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هتفد ذه لدفدلسة ل ى لدعريف خمتعف لعمريف ر لدايرس ن لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي لديت
هتفد دفعكي اع اقيسل بيزل ،وتسفيط لدضوء نفى ولقع تطبق لجمون لدربك لعمايفي عمقيسل بيزل ، 3لدبنوك لإلةالاي ؛
وتوصفت ذه لدفدلسة ل ى أن لجمون لدربك لعمايفي تعطبق لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت اقيسل بيزل3؛
تقفدم خفداي ايدي لةالاي لعمسيفي عمقيسل بيزل  ،3غ ر أهني الزلدت مل تطبق نسب لدسيود  ،وا خالل لجمون لدربك لعمايفي .
ذه لدنعيئج أوصت لدفدسلة بضيوس تطبيق نسب لدسيود يف لجمون لدربك لعمايفي .
Keywords
; Islamic Banks
Basel III
;Decisions
Al Baraka
Banking Group.

Abstract
This study aims at introducing the various standards issued by the Islamic Financial
Services Board which aims at adapting to the Basel agreements and highlighting the
fact that Banking Group implements Basel III decisions. The study concluded that
AlBaraka Banking Group implements the amended capital adequacy standard on the
financial institutions which provide Islamic financing services according to Basel III
agreement; though, it has not yet applied the liquidity ratio. Through these results, it is
highly recommended that AlBaraka Banking Group applies the liquidity ratio.
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واقع تطبيق البنوك اإلسالمية لمقررات بازل -3دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية -

 . 1مقدمة:
شهفد لدقطيع لعماييف تعطوسل كب رل يف لدرقور لألخ ر  ،حيث مل فقعاي نشيط لدبنوك نفى لدقييم بيدوظيئ لدعقفيفدف
فقط،بل ترفد ديشمل أنشط أكثي تطوسل وترقيفد ،كمي أصبحت لدبنوك لإلةالاي حتعل اكين ذيا يف لدانين لعمايفي
لدريعمي نظيل حلجم سؤوس لألاولل لديت تسعقطبهي وكهل لنعشيسذي نرب لدريمل.
يف ظل ذه لدعغ رل لديت نيفعهي لدسيح لعمايفي  ،أصبحت لدبنوك نيضت دفرفدففد ا لعمتيطي لديت ا شأهني أن تؤثي
نفى حجم لألسبيح ولدفيص لعمعيح  ،بل قفد هتفدر لةعقيلس لدبنك ذلته ولدنظيم لعماييف ككل.
ا أجل لحلفيظ نفى لةعقيلس لدنظيم لعماييف وتقوفعه تشكفت جلن بيزل دفيقيب لعمايفي يف هنيف 1291ا لجمون
لدفدول لدانيني لدرشي حتت لشيل بنك لدعسوفي لدفدودي خمفدفن بيزل بسوفسيل ،حيث أقي لدفجن ارييس اوحفدل
دكفيف سأس لعميل  ،وبسبب لدنقيئص لديت تضمنعهي لتفيقي بيزل لألو ى جيء ترفدفل نفيهي ةن  1222بإرسلج خميطي
لدسوق يف حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل ،ديعم برفدذي لصفدلس لتفيقي بيزل لدثيني لديت تضمنت ثالث سكيئز ذي لحلفد
لألرىن ديأس لعميل ونمفي لعميلجر لديقيبي ولنضبيط لدسوق ،واع وقوع لألزا لعميدي لدريعمي واي أةفي ننه ا نعيئج،
قيات جلن بيزل بإنير لدنظي يف لتفيقي بيزل لدثيني  ،وأرسجت مجف ا لدعرفدفال نعج ننهي لصفدلس لتفيقيعهي لدثيدث لديت
تضمنت مخس حميوس.
1. 1إشكالية الدراسة:

قيات جلن بيزل بإصفدلس لتفيقيعهي لدثيدث وحفدر هلي أجل دعنفيهذي نفى ايلحل حىت ةن  ،6112واع لقرتلب هنيف

افد لحملفدر دعطبيق لتفيقي بيزل ثالث ا جه  ،ولخعال طبير اايرس لألاولل ،وكهل لجيل نشيط لدبنوك لإلةالاي
ن لدبنوك لدعقفيفدف ا جه ثيني ،وبينعبيس لجمون لدربك لعمايفي ا لدبنوك لإلةالاي  ،ا ذهل لعمنطفق فربز لدعسيؤل
لديئيسي لدعييل:
م ــا م ــدى تطبيق مجموعـ ـ ــة البركة المصرفية لمقررات بازل  3؟
2. 1أسئلة الدراسة :ولنبثق ن ذهل لدعسيؤل لديئيسي مجف ا لألةئف لدفيني لدعيدي :
 اي ذي خمعف اايرس لألاولل يف لدبنوك لإلةالاي ؟ اي ذي خمعف صيغ لدعموفل يف لدبنوك لإلةالاي ؟ ايذل تضمنت اقيسل بيزل، 1بيزل 6وبيزل 3؟ اي افدى تطبيق لدبنوك لإلةالاي عمقيسل بيزل 1وبيزل 6؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
وبنيء نفى لدعسيؤال ةيدف لدهكيميك تقفدمي لدفيضيي لدعيدي :
 لن لعم ريف ر لدايرس ن ذيئ لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي ولجفلإلةالاي ةيفي اقيسل بيزل 1و بيزل 6؛
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 لن لعمرييس لعمر ّفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي لدايرس ن لجفدفمؤةسي لعميدي لإلةالاي فسيفي اقيسل بيزل 3؛
 -تطبق لجمون لدربك لعمايفي اقيسل بيزل.3

لدخفداي

 .2اإلطار النظري للبنوك اإلسالمية
 1.2تعريف البنوك اإلسالمية :ترفدر لدعريف لديت صيغت دعريف

لدبنوك لإلةالاي  ،حيث نيفت لدبنوك لإلةالاي

بأهني اؤةس بنكي دعجميع لألاولل وتوظيفهي يف نطيق لدشيفر لإلةالاي خمي خيفدم بنيء لجعمع بأحكيم لدعكيفل
لإلةالاي ،وحتقيق نفدلد لدعوزفع ،ووضع لعميل يف اسيس لداحيح دعحقيق لدعنمي (أمحفد ةريفد لدرزنزي،6116،ص
 ،)11وحسب ذهل لدعريف لدبنوك لإلةالاي اؤةس بنكي ترمل وفق ابيرئ لدشيفر لإلةالاي .
لن تريف لدبنك لإلةالاي فعوق أةيةي نفى ابفدأ لعمشيسك يف لألسبيح ولدخسيئي ،وذدك كبفدفل عمفهوم ةري
لدفيئفد لديت تعريال به لدبنوك لدعقفيفدف  ،وفرعرب ا وجه نظي لدشيفر لإلةالاي سبي(أةيا نبفد لدخيدق لألنايسي،ص
 ،)313سكز ذهل لدعريف نفى لعمقيسن بني لدبنوك لإلةالاي ولدبنوك لدعقفيفدف ا خالل ابفدأ لدرمل حيث لألول نفى
أةيس ابفدأ لعمشيسك  ،يف حني لدبنوك لدعقفيفدف ةري لدفيئفد .

