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الملخص:

توحیـد االجـراءات الرقابیـة علـى البنــوك العاملـة فـي الصـناعة المصــرفیة االرادة الدولیــة للجنـة بـازل جسـدتلقـد 
أولـى 2و 1معیاري بازل شكل، حیث في مختلف الدول، الى جانب تشجیع المنافسة العادلة بین تلك البنوك

لتنظــیم الصــناعة المصــرفیة، غیــر ان االزمــة المالیــة االخیــرة اظهــرت العدیــد المحــاوالت لوضــع معــاییر موحــدة 
تـــم هـــذا قامـــت اللجنـــة بتحلیـــل تلـــك النقـــائص و تقـــدیم بعـــض التعـــدیالت ل، و 2مـــن النقـــائص فـــي معیـــار بـــازل 

راس مــال البنــوك، الــى جانــب و التــي هــدفت اساســا الــى تعزیــز مكونــات و حجــم3فــي معیــار بــازل تجســیدها 
خر فـي المـدى الطویـل، و رغـم آاالهتمام بمخاطر السیولة و ذلك بوضع معیار للسیولة في المدى القصیر و 

حداثـــة هاتـــه المعـــاییر فـــان ردود الفعـــل الدولیـــة انقســـمت بـــین مؤیـــد و متخـــوف مـــن اثـــار هاتـــه القواعـــد علـــى 
الصناعة المصرفیة على المستوى الدولي.

Résumé:

le Comité de Bâle a incorporé la volonté internationale pour unifier les procédures
de contrôle sur les banques opérant dans le secteur bancaire dans différents pays,
ainsi que d'encourager une concurrence loyale entre ces banques, où les normes de
Bâle 1 et 2 sont considérées comme les premières tentatives d'établir des normes
uniformes pour réglementer le secteur bancaire, mais la récente crise financière a
montré de nombreuses lacunes dans la norme Bâle 2, et pour cela, la Commission a
analysé ces lacunes et présenté quelques ajustements qui ont été incorporés dans la
norme de Bâle 3, cette norme vise principalement à renforcer les composantes et la
taille du capital des banques, et en accordant une attention aux risques de la
liquidité et d'établir une norme de liquidité à court terme et une autre à long terme,
et malgré que la mise en application de ces normes est récente, la réaction
internationale a été divisé entre partisan et craignant des effets de l’application de
cette norme sur l’industrie bancaire internationale.



ة:ـدمـقــم

ســـنوات الســـابقة واحـــدة مـــن اقـــوى و اكبـــر االزمـــات المالیـــة لقـــد شـــهد االقتصـــاد العـــالمي خـــالل االربـــع 
العالمیة التي عصفت بالصناعة المصـرفیة فـي العدیـد مـن الـدول سـواء المتقدمـة منهـا او التـي هـي فـي طریـق 

المشـرفة الهیئـاتحدوث هاته االزمـة هـو الضـعف الـذي طبـع نشـاط النمو، و من بین االسباب التي ادت الى 
على نشاط الصناعة المصرفیة سواءا كان ذلك الضعف متعمدا نتیجة الضغط من قبل القـوى السیاسـیة للـدول 
و كذلك الجهـات اصـحاب المصـالح، او غیـر متعمـدا نتیجـة نقـص فـي المـوارد المادیـة او البشـریة الالزمـة فـي 

المصـــرفیة قامـــت اساســـا علـــى مبـــدأ عملیـــة االشـــراف علـــى الصـــناعة المصـــرفیة، الن عملیـــة تنظـــیم الصـــناعة 
التجربة و الخطأ و محاولة استخالص الـدروس مـن االزمـات المالیـة التـي عصـفت بهـا خـالل العقـود السـابقة، 

المشــرفة علــى تنظــیم الصــناعة المصــرفیة ســواءا المحلیــة منهــا او الدولیــة حاولــت تحلیــل اســباب الهیئــاتفــان 
الهیئــاتو علــى راس هاتــه مــن اجــل العمــل علــى تصــحیحهاتحدیــد جوانــب الضــعف ن ثــم هاتــه االزمــة و مــ

ـــازل  ـــى تحـــدیث المعـــاییر المعتمـــدة فـــي تنظـــیم الصـــناعة المشـــرفة نجـــد لجنـــة ب ـــت دائمـــا العمـــل عل التـــي حاول
التـي عملـت اللجنـة علـى تحـدیثها 2المصرفیة كل مرة تتضح بعض النقائص حولها و هـو حـال معـاییر بـازل 

؛ و بالتالي فـان هـذا 3معاییر بازل ي تمخض عنهااالزمة المالیة االخیرة و التبناءا على نتائج تحلیل اسباب
، و هذا مـن خـالل محاولـة االجابـة علـى 3معاییر بازل بهاالبحث یحاول التطرق الى التحدیثات التي جاءت 

ــاییر تنظــیم مــا هــي االشــكالیة التالیــة:  ــى مع ــرة عل ــة االخی ــي فرضــتها االزمــة المالی الصــناعة التعــدیالت الت
؟المصرفیة

بــالتطرق الــى منــهاالولقســمال: یهــتم أقســام3علــى هاتــه االشــكالیة قمنــا بتقســیم البحــث الــىلإلجابــةو 
بـــالتطرق الـــى اســباب االزمـــة المالیـــة االخیــرة و كـــذلك جوانـــب فیهــتم ثـــانيالقســـمال، أمــا 2معــاییر لجنـــة بـــازل

الثالـث فســنحاول مـن خاللــه التعـرض الــى قســمالالضـعف التـي طبعــت عملیـة تنظــیم الصـناعة المصــرفیة؛ امـا 
.3التي جاءت بها معاییر بازل عدیالتالتاهم

I. 2معاییر لجنة بازل:
I.1.:تنظیم الصناعة المصرفیة و ظهور لجنة بازل

بصفة عامة یمكن ارجاع ظهور عملیة تنظیم الصناعة المصـرفیة الـى االزمـات المالیـة و المصـرفیة التـي 
شــهدتها الصــناعة المصــرفیة فــي العدیــد مــن دول العــالم و التــي یمكــن ردهــا الــى طبیعــة توزیــع الحصــص 



تصـــادیین فـــي الســـوقیة، العوامـــل الخارجیـــة و كـــذلك مشـــكلة عـــدم تنـــاظر المعلومـــات بـــین المتعـــاملین االق
، و بالتالي فانه من بین االسباب التي دفعت الدول الى العمـل علـى تنظـیم الصـناعة 1الصناعة المصرفیة

المصرفیة هو الضعف الذي یطبع نشاط بعض البنوك العاملة في تلك الصناعات الى جانب عـدم تنـاظر 
عـــن ســـبل تنظـــیم هاتـــه ممـــا ادى ذلـــك الـــى ضـــرورة البحـــثالمعلومـــات بـــین المـــودعین و مســـیري البنـــك.

