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  اإلهداء
وإلى روح    اعمرهاهللا وأطال في  ا  أهدي هذا العمل إلى الوالدة الكريمة حفظه

  ورحمه واسكنه الفردوس األعلىله  والدي الكريم غفر اهللا  

  إلى زوجتي الكريمة وابنتي أريج حفظهما اهللا

  حفظهم اهللا    وبناتهن  البنات  وأخواتي  الّصديق  إلى أخي

 إلى كل أصدقـائي وزمالئي

 

  حمزة

 
 

  



 
 

  
 

 التشكرات
، وعلى ما  الرسالةرّب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي بإتمام هذه  

، وعلى ما منحتني إياه من صبر وقوة على  مننت به علّي من توفيق وسداد

  .تخطي الّصعاب وتذليل العقبات

  

من قدم  إلى كل    والعرفـانالتقدير  خالص  بجزيل الشكر و   أتقدميسعدني أن  

  :المتواضعة، وأخص بالذكر  الرسالةلي يد المساعدة في انجاز هذه  

  الدكتور فيصل شياد: األستاذ المشرف

  .أمين عويسي، شوقي بورقبة، المية لعالم :األساتذة األفـاضلوكل من  

  

 

  حمزة



 

 

  املقدمة
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 المـــــقدمـــة

شهد الربع األخري من القرن العشرين حتوال عميقا يف النظام املايل العاملي، حيث أدى التقدم يف تكنولوجيا   

كما تعزيز دور قوى السوق يف تشكيل النتائج االقتصادية؛   يف سامهتاملعلومات والتحرير املايل إىل قفزة نوعية 

عترب مصدر قلق للدول، حيث شهد العامل ظاهرة عدم االستقرار املايل الذي اُ  بروزشهدت هذه الفرتة أيضا 

سلسلة من األزمات املصرفية حول العامل، حدثت هذه األزمات يف بلدان متقدمة ونامية على حد سواء؛ تنطوي 

ت هذه األزمات على تكاليف باهضة للمصارف نفسها وعمالئها وللدول اليت تنشط فيها؛ قد تؤدي عمليا

إفالس املصارف إىل تعطيل اإلقراض املصريف ونظام املدفوعات وإىل اخنفاض مستويات االستثمار والنشاط 

دعون خسائر كبرية بسبب إخفاقات تلك املصارف؛ متيل احلكومات و امل يتحملاالقتصادي، عالوة على ذلك قد 

تقليص تكاليف تلك على النظام املايل و  إىل حتمل تكاليف باهضة يف معاجلة األزمات املصرفية يف سبيل احملافظة

هذه الشبكات هي مزيج من السياسات  ،مجيع دول العامل لديها شبكات أمان مالية ؛وقوعها األزمات يف حال

  .املركزي كمالذ أخري وتنظيم املصارف واإلشراف عليها البنكمبا ذلك تأمني الودائع الصريح والضمين وإقراض 

 املودعنيبكات األمان املصريف ألن هلا أهداف متضاربة فهي تسعى حلماية من الصعب تصميم وإدارة ش  

والتقليل من حوافز املصارف اليت تدفعها للمشاركة يف أنشطة حمفوفة باملخاطر؛ يبدو أن شبكات األمان اليت 

ية  وال سيما صممت للحد من عدم االستقرار املايل كانت هلا نتائج عكسية متاماً؛ وتعترب شبكات األمان األمريك

  .الودائع بسعر فائدة ثابت أهم عامل يف انفجار أزمة املدخرات والقروض يف مثانينيات القرن املاضيعلى التأمني 

أوضحت األزمات املصرفية املتكررة واحلادة خالل العقود املاضية ارتفاع تكاليف شبكات األمان الواسعة   

قادرة على  اهليئات اإلشرافية ، مل تعدوتداخلها املصارفللتعقيدات املتزايدة يف أنشطة  وباإلضافةللمصارف، 

التهديدات واألزمات اليت ميكن أن تواجه النظام تلك للحد من  املصارفعلى هذه  ممارسة الرقابة واإلشراف

عن طرق لتقليل تكاليف شبكة وإدراكًا هلذه احلقيقة بدأ العديد من االقتصاديني واملمارسني يف البحث ، املايل

، أي ومراقبتها املصارفإشراك أطراف أخرى يف عملية ضبط األمان، اإلمجاع املشرتك الذي مت التوصل إليه هو  

  .يف عملية الرقابة املصرفية أنه جيب إعطاء انضباط السوق دوراً بارزاً 

حلد من تلك املخاطر النظامية ت اجلهود لوضع إطار احرتازي فعال يساهم يف اتكاثف ،وردًا على ذلك  

، القائمة على ثالثة ركائز IIبازل  ةاتفاقيوتوجت هذه اجلهود بإصدار  ،سالمة وأمن النظام املصريفاملصرفية ويعزز 

 الركيزة األوىل معيار كفاية رأس املال والركيزة الثانية املراجعة اإلشرافية أما الركيزة الثالثة فهي انضباط السوق الذي
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وتعترب هذه ، )الدائنني، أصحاب الودائع، املسامهني( يف السوق فاعلةيعترب أداة إضافية للرقابة متارسها أطراف 

املصارف وهلا القدرة واحلافز ملراقبة املصرف ومعاقبته للحد من خماطره إما عن أكثر تفاعًال مع ممارسات  األطراف

 هذه الردود اليت ميكن أن تُقدم عليها هذه األطراف تعترب ة،طريق سحب أمواهلم أو املطالبة بأسعار فائدة عالي

احلالية للتدخل يف الوقت  املصارفالتعرف على أوضاع  والرقابية الرمسية تسمح للهيئات اإلشرافية إشارات مبثابة

   .، ومن مث اختاذ اإلجراءات الالزمة الفورية للحد من تلك املخاطراملناسب

وعليه فإن احملافظة على سالمة وأمن  المية جزء ال يتجزأ من النظام املايل العاملي،تعترب املصارف اإلس       

 التقليدي ريفاملص القطاع انضباط السوق يفأمهية وجود أمر ال بد منه،  وبالتايل فإن  القطاع املصريف اإلسالمي

إال أن ، املايل اإلسالميهي نفسها يف القطاع املصريف اإلسالمي، وذلك من أجل تعزيز سالمة وأمن النظام 

مبدأ املشاركة يف الربح حرمة التعامل بالفوائد الربوية و على الطبيعة املميزة للعمل املصريف اإلسالمي القائم 

والرغبة احلافز  االستثمارية ة أصحاب الودائعخاص اإلسالمي ريفاملص لألطراف املشاركة يف السوقيوفر  ،واخلسارة

هو ألن ودائعهم ليست مضمونة وال تستحق عليها فوائد كما وذلك  ايل للمصارف،ة وتقييم الوضع اململراقب

 اإلسالمية بل هي مشاركة يف املشاريع االستثمارية اليت تقوم �ا املصارف ،التقليدية يف املصارف معمول به

بني أهم األطراف من  أصحاب الودائع االستثماريةاملشاريع؛ ويعترب  تلكوتتحمل األرباح واخلسائر النامجة عن 

  .اإلسالمية واليت هلا احلافز والقدرة على رقابة املصارف الفاعلة يف انضباط السوق

  :اإلشكالية

  :من خالل ما مت ذكره تتضح إشكالية هذا البحث واليت ميكن طرحها يف السؤال الرئيس التايل

 تعزيز انضباط السوق في المصارف اإلسالمية؟ علىما مدى قدرة أصحاب الودائع 

  :التساؤالت الفرعية التالية نطرح لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية

 ما هي الطبيعة املميزة النضباط السوق يف القطاع املصريف اإلسالمي؟ 

  لِثـَنّْــيهم عــن هــل تقــوم املصــارف اإلســالمية الــيت تواجــه خمــاطر عاليــة بــدفع عوائــد كبــرية ألصــحاب الودائــع

 سحب ودائعهم؟

  الــيت تتســم با�ازفــة  اإلســالمية يف ضــبط ســلوك املصــارف أصــحاب الودائــعمــا هــي اآلليــات الــيت يســتعملها

 واملخاطرة العالية؟ 
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  : الفرضيات

  :يقوم البحث حمل الدراسة على الفرضيات التالية

 العالية عوائد كبرية على ودائعها والعكس صحيح؛ رف اإلسالمية اليت تتسم باملخاطرتدفع املصا 

 ؛طر العاليةات املخاودائعهم من املصارف اإلسالمية ذ على طالب أصحاب الودائع بعوائد عاليةي 

 إيــداعها لــدى املصــارف ات املخــاطر العاليــة و ودائعهــم مــن املصــارف اإلســالمية ذ يقــوم املودعــون بســحب

  . اآلمنة وذات األداء اجليداإلسالمية 

  :أهداف البحث

  :حياول هذا البحث الوصول إىل األهداف التالية

 يف املصـارف اإلسـالمية انضـباط السـوق يف القطـاع املصـريف بشـكل عـام و  دراسـة إىل البحـث هـذا يهـدف

والتحـــديات والقيـــود الـــيت وآلياتـــه  مفاهيمـــه وأشـــكاله  واألطـــراف املشـــاركة فيـــه :ضـــوء بشـــكل خـــاص يف

 .تواجهه

  لـيت تتسـم باملخـاطر اآلليـات الـيت يتبعهـا املودعـون يف ضـبط سـلوك املصـارف اإلسـالمية ا�ازفـة وااسـتعراض

 .العالية

  مـن خـالل دراسـة دور أصـحاب الودائـع  اإلسـالمي القطـاع املصـريفوجود انضباط السـوق يف مدى اختبار

 .يف تعزيز انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية

  :أهمية البحث

يـدرس مـدى وجـود انضـباط السـوق يف املصـارف اإلسـالمية مـن خـالل دراسـة تربز أمهية هـذا البحـث يف أنـه   

احلــد مــن املخــاطر الــيت القــدرة علــى دور املــودعني يف تعزيــز انضــباط الســوق، حيــث أن وجــود انضــباط الســوق يعــين 

  .ميكن أن �دد أمن وسالمة النظام املصريف اإلسالمي

كمـــا يعتـــرب وجـــود انضـــباط الســـوق مبثابـــة رقابـــة إضـــافية ميارســـها األطـــراف أصـــحاب املصـــلحة يف احلـــد مـــن   

املخــاطر النظاميــة الــيت تواجــه القطــاع املصــريف اإلســالمي إىل جانــب الرقابــة األساســية الــيت تقــوم �ــا اهليئــات الرقابيــة 

احلفــاظ علــى ســالمة وأمــن النظــام املصــريف وبالتــايل املركــزي الــذي مــن أهــم أولوياتــه  املصــرفواإلشــرافية وعلــى رأســها 

  .  للقيام بالتدابري الالزمة السوقفهو يستعمل اإلشارات الواردة من 
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  :منهجية البحث

بغية اإلجابة على إشكالية البحـث وإثبـات مـدى صـحة الفرضـيات سـيتم االعتمـاد علـى املـنهج الوصـفي التحليلـي، 

واملعلومـات املرتبطـة باملشـكلة موضـوع الدراسـة مث حتليلهـا وتفسـريها للوصـول وذلك من خالل مجع خمتلـف البيانـات 

دراســة العالقــة بــني أصــحاب  وذلــك بغيــة، يف إجنــاز الفصــل التطبيقــي؛ إضــافة إىل إتبــاع املــنهج اإلحصــائي إىل نتــائج