1.1.2مصادر األموال في البنوك اإلسالمية :تقسم اايرس لألاولل يف لدبنوك لإلةالاي ليل اايرس رلخفي
واايرس خيسجي .
أ .المصادر الداخلية :وذه لعمايرس تنقسم ل ى :
 رأس المال المدفوع  :وفرعرب ا أذم لعمولسر لدفدلخفي (لدهلتي ) دفبنك لإلةالاي ،وفشكل جينبي أةيةيي
يف مجف اولسر .

 لالحعييطي لدريم :حيفدر لدنظيم لألةيةي دكل بنك لةالاي كيفي تكوف لالحعييطي لدريم وذدك بين
حيفدر لدنسب لدولجب لقعطينهي ا صييف لألسبيح لدسنوف .
 اإلرباح المحتجزة أو المدورة :حيفدر لدنظيم لألةيةي دفبنك لإلةالاي لةعنيرل عمي فقيس لجف

لرلس

لدبنك يف هنيف كل ةن ايدي ،وبإاكين لدبنك أن فضيفهي ل ى لالحعييطي لدريم أو تعته دزفير سأس لعميل.
 المخصصات :وذي ابيدغ فعم تكوفنهي خامي ا حسيبي

لألسبيح ولدخسيئي أي بيدعحميل نفى

تكيدي لدعشغيل (اايوفي لدبنك) برض لدنظي ن نعيج نشيط لدبنك وذدك عمولجه لدعزلم اؤكفد لدوقوع
اثل لةعهالك أو جتفدففد لدنقص يف قيم لألصول(حيفدس فون لعموةوي ،6111،ص ص.)39،33

ب.المصادر الخارجية :حيث ترعرب لدورلئع خمتعف أشكيهلي ووفق أصول لدشيفر لإلةالاي ا أذم لعمولسر لدخيسجي
وذي:

 الودائع الجارية :وذي هلي شكل لحلسيبي لجليسف ودك فورنهي لعمورنون رون أي فيئفد سبوف نفيهي ،وال فوجفد
أي قيفد نفى لدسحب وحيث ال فوجفد تفوفض صيفح ا لعمورع دفبنك بيةعتفدلاهي فإن لدبنك لإلةالاي
فسعتفدم نسب ارين انهي دكسب لدسيود لدكيفي وذهل لدنوع ا لدورلئع ذل أمهي قفيف بيدنسب دفبنك .
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 الودائع ألجل أو الودائع االستثمارية  :وذي ذل تفوفض صيفح ا لعمورع دفبنك بيةعثميسذي وجيوز أن فكون
لدعفوفض اقيفدل بيةعثميس لدورفر يف اشيوع ارني أو لجموع ارني ا لألنشط وميك أن فكون لدسحب غ ر
حمفدر بزا ارني بشيط لشريس لدبنك بيدسحب قبل افد ارين  ،وا لعممك ةحب ذه لدورفر لحملفدر ألجل
ننفد حفول أجل لةعحقيقهي نفى ةبيل لالةعثنيء وبرفد اولفق لرلس لدبنك بشيط لدعنيزل ن حا لدورفر يف
لألسبيح ن لدسن لعميدي لديت مت فهي لدسحب(شق ري نوسي اوةى،6112 ،ص . )161
 2.2أنشطة البنوك اإلسالمية:

ل ن اي مييز لدبنوك لإلةالاي ن لدبنوك لدعقفيفدف ذي طبير اولسرذي ولةعتفدلاهي ألنشط وأرول تيتكز نفى
أحكيم لدشيفر ،وتعمثل أوجه نشيط لدبنك لإلةالاي يف اي ففي:
 النشاطات التمويلية :وترعرب ا أذم لألنشط لالةعثميسف دفدى لدبنوك لإلةالاي وتشمل ذه لألنشط :
أ -المشاركة :وتعم ن طيفق لشرتلك لدبنك لإلةالاي اع طي آخي إلنشيء اشيوع لةعثميسي فشرتك طيفيه يف
لرلسته ومتوففه ويف أسبيحه وخسيئي بنسب اعفق اع حا لعمشيسك يف سأس لعميل

ب -المضاربة :ترعرب لعمضيسب نوني ا أنولع لعمشيسك  ،دك لالخعال ذني ذو أن لحفد لدطيفني فقفدم لعميل وفكون
حكمه حكم لدشيفك لعموصى  ،ولآلخي فقوم بأرلء لدرمل وفسمى لدشيفك لعمضيسب  ،وميك تقسيم لدريئفد ا
أسبيح تفك لعمضيسب بني لعمضيسب وبني صيحب لعميل بنسب نيرد فعفق نفيهي اسبقي ،ويف حيد حتقيق خسيئي

فعحمل صيحب لعميل لدخسيئي وخيسي لدشيفك لدريال جهفد فقط(حممفد ةفيم  ،6111 ،ص .)61
ت -المرابحة :لعميلحب نبيس ن نقفد بني لدبنك وأحفد نمالئه حيث فقوم لدبنك بشيلء ةفر ارين ةولء ا
لدفدلخل أو لدخيسج ،وا مت بيرهي ل ى لدزبون بسري لدعكفف اضيفي لديهي ابفغي كأسبيح دفبنك.

