ننول أن هنالننك نننوعٌن مننن المخنناطر ٌمكننن أن تننؤثر علننى
أموال المودعٌن مع البنك اإلسنالمً وتنؤدي إلنى خسنارة جنزء منهنا ،األول وهنً
المخاطر التً ٌجا أن ٌتحملها مساهمو البنك وهً المخناطر التشنغٌلٌة (المخناطر
ادسنتطمانٌة) بالدرجنة األولنى والتننً إاا كنان حجمهنا كبٌننراً بحٌنث د تكفنً ح ننوا
المساهمٌن لتغطٌتها فإن النك سنٌؤدي إلنى إعسنار البننك بشنكل أكٌند .الثنانً وهنً
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المخاطر التجارٌة ادعتٌادٌة التً ٌُعد أبرزها المخاطر ادطتمانٌة ومخاطر السنوا
وهاا النوع من المخاطر ٌتحمل المودع والبنك ب در مساهمة كل منهما فً تموٌنل
الموجودار ،وهات المخاطر أٌضنا ٌمكنن أن تنؤدي إلنى إعسنار البننك متنؤثر علنى
المالءةم ألنها تؤثر على ح نوا المسناهمٌن ب ندر حصنتهم فنً تموٌنل الموجنودار
وألنها قد تعرض البنك إلى إعسنار بسنبا السنٌولة فنً حالنة ادنخفناض الحناد فنً
العاطند علننى حسنابار ادسننتثمار المشننترك أو خسنارة جننزء منهنا ،وٌالحننظ أن هنناا
النوع من المخاطر لم ٌتم تضمٌن بالكامل لم ام النسبة .
بالنظر إلى بسط النسنبة منرة أخنرى نجند أن الجنزء األول منن البسنط هنو
بالدرجة األولى مخصنص لمواجهنة الخسناطر التشنغٌلٌة فنً حنٌن أن الجنزء الثنانً
والمتمثل بادحتٌاطٌار مخصنص لمواجهنة مخناطر السنوا والمخناطر ادطتمانٌنة،
بتعبٌر آخر فان د ٌمكن أن ٌتم استخدام احتٌاطٌنار معندل األربناح أو احتٌاطٌنار
مخاطر ادسنتثمار لمواجهنة المخناطر التشنغٌلٌة أو مخناطر الموجنودار المرجحنة
الخطننرة الممولننة مننن مصننادر أمننوال البنننك الااتٌننة والمطلوبننار باسننتثناء حسننابار
ادستثمار المشترك ،من ناحٌة أخرى فان ح وا المساهمٌن مرأس المنال المندفوع
 +ادحتٌاطٌنننار م د ٌمكنننن أن ٌنننتم اسنننتخدامها لمواجهنننة المخننناطر التجارٌنننة كمنننا
عرفتها اللجنة ،وعلٌ فإن بسط النسبة ٌمثل حاجزٌن مختلفٌن كل منهما مخصص
لمواجهة مجموعة مختلفة من المخاطر إد ان د ٌمكن جمعها كما هنو م تنرح فنً
المعٌار الاي اقترحت اللجنة .
إن ما سبا ٌعنً أن هنالك نوعٌن من المخاطر ٌ ابلهما حاجزٌن مختلفنٌن
لت لٌل أثرهما على البنك (على المودعٌن) يٌر أن د ٌمكن دمنج هناٌن الحناجزٌن
معا فً حالة دمج المخاطر المختلفة ،وٌلخص الشكلٌن التالٌٌن الك.
الرسنننم رقنننم ( :)1توزٌنننع الخسننناطر التنننً ٌنننتم مواجهتهنننا منننن خنننالل ح نننوا
المساهمٌن
خساطر تشغٌلٌة (استطمانٌة) +خساطر األصول
الخطرة المرجحة (الممولة من رأسمال المصرف
+المطلوبار( باستثناء حسابار ادستثمار
المشترك))

تكرار الخسارة

خسائر كبيرة غير متوقعة

خسائر متوقعة

خسائر غير متوقعة

حجم الخسارة

وداطع العمالء

ح وا المساهمٌن

أرباح السنة
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الرسنم رقننم ( :)1توزٌنع الخسنناطر التنً ٌننتم مواجهتهنا مننن خنالل احتٌنناطً معنندل
األرباح  +احتٌاطً مخاطر ادستثمار
خساطر مخاطر اطتمانٌة
ومخاطر سوقٌة (تجارٌة)