حیـث تسـعى عملیـة تنظـیم الصـناعة المصـرفیة إلـى تحقیـق الصناعة من اجل تحقیق جملة من األهداف؛ 
تتمثل في: حمایة المستهلكین، العمل على تخفیض االنحالل الخلقي الذي یمكن ان 2ثالثة اهداف رئیسیة

المة الصـناعة المصـرفیة و تخفـیض یطبع عالقات الوكالـة بـین البنـك و عمالئـه و كـذلك الحفـاظ علـى سـ
المخـــاطر التنظیمیـــة. و یرجـــع الســـبب لضـــرورة حمایـــة المســـتهلكین الـــى عـــدم قـــدرتهم علـــى التوقـــع بمـــدى 
المخــاطرة التــي تتعــرض لهــا المؤسســات المالیــة التــي تتعامــل معهــا، و علــى هــذا  األســاس یمكــن ان نمیــز 

ة لتسدید كل او جزء مـن الخسـائر الناتجـة عـن بین ثالث فئات من التنظیم: أوال خطط التعویض المصمم
ــا التنظــیم فــي شــكل متطلبــات كفایــة رأس المــال وغیرهــا مــن القواعــد التــي  افــالس المؤسســات المالیــة، ثانی
تهــدف إلــى الحــد مــن اإلعســار المصــرفي، و اخیــرا توجیــه قواعــد نشــاط االعمــال او االســواق بشــكل یســمح 

ة مـــن العمــل بشـــكل عــادل؛ و نظـــرا الــى انتشـــار ظــاهرة العولمـــة لكــل متعامــل داخـــل هاتــه االســـواق المالیــ
المالیة و ما جاءت به من انتشار للعملیات الخارجیة للبنوك الى جانب ظهور مجموعة من البنوك العابرة 
للحـــدود جعـــل عملیـــة تنظـــیم الصـــناعة المصـــرفیة فـــي حاجـــة الـــى بعـــض القـــوى الدولیـــة ترشـــدها فـــي اداء 

: 3التالیةانشطتها و هذا لألسباب 
 ان انتشار البنوك العابرة للحدود یمكن ان یؤدي زیادة المنافسة بین البنوك المحلیة و االجنبیة، و هـو

ما یمكن ان یؤدي الى نوع من المنافسة الغیر عادلة و التي یمكن ان تنشأ من خالل االختالف في القوانین 
ددة لراس المال االدنى و الذي یمكن ان یـوفر نـوع المنظمة للصناعة المصرفیة بین الدول مثل القوانین المح

مـن المیــزة التنافســیة الناتجــة عــن انخفــاض تكــالیف البنـوك التــي تعمــل فــي الــدول ذات راس المــال االدنــى، و 
هو ما حدث مع البنوك الیابانیة التي اكتسحت اسواق العدید من الدول المتقدمة؛

 ة للحــدود و الناتجــة عــن حــدوث ازمــات فــي بعــض الــدول المخــاطر التــي یمكــن ان تنقلهــا البنــوك العــابر
التي تملك بها فروع لها، مما یمكن ان یؤثر على فروعها في الدول االخرى و كذلك البنـوك االخـرى العاملـة 

معها؛
المنظمــة للصــناعة المصــرفیة فــي دولــة مــا و ذلــك مــن تالخبــرة التــي یمكــن ان تحصــل علیهــا الهیئــا

الدول االخرى؛خالل االستفادة من دروس



 تسهیل نشاط البنوك العابرة للحدود، من خالل العمل على تجـانس االجـراءات التنظیمیـة فـي مجموعـة
الدول التي تعمل بها، و بالتالي تخفیض تكالیفها.

و نظــــرا لالنتشــــار الواســــع لهاتــــه البنــــوك العــــابرة للحــــدود و كــــذلك اتســــاع نشــــاطاتها خــــالل فتــــرة الســــبعینات و 
، اعلـــن 1974ســـنة Herstatt bankمـــن القـــرن الماضـــي، و علـــى اثـــر افـــالس البنـــك االلمـــاني الثمانینـــات 

تحت اشـراف بنـك التسـویات الدولیـة عـن )G-10محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول الصناعیة العشر (
و التـي یقـع مكتـب(Basel Committee on Bank Supervision)انشـاء لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفیة 

االمانة العامة لها في بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل السویسـریة. و هـي لجنـة استشـاریة فنیـة تضـم البنـوك 
: بلجیكـــا، كنــدا، فرنســـا، ألمانیـــا االتحادیــة، إیطالیـــا، الیابــان، لوكســـمبورج، هولنـــدا، 4دولـــة هــي13المركزیــة ل 

. لمتحدة األمریكیةاسبانیا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة و الوالیات ا

I.2. لقد تم الموافقة على قـرار لجنـة بـازل المتمثـل فـي اقتـراح معیـار موحـد لكفایـة :1معیار بازل
و الذي اطلق علیه بمعیار كوك، و الذي استهدف 1988راس المال و هذا من قبل اعضائها في جویلیة 

ءة في البدایة نشاط البنوك العالمیة العابرة للحدود، لیتحول فیما بعد الى معیـار یـتم علـى اساسـه تقیـیم مـال
البنــوك ســواءا المحلیــة منهــا او االجنبیــة، و یعتمــد هــذا المقیــاس فــي تحدیــد الحــد االدنــى لــراس المــال علــى 

، و اقتصــر ℅8المخــاطر تكــون اكبــر مــن او تســاوي بــأوزاننســبة بــین راس المــال و االصــول المرجحــة 
بار االنـواع االخـرى مـن المعیار على احتساب المخاطر االئتمانیة و مخاطر الدول دون االخذ بعین االعت

المخـــاطر، و لقـــد تـــم تقســـیم الـــدول حســـب المخـــاطر التـــي تتعـــرض الیهـــا الـــى قســـمین: دول ذات مخـــاطر 
و المملكة العربیة السعودیة، و دول ذات مخاطر مرتفعة و تضم بقیة OCDEمنخفضة و تشمل دول ال 

، ℅0احــد االوزان التالیــة: دول العــالم؛ أمــا مخــاطر االصــول فقــد اختلفــت مــن اصــل آلخــر و ذلــك حســب 
. و یتكـــون راس المـــال حســـب مقـــررات لجنـــة بـــازل مـــن شـــریحتین همـــا: ℅100و ℅50، ℅20، ℅10

راس المــال األساســي ( و یضــم راس المــال المــدفوع، االحتیاطــات المعلنــة و االربــاح المحتجــزة) و كــذلك 
ـــر معلنـــة، احتیاطـــات اعـــاد ـــیم االصـــول، احتیاطـــات راس المـــال المســـاند ( و یضـــم االحتیاطـــات الغی ة تقی

مواجهــة دیــون متعثــرة + اإلقــراض متوســط األجــل مــن المســاهمین + األوراق المالیــة (األســهم و الســندات 
التي تتحول إلى اسهم بعد فترة )).

مثلـــت اهمهـــا فـــي اضـــافة بعـــض التغییـــرات ت1شـــهد معیـــار بـــازل 1998و 1995و فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــین 
شریحة ثالثة لراس المال تضم القروض المساندة ألجل سنتین مع اخضاع هاته الشـریحة الثالثـة الـى مجموعـة 
مــن الشــروط، أمــا التعــدیل الثــاني فیتمثــل فــي ادخــال المخــاطر الســوقیة فــي الحســبان عنــد احتســاب االصــول 



زان المخــــاطر الــــى مقیــــاس مخــــاطر الســــوق المرجحــــة بالمخــــاطر، مــــن خــــالل اضــــافة االصــــول المرجحــــة بــــأو 
، و بالتالي یصبح معیار كفایة راس المال على النحو التالي:12.5مضروب في 

%8 ≤ الثالثة الشریحة الثانیة الشریحة األولى الشریحة المال رأس .اجمالي السوق× مخاطر مقیاس المخاطر بأوزان المرجحة األصول
= المال رأس كفایة معیار

I.3.خاصـة مـا تعلـق منهـا بعـدم العدالـة 1نظـرا لالنتقـادات الموجهـة الـى معیـار بـازل :2ر بازل معیا ،
فـــي تحدیـــد المخـــاطر بـــین الـــدول و ذلـــك مـــن خـــالل تقســـیمها الـــى مجمـــوعتین، و كـــذلك ربـــط مخـــاطر البنـــوك 

مثــل بمخــاطر الــدول التــي تعمــل بهــا الــى جانــب عــدم تطرقــه الــى كــل المخــاطر التــي یمكــن ان تواجــه البنــوك
بتقــدیم العدیــد مــن التوصــیات، لیــتم 1999/2004المخــاطر التشــغیلیة؛ و لهــذا قامــت لجنــة بــازل خــالل الفتــرة 