ث -التأجير التمويلي :ذي نمفي شيلء دألصل إلتيحعه دفرميل الةعتفدلاه اقيبل أرلئه قيم لإلجييس لعمعفق نفيهي.
ويف هنيف لإلجييس قفد فبع لألصل يف ازلر نيم أو دفمسعأجي أو فرير دفمؤجي دعأج ر اي أخيى(نبفد لحلفيم نميس
غييب ،6113 ،ص .)161

 عقد السلم :وذو لتفيق بني طيفني نفى أن فقوم أحفدمهي بعقفدمي سأس لعميل ل ى لدطي لآلخي ديعو ى لدقييم
بيدرمل اقيبل صيغ فيتضيهي لدطيفين .
 قبول لدورلئع.
 لالةعثميسل (حممفد ةفيم  ،6111 ،ص .)66
 الخدمات البنكية األخرى:تأرف لدشيكي

وحتايل لألوسلق لدعجيسف ومتوفل لألاولل وفعح لالنعميرل

لعمسعنفدف ...؛ تأج ر لدانيرفق لحلفدففدف ولرلس ممعفكي
لعمتعفف ( ...شق ري نوسي اوةى،6112 ،ص .)161

46

لدرمالء؛ بيع وشيلء لألةهم وشهيرل

لالةعثميس

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص202-246 :

ISSN: 2602-7860

.3البنوك اإلسالمية ومسايرة مقررات بازل 1وبازل2
1.3تكيف البنوك اإلسالمية مع مقررات بازل:1
1.1.3الجوانب األساسية في اتفاقية بازل ( : )1لنطو لتفيقي بيزل ( )1نفى لدرفدففد ا لجلولنب أذم اي ففي :
أ -التركيز على المخاطر االئتمانية  :هتفد لالتفيقي ل ى حسيب لحلفدور لدفدنيي ديأس لعميل أخهل يف لالنعبيس لعمتيطي
لالئعميني أةيةي  ،بيإلضيف نفى ايلني خميطي لدفدول ومل فشمل ارييس كفيف سأس لعميل كمي جيء بيالتفيقي نيم
 1233اولجه لعمتيطي لألخيى اثل خميطي ةري لدفيئفد ،وخميطي ةري لداي  (...نبفد لعمطفب نبفد
لحلميفد ،6113،ص ص )633-633
ب-تصنيف الدول من حيث أوزان المخاطر االئتمانية :دقفد أوصت لدفجن بعقسيم لدفدول ل ى لجمونعني :
المجموعة األولى  :وذي لدفدول لألنضيء يف لدفجن ،ولدفدول لديت نقفد
ولعميتبط برتتيبي

تيتيبي

لقيلضي اع صنفدوق لدنقفد لدفدويل

لدانفدوق لدريا دإلقيلض وذي  :لةرتلديي ،لدنمسي ،لدفدمنيسك ،تيكيي ،لدسرورف ،لدربتغيل

،لفسفنفدل،نيوزففنفدل ،لدنيوفج ،لديونين وففنفدل(حممفد حممور لعمكيوي،6111،ص . )111
المجموعة الثانية :وذي تضم بيقي رول لدريمل ،وفنظي ل ى ذه لدفدول غفى أهني ذل خميطي أنفى ا رول لجملمون
لألخيى ،وبيدعييل ال تعمعع ذه لدفدول ولدبنوك لدرياف فيهي بعتفيضي

لألو ى،ولدفدول ذل

لدرتتيبي

يف أوزلن لعمتيطي لعمقيس دفمجمون

لإلقيلضي لدخيص اع صنفدوق لدنقفد لدفدويل ( نبفد لعمطفب نبفد لحلميفد ،6113،ص

.)632
ج-وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول :خيعف
جه ،وكهدك بيخعال

لدوزن لدرتجيحي بيخعال

لألصل ا

لعمفعزم بيألصل ا جه أخيى وا ذني حنفد أن لألصول تنفدسج ننفد حسيب سأس لعميل ا

خالل أوزلن مخس وذي  (% 111 ،%31،%61،% 11،% 1نبفد لعمطفب نبفد لحلميفد ،6113،ص .)632
 2.1.3التعديالت التي أدخلت على حساب كفاية رأس المال :دقفد مت لنير لدنظي يف لحعسيب كفيف سأس لعميل
دفدى لدبنوك كمي ففي(ةفيمين نيصي ،6112،ص ص : )133-133
 لضيف لعمتيطي لدسوقي ،وقفد كين ذدك يف فنيفي ، 1222واع تفقي لعمالحظي ولرخيل لدعرفدفال نفيهي أصبحجيذز دفعطبيق ةن .1223
 ترفدفال يف سأس لعميل وذدك بإضيف شيحي ثيدث وذي قيوض اسينفد ألجل ةنعني ،وذدك عمولجه لعمتيطيلدسوقي
 ننفد حسيب نسب سأس لعميل لإلمجيدي فعم لجيير صف سقمي بني خميطي لالئعمين وخميطي لدسوق ن طيفق ضيباقييس لعمتيطي لدسوقي يف .16.3
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 3.1.3هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وكيفية حساب نسبة كفاية رأس المال للبنوك
اإلسالمية:

ترعرب ذه أول ابيرس حنو وضع لطيس افموس فريجل بشكل صحيح لعمتيطي لديت تولجههي لدبنوك لإلةالاي تأخه
برني لالنعبيس لخعال طبير لعمولسر هله لدبنوك وأفضي لدطبير لدخيص دفورلئع لالةعثميسف لديت ال ترعرب لدعزلاي ايديي

نفى لدبنك لإلةالاي كمي يف لدبنوك لدعق فيفدف  ،وقفد وضرت ذه لعمريرد ألجل حسيب كفيف سأس لعميل دفبنوك
لإلةالاي (طهيلوي لمسيء،6113 ،ص ص :)33-31
نسبة كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية = سأس لعميل لعمفدفوع ولحعييطييته  +لحعييطيي لنير لدعقومي  +لحعييطيي
خميطي لالةعثميس /لألصول لدخطي لعميجح لعممود ديأس لعميل +لعمطفوبي  -حسيبي لالةعثميس لعمشرتك %31 +ا
لألصول لعموزن حسب رسج خميطيذي لديت مت متوففهي ا حسيبي لالةعثميس
 بيدنسب عمكوني سأس لعميل قيات ذيئ لحمليةب ولعميلجر حبه لدرنيصي ذل لدطبير لديبوف وأضيفت ننيصي
جفدففد ديأس لعميل لعمسينفد ذي لحعييطي ارفدل لإلسبيح ولحعييطي خميطي لالةعثميس(شوقي بوسقب ،6113،ص
.)119
 وضع أوزلن تيجيحي دكل نوع ا لألصول كيآليت :


لدايغ لدقيئم نفى لعمشيسك يف لديبح ولدخسيس ،كيعمضيسب ولعمشيسك ولالةعثميس لعمبيشي حيفدر هلي

اريال تيجيح .%111



لدايغ لدقيئم نفى لعمفدفوني ولدايغ لألخيى ،كيعميلحب ،لدسفم ،لالةعانيع ،لإلجييس لدقيض لحلس