خسائر كبيرة غير متوقعة

خسائر غير متوقعة

تكرار الخسارة

خساطر متوقعة

حجم الخسارة

وداطع العمالء

احتٌاطً معدل األرباح  +احتٌاطً مخاطر ادستثمار

أرباح السنة

 .3إزالة الفصل بٌن مصادر األموال المستخدمة لمواجهة الخساطر

إاا مننا نظرنننا إلننى مصننادر األمننوال المسننتخدمة لمواجهننة الخسنناطر يٌننر
المتوقعة أو ما ٌمكن تسمٌت فً هات الحالنة رأس المنال التنظٌمنً للبننك اإلسنالمً
فننننرى أن جنننزءاً منهنننا عبنننارة عنننن أمنننوال تخنننص مسننناهمً البننننك تننننازل عنهنننا
المساهمون طواعٌة لتجنا خسارة أكبنر قند تنشن عنن خسنارة حسنابار ادسنتثمار
المشننترك فننً حالننة انخفنناض عاطنند أصننحاا هننات الحسننابار  .إاا كننان هنناا المبنندأ
م بننودً مننن الناحٌننة النظرٌننة ومعمننودً بن مننن الناحٌننة التطبٌ ٌننة aكمننا ٌعكننس الننك
احتٌنناطً معنندل العاطنند فإننن ٌمكننن تعمننٌم هنناا المبنندأ لٌشننمل ح ننوا المسنناهمٌن
األخرى ،بمعنى أن ٌمكن (لٌس لزاما علنٌهم) لمسناهمً البننك وفنً حالنة تعنرض
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توظٌفار البنك الممولة من حسابار ادسنتثمار المشنترك إلنى خسناطر كبٌنرة ٌمكنن
أن تننؤثر علننى مننالءة البنننك أو أداط ن المسننت بلً أن ٌ ومننوا باسننتخدام حصننتهم مننن
مصادر أموال البنك (ح وا المساهمٌن) لتغطٌة هات الخساطر لتجنا خسنارة أكبنر
ٌمكن أن ٌتعرضوا لها فً حالة إعسار البنك .
إن ما سبا ٌعنً أن الك ٌفت قناة بٌن مصادر األموال المخصصة لمواجهة
الخساطر لتصب على النحو التالً -:
احتٌاطً معدل األرباح  +احتٌاطً
مخاطر ادستثمار

ح وا المساهمٌن

إن ما سبا ٌجعل من الممكن إدراج النوعٌن المختلفٌن من مصادر أمنوال
البنك ضنمن بسنط النسنبة علنى النريم منن عندم وجنود منا ٌندفع إلنى ادعت ناد ب نن
سٌكون هنالك تدفا فً األموال باتجات ح وا المسناهمٌن ألسنباا شنرعٌة وعملٌنة
إد أن الك د ٌعتبر مشكلة ح ٌ ٌة من الناحٌة العملٌة كون هاا الجزء منن مصنادر
األموال ٌعتبر صغٌرا نسبٌا ً م ارنة بح نوا المسناهمٌن وكونن د ٌمكنن أن ٌسنتمر
بنك فنً العمنل منن الناحٌنة العملٌنة بعند خسنارة ح نوا المسناهمٌن كنون السنلطار
الرقابٌة فً هات الحالة ست وم ببٌع أو إدماج أو تصفٌت .
 .4نسبة كفاٌة رأس المال الم ترحة للبنوك اإلسالمٌة فً إطار Basel 2

بالنظر إلً نوعٌة المخاطر التً تواج البنوك اإلسالمٌة والبنوك الت لٌدٌة
وفً ضوء ما تم ن اش فً الجزء ( )8ساب ا ً ٌمكن ال ول أن م ام نسبة كفاٌنة رأس
المال للبنوك اإلسالمٌة سٌتكون من نفس أنواع المخناطر التنً حنددتها لجننة بنازل
للبنوك الت لٌدٌة وهً المخاطر ادطتمانٌة ،المخناطر السنوقٌة ،والمخناطر التشنغٌلٌة
إد أن األهمٌة النسبٌة لها سنتختلف عنن البننوك الت لٌدٌنة تبعنا ً لطبٌعنة نشناط البننك
اإلسالمً واألدوار المالٌة اإلسالمٌة التً ٌستثمر بها.
فً ضوء ما ت دم فإن نسبة كفاٌنة راس المنال الم ترحنة للبننوك اإلسنالمٌة
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وف ـا لـٌ Basel 2مكن تمثٌلها كما ٌلً -:

ح وا المساهمٌن

+

احتٌاطً معدل األرباح  +احتٌاطً
مخاطر ادستثمار

مخاطر ادطتمان +مخاطر السوا  +مخاطر التشغٌل

فٌما ٌتعلا ب سالٌا قٌاس مختلنف أننواع المخناطر فنان المنهجٌنة المعتمندة
مننن قبننل لجنننة بننازل بهنناا الخصننوص تمثننل إطننارا عامننا ٌصننل للبنننوك السننالمٌة
والت لٌدٌة على حد سواء.
نشٌر هنا إلى أن ومن الناحٌة العملٌة فان البنوك اإلسالمٌة د تحتناج إلنى
نفس نسبة البنوك الت لٌدٌة كون البنك اإلسالمً ٌستطٌع دوما تحمٌل جنزء منن أي
خسارة للمودعٌن (أصحاا حسابار ادستثمار المشترك) منن خنالل تحمٌنل جنزء
من الك ألرباح العام دون أن ٌؤدي الك إلنى حندوث سنحوبار تنؤدي إلنى إعسنار
البنننك  bفننً حننٌن أن البنننك الت لٌنندي ملننزم داطمننا بنندفع الفاطنندة المتعاقنند علٌهننا مننع
المودع.
 .5الفصل بٌن أنواع المخاطر التً تواج البنوك اإلسالمٌة