و التـي 52، و التـي اطلـق علیهـا مقـررات بـازل 2004بعدها اصدار الوثیقـة فـي صـورتها النهائیـة فـي جویلیـة 
، لیتم بدء العمل بها مع بدایة 2006حتى نهایة عام هاتوفیق اوضاعلة ر قدمت للبنوك و المؤسسات المالیة فت

مــن 2. و مــن اجــل معالجــة اكثــر دقــة للمخــاطر و بصــفة اكثــر تنظیمــا فقــد تــم اعــداد معیــار بــازل 2007عــام 
خالل االعتماد على ثالثة اعمدة (دعائم) رئیسیة هي: تحسین اطار حساب مـالءة راس المـال، تطـویر عملیـة 

یوضــح الركـائز الثالثــة لمعیـار بــازل 1السـوق؛ و الشــكل رقـم انضــباطالشــرافیة و تقویـة المراجعـة الرقابیـة او ا
2:

I.3.1.المتطلبات الدنیا لـراس المـال: حیـث یـتم احتسـاب المسـتوى االدنـى لـراس المـال مـن :الدعامة االولى
:6خالل المعادلة التالیة

%8 ≤ الشامل بمفهومه المال راس
التشغیل مخاطر السوق مخاطر × . المخاطر بأوزان مرجحة االصول

= المال راس كفایة معدل

و بالتــالي فــان عملیــة تحدیــد الحــد االدنــى لــراس المــال تعتمــد علــى قیــاس كــل مــن مخــاطر االئتمــان و مخــاطر 
السوق الـى جانـب النـوع الثالـث مـن المخـاطر و هـي المخـاطر التشـغیلیة و التـي عرفتهـا لجنـة بـازل علـى انهـا 

ئر التي تنجم عن عدم كفایة او اخفاق العملیات الداخلیة او االشخاص او االنظمة او مخاطر التعرض للخسا
، كما انه مـن بـین التعـدیالت الجدیـدة للجنـة بـازل توفیرهـا اسـلوبا جدیـدا لقیـاس 7التي تنجم عن أحداث خارجیة

یعتمـد علـى تقـاریر المخاطر االئتمانیة و ذلك الى جانب االسلوب النمطي الذي كان معتمـدا مـن قبـل و الـذي 
وكــاالت التصــنیف، و یتمثــل االســلوب الجدیــد فــي اســلوب التقیــیم الــداخلي و الــذي یمكــن اســتخدامه مــن قبــل 

البنوك الكبیرة التي تمتلك انظمة داخلیة لتقییم المخاطر مع االلتزام بأسالیب دقیقة و معاییر لالفصاح.



I.3.2.هاتـه الدعامــة الثانیــة بإضــافةلقــد قامـت لجنــة بـازل :الدعامـة الثانیــة: اجـراءات الرقابــة االحترازیـة
من اجل تدعیم سابقتها، حیث انه الى جانـب ضـمان تـوفر البنـوك علـى االمـوال الخاصـة التـي تكفیهـا لتغطیـة 
جملة المخاطر التي تواجهها فانه یتوجب علیها استخدام افضل تقنیات الرقابة و ادارة المخاطر، و لهذا قامت 

:8اربع مبادئ اساسیة للرقابة االحترازیة هيبإصداراللجنة 
 یجب ان تتوفر البنـوك علـى االجـراءات التـي تسـمح لهـا بـالتقییم الشـامل لـرؤوس اموالهـا مقارنـة بحجـم

المخــاطر التـــي تواجههـــا، و كـــذلك توفرهـــا علـــى اســـتراتیجیة تســـمح لهـــا بالحفـــاظ علـــى مســـتویات رؤوس 
اموالها؛

قیام بمراجعة االستراتیجیات و االجراءات المتبعة من قبل البنوك عند یتوجب على السلطات الرقابیة ال
ــالتقییم الــداخلي لحجــم راس المــال الــالزم لمواجهــة مخاطرهــا، الــى جانــب تأكــدها مــن احتــرام تلــك  القیــام ب

الالزمـة بـاإلجراءاتالبنوك للمعاییر التنظیمیة حول راس المال المعمول بهـا، و كـذلك یجـب علیهـا القیـام 
حالة وجود بعض الخروقات من قبل تلك البنوك؛في
 یجـــب علـــى الســـلطات الرقابیـــة التأكـــد مـــن تـــوفر البنـــوك علـــى راس مـــال اعلـــى مـــن المســـتوى االدنـــى

المطلوب، و من ثم امتالك القدرة على الزام تلك البنوك بامتالك رؤوس اموال اعلى من المسـتوى االدنـى 
المطلوب منهم؛

وسائل االنذار المبكر الكتشاف المصاعب التي یمكن ان تواجهها البنوك في الوقت التدخل الرقابي من خالل 
المناسب و اتخاذ االجراءات التصحیحیة في مرحلة مبكرة لمنع تدهور راس مال البنك.

I.3.3.:تقترح لجنة بازل من خالل هاته الدعامة مزیدا من االفصاح عن الدعامة الثالثة: انضباط السوق
نوعیة مخاطره و حجمها، و سیاساته المحاسبیة المتبعة لتقییم اصوله و التزاماته و تكوین هیكل راس المال و 

المخصصات، و كذلك استراتیجیاته في التعامـل مـع المخـاطر و نظـام البنـك الـداخلي لتقـدیر حجـم راس المـال 
الالزم.

مـن قبـل 9مجموعـة مـن المالحظـات، اال انه تم تسجیل 2عیار بازل ها معلى الرغم من التعدیالت التي جاء ب
التـالي، و مـن ابـرز قسـمبعض الخبراء و التي حدت من فعالیة هـذا المعیـار، مثـل مـا سـیتم التعـرض لـه فـي ال

هاته المالحظات هو كـون مـنهج التقیـیم الـداخلي معقـد للغایـة و یتطلـب وقتـا و كلفـة اكبـر، ممـا سـیدفع معظـم 
سـیة مــن خـالل االعتمــاد علــى وكـاالت التصــنیف، و هـو مــا یمكــن ان البنـوك الــى االعتمـاد علــى الطریقــة القیا

یحد من مصداقیة التصنیفات المقدمة، الى جانب خلق مشاكل امام البنوك الغیر مصنفة، و بالتالي فـان ذلـك 



الهیئــات، خاصــة فــي ظــل ضــعف قــدرة 2ســوف یحفــز عــدد هائــل مــن البنــوك علــى عــدم التقیــد بمعیــار بــازل 
بة على نشاط الصناعة المصرفیة. الرقابیة في الرقا

.2: الدعائم الثالث التفاقیة بازل 1الشكل رقم 

و الدول النامیة، ورقة من سلسلة البحوث و 2المصدر: مجلس محافظي البنوك المركزیة و مؤسسات النقد العربیة، المالمح االساسیة التفاقیة بازل 
.2004ظبي، الدراسات المتخصصة، صندوق النقد العربي، أبو 

اجستیر غیر نقال عن: موسى امبارك احالم، آلیة رقابة البنك المركزي على اعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة(دراسة حالة بنك الجزائر)، مذكرة م
.89. ص 2005منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

II. 2007اسباب االزمة المالیة لسنة.
II.1.مراحل االزمة

المالیــة االخیـرة تتــابع مجموعـة مــن االحــداث التـي ادت فــي النهایـة الــى انفجـار االزمــة عــام لقـد شــهدت االزمـة 
، و فیما یلي سنحاول التطرق الى اهم المحطات التي مرت علیها االزمة المالیة االخیرة:2007

II.1.1.لعل اولى هاته االسباب هو التوسع الكبیر في سوق االقراض :نمو سوق القروض عالیة المخاطر
)  و التــــي ارتبطــــت اساســــا subprimesاو عالیــــة المخــــاطر ( ة مــــا تعلــــق منهــــا بــــالقروض الخطیــــرةخاصــــ