  .الودائع واملخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمية

  :خطة البحث

  :خالل أربعة فصول، هي كما يليسيتم تناول هذا املوضوع من 

 . مت ختصيصه لإلشراف املصريف: الفصل األول - 

 . مت فيه دراسة انضباط السوق يف القطاع املصريف بشكل عام: الفصل الثاين - 

مت ختصيصــــــــــه لدراســــــــــة الطبيعــــــــــة املميــــــــــزة النضــــــــــباط الســــــــــوق يف القطــــــــــاع املصــــــــــريف : ثلــــــــــالفصــــــــــل الثا - 

 .اإلسالمي

خصــــــــص للدراســــــــة التطبيقيــــــــة، �ــــــــدف معرفــــــــة مــــــــدى ممارســــــــة أصــــــــحاب الودائــــــــع يف : الفصــــــــل الرابــــــــع - 

  . املصارف اإلسالمية النضباط السوق املصريف

  : حدود البحث

يف دول جملـس التعـاون  ينشـط مصـرف 13 منهـا مصـرف إسـالمي، 20تتكـون عينـة البحـث مـن  :الحدود المكانيـة

 .مصارف تنشط يف ماليزيا 7، و اخلليجي

  .2018إىل غاية  2011عام على الفرتة الزمنية املمتدة من  اجلزء التطبيقي للبحث اقتصر :الحدود الزمانية

 :الدراسات السابقة

1. Noraimi Mohd Ariffin, Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdelkarim, "Transparency and 

Market Discipline in Islamic Banks", Advances in Islamic Economics and Finance: 

Proceeding of 6th International Conference on Islamic Economics & Finance, Islamic 

Development Bank, 2007:  

حاولت هذه الورقة البحثية النظر يف العالقة بني وجود الشفافية وانضـباط السـوق يف املصـارف اإلسـالمية، حبيـث مت 

ـــه اســـتبيان إىل  بلـــد كمـــا مت توجيـــه االســـتبيان أيضـــا إىل اهليئـــات الرقابيـــة  14مصـــرف إســـالمي منتشـــرة يف  28توجي

   .AAOIFIو   IFSBاملشرفة على املصارف؛ وكاالت التصنيف؛ ممثلون عن 
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  ه 

 

  : نتائج الدراسة

  عـن املخـاطر؛ رغـم توصلت هذه الدراسة إىل أن املصارف اإلسالمية ال تـزال تعـاين مـن نقـص يف اإلفصـاح

�ا التقليدية وهـذا ألن املصـارف اإلسـالمية اأن الشفافية تعترب أكثر أمهية للمصارف اإلسالمية مقارنة بنظري 

 قائمة على نظام املشاركة والذي يعترب ركن أساسي يف عمل الصريفة اإلسالمية؛

 شـريعة مـن أهـم املعلومـات املطلوبـة تعترب إدارة املخاطر ونوع املخاطر وجودة األصـول واالمتثـال ملتطلبـات ال

 .من اهليئات الرقابية وهذا ألجل اإلشراف على املصارف اإلسالمية ومراقبتها

2. Allen N.Berger, Rima Turk-Ariss, Do Dipositors Discipline Banks ? An International 

Perspective, Financial Institutions Center, Wharton School, University of Pennsylvania, 

2010 : 

يف كل من  املصارفبدراسة االنضباط الذي ميكن أن ميارسه املودعون على  )Berger, Ariss(قام كل من 

 2038دولة من دول االحتاد األورويب، ومشلت عينة الدراسة البيانات املالية لـ  22والواليات املتحدة األمريكية 

وجود انضباط كبري : ؛ وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية2007-1997مؤسسة مصرفية خالل الفرتة 

تأثري املودعني كان أكرب يف ريكية واالحتاد األورويب، ولكن ميارسه املودعون يف كل من الواليات املتحدة األم

نقاذ احلكومي  بأن عمليات اإل السائد وهذا يتفق مع التخمنيمقارنة باالحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية 

أو أن املودعني يف االحتاد األورويب كانوا أقل وعيًا مبخاطر املصارف؛  /كانت أكثر احتماًال يف االحتاد األورويب و

مليار دوالر، وهذا يتفق مع التخمني  50كما وجد أن هناك انضباط كبري يف املؤسسات اليت تقل أصوهلا عن 

ن تفاعلهم بشكل أكثر ثباتًا و ؛ وأخرياً أبدى املودع)Too Big to Fail( حول محاية املصارف الكبرية جداً  السائد

أداء حمفظة القروض، وهذا يتفق مع  مؤشراتمع نسبة حقوق امللكية إىل إمجايل األصول أكثر من تفاعلهم مع 

 .التخمني القائل بأن مقاييس أداء حمفظة القروض ميكن التالعب �ا بدرجة يصعب الوثوق �ا

3. Ghassan Omet, Shorouq Al Hassan, Hadeel Yaseen, "Market Discipline in Banking : 

The Jordanian Experience", Journal of Business Economics and finance, Vol 4, N° 2, 2015: 

ى الســؤالني ســعى هــذا املقــال إىل دراســة وجــود انضــباط الســوق يف القطــاع املصــريف األردين مــن خــالل اإلجابــة علــ

  :التاليني

  علــى ودائعهــم مــن املصــارف ذوات املخــاطر العاليــة ) منخفضــة(هــل يطالــب املودعــون بنســب فوائــد عاليــة

 ؟)ذوات املخاطر املنخفضة(

  هــل يقــوم املودعــون بســحب ودائعهــم مــن املصــارف ذوات املخــاطر العاليــة وإيــداعها لــدى املصــارف ذوات

 املخاطر املنخفضة؟
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  و 

 

أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن ؛ 2012إىل غايــة  2001مصــرف خــالل الفــرتة املمتــدة مــن  13مشلــت عينــة الدراســة 

يطالبون بفوائد عاليـة مـن املصـارف الـيت لـديها خمـاطر عاليـة، باإلضـافة إىل ميـل املـودعني إىل سـحب  حاملي الودائع

 .أمواهلم من املصارف اليت لديها مستويات خماطر عالية

4. Eva A. Arnold, Ingrid Größl, Philipp Koziol, "Market Discipline across Bank Governance 

Models: Empirical Evidence from German Depositors", The Quarterly Review of 

Economics and Finance, 2016 : 
 آمن وصبور وبالتايل توفري رأس مالة األجل، يشتهر املدخرون األملان بتفضيلهم لالستثمارات اآلمنة طويل

)patient capital( تلعب الودائع املصرفية دورًا مهمًا يف ذلك؛ والصرب ،)Patience(  يف هذا الصدد  ال يشري

فقط إىل عدم وجود عمليات سحب للودائع عند أول إشارة تدل على وقوع املصارف يف املشاكل، بل أن 

جال آاجلزء من مدخرا�م املستثمرة يف الودائع واملطالبة بفوائد أعلى أو  املودعني ال يسارعون إىل تقليل ذلك

استحقاق أقصر، ولكن بدًال من ذلك فإ�م ينتظرون ويرتقبون مما يشري إىل ثقة األملان يف مصارفهم احمللية، وبالتايل 

ان املودعون األملان وجاءت هذه الدراسة للتأكد ما إذا ك. صرب يعين عدم وجود انضباط السوقفإن تعريف ال

مصرف للفرتة  142، مشلت عينة الدراسة أم ال يتصرفون �ذا الصرب حًقا وهل أثرت األزمة املالية يف هذه العادة

؛ تشري النتائج إىل عدم وجود هذه السلبية املفرتضة عند املودعني األملان بل تكشف 2012- 2003املمتدة من 

املودعني عن طريق آلييت السعر والكم، وتشري األدلة إىل وجود درجة عالية عن وجود انضباط يف السوق من قبل 

من عدم التجانس بني املودعني األملان، هذا التباين يؤكد تأثري هيكل احلوكمة، وحىت بعد  الضمانات اليت قدمتها 

االنضباطية يف السوق احلكومة من أجل �دئة املودعني يف كافة القطاع املصريف، إال أ�ا مل توقف ردود الفعل 

 .بشكل كاف

5. Ahmet F.aysan, Mustafa Disli, Meryem Duygun, "Islamic Banks, Deposit Insurance 

Reform, and Market Discipline : Evidence From Natural Framework", Journal of  Financial 

Services Research, Vol 51, N° 2,  2017: 

حاولــت هــذه الدراســة التعــرف علــى الســلوك الــذي ميارســه املودعــون لضــبط الســوق املصــريف الرتكــي مــع دراســة تــأثري 

نظــام التــأمني علــى الودائــع املوحــد علــى انضــباط الســوق، حيــث تعتــرب تركيــا البلــد األول يف العــامل الــذي تبــىن نظــام 

التقليدية يدار مـن طـرف الدولـة،  للمصارفالودائع فكان نظام التأمني على  2001تأمني على الودائع مزدوج سنة 

يف حـني كــان نظــام التــأمني علــى الودائــع اخلــاص باملصــارف اإلســالمية يــدار مــن طــرف املصــارف اإلســالمية نفســها، 

مشلـت عينـة . متت مراجعة نظام التأمني على الودائع املزدوج حيث مت توحيده ليصـبح نظامـاً موحـدا 2005ويف عام 
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  ز 

 

مصــارف إســالمية، كمــا امتــدت فــرتة الدراســة مــن الربــع األخــري لســنة  6 باإلضــافة إىلجتــاري  مصــرف 48الدراســة 

  .2012إىل الربع األخري لسنة  2002

�ــا التقليديــة، اتشـري نتــائج الدراســة بـأن ســلوك املــودعني يف املصــارف اإلسـالمية خمتلــف عــن سـلوك املــودعني يف نظري 

 يف املصــارف التقليديــة  لــوحظ أن املــودعنيحيــث أنــه خــالل الفــرتة الــيت ســبقت إصــالح نظــام التــأمني علــى الودائــع 

 يف عنياملصـارف، يف حـني مل توجـد يقظـة وحساسـية لـدى املـود تلـككانت هلم حساسية اجتاه املخـاطر الـيت تواجـه 

 مســؤولية وإيعــاز املــودعني ا هــذه األخــرية وهــذا راجــع إىل إيكــالاملصــارف اإلســالمية اجتــاه املخــاطر الــيت تتعــرض هلــ

  .الرقابة على املصرف إىل مؤسسة التأمني على الودائع اإلسالمية

أما يف الفرتة اليت متت فيها اإلصالحات ومت فيها توحيد نظـام التـأمني علـى الودائـع، وجـد أن حساسـية املودعـون يف 

قد زادت؛ ويُفسر هذا كدليل على أن اإلصالحات يف نظام التأمني علـى الودائـع املصارف اإلسالمية اجتاه املخاطر 

زادت مــن انضــباط الســوق يف املصــارف اإلســالمية حبيــث زادت مــن يقظــة وحساســية املــودعني اجتــاه املخــاطر الــيت 

     .املصارف اإلسالميةهلا ممكن أن تعرتض 

6. Giusy Chesinia ;Elisa Giarettab, "Depositor discipline for better or for worse. What 

enhanced depositors’ confidence on the banking system in the last ten years?", Journal of 

International Financial Markets, Institutions & Money, 2017 : 
أي اختبار حساسية  ،بدراسة وجود انضباط السوق عن طريق املودعني )Chesinia,  Giarettab(قامت كل من 

املودعني اجتاه خمتلف املخاطر املصرفية وميزات نظام التأمني على الودائع، والختبار هذه الفرضية مت مجع بيانات 

إىل  2005دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للفرتة املمتدة من  22مصرف املوجودة يف  9677

  .لسوق ميارسه املودعون على املصارفلوقد مت التوصل إىل وجود انضباط  ؛2014

  :ما متتاز به هذه الدراسة عن الدراسة السابقة

تعزيز  هيغاية يف األمهية بالنسبة للنظام املصريف اإلسالمي، قضية دراسة وحتليل إىل  هذه األطروحةتطرق ست