على الريم منن وجنود تعرٌنف محندد لكنل ننوع منن أننواع المخناطر التنً
تواج البنوك اإلسنالمٌة والبننوك الت لٌدٌنة فانن ومنن الناحٌنة العملٌنة فانن ٌصنعا
التمٌٌز بٌن الخساطر التً تنش عنها أو حتى قٌاسها كمٌا ً خاصنة عنند الحندٌث عنن
مخاطر التشغٌل والتً ٌُعد قٌاسها كمٌا ً من األمور الصنعبة للغاٌنة حتنى منع الت ندم
الكبٌر الاي حصل فً هاا المجنال وهنو األمنر الناي دفنع إلنى التنردد الكبٌنر الناي
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سبا إقرار ضم هاا الننوع منن المخناطر إلنى م نام نسنبة كفاٌنة رأس المنال ضنمن
المعٌار الجدٌد للمالءة  ،Basel 2وعلٌ فان وريم أنن ٌمكنن منن الناحٌنة النظرٌنة
ت سٌم المخاطر التً تواج البنوك اإلسالمٌة إلى مجموعار وبالتالً تحدٌد الجزء
مننن بسننط النسننبة النناي سننٌتحمل هنناا الجننزء مننن المخنناطر فننان الننك ومننن الناحٌننة
العملٌة أمر صعا جداً تح ٌ كما أن د ٌمكن أٌضنا منن الناحٌنة العملٌنة أن ت نوم
السلطار الرقابٌة ب أو ٌتمكن أصحاا حسابار ادستثمار المشنترك منن ال ٌنام بن
فً ظل الصعوبة الكامنة فً الك وعدم توفر المعلومار وكلفة الك .
إضافة إلى صعوبة الفصل بٌن أنواع المخناطر وخاصنة مخناطر التشنغٌل
فإن ال ول ب ن الخساطر التً قد تنش عنها ٌجا أن ٌتحملها المصرف كونها نتٌجنة
اإلهمال أو الت صٌر أو التعدي أمر ٌصعا ال بول بن كنون هنات الخسناطر المختلفنة
هننً جننزء د ٌتجننزأ مننن أي نشنناط مصننرفً كمننا أن المخنناطر ادطتمانٌننة جننزء د
ٌتجزأ من أي نشاط مصرفً ،بمعنى أن ومن الناحٌة العملٌة د ٌمكن وصف هنات
الخساطر ب نها خساطر ناشطة عن التعدي أو اإلهمال من قبل مساهمً البنك وبالتالً
فإن د ٌتوجا أن ٌ وموا بتحملها.
عننالوة علننى صننعوبة الفصننل بننٌن المخنناطر وتحدٌنند المسننؤولٌة عنهننا فننإن
هنالك أنواعا ً أخرى من المخاطر التنً تواجن البننوك والتنً د ٌمكنن قٌاسنها كمٌنا ً
بصننورة سننهلة مثننل المخنناطر ادسننتراتٌجٌة ومخنناطر السننمعة وهننً مخنناطر قنند
تعرض البنك لخساطر إد أن د ٌمكن قٌاس هات الخساطر وعلٌن فإنن سنٌتم تحملهنا
من قبل المودعٌن ومساهمً البنك على حد سواء وإن كان منن الممكنن ال نول هننا
أن هاا النوع من المخاطر من األجدى أن ٌتحمل مساهمو البننك كنونهم مسنؤولٌن
عننن بالدرجننة األولنننى (خاصننة المخننناطر ادسننتراتٌجٌة كونهنننا مسننؤولٌة مجلنننس
اإلدارة).
إن ما سبا ٌدفع إلى ادستنتاج إلى أن ٌصعا من الناحٌنة العملٌنة الفصنل
بٌن المخاطر بناء على المسؤولٌة التً تترتا على كل من المودعٌن والمساهمٌن.
السؤال ا لاي ٌمكنن إثارتن بهناا الصندد هنو هنل ٌمثنل عندم إمكانٌنة تحدٌند
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المسؤولٌة عن الخساطر عاط ا أمام تحدٌد مستوى المالءة للبنوك اإلسالمٌة ؟
نعت د بهاا الصدد أن عدم إمكانٌنة تحدٌند المسنؤولٌة عنن الخسناطر د ٌمثنل
عاط ا أمام تحدٌد مستوى المالءة للبننوك اإلسنالمٌة فنً حالنة إٌجناد قنناة تمكنن منن
استخدام أمنوال المسناهمٌن لمواجهنة أٌنة خسناطر يٌنر متوقعنة وكمنا تنم تبٌٌنن فنً
ال سم ( ،)1إد أن عدم إمكانٌة تحدٌد المسؤولٌة عن الخساطر ٌمثل عاط ا ح ٌ ٌا فً
حالة التمٌٌز بٌن مصادر األموال التنً ٌمكنن أن تسنتخدم لمواجهنة الخسناطر (عندم
وجود قناة) وكما هو الحال اآلن ضمن المعٌار الحالً.
سادسا :استنتاجار

إن موضوع المالءة ٌعد من المواضنٌع الهامنة لكنل منن البننوك اإلسنالمٌة
والت لٌدٌنة وبسنبا أهمٌننة هناا الموضنوع ف نند حرصنر كنل مننن البننوك والسننلطار
الرقابٌة على تطوٌر أسالٌا ل ٌاس المالءة تطورر منن نسنبة الرافعنة المالٌنة إلنى
نسبة كفاٌة رأس المال كمنا تنم اقتراحهنا فنً  Basel 1إلنى المعٌنار الجدٌند للمنالءة
.Basel 2
إن أسالٌا ال ٌاس لمختلف أنواع المخاطر التً تواج البنوك تمثل فرصة
للبنوك اإلسالمٌة والت لٌدٌة لتطوٌر قٌاسها وإدارتها للمخاطر التً تواجهها.
على الريم من الجهد المباول من قبل اللجنة المنبث نة عنن هٌطنة المحاسنبة
والمراجعننة للمؤسسننار المالٌننة اإلسننالمٌة لت نندٌم معٌننار لكفاٌننة رأس المننال ٌ ننٌس
بشكل مالطم مالءة البنوك اإلسالمٌة إد أن هاا المعٌار ٌواج مشكلة عدم ادنسجام
بٌن مكونار كل من البسط والم ام األمر الاي د ٌمكن مع اعتبارت م ٌاسا ً مالطمنا ً
للمالءة .عالوة على ما سبا فإن ٌتمٌز أٌضا ً بعدم ال درة من الناحٌة العملٌنة علنى
تحدٌد المسؤولٌة عن الخساطر الناشطة عن المخاطر التنً تواجن البننوك اإلسنالمٌة
وبالتالً تحدٌد الجزء من بسط النسبة الاي سٌستخدم لمواجهة هات الخساطر.
أٌضا ً فإن توظٌفار البنك الممولنة منن حسنابار ادسنتثمار المشنترك تمثنل
جزءاً من موجودار البنك الخطرة والتنً ٌجنا أن تؤخنا بعنٌن ادعتبنار فنً م نام
نسبة كفاٌة رأس المال حٌث أن ومن الناحٌة العملٌة فإن الخساطر الناشطة عنهنا قند