بالقروض العقاریة و هذا على اثر السیاسـة التـي اتبعتهـا الوالیـات المتحـدة االمریكیـة خـالل العقـود االخیـرة فـي 
مــن خــالل تخفــیض مجــال االســكان و التــي كانــت تهــدف الــى تشــجیع المــواطنین علــى شــراء الســكنات و هــذا

الضرائب و تشجیع االسـر علـى التوسـع فـي االقتـراض الـى جانـب حـث المؤسسـات المالیـة علـى تـوفیر أشـكال 
عدیــدة لوســائل التمویــل الضــروریة التــي تســاعد االســر علــى شــراء العقــارات، و بالتــالي دفــع ذلــك المؤسســات 

لفــات طـــالبي القـــروض، و الـــى جانـــب المالیــة الـــى تســـهیل عملیـــة مـــنح القــروض و عـــدم التعمـــق فـــي دراســـة م
القروض العقاریة فان القروض عالیة المخاطر یمكن ان تشمل البطاقات االئتمانیة و كذلك تأجیر السیارات و 

، 2006ملیـار دوالر سـنة 640الى 2002ملیار دوالر سنة 200غیرها، حیث تطورت القروض الرهنیة من 
لعقاریة الممنوحة؛ من مجموع القروض ا℅23و هو ما شكل نسبة 

و ممــا یمكــن االشــارة لــه ان اســعار الفائــدة المطبقــة علــى هــذا النــوع مــن القــروض تعتبــر اســعار متغیــرة تــرتبط 
قیمتهــا اساســا بســعر الفائــدة المعــروض مــن قبــل البنــك المركــزي مضــافا الیــه عــالوة مخــاطرة یــتم االتفــاق علیهــا 

كـن ان تتـأثر بتغیـر القیمـة الجاریـة للعقـارات، كمـا ان السـنوات مسبقا بین طرفي العقد كما ان اسعار الفائدة یم
الثالث االولى من القرض تكون اسعار الفائدة فیها ثابتة ثم تتغیر بعد ذلك؛ 

كون اسعار الفائدة المطبقة على القروض عالیة المخاطر كانت اكبر من اسعار الفائدة المطبقة على لو نظرا
العدیــد مــن المؤسســات المالیــة علــى التوســع فــي هــذا النــوع مــن القــروض المنتجــات االخــرى، فــان ذلــك حفــز

خاصــة فــي ظــل تــوفر بعــض الضــمانات التــي قــدمتها الدولــة حــول القــروض العقاریــة المقدمــة الــى الفئــات ذات 
الدخول الضعیفة، الى جانب التوسع في عملیـات توریـق الـدیون خاصـة فـي ظـل تزایـد طلـب المسـتثمرین علـى 

لیـة المرتبطـة بالــدیون عالیـة المخــاطر نتیجـة ارتفـاع العوائــد التـي توفرهــا و التـي تـتم عــادة مـن قبــل االوراق الما
مؤسسـات مالیــة متخصصــة وظیفتهــا شـراء الــدیون و اصــدار اوراق مالیــة فــي مقابلهـا و یطلــق علــى هــذا النــوع 

ســات المالیــة ، ممــا وفــر ســیولة اضــافیة للمؤسSPV)Special Purpose Vehicle(10مــن المؤسســات ب 
قامت بتوظیفها في تمویـل القـروض عالیـة المخـاطر و التـي تقـوم بتحویـل مخاطرهـا الـى الجهـات التـي تشـتري 

ة المرتبطة بها.یاالوراق المال

II.1.2.نظرا للقوة التي یتمتع بها النظام المـالي فـي :11االفراط في السیولة و تشكل فقاعة اسعار العقارات
الوالیات المتحدة االمریكیة خاصة في ظل ارتفاع اسعار الفائدة المرتبطة بالقروض العالیة المخـاطر فـان ذلـك 
ســـاهم فـــي جلـــب العدیـــد مـــن رؤوس االمـــوال االجنبیـــة الباحثـــة عـــن احســـن التوظیفـــات ( علـــى غـــرار فـــوائض 

احتیاطات النقد االجنبي الخاصـة بهـا)، ممـا سـاهم فـي زیـادة الطلـب علـى االوراق الصنادیق السیادیة للدول و 
المالیـة داخــل السـوق االمریكیــة و بالتــالي حفـز ذلــك المؤسسـات المالیــة علــى التوسـع فــي عملیـات التوریــق مــن 



مریكیـة اجل الحصول على مزید من السیولة، و هو ما وفـر حجـم كبیـر مـن السـیولة داخـل االسـواق المالیـة اال
:12تم استخدامها في منح مجموعة جدیدة من القروض عالیة المخاطر مما ترتب عنه نتیجتین رئیسیتین هما

 زیــادة المنافســة داخــل اســواق القــروض العقاریــة عالیــة المخــاطر ممــا ادى الــى تراجــع الهــوامش التــي
تحصل علیها المؤسسات المقرضة؛

منح القروض دون مراعاة نوعیة تلك القروض الممنوحة.التوسع في

و نتیجة لزیادة الطلب على العقارات في الوالیات المتحدة االمریكیة فلقـد شـهدت اسـعارها ارتفاعـا شـدیدا نتیجـة 
.2005المضاربة حیث استمرت االسعار في االرتفاع الى غایة نهایة سنة 

II.1.3. لقــد ادت ظهــور شــكوك حــول امكانیــة عــدم تحصــیل القــروض:انفجــار فقاعــة اســعار العقــارات و
بعــد ان كانــت فــي حــدود 2006فــي ℅5.25عملیــة رفــع اســعار الفائــدة مــن قبــل البنــك المركــزي الفــدرالي الــى 

الــى زیــادة تكــالیف القــروض الممنوحــة لتمویــل عملیــة شــراء العقــارات و هــو مــا 2004حتــى نهایــة جــوان ℅1
ائالت ذات الدخل الضعیف و بالتالي حد ذلك من قدرتها علـى تسـدید االقسـاط ادى الى حصول ازمة لدى الع

الجدیدة المرتفعة على القروض التي استفادت منها،  و من جهة اخرى فان تراجـع الطلـب علـى العقـارات ادى 
الى تراجـع االسـعار داخـل االسـواق، و بالتـالي خلـق ذلـك مشـكلة تراجـع امكانیـة تحصـیل القـروض التـي قامـت 
بمنحها البنوك المقرضة و كذلك مشـكلة سـیولة لـدیها، و لهـذا حاولـت هاتـه المؤسسـات المقرضـة اعـادة جدولـة 
دیــون بعــض المقترضــین فــي ســبیل مســاعدتهم علــى تســدیدها، غیــر انــه و مــع تفــاقم االزمــة فقــد قامــت هاتــه 

لـى انفجـار فقاعـة االسـعار و البنـوك بعـرض العقـارات المرهونـة للبیـع و بالتـالي زاد المعـروض منهـا ممـا ادى ا
انهیارها، مما دفع العائالت الى التنازل عن العقارات التي حصلت علیها و التـي كانـت موضـوع رهـن لضـمان 
القروض التي حصلت علیها. و لقد ادت الخسائر المتراكمة الى اعالن العدید من المؤسسات المالیة افالسها، 

ر سواءا علـى مسـتوى االقتصـاد المحلـي للوالیـات المتحـدة االمریكیـة او و بالتالي بدأت آثار االزمة في االنتشا
على المستوى الدولي.