السالمة  قيقومدى مسامهة انضباط السوق يف حت عن طريق حاملي الودائع انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية

يف  تتميز هذه الدراسة مبحاولتها التطرق جلميع جوانب انضباط السوقواالستقرار للقطاع املصريف اإلسالمي؛ 

طرف ودائع ال، وهل يعترب حاملي الضباط السوق يف املصارف اإلسالميةالقطاع املصريف وما هي الطبيعة املميزة الن

، خاصة وأن الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع يف املصارف اإلسالمية انضباط السوق تعزيزاألنسب يف 

 هي طروحةهذه األ، وتكاد تكون هلذا املوضوع حقه صارف اإلسالمية قليلة جدًا ومل يعطىانضباط السوق يف امل

َلتْ اليت تناولت هذا املوضوع  واإلسالمي من حيث رسائل الدكتوراه األوىل على املستوى العريب   .فيه وَفصّْ



 

 

اإلشراف : الفصل األول

  المصرفي
  



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

1  
 

  تمهيد

وهذا نظرًا للدور احملوري الذي تلعبه املصارف يف تعترب املصارف من أكثر الصناعات تنظيمًا يف العامل،   

يف مهية رأس املال ذلك ألو وتعد املعايري اخلاصة برأس املال املصريف من أبرز جوانب هذا التنظيم، الوساطة املالية، 

  .احملافظة على سالمة املصارف

يف توجيه  تتمثل ا�تمعأل�ا تؤدي وظيفة أساسية يف  أي دولة اقتصاديف  امهم ااملصارف دور  حيث تلعب  

 كما أن املصارف هيفرص استثمارية ُمْنتجة،   أصحاب العجز الذين لديهماألموال من أصحاب الفائض إىل 

إمتام كآلية دفع يتم من خالهلا   أيضاً  القناة اليت يتم عن طريقها تنفيذ السياسة النقدية للدولة، وتعمل املصارف

  .املعامالت

فيما يتعلق بتنظيم رأس املال املصريف، تنبع أمهيته من خالل الدور الذي يلعبه يف سالمة املصارف وحتمل و   

؛ كل هذه )مدخرات األفراد(، ألن املصارف تشتغل بأموال الغري مصارفاملخاطر وتأثريه على القدرة التنافسية لل

بدأ التقارب الدويل لتنظيم رأس حيث دولية لتنسيق معايري رأس املال يف الثمانينيات، الجلهود وراء اكانت العوامل  

ملخاطر على ابشأن معيار كفاية رأس املال، ركز هذا املعيار  1988املال املصريف مع اتفاقية بازل األوىل لعام 

ليشمل تغطية  1996، ومت تعديل هذا االتفاق يف عام يف حتديد متطلبات رأس املال االئتمانية اليت تواجه املصارف

ر اليت جديدًا ملعيار رأس املال ليشمل كافة املخاطأصدرت جلنة بازل اقرتاحًا  1999ويف عام . املخاطر السوقية

فاعلة يف السوق إعطاء أطراف أخرى  يف هذه االتفاقية اجلديدة تواجه املصارف مبا فيها املخاطر التشغيلية، كما مت

  . غري اهليئات الرمسية احلق يف ممارسة الرقابة واإلشراف على املصارف

  :ث الثالثة التاليةمن خالل املباح اإلشراف املصريفسنحاول يف هذا الفصل التعرف على من خالل ما سبق، 
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  :التاليةالثالثة سيتم مناقشة هذا املبحث من خالل املطالب 

  ؛املصرفيةعامة حول الرقابة مفاهيم 

 ؛أسس الرقابة املصرفية وشروطها 

 حملة عن اإلشراف املصريف.  

  عامة حول الرقابة المصرفيةمفاهيم : المطلب األول

  :سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  :المصرفيةتعريف الرقابة  .1

شهد مفهوم الرقابة املصرفية تطورا نتيجة تطور األنشطة املصرفية بشكل عام، فكان املفهوم التقليدي     

للرقابة املصرفية يقتصر على رقابة حالة املصرف يف فرتة زمنية معينة من خالل دراسة القوائم املالية لتلك املصارف 

، والتأكد من مدى التزام تلك )off-site(أو من خالل الرقابة املكتبية  )on-site(سواء من خالل الرقابة امليدانية 

املصارف بالضوابط التشريعية والتنظيمية وسالمة نظامها احملاسيب ورقابتها الداخلية؛ ومع تطور أنشطة املصارف 

للمصرف، �دف كشف انتقل مفهوم الرقابة املصرفية إىل عملية الوقوف على التغريات احلاصلة يف األوضاع املالية 

التدهور احلاصل فيها يف وقت مبكر؛ ومع تزايد املخاطر املصرفية وتعقدها تطور مفهوم الرقابة املصرفية ليصبح 

  .1مفهوما شامًال وهو نظام رقابة املخاطر الذي يعترب مبثابة تطوير ألهداف الرقابة امليدانية

ة اليت تقوم على متابعة مدى التزام واحرتام املصارف العملية اإلداري: "تعرف الرقابة املصرفية على أ�ا  

واملؤسسات املالية للقواعد واألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها من خالل إتباع جمموعة من القواعد 

                                                           
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث ، "دور مصرف السورية املركزي يف الرقابة على املصارف األخرى وآلية تفعيله"عقبة الرضا، غنام رمي،  1

  . 152: ، ص2005، 2العدد  27، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ا�لد العلمية

  الرقابة المصرفية: المبحث األول
 

 .تعريف الرقابة المصرفية -1

 .أهمية الرقابة المصرفية -2

 .أهداف الرقابة المصرفية -3
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 واألساليب لغرض احلفاظ على مركزها املايل ومحايتها من الوقوع يف األزمات، حيث تتوىل هذه املهمة هيئات رقابية

  .1"مصرفية

، �دف االطمئنان من أن املصرفيةالرقابة املصرفية هي رقابة ميارسها البنك املركزي على املؤسسات   

صادرة عنه، والتأكد من عدم وجود جتاوزات أو الاملصارف ملتزمة بالقرارات واإلجراءات والضوابط التشريعية 

  .2رف إىل األفضلخمالفات، وتقدمي التوصيات واإلرشادات لتطوير أداء املصا

الرقابة املصرفية هي رقابة سيادية ميارسها البنك املركزي �دف احملافظة على سالمة املراكز املالية للمصارف،   

ومحاية أموال املودعني، وتوجيه النشاط املصريف والتمويلي والنقدي يف السياق الذي خيدم السياسة االقتصادية 

  . 3مارسة هذه الرقابةدوات تستخدمها البنوك املركزية ملابط ومعايري وأالكلية للبالد، وهناك عدة شروط وضو 

من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نعرف الرقابة املصرفية بأ�ا تلك العملية اإلدارية اليت متارسها اهليئات   

تلك اهليئات، �دف اإلشرافية السيادية يف مراقبة عمل املصارف ومدى التزامها باملبادئ واملعايري الصادرة عن 

محاية القطاع املصريف من املخاطر النظامية اليت قد تؤدي إىل خسارة أموال املودعني، وكذلك احملافظة على استقرار 

    .النظام املايل

  :أهمية الرقابة المصرفية .2

ايل تعتمد سالمة االقتصاد الوطين ألي بلد وفعالية السياسة النقدية على مدى سالمة وكفاءة النظام امل  

وعلى وجه اخلصوص سالمة املصارف؛ ومن هنا تأيت أمهية الرقابة على املصارف وذلك للمحافظة على متانة 

إن الرقابة املصرفية �دف إىل محاية أموال املودعني باإلضافة إىل . وسالمة هذا القطاع خدمة لالقتصاد الوطين

يف القطاع؛ وجتدر اإلشارة إىل أنه ونتيجة لتطور أنشطة  احملافظة على استقرار النظام املايل وعلى درجة التنافسية

  :4تكمن أمهية الرقابة املصرفية يف النقاط التالية. املصارف وتعقيدا�ا استلزم معها التغيري يف أساليب الرقابة املصرفية

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، "الرقابة المصرفية في الجزائر"ختري فريدة،  1

  .20: ، ص2018اجلزائر، 

اإلسالمي،  االقتصاد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف "نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف اإلسالمية"مصطفى إبراهيم حممد،  2

  .26: ص ،2012ة املفتوحة، القاهرة، مصر، اجلامعة األمريكي
  .227: ، ص1996، 1، دار أبوللو للطباعة، القاهرة، مصر، طأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلالغريب ناصر،  3
  : أنظر 4

 .268: ، ص2012، عمان، األردن، 1، دار املسرية، طإدارة المخاطرشقريي نوري موسى وآخرون،  -

  .154: ، صمرجع سابقعقبة الرضا، غنام رمي،  -
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  لق ، وخمركزاً مهما يف نظام الدفع الذي يستخدمه كل من األفراد واحلكومات والشركات املصارفحتتل

 ؛النقود وقدر�ا يف التأثري على القدرة الشرائية للعملة الوطنية

 لذلك وجب احلرص على حقوق الودائع اليت تشكل جزء كبري من ثروة ا�تمع املاليةملصارف تقبل ا ،

 ؛املودعني وإمكانية تسديد االلتزامات يف مواعيدها

 بني أصحاب الفوائض وأصحاب  الوسيط ، حيث تلعب دورةدور مهم يف توزيع املوارد املالي للمصارف

العجز؛ فتعمل الرقابة املصرفية على توجيه االستثمارات اليت تقوم �ا املصارف نظرًا ألمهيتها يف متويل 

 مشاريع التنمية االقتصادية؛

  إمكانية الوقوف على نوعية أصول املصرف وتقييمها ومعرفة درجة املخاطر اليت تتحملها، خاصة القروض

 ات واحلسابات اجلارية املدينة، ومن مث حماولة احلد من املخاطر؛والسلف

  منع الرتكيز يف حصة املصرف من السوق املصرفية، أي أن هناك مصارف هلا سيطرة كبرية على السوق

املصريف من خالل استحواذها على نسب كبرية من حجم الودائع اإلمجالية، مما قد ينعكس سلبا على 

 اخلدمات املصرفية املقدمة؛   املنافسة وعلى نوعية

 التأكد من مدى التزام املصارف بالقواعد التشريعية والتنظيمية اليت يصدرها البنك املركزي. 