ذنيك حيدعني :
 ارياال غ ر اضمون ضميني كياال بيذ فكون اريال تيجيحهي .%111 ارياال اضمون كياال بيذ نقيسي فوضع هلي حفد أرىن دفرتجيح ،%31وذدك قييةي نفى لدقيوض لعمضمونبيذوني نقيسف ،ولديت حفدر هلي جلن بيزل اريال تيجيح  %31ونظيل الخعال طبير صيغ لدعموفل لإلةالاي فيمي
بينهي فقفد وضرت هلي نسب كحفد أرىن ،ميك دفبنك لإلةالاي أن فغ ر يف ذه لدنسب اىت سأى أن رسج لعمتيطي يف
أي صيغ تكون أكرب(تقيلس فزففد،6119،ص .)32
بيزل ()1نفسهي اي مل ختيد

أحفد ابيرئ لدرمل لعماييف

 أاي بيقي أنشط لدبنك لإلةالاي فيطبق نفيهي اريااللإلةالاي (شوقي بوسقب ،6113،ص .)113
 بيدنسب عمرفدل كفيف سأس لعميل يف لدبنوك لإلةالاي جيب أن تكون ذه لدنسب دفدى لدبنوك لإلةالاي أكرب ا ،%3وذهل سلجع دألةبيب لدعيدي (سقي بوحيضي،ص ص :)13،12
 مميسةعهي دالةعثميس لحلقيقي جيرفهي أكثي نيض دفمتيطي خمتعف أنولنهي وخيص لعمتيطي لدسوقي ؛
 نفدم وضوح نالقعهي اع لدبنك لعميكزي يف أغفب لدفدول لديت توجفد فيهي؛
 نفدم قفدسهتي نفى ايلقب لدرميل ولةعتفدلم لدضميني خميون .
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 2.3تكيف البنوك اإلسالمية مع مقررات بازل: 2
 1.2.3مقرارات بازل ( :)2تضمنت لتفيقي بيزل ثالث رنيئم ذي:
أ -الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأسمال وفق بازل (:)2

أبقت لتفيقي بيزل ( ) 6نفى ذل افهوم لألاولل لدخيص (لألةيةي ولعمسينفد ) ،ونفى ذل ارفدل لعمالء % 3

لدهي جيء به بيزل ،1ودكنهي نفددت جهسفي نظيم لألوزلن ،ففم ترفد لألوزلن ترطي حسب ذوف لعمقرتض
(لدفدود ،لعمؤةسي أو لدبنوك لألخيى(زب ر نييش ،6113 ،ص . )113
فوضح لجلفدول أرني خمعف لدطيق لعمسعتفدا دقييس خميطي لالئعمين  ،خميطي لدسوق وخميطي لدعشغيل.
الجدول رقم (: )11لعمنيذج لعمسعتفدا دقييس لعمتيطي يف لدفدنيا لألو ى ا لتفيقي بيزل 6
الدعامة األولى
أنواع المخاطر
أساليب القياس

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

لعمفدخل لعمرييسي

لعمفدخل لعمرييسي

افدخل لعمؤشي لألةيةي

افدخل لدعاني لدفدلخفي لألةيةي

افدخل لدنميذج لدفدلخفي

لعمفدخل لعمرييسي
افدخل أةيديب لدقييس لعمعقفدا

افدخل لدعاني لدفدلخفي لعمعقفدم

المصدر:دريل فيفز  ".)6113(.مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة(مع إشارة
إلى األزمة االقتصادية العالمية لسنة  ،")2112رلس لجليار لجلفدففد  ،لإلةكنفدسف  -ااي ،ص .119

ب -عمليات المراجعة الرقابية :تفيض لتفيقي بيزل  6نفى لدسفطي

لديقيبي لدقييم برمل لةعبيقي  ،وفعميكز

لإلشيل لالحرتلزي نفى حموسف اعكيافني مهي(حممفد زسقون ،6113،ص :)2
 دعم نظام الرقابة الداخلية :وذي ترعرب جزءل ا لديقيب لدبنكي  ،وذدك بينعبيسذي خط لدفدفيع لألول يف انع
وختفيض لعمتيطي ا خالل لألةيديب لديت تان

ل ى سقيب وقيئي ا لألخطيء وسقيب كيشف اكيا

لدضر ولدعجيوزل ؛
 تفعيل دور سلطات الرقابية :جيب أن تعوفي لدسفطي لديمسي دفدى لعميلقبني لدبنكيني حىت فعمكنول ا لختيذ
لإلجيلءل لدعاحيحي لدكيفي عميلجر فضل لدبنك يف لالدعزلم بأحفد لعمريف ر لديقيبي .
 انضباط السوق  :فقافد بينضبيط لدسوق تولفي لعمرفواي لعميدي وغ ر لعميدي لدفدقيق ويف أوهني،وذدك ا خالل
زفير رسج لإلفايح ن لهليكل وكفيف سأس ايهلي،ونوني خميطيذي ولةرتلتيجيي اولجهعهي ،وةييةيهتي
لحمليةبي لعمعبر يف تقييم لألصول(شوقي بوسقب  ،ص  ،)113ولديت متك خمعف لعمشيسكني يف لدانين لدبنكي
ا لجيلء تقييمي صحيح ألنشط لدبنك ولعمتيطي لعمعضمن يف ذه لألنشط (ا رفت نفي أبو كميل ،ص
.)33
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 2.2.3معيار كفاية رأس مال البنوك اإلسالمية الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية:
يف رفسمرب  6113أصفدس لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ارييس كفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدم خفداي
ايدي  ،ولعمقرتحي لدايرس يف ذهل لعمرييس لنعمفد بشكل أةيةي نفى وثيئق جلن بيزل دإلشيل لعماييف (لعمفعقى
لدفدويل عمقيفي واريف ر سأس لعميل  ،6111ولدعرفدفل لعمفدخل نفى لتفيقي بيزل 1دسن  ،) 1222وقفد أرخل لعمرييس
لدعرفدفال ولدعغي رل لدالزا دعغطي اولصفي وخايئص لعمنعجي ولدخفداي لعمعفق اع لدشيفر لديت تقفداهي
اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ، )6113،ووضع لجف لدخفداي لعميدي
لإلةالاي اريردعين حلسيب كفيف سأس لعميل يف لعمؤةسي لإلةالاي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص ص -29
 ، )23كمي ففي :
 معادلة قياسية :فعم حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل نفى أةيةهي كمي ففي:

سأس لعميل لعمؤذل ] /لمجييل لعموجورل لعميجح حسب أوزلن خميطيذي (خميطي لالئعمين+خميطي لدسوق)  +خميطي
لدعشغيل[  ]-لعموجورل لعميجح حسب أوزلن خميطيذي لعممود ا حسيبي لالةعثميس(خميطي لالئعمين+خميطي