II.1.4.:لقـد ادى افـالس العدیـد مـن المؤسســات المالیـة فـي الوالیـات المتحـدة االمریكیـة الــى انتشـار االزمـة
طـالین حیـث ان ظهور بعض المشاكل على مستوى االقتصاد االمریكي، لعل ابرزها التزایـد الكبیـر فـي عـدد الب

مـن العـاملین بهـا، و كـذلك فـان تراجـع السـیولة علـى 35752افالس المؤسسات المالیة ساهم في طـرد حـوالي 
مستوى االقتصاد االمریكي ادت الى تراجع االنفاق مما ادى تراجـع الطلـب علـى السـلع و الخـدمات االخـرى و 

لمؤسسات الغیر مالیـة، الـى جانـب تراجـع حجـم بالتالي ادى ذلك الى تراجع مبیعات و مداخیل عدد كبیر من ا



القــروض الممنوحــة لهاتــه الشــركات بســبب نقــص الســیولة ادت الــى تراجــع حجــم االنتــاج و بالتــالي تســببت فــي 
طـرد عــدد متزایــد مــن المــوظفین. امـا علــى المســتوى الــدولي، لقــد سـاهمت ظــاهرة العولمــة و انتشــار االبتكــارات 

وذلك مجموعة اخرى من الدول على غرار بعض الدول االوروبیة و االسیویة،المالیة الى توسع االزمة لتمس
مـــن خـــالل ظهـــور مشـــاكل علـــى مســـتوى االســـواق المالیـــة الخاصـــة بهـــا الـــى جانـــب تراجـــع اســـعار العدیـــد مـــن 

المنتجات االستراتیجیة مما ادى الى تراجع المعروض منها.
II.1.5. ــــى االزمــــةاالجــــراءات المتخــــذة مــــن قبــــل الحكومــــات لمحاولــــة : بعــــد تفــــاقم الخســــائر الســــیطرة عل

زمة التدخل لوضـع حكومات و البنوك المركزیة للعدید من الدول المتضررة من األالزمة حاولت االقتصادیة لأل
حد لخسـائرها المتزایـدة، و اتبعـت فـي ذلـك نـوعین مـن الحلـول: یتمثـل النـوع االول فـي ضـخ حجـم اضـافي مـن 

یر ییدة لعجلة االقتصاد، اما النوع الثاني من الحلول فقـد تمثـل فـي محاولـة تسـالسیولة من اجل توفیر دفعة جد
صول عالیة المخاطر للمؤسسات المالیة المتعثرة و التي لهـا وزنـا كبیـرا داخـل الصـناعة المصـرفیة الخاصـة األ

مجموعـة و التـي كانـت تهـدف الـى شـراء Paulsonبها؛ حیث قامت الوالیات المتحـدة االمریكیـة باتبـاع خطـة 
ملیـار دوالر الـى جانـب المسـاهمة فـي راس مـال مجموعـة مـن البنـوك 700من االصول المتعثرة بتكلفة قـدرها 

,Citigroupمثل:  Wells Fargo, JP Morgan Chase, bank of America, كما قامت بریطانیا بتأمیم
.Northern Rockبنك 

II.2.تعد االزمة المالیة االخیرة كنتیجة لـبعض االخطـاء التـي أهم االسباب التي ادت الى حدوث االزمة :
:13تسببت فیها بعض االطراف و التي یمكن ان نذكر من بینها ما یلي

II.2.1.لعلــه مــن ابــرز االســباب التــي ادت الــى مخــاطر و التهــرب مــن متطلبــات راس المــالســوء تقیــیم ال :
االزمة هو قیام البنوك و المؤسسات المالیة المقرضة االخرى التوسع فـي مـنح القـروض دون مراعـاة المخـاطر 

یاسـة التي یمكن ان تنجم عنها خاصة تلك المتعلقة بالقروض عالیة المخاطر، و ما سـاعدها فـي ذلـك هـو الس
التي اتبعتها ال و م أ فـي مجـال االسـكان الـى جانـب السـیولة الكبیـرة التـي تـوفرت لهـا خاصـة بعـد اللجـوء الـى 
توریق دیونها و هو ما دفع تلك المؤسسات المقرضة الى غض النظر عن القدرة االئتمانیة للمقترضـین و هـذا 

باألصـولن یقومـون بشـراء السـندات المدعومـة نتیجة امكانیة تحویلها لجزء من مخاطرهـا الـى المسـتثمرین الـذی
التعامـل فـي االدوات خـارج المیزانیـة و هـذا بالمرهونة، و مـن جهـة اخـرى فقـد قامـت تلـك المؤسسـات المقرضـة 

هاتــه االخیــرة التــي ،الجهــات الرقابیــةةمــن اجــل الحفــاظ علــى مســتوى مــنخفض مــن راس المــال فــي ظــل غفلــ
وجدت نفسها عاجزة عن االشراف على تنظیم الصناعة المصرفیة و هذا بسبب ما یلي:

التغیر السریع في هیكل میزانیات البنوك بشكل یكون اسرع من تغیر میزانیات المؤسسات االخرى؛
زیادة عدد االبتكارات المالیة؛



واءا المادیـــة منهـــا او البشـــریة، حیـــث تزاحمهـــا محدودیـــة الوســـائل المتـــوفرة لـــدى الجهـــات الرقابیـــة ســـ
المؤسســات المالیـــة االخـــرى فـــي المـــوارد البشـــریة المؤهلـــة ممـــا حفـــز هاتـــه األخیـــرة علـــى العمـــل لـــدى 

المؤسسات المالیة الكبیرة ذات االجور المرتفعة؛
 هـات الرقابیة جعلها عرضة لمجموعة من الضغوط من طرف الجالهیئاتعدم االستقالل التام لهاته

السیاسیة االخرى و كذلك اصحاب المصالح، الى جانب عوامل الفساد االداري كلهـا ادت الـى تقییـد 
.تالهیئانشاط هاته 

II.2.2.بعــــد تحــــول البنــــوك و ســــوء الموازنــــة بــــین االلتزامــــات قصــــیرة االجــــل و االصــــول طویلــــة االجــــل :
یـة المخـاطر فـان ذلـك جعلهـا المؤسسات المقرضة االخرى الى القطاع العقاري خاصة في مجـال القـروض عال

تبحث عن مزید من السـیولة مـا دفعهـا الـى اللجـوء الـى المؤسسـات المتخصصـة مـن اجـل توریـق دیونهـا، غیـر 
ان هاته المؤسسات المتخصصة حتى تتمكن من تمویل المؤسسات المقرضة اعتمدت في ذلك على الحصـول 

ق التجاریـة و مـا حفزهـا علـى ذلـك هـو اسـعار على دیون قصیرة االجل و ذلك عبر طرح عدد كبیـر مـن االورا
الفائــدة علــى الــدیون قصــیرة االجــل و التــي كانــت منخفضــة مقارنــة بأســعار الفائــدة علــى الــدیون طویلــة االجــل؛ 

الى زیادة الحصة السوقیة للبنوك االستثماریة و التي تعتمد في جزء كبیر مـن نشـاطها علـى االوراق باإلضافة
التجاریة، حیـث انـه فـي الظـروف العادیـة مـن الممكـن التوفیـق بـین تلـك االلتزامـات القصـیرة االجـل و االصـول 

الطویلة االجل و لكن یصعب ذلك في زمن االزمة.
II.2.3.لقــد ســاهمت نتــائج التصــنیف التــي قــدمتها هاتــه صــنیف االئتمــانيالتســاهل مــن قبــل وكــاالت الت :

الوكاالت في زیادة اقبال المستثمرین على السندات عالیة المخاطر خاصة من فئة المسـتثمرین الصـغار الـذین 
ســوق ضــمیعتمــدون علــى تصــنیفات هاتــه الوكــاالت فــي تحدیــد مجــال االســتثمار الــذي یســتثمرون فیــه، حیــث ت

,Moody'sوكـاالت كبیـرة للتصـنیف هـي 3ف فـي ال و م أ وكـاالت التصـنی Standard and Poor's,

Fitch مـن سـوق وكـاالت التصـنیف فـي ال و م أ ممـا یعنـي ℅80تسیطر االولى و الثانیـة منهـا علـى حیث
زیادة التركیز داخل السوق مما اكسبها سلطة محتكر في السوق، و هذا ما سـمح لهـا بـالتواطؤ مـع المؤسسـات 