ميكن القول أن املربر األساسي للرقابة املصرفية هو احلد من املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف، واليت قد تؤدي إىل 

 .ظ على ثقة اجلمهور يف القطاع املصريفضياع أموال املودعني، وبالتايل احلفا

 : أهداف الرقابة المصرفية .3

  :1تكمن أهداف الرقابة املصرفية يف النقاط التالية

 يعترب أهم هدف للرقابة املصرفية، ذلك أن املودعني ميثلون أهم ركن يف النظام املصريف : حماية المودعين

فال وجود ملصرف دون ودائع، ومن ناحية أخرى فهم يعتربون الطرف األضعف بني متعاملي اجلهاز 

املصريف؛ ألنه ال سلطة هلم على أنشطة املصرف بالرغم من أن ضمان ودائعهم مرهون بكفاءة املصرف؛ 

ويأيت دور الرقابة املصرفية يف هذا اإلطار من خالل وضع وتبين األطر الرقابية والتنظيمية اليت جترب 

املصارف على االحتفاظ بقدر معني من السيولة  ملواجهة طلبات السحب من املودعني، وتوجيه 

                                                           
دراسة تطبيقية حول عالقة بنك الجزائر ببنك : عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة المصرفية التقليدية"، شودارمحزة  1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، "البركة الجزائري

  .21-19: ، ص2017سطيف، اجلزائر، 
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ن طريق تدخل محاية املودعني عويتم . استثمارات هذه الودائع إىل القطاعات ذات املخاطر املقبولة

اهليئات الرقابية بفرض سيطر�ا واختاذ اإلجراءات الضرورية لتفادي املخاطر احملتمل حدوثها يف حالة عدم 

  .1اجتاه املودعني اللتزاما�ا تنفيذ املصارف

 داء االقتصادي الكلي، األإن أي تعثر يصيب املصارف ينعكس سلبًا على  :االستقرار النقدي والمالي

بني أهداف الرقابة املصرفية التحكم يف التوسع االئتماين عن طريق الرقابة النقدية اليت لذلك فإن من 

حتفظ التوازنات النقدية مبا يساعد يف حتقيق النمو والتحكم يف التضخم، وال يكون ذلك إال عن طريق 

ني أداء أداء جيد وكفئ للمصارف تضمن حتقيقه الرقابة املصرفية على املستوى اجلزئي عن طريق حتس

املصارف وإدارة فعالة للمخاطر، وعلى املستوى الكلي عن طريق تعزيز سالمة وأمن النظام املايل 

 .واملصريف

 يتم ذلك من خالل فحص املستندات والقوائم املالية اخلاصة  :ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي

باملصارف بغية التأكد من جودة األصول املصرفية وجتنب تعرضها للمخاطر وتقييم العمليات الداخلية 

للمصارف وحتليل العناصر املالية الرئيسية، من أجل ضمان قدرة املصارف على متويل األنشطة 

 .2االقتصادية

 تسعى الرقابة املصرفية إىل محاية عمالء املصارف سواء املودعني أو املستثمرين من شىت  :حماية العمالء

املمارسات التعسفية اليت ميكن أن تطاهلم خالل فرتة العقد، خاصة وأن العقد يف الغالب يكون عقد 

بتوضيح حقوق  لزم املعايري الرقابية املصارفإذعان يلتزم فيه العميل بشروط املصرف؛ ويف هذا اإلطار تُ 

فية وإعطائهم كل املعلومات الالزمة املتعلقة بعمليا�م املصر  ،العمالء والتزاما�م بصورة واضحة وشفافة

خاصة املتعلقة بالتكاليف واألعباء املالية اليت تنشأ عن عمليات اإلقراض، إضافة إىل ضمان العدل و 

 .قرتاض، ناهيك عن االلتزام حبماية بيانا�م املاليةواملساواة يف املعاملة املالية للحصول على االئتمان واال

 

 

 

                                                           
 BDLدراسة حالة بنك التنمية احمللية  - ة دور الرقابة املصرفية يف احلد من املخاطر اليت تواجه املنظومة املصرفية اجلزائري"عادل رحال، رابح خوين،  1

  .350: ، ص2021، مارس 01، العدد 08، ا�لد مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، "-2019و 2015خالل الفرتة املمتدة بني 
، 05، العدد األكاديمي في العلوم القانونية والسياسيةمجلة الباحث ، "الرقابة املصرفية على البنوك التجارية يف التشريع اجلزائري"مبارك بن الطييب،  2

   .105: ، ص2020سبتمرب 
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  أسس الرقابة المصرفية وشروطها: المطلب الثاني

 :يف هذا املطلب سيتم تناول النقاط التالية

  

 

  

  :أسس الرقابة المصرفية الفعالة .1

  :1الرقابة الفعالة إىل ثالثة ركائز أساسية هيتستند 

والذي يشمل يف  املصرفجيب أن تشمل هذه التشريعات حتديد مفهوم  :التشريعات المصرفية .1.1

تسهيالت، كما جيب أن حتدد هذه التشريعات صالحيات وسلطة الرقابة الإطاره العام قبول الودائع ومنح 

 :واملتمثلة يف املصارفعلى 

 ؛املصارفرخيص حتديد معايري ت 

  وأن يكون اإلفصاح عن هذه باملصارفحفاظ السلطات الرقابية على سرية املعلومات اخلاصة ،

 املعلومات مؤطراً بأطر قانونية؛

  املصرفأن تكون صالحيات السلطات الرقابية معززة بقوانني من أجل فرض قرارا�ا مثل إلغاء رخصة 

 ممارستها؛ للمصرفوحتديد النشاطات اليت ميكن 

  أكثر من دولةاملصارف اليت تعمل يف أحكام توضح كيفية الرقابة على. 

حىت تقوم السلطات الرقابية بدورها على أحسن وجه جيب أن تتمتع باالستقاللية   :السلطات الرقابية .1.2

 .كما جيب أن تكون خاضعة للمساءلة أمام جهة معينة عادة ما تكون الربملان يف كثري من البلدان

يعترب اإلطار احملاسيب والقانوين ضروري للرقابة الفعالة ومفيد أيضا  :يئة المحاسبية والقانونيةالب .1.3

 :من أجل حتقيق أهدافها االقتصادية؛ حيث يعاجل اإلطار القانوين األمور التالية للمصارفبالنسبة 

 من حيث تشكيله، امللكية، احلقوق وااللتزامات للمالكني؛ املصرف 

  من حوزة الضمانات اليت لديه مقابل  املصرفحقوق امللكية وعلى وجه اخلصوص الوسائل اليت متكن

 القروض املقدمة؛

 وما هي هذه الظروف املصرفتصفية بلبوا االكيفية اليت حيق فيها للدائنني أن يط: العسر املايل. 

                                                           
  .281-280: شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص 1

 .أسس الرقابة المصرفية الفعالة -1

 .الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفية فعالة -2
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  :أما اإلطار احملاسيب فيجب أن يشمل النقاط التالية

 ؛املصارفتقيد �ا كافة احملاسبية اليت تعايري امل 

 املراجعة املستقلة اليت تتم من قبل املدققني اخلارجيني؛ 

 اإلفصاح عن البيانات املالية املدققة. 

  :الشروط المسبقة لضمان رقابة مصرفية فعالة .2

النظام البد للسلطات الرقابية أن تكون قادرة على االستجابة للظروف اليت ميكن أن تؤثر سلبا على   

  :1املصريف، وهناك عدة شروط أولية يؤثر وجودها على فعالية الرقابة املصرفية

حىت تستطيع اهليئات الرقابية ممارسة عملها بشكل سليم جيب أن تكون سياسات االقتصاد الكلي سليمة  - 

يف ومالئمة، وإال ستكون عملية الرقابة املصرفية شبه مستحيلة؛ تتمثل هذه السياسات بشكل أساسي 

 سياسات املالية العامة والسياسات النقدية، وهي األساس الستقرار أي نظام مايل؛

السلطات أو اجلهات املسؤولة عن حتديد املخاطر ومراقبتها، وصياغة وتطبيق سياسات مالئمة،  دحتدي - 

 ووضع آليات للتعاون الفعال والتنسيق فيما بني اجلهات املسؤولة عن الرقابة املصرفية؛

يف وجود قوانني لتنظيم : ية حتتية متطورة من أجل محاية استقرار النظام املايل، تتمثل هذه البنيةوجود بن - 

عات، وسلطة قضائية األعمال لضمان حقوق امللكية، وقواعد متينة إلبرام الصفقات، وتوفر آلية حلل النزا

ووجود نظام مستقل للتدقيق وجود مبادئ وقواعد حماسبية حمددة جيدًا وشاملة ومقبولة،  مستقلة وفعالة؛

رقابة كافية  وجوداخلارجي يؤكد بأن البيانات املالية تعرب بصورة حقيقية وعادلة عن الوضع املايل للمصرف، 

تساعد على تقييم املخاطر  اليت ئتمانيةاالعلومات املالية توفر املبيانات للعلى األسواق املالية، ووجود قواعد 

 للمقاصة وتسوية املعامالت املالية؛ وأخريا وجود نظام فعال وآمن

بشكل فعال، ألن التساهل اجتاه  املصارفمن حل ما يطرأ من مشاكل يف  ميكنتوفر قدر كاف من املرونة  - 

املشاركني الفاشلني يف السوق والتغاضي عن أخطائهم يضر بقدرة املنافسني األقوياء على التوسع وعلى 

 حتسني الكفاءة يف القطاع املصريف؛

                                                           
  :أنظر 1

دار اليازوري العلمية، عمان، األردن،  ،حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرةحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احملسن راضي،  -

 .86-84: ، ص2013

اللجنة العربية للرقابة املصرفية،  للرقابة المصرفية،للمبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الرتمجة العربية  -

  . 30-26: ، ص2014صندوق النقد العريب، 
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ر مستوى كاف من احلماية النظامية أو شبكة أمان عامة للوقاية من خماطر زعزعة الثقة يف النظام املايل توف - 

وما يرتتب عليها من انتشار األزمة إىل مصارف سليمة، إىل جانب التقليل من التشوهات يف انضباط 

  النظام املصريف؛السوق؛ كما جيب توفر نظام للتأمني على الودائع الذي يسهم يف تعزيز الثقة يف

وجود إطار متماسك للمسؤوليات، مع توافر االستقاللية الالزمة ملمارستها؛ تكون طبيعة هذا االستقالل  - 

سياسية بشكل أساسي حبيث ال يتعرض املراقبون لضغوطات سياسية من املسؤولني الكبار يف عملية اختاذ 

 القرارات؛

الكربى حول إجراء  املصارفكمة أن يتشاور املراقبون مع االستقاللية يف وضع القواعد الرقابية، من احل - 

 تغيريات رقابية، إال أن القرار النهائي يبقى بيد املراقب؛

 توفري املوارد الكافية للتدريب والتكنولوجيا املالئمة ملوظفي اهليئة الرقابية املصرفية؛ - 

طيط املسبق للتعامل مع األوضاع املالية توافر القدرة على تبادل املعلومات مع اهليئات األخرى لتسهيل التخ - 

الصعبة وإلدارة هذه األحداث حني وقوعها، ولكن مع ضرورة محاية املعلومات السرية اليت مت احلصول عليها؛ 

 وات اليت توفر املعلومات الكافية؛الرقابة املصرفية تصبح قاصرة إذا ما تالشت القن

قات املعلومات إىل املشاركني يف السوق، ومن ضمن وجود انضباط فعال للسوق يستند على كفاءة تدف - 

املسائل املتعني عالجها يف هذا اإلطار حوكمة الشركات وضمان تقدمي معلومات دقيقة وذات معىن ويف 

  .املقرتضني للمستثمرين والدائننيالوقت املناسب من قبل 

  لمحة عن اإلشراف المصرفي: المطلب الثالث

  :النقاط التاليةسيتم تناول هذا املطلب ضمن 

  

  

  

 
  : تطور اآلليات اإلشراف المصرفي .1

يف البداية كان اإلشراف املايل يتألف من أشكال خمتلفة من شبكات األمان دورها احلد من احتماالت   

الفشل املصريف، أهم صورتني تقليديتني لشبكات األمان كانتا ُمقرض املالذ األخري ونظام التأمني على الودائع، 

ذعر املصريف حبيث ميكن للبنك املركزي منح وقد ُمنح البنك املركزي وظيفة ُمقرض املالذ األخري ملنع مشاكل ال

 .تطور آليات اإلشراف المصرفي -1

 .أسباب اإلشراف المصرفي االحترازي -2

 .أهمية رأس المال بالنسبة للهيئات اإلشرافية -3
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القروض للمصارف اليت تتمتع مبالءة مالية جيدة مقابل ضمانات جيدة ومبعدالت فائدة جزائية؛ أما التأمني على 