لدسوق)[
 وبيدنسب عمريرد تقفدفي ةفط لديقيبي فهي خيص بيدبنوك لإلةالاي لديت تنشط يف رول تفيض ةفطيهتي لديقيبي
لجبيسف ضمين ومحيف أصحيب لدورلئع اهمي كين نونهي(سقي بوحيضي ،ص .)31
 لنعمفد لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ضولبط لتفيقي جلن بيزل  6خباوص لمجييل لألصول لدخطي ولديت تعكونا خميطي لالئعمين ولدسوق ولدعشغيل ،حيث مت قييس خميطي لالئعمين بيةعتفدلم لدطيفق لعمرييسف  ،وخميطي لدعشغيل
بيةعتفدلم طيفق لعمؤشي لألةيةي ولنعمير خمعف طيق لدقييس لدولسر يف ترفدفل خميطي لدسوق حلسيب خميطي
لدسوق ،وميك لةعتفدلم تانيفي وكيال لدعاني لالئعميين(جرفي حس لدبشي لرم، 6113،ص . )22
 بيدنسب دفايغ لديت جيء هبي لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي فقط حيف نفى نف لدعاني ولألوزلن لعموجوريف لدنست لألصفي ا لتفيقي بيزل  ،6فقط مت ترفدففهي دععميشى اع طبير نشيط لدبنوك لإلةالاي (سقي
بوحيضي ،ص .)31
 لحلفد لألرىن لعمطفوب دكفيف سأس لعميل عمؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي % 3إلمجييل سأس لعميل(لجفلدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص .)1
 3.2.3المبادئ اإلرشادية إلدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات
التأمين اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية :
أصفدس لجملف ذه لعمبيرئ يف رفسمرب  ،6112وذو حيعوى نفى ةبر ابيرئ لسشيرف دفمعطفبي لالحرتلزف يف
لجيل ضولبط لرلس لعمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي  ،وتنقسم ذه لعمبيرئ ل ى أسبر أقسيم
ذي(شوقي بوسقب  ،ص ص :)121،121
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 لدطيفق لدريا دضولبط لرلس اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي ؛
 حقوق أصحيب حسيبي لالةعثميس ؛
 لالدعزلم بأحكيم لدشيفر وابيرئهي ؛
 شفيفي لنفدلر لدعقيسفي لعميدي لعمعرفق حبسيبي لالةعثميس.
 يف رفسمرب  ، 6119أصفدس لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ارييس لالفايحي دعرزفز لدشفيفي ولنضبيط لدسوقدفمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل اؤةسي لدعأاني لإلةالاي /لدعكيفل  ،وفهفد
ذهل لعمرييس دوضع ابيرئ ولسشيرل أةيةي ديعم تطبيقهي ا اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف
لالفايحي لديت فقفداوهني(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ارييس لالفايحي دعرزفز لدشفيفي ولنضبيط لدسوق
دفمؤةسي ).
 .4موقع البنوك اإلسالمية من مقررات بازل3
 1.4مقررات بازل  :3تعكون لتفيقي بيزل ( )3ا مخس حميوس أةيةي ،ولعمعمثف فيمي ففي :
المحور األول  :فنص ذهل لحملوس نفى حتسني نوني وبني وشفيفي قينفد سأس لعميل لدبنوك  ،وجترل افهوم سأس لعميل
لألةيةي اقعايل نفى سأس لعميل لعمكععب به ولألسبيح غ ر لعموزن ا جه أخيى اضيفي لديهي أرول سأس لعميل غ ر
لعمشيوط برولئفد وغ ر لعمقيفد بعيسفخ لةعحقيق أي لألرول لدقيرس نفى لةعيريب لدخسيئي فوس حفدوثهي.أاي سأس لعميل

لعمسينفد فقفد لقعاي بفدوس نفى أرول سأس لعميل لعمقيفد دخم ةنول نفى لألقل ولدقيبف دعحمل لدخسيئي قبل لدورلئع
أو قبل أي اطفوبي دفغ ر نفى لعمايس (زب ر نييش ،ص  ،)133ولجلفدول لدعييل فوضح اعطفبي سأس لعميل وسأس
ايل لدعحوط وفقي عمقيسل بيزل:3
الجدول رقم ( :)12اعطفبي سأس لعميل وسأس ايل لدعحوط حسب بيزل.3
حقوق المساهمين

رأس مال الشريحة 1

رأس المال اإلجمالي

الحد األدنى

%1.3

%2

%3

رأسمال التحوط

%6.3

الحد األدنى  +رأس مال التحوط

%9

حدود رأسمال التحوط للتقلبات الدورية

%6.3-1

(بعد الخصومات)

%3.3

%11.3

المصدر :زلففدي ايمي".)6119-6112(.اتفاقية بازل  3لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتها بإدارة المخاطر مخاطر
صيغ التمويل اإلسالمي"  ،أطيوح ركعوسل لدطوس لدثيدث يف لدرفوم لالقعايرف  ،جيار بسكي –لجلزلئي ،ص .193
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المحور الثاني  :قيات لدفجن بعقفدمي توصيي حول ضيوس زفير لدرتكيز نفى نمفي لرلس لعمتيطي رلخل لدبنوك خيص
تفك لعمعرفق خمتيطي لدطي لعمقيبل ولدنيجت ن نفدم لدعزلم أو نفدم قفدس لألطيل لألخيى لعمقرتض يف لدرقور لدعموففي
نفى لدوفيء بيدعزلايهتم خيص يف حيد نقور لعمشعقي لعميدي ،وبيدعييل سكز لدفجن نفى ضيوس لنعمير لدبنوك نفى
بييني حفدفث أثنيء نمفي تقفدفي لعمتيطي ،بيإلضيف ل ى حتفيز لدبنوك نفى لنعمير أةفوب لدعقييم لدفدلخفي دفمتيطي
وجتنب لالنعمير نفى تانيفي وكيال لدعاني لدخيسجي (بوةن حممفد سضي ،6113،ص.)111
المحور الثالث  :لرخيل جلن بيزل نسب جفدففد ذي نسب لديفع لعمييل ،وهتفد دوضع حفد أقاى دعزلففد نسب لدفدفون يف
لدنظيم لعماييف  .وذي تقفدم ضميني لضيفي يف وجه منيذج لعمتيطي واريف ر لدخطأ وترمل كمرييس لضييف اوثوق .