قٌاس مالءة البنوك اإلسالمٌة فً إطار المعٌار الجدٌد لكفاٌة رأس المال

25
تؤدي إلى إعسار البنك.
إن ما سبا ٌعننً أنن وضنمن الوضنع ال ناطم (الفصنل بنٌن المسنؤولٌة عنن
الخساطر وعدم إمكانٌة استخدام ح وا المساهمٌن لمواجهة مختلف المخناطر) فإنن
ومن الناحٌة الفعلٌة فإن هنالك م ٌاسنٌن مختلفنٌن للمنالءة للبننوك اإلسنالمٌة أحندها
ٌتعلننا بالدرجننة الرطٌسننٌة بح ننوا المسنناهمٌن والمخنناطر التشننغٌلٌة واآلخننر ٌتعلننا
باحتٌاطٌار معدل األرباح ومخاطر ادستثمار والمخاطر ادطتمانٌة والسوقٌة.
إن فت المجنال أمنام إمكانٌنة قٌنام المسناهمٌن باسنتخدام ح نوا المسناهمٌن
لتغطٌة الخساطر يٌر المتوقعة التً ٌمكن أن تؤثر بشكل جوهري على العاطد على
حسننابار ادسننتثمار المشننترك وبالتننالً علننى مننالءة البنننك ٌجعننل مننن الممكننن مننن
الناحٌننة العملٌننة دمننج جمٌننع مصننادر أمننوال البنننك التننً ٌمكننن اسننتخدامها لمواجهننة
الخساطر ضمن وحندة واحندة .عملٌنة الندمج هنات فنً بسنط نسنبة كفاٌنة رأس المنال
تجعل من الممكنن أٌضنا ً وألينراض قٌناس المنالءة وإدارة المخناطر إضنافة جمٌنع
المخنناطر إلننى م ننام النسننبة وت لننل بدرجننة كبٌننرة مننن أهمٌننة تحدٌنند المسننؤولٌة عننن
الخساطر يٌر المتوقعة التً ٌمكن أن تواج البنك.
إن مننا سننبا ٌعنننً أن نسننبة كفاٌننة رأس المننال للبنننوك اإلسننالمٌة ٌمكننن أن
ت اس بنفس أسلوا قٌاس نسبة كفاٌة رأس المال للبنوك الت لٌدٌة وإن كانر األهمٌة
النسبٌة ألنواع المخاطر قد تختلف بسبا اختالف طبٌعة نشاط البنوك اإلسالمٌة.
منننن الجننندٌر اإلشنننارة هننننا إلنننى فاطننندة أخنننرى إلمكانٌنننة اسنننتخدام أمنننوال
المساهمٌن لمواجهة أي خسارة يٌنر متوقعنة لحسنابار ادسنتثمار المشنترك تتمثنل
فً فت المجال أمام البننك اإلسنالمً لتوظٌنف مصنادر أمنوال حسنابار ادسنتثمار
المشترك بتوظٌفار اار درجنة مخناطرة أعلنى نسنبٌا ً وبالتنالً تح ٌنا عاطند أعلنى
لكننل مننن البنننك وألصننحاا هننات الحسننابار كونن سننٌكون بإمكننان البنننك تغطٌننة أي
خسارة يٌر متوقعة من خالل حسابار رأس المال.
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الهواما
a
b

من الممارسار المعتمدة فً هاا المجال تنازل مساهمً البنك عن جزء منن حصنتهم
من األرباح لصال المودعٌن فً السنوار التً ٌنخفض فٌها العاطد.
ٌمكن تمثٌل الك فً شكل (  )3،4من خـــــــــــنـالل زٌنـادة طنول المسنتطٌل (أربناح
السنة) لٌغطً جزءا إضافٌا من الخساطر