الودائع فكان ينظر إليه كحل ملشكل السحوبات الكبرية من قبل املودعني، فإذا كان التأمني على الودائع متاحاً 

ودعني ألن يتنافسوا يف سحب ودائعهم خوفًا من قيام مودعني آخرين بذلك، أي احلد من اهللع فال حاجة للم

  . 1والذعر املصريف

لتجنب حاالت الذعر وتكاليفه االجتماعية، أنشأت احلكومات خطط تأمني على الودائع، مبوجب هذه   

اية املودعني وتأمني ودائعهم يف حالة املخططات يدفع املصرف قسطاً لصندوق التأمني على الودائع، يف مقابل مح

فشل املصارف؛ يف الواليات املتحدة األمريكية، طور البنك االحتياطي الفيدرايل آليات التأمني على الودائع كرد 

فعل على نوبات الذعر اليت أصابت املصارف خالل أزمة الكساد الكبري، مث مت تبينها الحقاً من قبل معظم الدول 

خمتلفة، وقد يكون التأمني إلزامياً أو اختياريا وميكن تنفيذه بواسطة صندوق واحد أو عدة صناديق، املتقدمة بطرق 

على الودائع  ةقبل تطبيق أنظمة التأمني على الودائع الصرحية، كان لبعض الدول األوروبية أنظمة تأمني ضمني

  . 2تستند إىل تدخل حكومي مباشر

إىل ظهور مشكل املخاطر األخالقية من خالل ا�ازفة يف ومع ذلك فإن شبكات األمان هذه أدت   

استثمارات حمفوفة باملخاطر العالية وإمهال التدابري االحرتازية، وكان التأمني على الودائع من أهم األسباب اليت 

، حيث كانت أسعار أقساط التأمني على )1985-1983(أدت إىل حدوث أزمة املدخرات والقروض األمريكية 

الودائع ثابتة؛ وكشفت دراسات تناولت العوامل املرتبطة بظهور األزمات املصرفية النظامية يف العديد من البلدان 

، أن نظام التأمني على الودائع الصريح ويف ظل غياب إشراف )1997-1980(املتقدمة والنامية خالل السنوات 

ولذلك جلأ املنظمون إىل نوع آخر من . زيادة احتمال حدوث األزمات املصرفية النظاميةمصريف قوي مييل إىل 

التنظيم من أجل احلصول على نظام مصريف آمن وسليم، فللحد من حوافز املخاطر األخالقية  وضع املنظمون 

ن هذه القيود قللت لوائح حلماية املصارف من املنافسة من خالل فرض قيود على سعر الفائدة وقيود الدخول، لك

من كفاءة املصارف؛ ونتيجة لذلك ويف الثمانينيات فرض املنظمون على املصارف أن متتلك نسبة كافية من رأس 

فرض متطلبات كفاية رأس املال بناًءا على األصول املوزونة باملخاطر اليت فيها ، يتم 1988املال يف اتفاقية بازل 

  .3حيتفظ �ا املصرف

                                                           
1
 Mark J.K De Ceuster, Nancy Masschelein, "Regulating Banks Through Market Discipline : A Survey of The 

Issues", Journal of Economic Survey, Vol 17, N° 05, 2003, p : 751. 
2 Xavier Freixas, Jean-charles Rochet, Microeconomics of Banking, 2ed edition, The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts, 2008, p : 313. 
3 Mark J.K De Ceuster, Nancy Masschelein, Op.cit, p : 751-752.   
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متطلبات كفاية رأس املال كان هلا مزايا، إال أ�ا مل متنع املصارف من الفشل فقد على رغم من أن   

ات أزمات مصرفية شديدة كان هلا تأثري كبري على اقتصاديا�ا كالدول يشهدت العديد من البلدان مطلع التسعين

جديداً، فباإلضافة  اتفاقاً  2001االسكندينافية ودول جنوب شرق آسيا؛ ونتيجة لذلك قدمت جلنة بازل يف سنة 

إىل الركيزة األساسية واليت مت تنقيحها واملتمثلة يف متطلبات رأس املال، مت اقرتاح ركيزتني إضافتني تؤكد الركيزة الثانية 

على حتسني عملية املراجعة اإلشرافية اليت جيب أن تضمن أن يكون رأس مال املصرف متماشيًا مع خماطر 

على تطبيق انضباط السوق لتشجيع املمارسات املصرفية اآلمنة؛ كل هذه  ركزتة واليت املصرف، أما الركيزة الثالث

  .من أجل حتقيق نظام مصريف أكثر أمناً وسالمةكانت  IIاللوائح اإلضافية واحملسنة اليت اقرتحتها جلنة بازل 

  : أسباب اإلشراف المصرفي االحترازي .2

  :1تربز احلاجة إىل اإلشراف على املصارفلإلشراف املصريف هدفان أساسيان، ومن خالهلما 

  محاية املودعني الصغار عن طريق احلد من وترية وتكلفة فشل املصارف ويشار إىل ذلك غالبًا باسم

اإلشراف االحرتازي اجلزئي؛ أي أن ما يربر اإلشراف اجلزئي هو عدم قدرة املودعني الصغار على مراقبة 

السبب الذي دفع معظم البلدان إىل إنشاء صناديق التأمني على  املصارف اليت تستخدم أمواهلم، هذا هو

الودائع حلماية الودائع الصغرية ضد خماطر فشل املصارف، ويتمثل دور املشرفني يف متثيل مصاحل املودعني 

 مدراء املصارف واملسامهني؛ أمام

ة و املصارف بصفة خاصة ميكن تفسري األمهية اليت حيظى �ا اإلشراف على املؤسسات املالية بصفة عام

مقارنة باملؤسسات غري املالية يف خصوصية وطبيعة دائين املؤسسات املالية، إن خصوصية اهليكل املايل 

كبري من التزامات املصارف وديو�ا مشتت بني عدد    املؤسسات غري املالية هي أن جزءللمصارف مقابل 

الصغار ال ميلكون على العموم القدرة واملهارة كبري جدًا من املودعني الصغار، وأن هؤالء املودعني 

رف؛ لذلك يبدو من الضروري إنشاء ممثل عن املودعني حيميهم اواملعلومات الكافية لإلشراف على املص

 .2ويدافع عن مصاحلهم وهذا ما يربر إنشاء نظام الودائع والتدابري واللوائح االحرتازية

                                                           
1 Jean-Charles Rochet, "Market Discipline in Banking : Where Do We Stand ?", Market Discipline Across 
Countries and Industries, The MIT Press, Massachusetts, 2004, p : 56. 
2 Chamsa Fendri, "La Discipline du Marché dans le Secteur Bancaire : Le Rôle de l’Actionnaire et 
l’Influence de la Charter Value", Thèse Doctorat, Science de Gestion, Université de Grenoble, France, 2012, 
p : 15. 
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 ن وترية وتكلفة األزمات املصرفية النظامية، ويشار إىل هذا محاية النظام املصريف ككل من خالل احلد م

غالباً باسم اإلشراف االحرتازي الكلي؛ إن ما يربر اإلشراف الكلي هو الفشل اجلزئي للسوق يف التعامل 

 .مع املخاطر النظامية

كن أن من السمات املميزة للنظام املايل هي ظاهرة العدوى، مبعىن أن حدوث مشكلة مصرفية فردية مي

تؤثر على النظام املايل ككل من خالل ردود فعل متسلسلة ومتسارعة ال ميكن السيطرة عليها؛ على 

عكس قطاعات األعمال األخرى فإن القطاع املصريف له خاصية أساسية تتمثل يف أن إفالس أحد 

نتذكر أوًال أن  جيب أن. املصارف قد يؤدي إىل حدوث أزمة نظامية قادرة على االنتشار يف االقتصاد كله

األسواق النقدية بني املصارف ميكن أن تعترب قناة يتم من خالهلا نقل مشاكل أحد املصارف بسرعة إىل 

حيث أن املصارف  ؛1املصارف األخرى حيث أن املعامالت بني املصارف كبرية ومتغرية ويصعب مراقبتها

عرض مصرف ما إىل خطر اإلفالس يؤثر تعيد متويل نفسها من خالل السوق النقدية وبالتايل فعندما يت

للعدوى املالية؛ ثانيًا تعترب  نموذج الدومينوعلى باقي املصارف، ميكننا أن نسمي هذا التسلسل 

املصارف مركز األنشطة املالية واالقتصادية يف العامل فهي تعترب من بني أهم مصادر متويل االقتصاد وهي 

املصدر الوحيد لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت ال ميكنها الوصول إىل أسواق املال؛ وثالثاً 

صارف هي املسؤولة عن إدارة أنظمة الدفع وبالتايل فإن ا�يار النظام حقيقة ال ميكن جتاهلها أن امل

ضرورة إلشراف على املصارف نشطة االقتصادية؛ وهذا ما جيعل ااملصريف قد يؤدي إىل جتميد مجيع األ

من أجل ضمان االستقرار املايل ككل عن طريق احلد من املخاطر املصرفية والتقليل من احتمال حتمية، 

    .2الفشل

إن الرؤية التقليدية لإلشراف املصريف يف كثري من البلدان كانت أبويّة للغاية أي كان على املشرفني إخبار املصارف 

مبا جيب فعله، ومت التخلي عن هذه الرؤية يف التسعينيات حتت ضغوط املنافسة الدولية وزيادة تعقيد األسواق 

األزمات املصرفية وحلها بطريقة فعالة؛ وعرفت هذه واألدوات املالية، والكشف عن ضعف احلكومات يف منع 

ين بشكل أساسي منع احلكومات الفرتة بزوغ شعارين أوهلما ضمان تكافؤ الفرص ألجل منافسة دولية وهو ما يع

تقدمي الدعم للمصارف احمللية من خالل التزامات اإلنقاذ الضمنية، وثانيهما هو إجبار املشرفني على اختاذ من 

رف؛ ومن أجل هذا الغرض مت اظهور على املصالالتصحيحية الفورية عندما تبدأ عالمات الفشل املايل باإلجراءات 

                                                           
1 Allen N.Berger, Richard J.Herring, Giorgio P.Szego, "The Role of Capital in Financial Institutions", Journal 
of Banking & Finance, Vol 19, 1995, p : 404. 
2 Chamsa Fendri, Op.cit, p : 21-23. 
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مؤسسة التأمني على الودائع الفيدرالية الثاين هو قانون تطوير و  1988بازل كان يف أول اتفاق   ،إصدار اتفاقني

  .1991األمريكية يف عام 

  :اإلشرافيةلهيئات أهمية رأس المال بالنسبة ل .3

ألن ) االئتمانية(اإلقراض حمفوف باملخاطر بطبيعته، حيث تواجه املصارف خماطر التخلف عن السداد   

أصوهلا تتكون بشكل أساسي من القروض املقدمة للمقرتضني الذين قد ال يسددون ما عليهم؛ كما تواجه 

األجل لتمويل أصوهلا طويلة األجل غري السائلة؛ النامجة عن االقرتاض القصري ) السيولة(املصارف خماطر التمويل 

تواجه املصارف أيضًا املخاطر النظامية اليت ينظر إليها على أ�ا زيادة يف االرتباط بني خماطر التخلف عن السداد 

وخماطر التمويل، ويرجع ذلك إىل فقدان الثقة املفاجئ لدى املشاركني يف السوق بعد انقطاع السيولة أو اخنفاض 

  .  1عار األصول مما قد يؤدي إىل حدوث اضطرابات قد تنتشر يف السوق املصريفأس

اهتمت اهليئات اإلشرافية بكفاية رأس املال بشكل كبري باعتباره أداة للسيطرة على املخاطر املصرفية مثل   