المحور الرابع  :فهفد

ذهل لحملوس ل ى لحلفد ا لتبيع لدبنوك ةييةي

لقيلض أكثي ممي جيب ،فعزففد لدعموفل لعمفيط

دألنشط لالقعايرف يف ايحف لدنمو ولالزرذيس ،ومتعنع أفيم لديكور لالقعايري ن لإلقيلض فعرمق لديكور لالقعايري
وتطيل افدل (زب ر نييش،ص ص .)132،133
المحور الخامس :فهعم ذهل لحملوس خمسأد لدسيود  ،حيث لقرتحت جلن بيزل نسبعني دفسيود ،لألو ى نفى لعمفدى
لدقا ر وتري بنسب تغطي لدسيود (، )LCRأاي لدنسب لدثيني فهي يف لعمفدى لعمعوةط ولدطوفل (()NSER
بيفش نبفد لدقيرس ،6113ص .)113
 2.4المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية(عدا مؤسسات التأمين
اإلسالمي وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي):
 1.2.4رأس المال  :تضم لعمرييس اكوني نفدففد ديأس لعميل ،ومت اسبقي تيك لالنرتل
دعقفدفي لدسفطي

بعفك لعمكوني واريجلعهي

لإلشيلفي  ،بيةعثنيء سأس لعميل لألةيةي ،بيإلضيف ل ى لن لعمرييس فقفدم لسشيرل

تعرفق بعطبيق

لدخايئ ص لجلفدففد لديت قفداعهي جلن بيزل دفيقيب لعمايفي يف وثيئق لتفيقي بيزل  ،3اع لرخيل لدعرفدفال لدضيوسف
دفمؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،والةيمي لهلولاش لإلضيفي لعمقيس دفحفيظ نفى سأس لعميل ،ولهلولاش لإلضيفي
لعمقيس عمولجه لدعقفبي لدفدوسف  ،ونسب لديلفر لعميدي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،6113،ص .)9
وفعكون سأس لعميل لإلمجييل وفقي دفمرييس لعمرفدل ا سأس لعميل لألةيةي(حقوق لعمفكي يف سأس لعميل لألةيةي وسأس
لعميل لإلضييف) وسأس لعميل لدثينوي(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،6113،ص .)12
أ -رأس المال األساسي :فعكون سأس لعميل ألةيةي ا حقوق لعمفكي يف سأس لعميل لألةيةي وسأس لعميل لإلضييف .
 حقوق الملكية في رأس المال األساسي :فعم حسيبه كمي ففي :
حقوق الملكية في رأس المال األساسي= حقوق لعمفكي لدريرف  +حقوق لعمفكي لإلضيفي (لألرول لعميدي لعمعفق اع
لدشيفر وبرض لالحعييطي ) +لألسبيح لعمبقي  +لالحعييطي (لالحعييطي لعمافح ننهي وحسيب لدفدخل لدشيال خمي
يف ذدك لألسبيح أو لدخسيئي لعميحفي )( زلففدي ايمي ،ص .)633
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 رأس مال اإلضافي :فعكون ا لألرول لعميدي لعمعفق اع أحكيم لدشيفر وبرض لالحعييطي (لجف

لدخفداي

لعميدي لإلةالاي  ،ص  ، )11وفعكون سأس لعميل لإلضييف ا أرول دفدفهي قفدس نيدي نفى لةعيريب لدخسيئي
وفشمل سأس لعميل لإلضييف لدرنيصي لدعيدي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص :)11
رأس مال اإلضافي= لألرول لدايرس ن اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي +نالو لصفدلس لألرول لعمهكوس يف
سأس لعميل لإلضييف ولديت مل فعم تضمينهي يف حقوق لعمفكي  +لألرول أو سأس لعميل لعمسعويف دفشيوط ولدايرس ن
لدشيكي لدعيبر لعمفدلج يف لحفدى اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي دفمسعثميف ا لدغ ر ولديت تسعويف شيوط
سأس لعميل لدثينوي ولدغ ر اضمن يف سأس لعميل لألةيةي -لدعرفدفال ولدخاواي لديقيبي لديت تسيي نفى سأس لعميل
لإلضييف.
ب -رأس المال الثانوي= لألرول

لعمافدس ا قبل لعماي

ولديت تسعويف لدشيوط  +لعمتااي

لدريا

ولالحعييطي لحملعجز اسعقبال +لدرالول لديت مت رفرهي ننفد لصفدلس أرول سأس لعميل لدثينوي  +لألرول لعمؤذف
ديأس لعميل ولديت أصفدس ا قبل لدكيين لدعيبع دفماي لإلةالاي دطي ثيدث اسعثمي وفسعويف لدشيوط لدخيص

بيأس لعميل لدثينوي – لدخاواي لديقيبي لعمطبق نفى سأس لعميل لدثينوي ( زلففدي ايمي ،ص . )632
ودقفد مت وضع تيتيبي زاني ا أجل لالاعثيل عمعطفبي سأس لعميل ،كمي ذو اوضح يف لجلفدول لدعييل:
الجدول رقم( :)13لدفرت لدزاني دعطبيق اعطفبي سأس لعميل
المكون

الفترة الزمنية للتطبيق

 %1.3ا صييف حقوق لعمفكي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6113

%2لمجييل سأس لعميل لألةيةي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6113

% 3ا سأس لعميل لدنظياي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6111

المصدر :لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ايجع ةيبق ذكي  ،ص 63
 2.2.4الرافعة المالية :لنعمفد لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف لعمرييس لعمرفدل دكيفي سأس لعميل لدايرس يف رفسمرب
 6113نف لدنسب لدافدلس ن لتفيقي بيزل  ،3وقفد حفدر تيسفخ 1جينفي  6111تيسفخ بفدلف لدعطبيق  ،وفعم
حسيب لدنسب كمي ففي(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص :)11
نسب لديلفر لعميدي = سأس لعميل لألةيةي /لمجييل لدعريض دفمتيطي
 نفى أن تكون لدنسب أكرب ا أو فسيوي %3 3.2.4نسبة السيولة في البنوك اإلسالمية  :قيم لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف لفيفل  6113بإصفدلس لعمبيرئ
لإلسشيرف سقم( ، )12وتضمنت لإلسشيرل لعمعرفق بيعمريف ر لدكمي إلرلس خميطي لدسيود دفمؤةسي
خفداي لةالاي ،ومت وضع نسبعني دقييس لدسيود نسب تغطي لدسيود ونسب صييف لدعموفل لعمسعقي.
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أ -نسبة تغطية السيولة :لنعمفد لجملف نفى نف لدطيفق لحلسيب لدايرس يف لتفيقي بيزل  ، 3ونسب ذي :
نسب تغطي لدسيود = لمجييل سصيفد لعموجورل لدسيئف نيدي لجلور لعمعولفق اع أحكيم لدشيفر  /لمجييل صييف
لدعفدفقي لدنقفدف لدايرس نفى افدى لدثالثني فواي لدقيرا .
الجدول رقم ( :)14خمطط تطبيق نسب تغطي لدسيود
نسبة تغطية السيولة