لیـــة حتـــى تضـــمن والئهـــا الـــى جانـــب العمـــوالت التـــي تحصـــل علیهـــا، حیـــث قامـــت هاتـــه المالـــألوراقالمصـــدرة 
للعدیـد مـن السـندات عالیـة المخـاطر، بـالرغم مـن خوفهـا مـن ان تفقـد مصـداقیتها AAAالوكاالت بمنح الدرجة 

من قبل فئة المستثمرین الذین یتعاملون معها . 
II.3. علـى الـرغم مـن ان االسـباب الرئیسـیة لالزمـة المالیـة االخیـرة :2االنتقادات الموجهـة لمعـاییر بـازل

تكمــن فــي عــدم احتــرام اغلبیــة المؤسســات المالیــة فــي ال و م أ للمعــاییر الدولیــة للنشــاط المصــرفي، غیــر ان 
:14لم تسلم هي االخرى من االنتقادات و من ابرزها ما یلي2معاییر الرقابة المصرفیة لبازل 



II.3.1.علــى اعتمــاد البنــوك التــي ال 2تعتمــد الركیــزة الثانیــة لمعــاییر بــازل خــاطر:ضــعف عملیــة تقیــیم الم
تستطیع تقدیر المخـاطر التـي تتعـرض لهـا بنفسـها علـى تقـدیرات مـراقبین خـارجیین، و هـذا باسـتخدام مجموعـة 
من الوسائل و المؤشـرات المعقـدة و التـي تعتمـد أساسـا علـى شخصـیة المراقـب، هـذا االخیـر الـذي هـو عرضـة 

مجموعة من الضغوط التي مصدرها البیئة التـي یعمـل بهـا الـى جانـب جوانـب الضـعف التـي یمكـن ان یعـاني ل
منهــا، كــل هاتــه العوامــل تحــول دون تمكنــه مــن التوصــل الــى احســن تقیــیم لمخــاطر هاتــه البنــوك، ممــا یتطلــب 

المعـاییر الكمیـة و التـي العمل على تقنین نشاط هؤالء المراقبین من خاللهم دفعهم الـى اسـتخدام مجموعـة مـن
؛بآرائهم الشخصیةتتأثرال یمكن ان 

II.3.2.مجموعــــة االحــــداث نظمیــــةو یقصــــد بالمخــــاطر ال:نظمیــــةعــــدم القــــدرة علــــى التوقــــع بالمخــــاطر ال
التأكـدالخارجیة القادرة على تهدید استقرار النظام المالي و المصرفي، حیث ان تركیز معاییر لجنة بازل على 

لدى البنوك لم یكـن كافیـا دون العمـل علـى تحدیـد مخـاطر السـیولة التـي یمكـن ان تواجـه من كفایة راس المال
المؤسسات المالیة خاصة اوقات االزمات، ممـا یتطلـب التركیـز اكثـر علـى كیفیـة تحدیـد مخـاطر السـیولة؛ الـى 

اســـتقرار النظـــام همـــالجانـــب اهتمـــام معـــاییر بـــازل علـــى ادارة المخـــاطر الخاصـــة بكـــل بنـــك علـــى حـــدى دون ا 
المصرفي ككل و الذي یمكن تهدیده من خالل انتشار عدوى المشاكل من البنوك العاجزة الى البنوك السلیمة؛

II.3.3.:لقــد اطلــق الكثیــر مــن المتتبعــین ألحــداث االزمــة المالیــة عــدم القــدرة علــى ادارة االبتكــارات المالیــة
مــن خــالل تشــابه االزمتــین مــن (Chernobyl of securitization)15االخیــرة علــى عملیــة التوریــق تســمیة

، و هـو مـا اسـتدعى من قبل االدارة الضعیفة للمؤسسـات التـي تسـتخدمهاحیث سوء تسییر التكنولوجیا الحدیثة 
اعادة النظر في ادارة هذا النوع من المنتجات المالیة حتى ال تكون هناك ازمات اخرى. 

III. ى النقــائص لــالیــة االخیــرة مــن قبــل لجنــة بــازل و التوصــل ابعــد تحلیــل اســباب االزمــة الم:3معــاییر بــازل
و التــي قامــت مــن خاللهــا بمحاولــة 3معــاییر بــازل بإصــدارلجنــة ال، قامــت 2التــي ظهــرت علــى معیــار بــازل 

مــن اجــل تحســین قــدرة النظــام المصــرفي علــى مواجهــة و ابــتالع 2اجــراء بعــض التعــدیالت علــى معیــار بــازل 
الصدمات المتكررة على المستوى المالي و االقتصادي؛ و یمكن تقسیم التوصیات التي جاءت بها اللجنـة مـن 

یین رئیسـیین همـا: المســتوى الجزئـي مــن خـالل تـدعیم قــدرة المؤسسـات المالیــة الـى مســتو 3خـالل معیـار بــازل 
علــى مواجهــة المخــاطر المحتملــة التــي تواجههــا و بالتــالي امكانیــة تجنــب حــدوث ازمــات، و المســتوى الكلــي ( 
على مستوى النظام المصرفي) و الذي حاولت اللجنـة تقـدیم التوصـیات الالزمـة بشـأنه مـن اجـل توجیـه طبیعـة 
العالقــة التــي تــربط البنــوك و المؤسســات المالیــة فیمــا بینهــا الــى جانــب تشــدید الرقابــة علــى البنــوك ذات الــوزن 

اخــل النظــام المصــرفي دالكبیـر داخــل النظــام المصــرفي و التـي قــد تــؤدي عملیــة افالسـها الــى خلــق ازمــة كبیـرة 
.316التي جاء بها معیار بازل المحلي او الدولي. و فیما یلي سوف نحاول التطرق الى اهم التوصیات



III.1.:ــة الخاصــة بــرؤوس االمــوال ــدعیم القواعــد االحترازی نظــرا ألهمیــة راس المــال فــي تــدعیم ســالمة ت
الجهاز المصرفي و زیادة قدرته على مواجهة المخاطر، قامت اللجنة باقتراح المعاییر التالیة:

III.1.1.ظهــرت علــى رؤوس امــوال : نظــرا للنقــائص التــيتحســین نوعیــة، تجــانس و شــفافیة راس المــال
البنـــوك و المؤسســـات المالیـــة خـــالل االزمـــة االخیـــرة و التـــي كانـــت نتیجـــة الخـــتالف التشـــریعات فیمـــا یخـــص 

، 2مكونات راس المال الى جانب عدم احترام عدد كبیر من هاته المؤسسـات المالیـة للقواعـد االحترازیـة لبـازل 
تقـوم علـى 17امـت اللجنـة بفـرض تركیبـة جدیـدة لـراس المـالغیاب الشفافیة في ادارة رؤوس االموال، قو كذلك

رفـــع نســـبة االســـهم العادیـــة و العناصـــر االخـــرى المشـــابهة لهـــا (و التـــي یطلـــق علیهـــا العناصـــر الصـــلبة لـــراس 
من االصول المرجحة بالمخاطر مع امكانیة تدعیم هاتـه النسـبة بشـریحة اضـافیة ℅4.5الى ℅2المال) من 

مـن راس T1مـن االصـول المرجحـة اذا تطلـب االمـر ذلـك، و كـذلك رفـع نسـبة الشـریحة ℅2.5قد تصل الـى 
مــــن االصــــول المرجحــــة، مــــع ابقــــاء نســــبة اجمــــالي رؤوس االمــــوال الــــى االصــــول المرجحــــة ℅6المــــال الــــى 

؛ و لقـد اوردت اللجنـة 2التي تـم العمـل بهـا فـي معیـار بـازل T3عاد الشریحة بمع است℅8بالمخاطر عند حد 
التعریـف بمكونــات كـل شـریحة مـن شــرائح راس المـال و كـذلك الشــروط و 3التقریـر الخـاص بمعیــار بـازل فـي 

الجدول الزمني للتطبیق التدریجي لكل نسبة من النسب المشار الیها في االعلى.