االلتزامات املصرفية اليت حتمي حاملي  الوسادةخماطر االئتمان وخماطر السيولة وما إىل ذلك، يعترب رأس املال هو 

مل تكن  1981حىت عام ة لصناديق التأمني على الودائع؛ من االخنفاض يف قيم األصول، وكذلك توفري احلماي

مت  1981هناك متطلبات رمسية لكفاية رأس املال على الرغم من أن نسب رأس املال كانت يف تراجع، ويف عام 

إدخال أول متطلبات رأس املال بشكل رمسي يف الواليات املتحدة األمريكية وكانت هذه املتطلبات قائمة على  

مت إصدار اتفاق بازل والذي  1988حجم املصرف وليس على أساس املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف؛ ويف عام 

  .  2أدخل ألول مرة املخاطر يف حتديد كفاية رأس املال

شرفون من املصارف االحتفاظ بنسبة من رأس املال لألسباب نفسها اليت يطلبها الدائنون غري يطلب امل  

املؤمن عليهم من املصارف، �دف محاية أنفسهم من تكاليف الضائقة املالية ومشكالت الوكالة واالخنفاض يف 

، ألنه يف غري مؤمن عليه ى الودائع أكرب دائنانضباط السوق بسبب شبكات األمان؛ تعترب مؤسسة التأمني عل

حالة فشل املصرف هي من ستقوم بدفع الودائع املؤمن عليها وهي من تقف يف مكا�م مع الدائنني غري املؤمن 

مؤسسة التأمني على الودائع  أيضًا العديد من أصول املصرف املفلس، تتحمل عليهم للحصول على حصة من 

  . عترب متطلبات رأس املال وسيلة للحد من التعرض للمخاطرالتكاليف اإلدارية عند فشل املصرف، وعليه ت

                                                           
1 Darryl E.Getter, U.S Implementation of The Basel Capital Regulatory Framework, Bank Capital and Basel 
III Regulations Implementation and Effects, Nova Science Publishers, 2015, p : 2-3.  
2 Darius Palia, Robert Porter, "Contemporary Issues in Regulatory Risk Management of Commercial Banks", 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol 12, N° 04, 2003, p : 225.      
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ث تعترب املخاطر حي ،يواجه املشرفون العواقب السلبية النامجة عن إخفاق املصارف نيابة عن بقية ا�تمع  

قلق بالنسبة للمشرفني حبيث قد يؤدي فشل عدد من املصارف إىل سلسلة من ردود الفعل اليت قد النظامية مصدر 

االستقرار املايل، كما ميكن هلذه املخاطر أن تتسبب يف تكاليف اجتماعية باهضة؛ قد يهدد الفشل تقوض 

املصريف أيضاً سالمة نظام املدفوعات، مما جيعل من الصعب على املوارد املالية أن تتدفق إىل حيث تكون عوائدها 

السياسة النقدية من خالل تغيري كمية  أعلى، عالوة على ذلك ميكن أن يؤدي إخفاق املصارف إىل تقويض فعالية

القروض املصرفية؛ قد يدفع القلق من التكاليف االجتماعية للمخاطر النظامية اهليئات اإلشرافية إىل حث 

القلق من املخاطر . املصارف على االحتفاظ بنسب رأس مال عالية لتحقيق درجة عالية من األمان املصريف

أس املال فحسب، بل هو أيضًا دافع رئيسي إلنشاء شبكات األمان، تساعد النظامية ليس دافعًا ملتطلبات ر 

متطلبات رأس املال إىل جانب شبكات األمان على محاية النظام املايل واالقتصاد احلقيقي من اآلثار املدمرة 

  .  1للمخاطر النظامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Allen N. Berger, Richard J. Herring, Giorgio P. Szego, Op.cit, p : 403-404. 
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  :هذا املبحث من خالل املطالب التاليةسيتم مناقشة 

 جلنة بازل للرقابة املصرفية؛: املطلب األول 

 اجلوانب األساسية التفاقية بازل : املطلب الثاينI؛ 

 تعديل اتفاقية بازل  :املطلب الثالثI.  

  لجنة بازل للرقابة المصرفية: المطلب األول

ظهرت خماطر مصرفية جديدة مل تكن  املصارفات القرن املاضي وبسبب ا�يار بعض يخالل فرتة سبعين  

معروفة سابقا مثل خماطر التسوية وخماطر اإلحالل، وازدادت املخاطر االئتمانية ما أدى إىل إفالس وا�يار 

لتفكري يف البحث عن آليات ملواجهة تلك املخاطر، وإجياد فكر الكبرية؛ ويف ظل هذه الظروف بدأ ا املصارف

مشرتك بني البنوك املركزية يقوم على التنسيق بني تلك السلطات الرقابية للحد والتخفيف من تلك املخاطر اليت 

 �اية، ونتيجة لذلك تشكلت جلنة بازل للرقابة املصرفية من جموعة الدول الصناعية العشر يف املصارفتتعرض هلا 

سيتم التطرق من خالل هذا وعليه  .حتت إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل السويسرية 1974 عام

  :املطلب إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  :تعريف لجنة بازل .1

هي جلنة استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية وإمنا أنشأت مبقتضى قرار من حمافظي جلنة بازل   

أقرت جلنة بازل  1988املصارف؛ ويف عام البنوك املركزية للدول الصناعية لدراسة خمتلف جوانب الرقابة على 

شاط املصريف كمعيار دويل للداللة على معيارا موحدا لكفاية رأس املال ليكون ملزما لكافة املصارف العاملة يف الن

 .1ومالءته املالية من أجل تقوية ثقة املودعني للمصرفمكانة املركز املايل 

                                                           
  .307-306: ، ص2012، 1، دار املسرية، عمان، األردن، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شبيب،  1

 Iاتفاقية بازل : المبحث الثاني
 

 .تعريف لجنة بازل -1

 .أسباب إنشاء لجنة بازل -2

 .لجنة بازلأهداف  -3

 .أنشطة لجنة بازل -4
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حتت إشراف بنك التسويات  1974جلنة بازل للرقابة املصرفية هي اللجنة اليت تأسست يف �اية عام   

اخلارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون ونسبة الدولية، يرجع سبب نشوء جلنة بازل إىل تفاقم أزمة الديون 

الديون املشكوك يف حتصيلها اليت منحتها املصارف العاملية وتعثر بعض هذه املصارف؛ كانت التسمية األوىل للجنة 

بازل هي جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة املصرفية على املمارسات العملية؛ وقد تكونت من ممثلني عن جمموعة 

  .1دول الصناعية العشر الذين كانوا يعقدون اجتماعا�م يف مدينة بازل السويسرية مبقر بنك التسويات الدوليةال

أعقاب االضطرابات اخلطرية اليت عرفتها أسواق العمالت يف  1974ظهرت جلنة بازل يف �اية عام   

رب أملانيا؛ �دف جلنة بازل لتعزيز يف غ )Bankhaus Herstatt(واألسواق املصرفية الدولية ال سيما فشل مصرف 

االستقرار املايل من خالل حتسني جودة اإلشراف املصريف يف مجيع أحناء العامل، لتكون مبثابة منتدى للتعاون بني 

1975الدول األعضاء يف املسائل اإلشرافية املصرفية وانعقد أول اجتماع للجنة يف فيفري 
2

.  

 :أسباب إنشاء لجنة بازل .2

  :3أسباب أدت إىل إنشاء جلنة بازل، هيهناك عدة 

 تفاقم أزمة املديونية اخلارجية لدول العامل الثالث يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي؛ 

 ازدياد حجم ونسبة الديون املشكوك يف حتصيلها، وتعثر بعض املصارف نتيجة هلذه األوضاع؛ 

 تحدة األمريكية وبريطانيا؛سياسة ختفيف القيود على املصارف وخاصة يف الواليات امل 

 املنافسة القوية بني املصارف العاملية؛ 

  التطورات اليت عرفها القطاع املصريف من خالل كرب حجم املصارف وتطور أنشطتها وظهور منتجات

 تتسم بالتعقيد؛اليت مالية جديدة كاملشتقات املالية 

 التقدم التكنولوجي الكبري يف نظم املعلومات واالتصال، وزيادة حجم التجارة االلكرتونية .  

 :أهداف لجنة بازل .3

 املصارفالذي أصبح مبوجبه أن تلتزم  1988بعد قيام جلنة بازل بإصدار معيار كفاية رأس املال عام   

وع األصول اخلطرة بعد ترجيحها بأوزان من نسبة رأس املال إىل جمم % 8العاملة حبد أدىن لرأس املال قدره 

                                                           
  .252: ، ص2013، 1اإلسكندرية، مصر، ط، الدار اجلامعية، 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد املطلب عبد احلميد،  1
  .19/03/2020: تاريخ اإلطالع يوم https://www.bis.org/bcbs/history.htm :موقع جلنة بازل للرقابة املصرفية  2

مداخلة ضمن الملتقى الدولي الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف ،"2معايري بازل للرقابة املصرفية اتفاقية بازل "عبد القادر شاشي،  3

  . 7: ص ،2010أفريل  20- 18 ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،اإلسالمية
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الءة املالية للمصرف يرتبط مبدى التزامها باحلد األدىن املاملخاطر االئتمانية، وعلى أساس هذا املعيار أصبح تقييم 

  :1لرأس املال، ومن هنا نستنتج أن جلنة بازل هلا أهداف حمددة اجتاه السوق املصريف وهي

  واستقرار النظام املصريف العاملي خصوصا بعد تزايد أزمة الديون اخلارجية املسامهة يف تعزيز أمن وسالمة

 للدول النامية؛

  توفري شروط املنافسة العادلة واملتكافئة بني املصارف الدولية، وبالتايل إزالة الفروق يف متطلبات السلطات

ساسي للمنافسة غري األصدر املالرقابية الوطنية بشأن  نسبة كفاية رأس املال حيث متثل تلك الفروق 

اليابانية كانت أكثر تفوقا يف السوق  املصارفأن على حيث دلت التجربة العادلة بني املصارف؛ 

األوروبية واألمريكية واستطاعت أن تنفذ بقوة إىل األسواق العاملية، وهو ما  املصارفاملصريف العاملي من 

مجيع  يفوالتناسق يف تطبيق معيار كفاية رأس املال لة ادإىل التأكيد على ضرورة توفر الع دفع جلنة بازل

  الدولية؛   املصارفالدول، للتقليل من آثار املنافسة غري العادلة بني 

  إجياد آليات للتكيف مع املتغريات املصرفية الدولية، ويف مقدمتها العوملة املالية وحترير العمل على

 املعوقات اليت حتد من اتساع النشاط املصريف؛األسواق املالية والنقدية والتشريعات واللوائح و 

  تطوير األساليب الفنية للرقابة على أعمال املصارف وتسهيل عملية تداول وتبادل املعلومات املتعلقة

 .بإجراءات وأساليب السلطات النقدية يف الرقابة

 اطًا باملخاطر اليت تنظيم عمليات الرقابة على معايري كفاية رأس املال يف املصارف وجعلها أكثر ارتب

 تتعرض هلا املصارف؛

  متطلبات ف واستثمارا�ا وذلك بعد زيادة حتسيس املسامهني مبسؤوليتهم يف الرقابة على أنشطة املصار

 احلدود الدنيا لرأس املال؛

 سهولة تقييم املصرف والتأكد من سالمته املالية من خالل معيار كفاية رأس املال املتفق عليه دولياً؛ 

 املصارف على توظيف أمواهلا واستثمارها يف أصول ذات أوزان خماطر متدنية، واملوازنة بني حجم  تشجيع

 .    األصول اخلطرة ورأس املال املقابل هلا

  