2112

2112

2112

2112

2112

% 21

% 91

% 31

% 21

% 111

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى :لجف

لدخفداي

لعميدي لإلةالاي  ".)6113(.المبادئ

اإلرشادية رقم،"12ص 9

واي فالح ا خالل لجلفدول أنه نف لعمتطط لدهي مت وضره دعنفيه اقيسل بيزل 3
ب -نسبة صافي التمويل المستقر:فعم حسيهبي كمي ففي :

نسب صييف لدعموفل لعمسعقي = قيم لدعموفل لعمسعقي لعمعيح /قيم لدعموفل لعمسعقي لعمطفوب
 نفى أن تكون لدنسب أكرب ا أو فسيوي %111فعكون ابفغ لدعموفل لعمسعقي لعمعيح دفمؤةس لدخفداي لعميدي لإلةالاي ا :
 لمجييل سأس لعميل؛ لحلسيبي لالةعثميسف لعمطفق لدقيئم نفى لعمشيسك يف لألسبيح ذل آجيل لةعحقيق فرفي أو اعبقي دسن ولحفدأو أكثي؛
 لعمطفوبي (لدورلئع لجليسف ) أو لداكوك لعمافدس ذل آجيل لةعحقيق فرفي أو اعبقي دسن ولحفد أو أكثي؛ ذدك لجلزء (لعمسعقي) ا لدورلئع و/أو لحلسيبي لالةعثميسف لعمطفق لدقيئم نفى لعمشيسك يف لألسبيح ذل أجيللةعحقيق تقل ن ةن ولحفد .
ابفغ لدعموفل لعمسعقي لعمطفوب فعم قييةه ا خالل لةعتفدلم فيضيي لدسفطي لإلشيلفي حول لعمولصفي لجملمف
دطبير خميطي لدسيود عموجورل لعمؤةس  ،ولدعريضي لعمسجف خيسج لعميكز لعمييل(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي
.)6113
 .2دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية
 1.2نبذة موجزة عن مجموعة البركة المصرفية  :تأة

بنك لدربك لإلةالاي كشيك اسيمه اقفف يف ممفك

لدبحيف بعيسفخ  ، 1231ترعرب لجمون لدربك لعمايفي ا أذم لدبنوك لإلةالاي وده نفد فيوع يف كل ا
لجلزلئي؛بيكسعين؛ ااي؛لألسرن؛  ،وفقوم بيدرفدففد ا لألنشط لعمايفي كقبول حسيبي حتت لدطفب وحسيبي
لدعوف ر ولالةعثميس وتقفدمي أنميل لدعموفل بيعميلحب وغ رذي ا لألنشط (لجمون لدربك لعمايفي ).
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 2.2كفاية رأس المال في مجموعة البركة المصرفية:
 1.2.2تطور نسبة كفاية رأس المال في مجموعة البركة المصرفية:
الجدول رقم ( :)12تطوس نسب كفيف سأس لعميل يف لجمون لدربك لعمايفي
نسبة كفاية رأس المال

2112

2113

2114

2112

2112 2112

13.19

12.12

12.11

11.33

19.69 13.12

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير
.6119،6112،6113،6111،6116

نفى

لدعقيسفي

لدسنوف

دفمجمون

لدربك

لعمايفي

دسن

فظهي ا لجلفدول أنال أن ارفدل كفيف سأس لعميل يف لجملمون نفى لدرموم أكرب ا لحلفد لألرىن لدولسر يف لتفيقي
بيزل  6خالل لدسنول ا  6116ل ى  6111بينعبيس أن لجملمون تطبق ارييس كفيف سأس لعميل لدايرس ن
لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي لدهي فعكي اع لتفيقي بيزل  ،6خالل لدفرت ا  6113ل ى  6119ارفدل
كفيف سأس لعميل أكرب ا لحلفد لألرىن لدولسر يف لتفيقي بيزل .3وفالح أن اع ارفدال كفيف سأس لعميل دسنول
 6113ل ى  6119انتفض لذل اي قينت بيدسنول ا  6116ل ى  6111وذدك سلجع ل ى حتسني نوني
وجور ننيصي سأس لعميل وفق اقيسل بيزل .3
الجدول رقم ( :)12نسب كفيف سأس لعميل(االئم سأمسيل) لدشيكي لدعيبر دفمجمون
الشركات التابعة

2112

بنك البركة الجزائر

%66.23

بنك البركة اإلسالمي

%11.32

بنك البركة تونس

%61.91

بنك البركة مصر

%13.33

بنك البركة لبنان

%11.39

البنك اإلسالمي األردني

%69.32

بنك البركة التركي للمشاركات

%11.36

بنك البركة المحدود

%63.21

بنك البركة السودان

%12.92

بنك البركة سورية

%19.93

المصدر :لدعقيفي لدسنوي جملمون لدربك لعمايفي  ،6119 ،ص .112

فوضح لجلفدول أنال نسب كفيف سأس لعميل(االئم سأمسيل) دفشيكي لدعيبر جملمون لدربك لعمايفي ،ومت لنفدلرذي
ا طي لجملمون وذدك بنيءل نفى اعطفبي ااي لدبحيف لعميكزي ولديت قفد ختعف ن لعمعطفبي لحملفي دففدول
لديت ترمل فيهي لدشيكي لدعيبر .
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 2.2.4طريقة حساب معدل كفاية رأس المال في المجموعة :فعم حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل يف لجمون
لدربك لعمايفي وفق لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي ولدهي مت لصفدلس ا قبل لجف
لدخفداي لعميدي لإلةالاي قي رفسمرب  ، 6113وذهل اي وسر يف لدعقيفي لدسنوي عماي لدبحيف لعميكزي دسن
 ،6111ونص لدعقيفي نفى بفدأ تطبيق لعمرييس لعمرفدل لبعفدءل ا فنيفي (6113ااي لدبحيف لعميكزي ،ص .)11
الجدول رقم ( :)12نسب لمجييل سأس لعميل و سأس لعميل لدفئ 1
نسبة إجمالي رأس المال