و فــي ســبیل زیــادة شــفافیة راس المــال و كــذلك تــدعیم قــدرة قــوى الســوق عنــد الحكــم علــى جــودة مكونــات راس 
المــال، فقــد طالبــت اللجنــة البنــوك العمــل علــى التصــریح بالمعلومــات الضــروریة حــول مكونــات راس مالهــا و 

نسب كل جزء من اجزائه.

III.1.2.المخـــاطر التـــي مبتقیــی: نظــرا لعـــدم االكتــراث الـــذي ابدتــه البنـــوك اثنــاء قیامهـــا تغطیــة المخـــاطر
لهــا خــالل االزمــة المالیــة االخیــرة ســواءا تلــك المتعلقــة بعناصــر داخــل المیزانیــة او خارجهــا فقــد قامــت تتعرضــ

اللجنـــة بتقـــدیم توصـــیات حـــول ضـــرورة زیـــادة التركیـــز علـــى عملیـــة ادارة المخـــاطر داخـــل البنـــوك خاصـــة تلـــك 
le risque de)المتعلقـة بمخـاطر الطـرف المقابـل  contrepartie)م التـزام أو عـدم قـدرة و الناتجـة عـن عـد

االطــراف االخـــرى المقترضـــة فـــي العقـــود التمویلیـــة علـــى الوفـــاء بالتزامـــاتهم خاصـــة فـــي حالـــة عقـــود المشـــتقات 
ـــدیر  المالیـــة؛ و بالتـــالي فقـــد ركـــزت اللجنـــة علـــى ضـــرورة اعتمـــاد البنـــوك علـــى بیانـــات حدیثـــة اثنـــاء عملیـــة تق

ضــرورة احتیــاط البنــوك للتراجــع فــي التصــنیف المخــاطر، الــى جانــب وضــع بعــض التوصــیات االضــافیة حــول
االئتماني للمقترض، اضافة الى تحفیز البنوك على اعتماد اسلوب التقییم الداخلي للمخاطر و تجنب االعتماد 

على تصنیفات وكاالت التصنیف الخارجیة نظرا للمخالفات التي قامت بها خالل االزمة االخیرة.



III.1.3. لقـــد دفـــع اعتمـــاد البنـــوك و المؤسســـات افعـــة مالیـــة جدیــدةتــدعیم متطلبـــات راس المـــال بنســـبة ر :
المالیــة االخــرى علــى اثــر رافعــة مالیــة كبیــر خــالل االزمــة االخیــرة لجنــة بــازل الــى اصــدار نســبة جدیــدة للرافعــة 

خـالل دورة محاسـبیة ℅3الجدیـدة الـى اجمـالي القـروض تقـدر ب T1المالیة من خالل اعتماد نسبة الشـریحة 
، مــن خــالل قیــام اللجنــة بمراقبــة هاتــه النســبة كــل سداســي الــى جانــب 182011دایــة مــن جــانفي كاملــة و هــذا ب

و هــذا مــن اجــل تــدعیم قــدرة رؤوس المــوال علــى مواجهــة ،مراجعــة االســالیب المحاســبیة المعتمــدة فــي حســابها
تقلبات االسواق المالیة.

III.1.4.صــت بضــرورة قیــام البنــوك : كمــا تــم االشــارة لــه مــن قبــل فــان اللجنــة او الحفــاظ علــى راس المــال
مـن االصـول المرجحـة، و ℅2.5بتـدعیم رؤوس اموالهـا بهـامش اضـافي مـن راس المـال قـد تصـل نسـبته الـى 

خالل تدعیم العناصر الصلبة لراس المال، و في حالة عـدم قیـام البنـوك باالحتفـاظ بهـذا الهـامش فـان منهذا
البنـوك مـن توزیـع جـزء مـن االربـاح علـى المسـاهمین اللجنة طلبت من البنوك المركزیـة العمـل علـى منـع هاتـه

مــن االصــول المرجحــة ℅5.20حســب نســب معینــة حــددتها اللجنــة، فمــثال اذا بلغــت نســبة العناصــر الصــلبة 
هامش اضافي) فانه بالرجوع الى النسب التـي حـددتها اللجنـة فـان البنـك المركـزي ℅0.7القانونیة + ℅4.5(

من ارباحه، مما یمكن ان یضعف من ثقة المساهمین بالبنك. غیر ان العمل ℅80یمنع هذا البنك من توزیع 
بهاته االجراءات ال یتم اال بعـد تـوفر المتطلبـات الـدنیا لجمیـع شـرائح راس المـال، و سـیتم تطبیـق هاتـه النسـب 

كـل سـنة ℅0.625مـن خـالل اضـافة نسـبة 2018الـى نهایـة سـنة 2016جـانفي 1تدریجیا خالل الفترة من 
.2019سنوات)، لیتم تطبیقها فعلیا مع بدایة 4خالل ℅2.5بمجموع (

III.1.5.تهدف اللجنة من خـالل هاتـه التـدابیر الـى احـد مـن مواجهة التقلبات الدوریة في اعمال البنوك :
طـة بالـدورات االقتصـادیة لالقتصـادیات الوطنیـة، حیـث نجـد بالتقلبات الدوریة التي تطبـع نشـاط البنـوك و المرت

تتوسع في منح القروض خالل فترات الرواج لالقتصاد غیر ان ذلك التوسع یتم في بعـض االحیـان ان البنوك 
بشكل اكبر من الالزم، ممـا یـؤدي الـى زیـادة المعـروض منهـا و بالتـالي زیـادة المنافسـة بـین البنـوك ممـا یـؤدي 

البنوك و النظام المصرفي الى تراجع جودة القروض الممنوحة و بالتالي زیادة المخاطر التي تتعرض لها تلك 
ككل، و عند حصول اي حالة كساد في االقتصاد فان ذلك یمكن ان یتسـبب فـي حـدوث ازمـات مالیـة ممـا قـد 
یزیـد مـن مخـاوف البنـوك و بالتــالي تقـوم بتخفـیض حجـم القـروض الممنوحــة لالقتصـاد ممـا یمكـن ان یزیـد مــن 

ة مــن الجهــات المشــرفة علــى الصــناعة المصــرفیة حــدة الكســاد الــذي تعــرض لــه االقتصــاد، و هــذا طلبــت اللجنــ
ـــضـــرورة العمـــل ع ـــى ل ـــى راس المـــال قـــد یصـــل ال مـــن اجمـــالي االصـــول ℅2.5ى فـــرض هـــامش اضـــافي عل

ى التوسع في منح القروض خالل فترات الرواج االقتصادي لالمرجحة، و هذا من اجل الحد من قدرة البنوك ع
البنوك.مما یمكن ان یحد من المخاطر التي تتعرض لها 



III.1.6.(البنــوك ذات االهمیــة النظامیــة ) ــالبنوك ذات الحجــم الكبیــر : تعمــل اللجنــة توصــیات خاصــة ب
على البحث عن بعض المعاییر الكیفیة و الكمیة التي تسـمح لهـا بتحدیـد البنـوك ذات االهمیـة النظامیـة داخـل 

معاملـة هـذا النـوع مـن البنـوك االنظمة المصرفیة سواءا المحلیة منها او على الصعید الدولي، و هذا من اجـل
معاملــة خاصــة مــن حیــث المتطلبــات التــي ســبق االشــارة الیهــا و هــذا نتیجــة االزمــة التــي یمكــن ان تخلــق عــن 

افالس احد تلك البنوك.
III.2. على الرغم من انه من بین اهـداف البنـوك هـو محاولـة االحتفـاظ الخاصة بالسیولة:3معاییر بازل