                                                           
  : أنظر 1

  .254: ، صمرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،  -

، مجلة االقتصاد الجديد ،"دور وفعالية الرقابة االحرتازية يف حتقيق السالمة املصرفية يف ظل تزايد خماطر العمل املصريف" حممد طرشي، -

  .180: ، ص2012، 07العدد 



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

17  
 

 : أنشطة لجنة بازل .4

ملصارف يف مجيع أحناء العامل على اتتمثل مهمة جلنة بازل لإلشراف املصريف يف تعزيز التنظيم واإلشراف   

  :1االستقرار املايل؛ تسعى جلنة بازل لتحقيق هدفها من خالل األنشطة التالية �دف تعزيز

  تبادل املعلومات حول التطورات يف القطاع املصريف واألسواق املالية بغرض حتديد املخاطر احلالية أو

 الناشئة؛

 عرب احلدود؛ تبادل القضايا واملناهج والتقنيات اإلشرافية لتعزيز التفاهم املشرتك وحتسني التعاون 

  وضع وتعزيز املعايري الدولية لتنظيم املصارف واإلشراف عليها، باإلضافة إىل وضع اإلرشادات واملمارسات

 السليمة؛

 معاجلة الثغرات املوجودة يف املعايري التنظيمية واإلشرافية اليت قد تشكل خطر على االستقرار املايل؛ 

 يف الدول األعضاء وخارجها، وضمان تنفيذها يف الوقت املناسب  مراقبة تنفيذ معايري بازل للرقابة املصرفية

 وبشكل متسق وفعال، واملسامهة يف حتقيق شروط املنافسة العادلة بني املصارف النشطة دولياً؛

  التشاور مع البنوك املركزية واهليئات اإلشرافية اليت هي ليست أعضاء يف جلنة بازل لإلشراف املصريف، من

من مسامهتها يف صياغة السياسات اإلشرافية وتعزيز تنفيذ معايري بازل واملبادئ التوجيهية أجل االستفادة 

 واملمارسات السليمة يف الدول اليت  ليست أعضاء يف جلنة بازل لإلشراف املصريف؛

 ستقرار التنسيق والتعاون مع اهليئات الدولية اليت هلا عالقة بالقطاع املايل، وال سيما تلك املعنية بتعزيز اال

  .  املايل

  Iالجوانب األساسية التفاقية بازل : المطلب الثاني

  :سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل العناصر التالية

  

 

 

 

  

  

                                                           
1

 .19/03/2020: يوم تاريخ اإلطالع https://www.bis.org/bcbs/charter.htm :موقع جلنة بازل للرقابة املصرفية  

 ؛Iتعريف اتفاقية بازل  -1

 ؛Iعناصر اتفاقية بازل  -2

 مكونات رأس المال المصرفي؛ -3

  .Iاتفاقية بازل في  نظام تقييم مخاطر األصول -4
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  :Iتعريف اتفاقية بازل  .1

املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال، حيث ُصممت هذه  Iاتفاقية بازل  1988أصدرت جلنة بازل يف عام   

االتفاقية من أجل زيادة الرأس املال والتقليل من املخاطر االئتمانية، فرضت االتفاقية على املصارف االحتفاظ 

ول املرجحة باملخاطر، كان حساب رأس على األقل من قيمة األص%  8بنسبة من رأس املال التنظيمي تساوي 

لكفاية رأس املال  Iمت تعديل اتفاق بازل  1996املال قائم بشكل أساسي على تقييم املخاطر االئتمانية؛ ويف عام 

  .1ليشمل خماطر السوق أيًضا

اء أوًال كان أعض: سعت جلنة بازل من خالل اتفاق معيار كفاية رأس املال إىل حتقيق هدفني أساسني مها  

لزيادة رأس املال  Iجلنة بازل قلقني بشأن االخنفاض يف مستويات رأس املال املصريف، فتم تصميم معيار بازل 

والتخفيض من املخاطر االئتمانية؛ ثانياً االختالف الكبري يف مستويات رأس املال املطلوبة يف الدول األعضاء أدى 

هذا الصدد سعت جلنة بازل إىل توفري فرص متكافئة   إىل فرض رسوم تنافسية غري عادلة على املصارف، ويف

  .2مال جيب على مجيع املصارف االحتفاظ �ااملصارف من خالل فرض نسبة رأس  للمنافسة بني

  :Iعناصر اتفاقية بازل  .2

  :3ثالثة عناصر أساسية هي Iاتفاقية بازل  تتضمن

  من ذلك هو القضاء على وجود نظام لتقييم خماطر األصول اليت حتتفظ �ا املصارف، كان اهلدف

مصرفني متطابقني بني رأس املال واألصول، يف حني أحد املصرفني ميتلك كمية كبرية من األصول اخلطرة 

 مقارنة باملصرف اآلخر؛ 

  ثاين؛مستويني مستوى أول ومستوى تعريف رأس املال النظامي، حيث مت تقسيم رأس املال إىل 

  امليزانية يف حتديد مقدار املخاطر ومن مث حتديد مستوى رأس املال الذي االتفاق على إدراج بنود خارج

 .جيب على املصرف االحتفاظ به

 

 

 

 

 

 

                                                           
1James R.Barth, Jie Gan, Daniel E.Nolle, Global Banking Regulation & Supervision : What Are The Issues 
and What Are The Practices ?, New York : Nova Science Publishers,  2009, p : 27-28.  
2James R.Barth, Jie Gan, Daniel E.Nolle, Op.cit, p : 27-28.  
3 Darius Palia, Robert Porter, Op.cit, p : 226-228. 
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 :مكونات رأس المال المصرفي .3

 :1حسب توصيات جلنة بازل يتم حتديد كفاية رأس املال وفقاً ملا يلي

  ة، بغض النظر إذا كانت املختلفربط احتياطات رأس املال لدى املصرف باملخاطر النامجة عن أنشطتها

 يزانية املصرف أو األنشطة خارج ميزانية املصرف؛متعلقة مب

 تقسيم رأس املال إىل مستويني : 

االحتياطات املعلنة واالحتياطات العامة + حقوق املسامهني (الذي يشمل  رأس المال األساسي .3.1

 ؛)االستثمار يف الشركات التابعة+ عنوية القيم امل( –) األرباح غري املوزعة أو احملتجزة+ والقانونية 

+ احتياطات إعادة تقييم األصول + الذي يشمل االحتياطات غري املعلنة  رأس المال المساند .3.2

طويل األجل من املسامهني الاإلقراض املتوسط و + خمصصات ملواجهة املخاطر العامة أو خسائر القروض 

أمسالية األخرى اليت جتمع بني خصائص حقوق املسامهني األدوات الر ) + القروض املساندة(أو من غريهم 

  . والقروض

  :2شروط يف حساب احلد األدىن لرأس املال، هذه الشروط هيكما أنه جيب احرتام عدة 

 أال يزيد رأس املال املساند على رأس املال األساسي؛ 

  األساسي؛من قيمة رأس املال %  50أال تزيد نسبة القروض املساندة أو الثانوية عن 

  من األصول %  1.25كحد أقصى مرحلياً، مث حتدد بـــــ %  2أال تزيد املخصصات العامة عن

 وااللتزامات العرضية املرجحة باملخاطر؛

  الحتمال خضوع هذا ، من قيمتها%  55تقييم األصول إىل خصم  نسبة إخضاع احتياطات إعادة

 الفرق للضريبة عند التنازل عن هذه األصول؛

  اق املالية اليت يتم حتويلها إىل أسهم يتم سدادها بعد سداد حقوق املودعني وقبل حقوق املسامهني؛األور 

  لقبول أية احتياطات سرية ضمن الشرحية الثانية لرأس املال جيب أن يكون موافقاً عليها ومعتمدة من قبل

ص، وبعض ا صفة املخصَّ سائر وأن ال تكون هلاهليئات اإلشرافية، وأن تكون ضمن حساب األرباح واخل

 .   البلدان ال تقبل �ا

 

                                                           
  . 153: ، ص2006، اجلزائر، 06، العدد مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،"النظام املصريف اجلزائري واتفاقيات بازل"سليمان ناصر،  1
  .153: سليمان ناصر، مرجع نفسه، ص 2
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 Iبنود معيار كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل  1الجدول 

  القيود املفروضة  البنود

  من األصول املرجحة باملخاطر%  4جيب أن تساوي أو تتجاوز نسبة :  الشرحية األوىل

  ليس هلا حد  األسهم العادية

  من مستوى الشرحية األوىل%  25جيب أال تتجاوز   األسهم املمتازة

  ///////////  االحتياطات املفصح عنها

  ال تدخل يف حساب الشرحية األوىل من رأس املال  حقوق األقلية يف الشركات التابعة

  لالشرحية األوىل من رأس املال تساوي جمموع العناصر املذكورة أعاله مطروح منها شهرة احمل

  جيب أال تتجاوز نسبة الشرحية األوىل من رأس املال: الشرحية الثانية

  /////////////  االحتياطات غري املفصح عنها

  من قيمتها%  55ختضع خلصم قدره   احتياطات إعادة تقييم األصول

  من األصول املرجحة باملخاطر%  1.25احلد األقصى   خمصصات خسائر القروض واإلجيارات 

  ليس هلا حد ضمن املستوى الثاين من رأس املال  ممتازة أخرىأسهم 

أوراق عقود األسهم، أوراق (أدوات رأس املال اهلجينة 

  )االلتزامات حبقوق امللكية
  ليس هلا حد ضمن املستوى الثاين من رأس املال

  األوىلمن مستوى الشرحية %  50احلد األقصى هو   الديون الثانوية واألسهم ذات العمر احملدود

  من األصول املرجحة باملخاطر%  8إمجايل رأس املال جيب أن يساوي أو يتجاوز 

  :العناصر التالية –) الشرحية الثانية+ الشرحية األوىل = (احلد األدىن ملستوى رأس املال

  االستثمارات يف الشركات التابعة غري املوحدة

  يتم خصم هذه البنود بالتساوي من كال الشرحيتني
احليازات املتبادلة لألوراق املالية للمؤسسات املصرفية 

األخرى على النحو الذي حتدده السلطات اإلشرافية 

  للشركات التابعة أو املشاريع املشرتكة

Source : see : 
 - Darius Palia, Robert Porter, Contemporary  Issues in Regulatory Risk Management of Commercial 
Banks, Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol 12, N° 04, 2003, p : 227. 
 - Daniel K.Tarullo, Banking on Basel : The Future of International Financial Regulation, Peterson Institute 
for International Economics, Washington, U.S.A, 2008, p : 57. 
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  :Iاتفاقية بازل تقييم مخاطر األصول في  نظام .4

  :1العناصر التاليةعملية تقييم خماطر األصول املصرفية على  يف Iركزت اتفاقية بازل 

تفاقية إىل حساب معدل كفاية رأس املال باالستناد االسعت هذه  :التركيز على المخاطر االئتمانية .4.1

مراعاة خماطر الدول إىل حد ما ومل يشمل معيار  بشكل أساسي على املخاطر االئتمانية، باإلضافة إىل 

كفاية رأس املال حسب هذه االتفاقية احتساب خماطر أخرى مثل خماطر سعر الفائدة وخماطر سعر 

 الصرف وخماطر االستثمار يف األوراق املالية؛

مت الرتكيز على نوعية  :تعميق االهتمام بنوعية األصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها .4.2

صول ومستوى املخصصات اليت جيب تكوينها لألصول أو الديون املشكوك يف حتصيلها وغريها من األ

املخصصات، وذلك ألنه ال يعقل أن يتجاوز معيار رأس املال لدى مصرف من املصارف احلد األدىن 