نسبة رأس المال الفئة1

2112

%13.12

%11.33

2112

%19.69

%12.61

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى لدعقيسفي لدسنوف دسنول 6119،6112
ا لجلفدول فعضح أن نسب لمجييل سأس لعميل جملمون لدربك لعمايفي دسن  6112بفغت % 13.12ذي أكرب
ا نسب ( %3.263لحلفد لألرىن دإلمجييل سأس لعميل % 1.263 +% 3لحعييطي لدعحوط) أاي ةن 6119
بفغت  %19.69وذي أكرب ا (% 2.63لحلفد لألرىن دإلمجييل سأس لعميل %1.63 +% 3لحعييطي
لدعحوط) لدولسر يف لتفيقي بيزل 3ولعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل لدايرس ن لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي .
أاي بيدنسب دنسب سأس لعميل دففئ (1لألةيةي) ذي أكرب ا لدنسب لديت جيء يف لتفيقي بيزل  3اضي
لحعييطي لدعحوط بيدنسب دسن  6119و.6112

لديهي

 3.2.2طريقة تقدير المخاطر :لنعمفد لجملمون أةفوب لعموحفد عمتيطي لالئعمين وأةفوب لعمؤشيل لألةيةي
دفمتيطي لدعشغيفي وأةفوب لدقييس لعموحفد عمتيطي لدسوق.
 4.2.2هيكل رأس المال في مجموعة البركة المصرفية :فعكون سأس لعميل يف لجمون لدربك لعمايفي ا

فئعني(شيحيعني) ،حيث تضم لدفئ  1سأس لعميل لألةيةي لعمعمثل يف لألةهم لدريرف وسأس لعميل لألةيةي لإلضييف،

أاي لدفئ  6متثل سأس لعميل لعمسينفد  ،وذهل اي فوضحه لجلفدول لدعييل:
الجدول رقم ( :)12ذيكل سأس لعميل جملمون لدربك لعماييف
الوحدة :أد روالس أايفكي
2112

2112

2017

حقوق الملكية العادية فئة1

1.399.113

1.932.223

1.931.336

رأس مال الفئة (1رأس المال األساسي اإلضافي)

13.161

61.633

111.123

مجموع رأس مال فئة1

1.321.163

1.921.231

6.121.131

مجموع رأس مال الفئة2

111.111

111.132

111.191

مجموع رأس المال

1.221.633

1.211.139

6.333.361

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى لدعقيفي لدسنوي جملمون لدربك لعمايفي دسن .6119،6112،6113

66

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص202-246 :

ISSN: 2602-7860

فالح ا لجلفدول أن سأس لعميل ني لستفيع ا ةن  6113ل ى ةن  6119حيث قفدس ب 311.633
أد روالس أايفكي ،وذهل سلجع دزفير يف سأس ايل لألةيةي لإلضييف حيث لستفع ب  169.193أد
أايفكي.

روالس

 .2الخالصة:
لن لدبنوك لإلةالاي اؤةسي بنكي ال تعريال بيدفيئفد أخهل ونطيء ،وختعف اايرس أاولده وأوجه نشيطهي ن
لدبنوك لدعقفيفدف  ،لن ذه لالخعالفي جترل ذنيك اشكل ننفد تطبيق اقيسل بيزل نظيل أن ذه لألخ ر وضرت
دعنيةب لدبنوك لدعقفيفدف  ،وبينعبيس أن تطبيق ذه لعمقيسل أصبح ضيوس تفيضهي لدسفطي لديقيبي يف كل رود ا
جه  ،وا جه ثيني ضيوس اسيفي لدعحوال لديت فريفهي لدريمل ،قيات ذيئ لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي
لإلةالاي ولجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي بإصفدلس اريف ر دغيض لدعكي
لالنعبيس لدطبير لدخيص دفبنوك لإلةالاي .

اع اقيسل

بيزل اع لألخه برني

.1.6نتائج الدراسة :ونفى ضوء اي مت نيضه ميك حاي أذم لدنعيئج لديت مت لدعوصل لديهي ا خالل ذه لدفدسلة
نفى لدنحو لدعييل:
 ختعف لدبنوك لإلةالاي ن لدبنوك لدعقفيفدف ا حيث اايرس لألاولل ا جه  ،وا جه ثيني ا حيثلةعتفدلاي ذه لألاولل؛
 لن لعمرييس لدايرس ن لجف لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي جيء دعكي اع اقيسل بيزل 1؛ قيم لجف لدخفداي دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي بإصفدلس لدرفدففد ا لعمريف ر ارييس كفيف سأس ايل لدبنوكلإلةالاي ( ،)6113لعمبيرئ لإلسشيرف إلرلس لعمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل
اؤةسي لدعأاني لإلةالاي وصنيرفق لالةعثميس لإلةالاي (رفسمرب  )6112حيعوى نفى ةبر ابيرئ لسشيرف
دفمعطفبي لالحرتلزف يف لجيل ضولبط لرلس لعمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي  ،ارييس لالفايحي دعرزفز
لدشفيفي ولنضبيط لدسوق دفمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل اؤةسي لدعأاني
لإلةالاي /لدعكيفل (رفسمرب)6119؛
 أصفدس لجف لدخفداي دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدماع اقيسل

بيزل  ، 3وقفد تضم لعمرييس لعمرفدل

خفداي ايدي لةالاي يف رفسمرب  6113دغيض لدعكي
اكوني سأس لعميل ،لهلولاش لإلضيفي  ،نسب لديلفر لعميدي ؛
 جيء لعمريف ر لدايرس ن لهليئي لدشيني دفعكي اع اقيسل بيزل اع لألخه برني لالنعبيس لدطبير لدخيصدفبنوك لإلةالاي ؛
 تطبق لجمون لدربك لعمايفي لعمرييس لعمرفدل لدايرس بعيسفخ  6113ن لجف لدخفدايلإلةالاي ؛
 ال تزلل لجمون لدربك ال تطبق نسب لدسيود لدايرس بنونيهي ونسب لديلفر لعميدي ؛)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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.2.6اقتراحات الدراسة  :لنطالقي ا لدنعيئج لعمعوصل لديه ميك تقفدمي لالقرتلحي لدعيدي :
لدفدلخفي

 تطوفي لألنظم لدفدلخفي جملمون لدربك لعمايفي دقييس لعمتيطي دعمك ا لنعمير أةفوب لدعانيدقييس لعمتيطي لالئعميني  ،لدسوق ولدعشغيفي ؛
 ضيوس تطبيق نسب لدسيود بنونيهي نسب تغطي لدسيود ونسب لدسيود لعمسعقي يف لجمون لدربك لعمايفيدعميشي اع اقيسل بيزل .3
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