االزمة المالیة االخیرة اظهرت سوء تسییر للسیولة مـن قبـل البنـوك ممـا زاد مـن بحجم جید من السیولة، اال ان
یهــدف االول الــى تنظــیم الســیولة 19تفــاقم االزمــة، و لهــذا قامــت اللجنــة بفــرض معیــارین دولیــین لقیــاس الســیولة

ة على المدى الطویل.لعلى المدى القصیر، اما الثاني فیستهدف السیو 
III.2.1. معیـار السـیولة فـي المـدى القصـیر)liquidity coverage ratio(LCR,: یهـدف هـذا المعیـار الـى

یـوم، و یـتم حسـاب هـذا المعیـار مـن 30زیادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر السیولة خالل مدة ال تتجاوز 

100%:        20خالل المعادلة التالیة ≤ العالیة الجودة ذات المستحقة السائلة صولاأل
التالیة یوم لل الخارجة النقدیة التدفقات صافي مجموع

=
یــوم التالیــة الفــرق بــین اجمــالي التــدفقات النقدیــة الخارجــة و 30لو یســاوي مجمــوع صــافي التــدفقات النقدیــة لــ

من اجمال التدفقات الخارجة) و هذا ℅75اجمالي التدفقات النقدیة الداخلة ( على ان ال تتعدى هاته االخیرة 
یــوم التالیــة؛ و مــن جهــة اخــرى فقــد اصــبحت 30فــي ظــل الظــروف التــي تحــددها الســلطات الرقابیــة خــالل ال 

البنوك مطالبة باالحتفاظ بأصول سائلة عالیـة الجـودة لمواجهـة التـدفقات النقدیـة الخارجـة، و یقصـد بهـذا النـوع 
على سیولتها في اوقات االزمات و تحظى بقبول البنوك المركزیة، كما من االصول تلك االصول التي تحافظ

االصـول حتـى یـتم تصـنیفها علـى انهـا فـي قامت اللجنة بوضع مجموعة من الخصائص التي یجـب ان تتـوفر 
اصول سائلة عالیة الجودة؛

III.2.2. معیــار الســیولة فــي المــدى الطویــل)net stable funding ratio(NSFR,(خــالل ســنة واحــدة):
تهـدف اللجنــة مــن خــالل هــذا المعیــار الــى تحفیــز البنـوك علــى تمویــل اصــولها باالعتمــاد علــى مصــادر تمویــل 

مالیة االخیرة این قامت بعض المؤسسات المالیة لمتوسطة و طویلة االجل، على عكس ما حدث قبل االزمة ا
قروض عقاریة طویلـة االجـل، خاصة البنوك االستثماریة باالعتماد على قروض قصیرة االجل في مقابل منح 

:21و یتم احتساب هذا المعیار من خالل العالقة التالیة

%100 ≤ المتاح المستقر التمویل مبلغ
المطلوب المستقر التمویل مبلغ

=



III.2.3.:من اجل الحرص على احترام معاییر السیولة مـن قبـل البنـوك و المؤسسـات أدوات رقابیة اخرى
المالیة االخرى، توصلت اللجنة الى وضع االدوات التي تسمح للسلطات المشرفة بالتأكد من ما یلي: 

اختالف في المدى الزمني بین اصول و التزامات البنوك؛
در على االلتزام بتوفیر التمویل الالزم؛حجم التركز في مصادر التمویل، و مدى قدرة هاته المصا
 نسبةLCR.من خالل استخدام العدید من العمالت الدولیة و هذا من اجل تجنب مشاكل سعر الصرف

و تـــاریخ LCRمـــن اجـــل االنطـــالق الفعلـــي فـــي العمـــل بمعیـــار 2015جـــانفي 1و لقـــد حـــددت اللجنـــة تـــاریخ 
ـــار 2018جـــانفي 1 ـــام NSFRبالنســـبة لمعی ـــدأ مـــن ســـنة ، مـــع القی ـــرة مالحظـــة تب و هـــذا مـــن اجـــل 2011بفت

التوصل الى بعض التعدیالت على المعیارین قبل االنطالق الفعلي للعمل بهما.

.3: الجدول الزمني للتنفیذ التدریجي لمتطلبات معیار بازل الجدول رقم 

,Comité de Bâle sur le contrôle bancaireالمصدر:  Bâle 3 : dispositif réglementaire mondial visant à

renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires, document révisé,  Banque Des
Règlements Internationaux, Bâle, Suisse,  juin 2011 . P 76.



ة:ـمـخاتـال

علـى البنـوك و المؤسسـات المالیـة االخـرى علـى تشـدید الرقابـة 3لقد عملت لجنة بازل من خالل معاییر بازل 
ــة فــي الصــناعة ا مصــرفیة و هــذا مــن اجــل تفــادي المخالفــات و جوانــب الضــعف التــي حصــلت خــالل لالعامل

االزمة المالیة االخیرة، و كذلك بناء صناعة مصرفیة اكثر قدرة على مواجهة المخـاطر، و بعـد قیامهـا بتحلیـل 
نجــد ان 3ن خــالل تتبــع مجموعــة التعــدیالت التــي جــاء بهــا معیــار بــازل االسـباب الرئیســیة لهاتــه االزمــة، و مــ

اللجنة ركزت على تعزیز راس مال البنوك و كذلك تشجیعها على االحتفاظ براس مال اعلى مـن الحـدود الـدنیا 
الى ضرورة التركیز على نوعیـة مكونـات راس المـال و خاصـة تلـك المكونـات باإلضافةالتي جاء بها المعیار 

لبة لــه، و مــن جهــة اخــرى فقــد عملــت اللجنــة علــى تقــدیم توجیهــات للبنــوك حــول كیفیــة اســتخدام الســیولة الصــ
الخاصـــة بهـــا خاصـــة فـــي اوقـــات االزمـــات مـــن خـــالل اصـــدار معیـــاري الســـیولة فـــي المـــدى القصـــیر و المـــدى 

صـــة بـــالبنوك و ، فـــان ردود الفعـــل الخا3المتوســـط و الطویـــل؛ و مـــع بدایـــة التطبیـــق التـــدریجي لمعـــاییر بـــازل 
المؤسســات المالیــة االخــرى و كــذلك الخبــراء فــي المجــال المصــرفي ایــدت بشــدة هاتــه المعــاییر و كانــت اكثــر 

، غیر ان ذلك لـم یمنـع مـن ظهـور تفاؤال حول قدرة هاته المعاییر على تصحیح الخلل الذي حدث وقت االزمة
، الـى جانـب التخـوف مـن مسـاهمة هاتـه 3بـازلبعض المخاوف المتعلقـة بقـدرة البنـوك علـى االلتـزام بمتطلبـات 

المعاییر في الحد من قدرة البنوك و المؤسسات المالیة االخـرى علـى تمویـل التنمیـة فـي الـدول التـي تعمـل بهـا 
و خاصة في هذا الوقت بالذات الذي ما زالت فیه العدید من الدول تعاني من تداعیات االزمة المالیة االخیرة،

لتوصیات التي یمكن تقدیمها نجد ما یلي:علیه فانه من بین ا

 البنـوك المركزیــة) فـي عـادة المتمثلـة (علـى تنظـیم الصــناعة المصـرفیةالمشـرفةالمحلیـة تالهیئـاقیـام
؛3بالحرص على تطبیق التوصیات التي جاء بها معیار بازل 

 االشــراف المحلیـــة مــن اجـــل مســاعدتها علـــى اتخـــاذ تلهیئـــاالدولیــة للنشـــاط االشــرافي تالهیئـــاتوجیــه
االجراءات الالزمة في الوقت المناسب تجنبا لمزید من االزمات؛

 ؛3تحسیس المجالس االداریة للبنوك ( خاصة تلك البنوك الخاصة) بفوائد االلتزام بمعاییر بازل

.3ییر بازل بتقییم مدى كفاءة و فعالیة معاوحدها الكفیلة السنوات القادمة تبقىو 
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