لك املقرر بينما ليس لديه املخصصات الكافية، حيث ال بد من كفاية املخصصات أوال مث يأيت بعد ذ

 حساب معيار كفاية رأس املال؛

مت تصنيف الدول حسب  :تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر االئتمانية .4.3

 :هذه االتفاقية إىل جمموعتني مها

 :وتضم الدول ذات املخاطر املتدنية، وتشمل كذلك جمموعتني مها :المجموعة األولى .4.3.1

 صادي والتنمية الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتOECDيضاف إىل ذلك دولتان مها ، :

 سويسرا واململكة العربية السعودية؛

 أسرتاليا، النمسا، : الدول اليت قامت بعقد بعض الرتتيبات اإلقرتاضية مع صندوق النقد الدويل وهي

 اليونان، أيسلندا، نيوزيلندا، النرويج، الربتغال وتركيا؛ الدمنارك،فنلندا، 

وذلك بإمكانية استبعاد أي دولة من هذه  1994وقد قامت اللجنة بتعديل هذا املفهوم يف جويلية 

  . ا�موعة ملدة مخس سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام اخلارجي

وهي دول ذات املخاطر العالية وتشمل كل دول العامل ما عدا الدول اليت  :المجموعة الثانية .4.3.2

 . عة األوىلذكرت يف ا�مو 

إن الوزن الرتجيحي خيتلف باختالف نوع  :وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول .4.4

األصل من جهة، وكذلك اختالف امللتزم باألصل أي املدين من جهة أخرى؛ وإلتاحة قدر من املرونة يف 

                                                           
  .311-310: ، صمرجع سابقدريد كامل آل شبيب، 1
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ة حرية اختيار وحتديد بعض جمال التطبيق للدول املختلفة، فقد تركت جلنة بازل للهيئات اإلشرافية احمللي

أوزان املخاطر؛ كما أن إعطاء وزن ترجيحي خلطر أصل ما ال يعين بالضرورة أنه أصل مشكوك يف حتصيله 

بذات الدرجة، وإمنا هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بني أصل وآخر حسب درجة املخاطر بعد تكوين 

 .   املخصصات الضرورية

 :كما هو موضح يف اجلدول التايلاألوىل   ة بازل حتسب أوزان خماطر األصول حسب اتفاقي

 ع األصولا نو أأوزان المخاطر المرجحة حسب  2الجدول 

  نوعية األصول  درجة املخاطرة

0 %  

 املوجودات النقدية؛ 

  احلكومات والبنوك املركزية املقومة بالعملة الوطنية واملمولة �ا؛ علىاملطلوبات 

 كومات ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية احلبنوك املركزية و ال علىطلوبات امل

OECD  . 

  املطلوبات املضمونة نقدًا من األوراق املالية للحكومات املركزية يف دول منظمة التعاون

  . OECDوالتنمية االقتصادية 

%  50أو  20، 10، 0

  )حسب التقدير احمللي(

  ،املطلوبات على مؤسسات القطاع العام احمللية والقروض اليت تصدرها هذه املؤسسات

  . باستثناء املطلوبات من احلكومات

20 %  

  متعددة األطراف ومطلوبات مضمونة باألوراق املالية الصادرة بنوك التنمية  علىاملطلوبات

 ؛عن هذه البنوك

  والقروض املضمونة االقتصادي  التعاونيف دول منظمة  املدرجةاملصارف  علىاملطلوبات

 ؛تلك الدولمن قبل املصارف املسجلة يف 

  مطلوبات املصارف املسجلة يف دول خارج منظمةOECD  واليت تبقى الستحقاقها أقل

 OECDواحدة، والقروض املضمونة من قبل املصارف املسجلة خارج دول  01من سنة 

 واحدة؛ 01واليت تبقى ألجل استحقاقها أقل من سنة 

  مؤسسات القطاع العام غري املسجلة يف دول  علىاملطلوباتOECD  باستثناء البنوك

 . املركزية والقروض املضمونة من قبل تلك املؤسسات

 النقدية قيد التحصيل.  

50 %  
 املقرتض أو  يشغلهاس القروض املضمونة بالكامل برهونات عقارية سكنية مشغولة أو اليت

  اليت ستؤجر؛
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100 %  

  القطاع اخلاص؛ علىاملطلوبات 

  املصارف املسجلة خارج  علىاملطلوباتOECD  واليت تفوق آجال استحقاقها السنة

 الواحدة؛ 01

  املطلوبات على احلكومات املركزية خارجOECD وممولة بالعملة  ما مل تكن مقومة

 ؛الوطنية

 رية مملوكة للقطاع العام؛املطلوبات على شركات جتا 

 املباين واملعدات واآلالت وغريها من األصول الثابتة؛ 

  مبا يف ذلك املسامهات يف شركات أخرى غري املوحدة (العقارات واالستثمارات األخرى

 ؛)ميزانيا�ا

  ما مل تكن مطروحة من رأس املال(أدوات رأس املال الصادرة من قبل املصارف األخرى .( 

  األصول األخرىمجيع.  

، العدد مجلة العلوم االقتصاديةوانعكاسا�ا على املصارف العربية،  2إخالص باقر النجار، اتفاقية بازل  - : راجع: المصدر

  .29: ، ص2008، جامعة البصرة، بغداد، 20

- Daniel K.Tarullo, Banking on Basel : The Future of International Financial Regulation, Peterson 

Institute for International Economics, Washington, U.S.A, 2008, p : 57. 
�دف إىل عكس  Iإن األوزان املستخدمة يف حساب األصول املرجحة باملخاطر مبوجب اتفاقية بازل   

املخاطر الكامنة املرتبطة �ا، على سبيل املثال تعترب السندات السيادية لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عدمية املخاطر، حبيث ال يطلب من املصارف االحتفاظ برأس مال مقابل هذه كذلك منخفضة املخاطر وتعترب  

حاولت ، % 50ادة مضمونة بشكل كبري ُمتنح وزن خماطر بنسبة األصول، بينما القروض العقارية اليت تكون ع

ربط متطلبات رأس املال النظامي للمصرف مبخاطر حمفظة األصول اخلاصة به؛ إن املصرف الذي يستثمر  Iبازل 

يف أصول آمنة نسبيًا مثل الديون السيادية أو الرهون العقارية ُمطالب باالحتفاظ  برأس مال أقل من املصرف 

  .1تثمر أمواله يف ديون الشركات عالية املخاطراملس

يتم ضرب قيمة : كما يلي) التعهدات خارج امليزانية(بالنسبة لاللتزامات العرضية  وحتسب أوزان املخاطر  

مث يتم ضرب الناتج يف معامل الرتجيح لاللتزام األصلي أو ) حسب اجلدول املوايل(االلتزام يف معامل ترجيح اخلطر 

  :ومعامالت الرتجيح للتعهدات خارج امليزانية هي كالتايل. 2يف أصول امليزانيةاملقابل له 

  
                                                           

1 Michael B.Gordy, Erik A.Heitfield, Risk-Based Regulatory Capital and Basel 2, The Oxford Hand Book of 
Banking, Oxford University Press, 2010, p : 359. 

  .154: سليمان ناصر، مرجع سابق، ص 2
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 أوزان المخاطر المرجحة لعناصر خارج الميزانية 3الجدول 

  وزن املخاطرة  األدوات  الرتتيب

1  
االعتمادات البدائل لالئتمان املباشر مثل الضمانات العامة للديون ويدخل يف ذلك 

  .املستندية لضمان القروض واألوراق املالية
100 %  

2  
الفقرات املرتبطة مبعامالت معينة مثل سندات األداء وسندات الطلب وحقوق شراء 

  .األسهم واالعتمادات املستندية املرتبطة مبعامالت معينة
50 %  

3  
التصفية الذاتية مثل االعتمادات املستندية املضمونة بشحن  ذواالئتمان قصري األجل 

  .البضاعة

20 %  

  

  % 100  .اتفاقيات البيع وإعادة الشراء اليت يتحمل فيها املصرف املخاطرة  4

5  
املشرتيات املستقبلية للموجودات والودائع األمامية واألسهم املدفوعة جزئيًا اليت متثل 

  .التزامات سحب معني
100 %  

  % 50  .تسهيالت إصدار األوراق املالية  6

7  
االلتزامات األخرى مثل التسهيالت الرمسية وخطوط االئتمان ذات االستحقاقات اليت 

  .تزيد عن السنة الواحدة
0 %  

  % 5  .االلتزامات التابعة ذات االستحقاقات حىت سنة  8

، 2013، 1الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط ،3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد املطلب عبد احلميد، : املصدر

  .264: ص

  Iتعديل اتفاقية بازل : المطلب الثالث

  :نقاط التاليةالمن خالل هذا املطلب، سيتم معاجلة 

  

 

  

  :تعديل معيار كفاية رأس المال .1

بإصدار جمموعة من املقرتحات اجلديدة تضمنت إدراج خماطر السوق يف  1995قامت جلنة بازل يف أفريل   

اللجنة للمصارف بوضع مناذج داخلية لتحديد رأس املال الالزم  مسحتحساب احلد األدىن ملعيار رأس املال، وقد 

ع هذه التعديالت يف اتفاق رأس ملواجهة خماطر السوق، واليت قد ختتلف من مصرف آلخر؛ إن اهلدف من وض

املال هو توفري الضمانات الرأمسالية الصرحية واحملددة ضد خماطر األسعار اليت تواجهها املصارف أثناء ممارسة 

متثلت يف االستجابة لطلب أطراف الصناعة املصرفية  1995أنشطتها التجارية؛ إن السمة الرئيسية القرتاح 

 تعديل معيار كفاية رأس المال؛ -1

  .Iإيجابيات ونقائص اتفاقية بازل  -2
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ماذج الداخلية لقياس خماطر السوق كبديل الستخدام طريقة القياس املوحد بالسماح للمصارف باستخدام الن

  .1والذي كان من املقرتح تطبيقه على مجيع املصارف 1993الذي وضع يف 

أشارات هذه التعديالت إىل ضرورة إضافة شرحية ثالثة لرأس املال تتمثل يف القروض املساندة ألجل سنتني   

كن استخدامها ملواجهة املخاطر السوقية، القروض املساندة هي سندات عالية املخاطر وفقاً حملددات معينة واليت مي

تطرح لالكتتاب العام بعائد أعلى من سعر السوق نظراً الحتمال تعرض حامليها للخسائر اليت قد حيققها املصرف 

ملال يتكون من ثالثة أي تقرتب طبيعتها يف حالة اخلسارة إىل حقوق املسامهني باملصرف؛ بعد أن أصبح رأس ا

شرائح وكذلك بعد إدخال خماطر السوق يف حساب معيار كفاية رأس املال، أصبحت  القاعدة املستخدمة يف 

  :2حساب نسبة كفاية رأس املال كالتايل

≤8  %
)شرحية الثالثة + شرحية الثانية + شرحية األوىل (إمجايل رأس املال 

12.5* مقياس املخاطر السوقية + املرجحة بأوزان املخاطرة  األصول
=معدل كفاية رأس املال   

  :3علماً أنه جيب أن تتوفر يف الشرحية الثالثة الشروط التالية

  من %  25أن تكون القروض املساندة هلا فرتة استحقاق أصلية ال تقل عن سنتني، وأن تكون يف حدود

 رأس مال املصرف؛

  لتغطية املخاطر السوقية فقط مبا فيها خماطر الصرف األجنيب؛أن تكون صاحلة 

  ؛% 25جيوز استبدال عناصر الشرحية الثانية بالشرحية الثالثة من رأس املال وذلك حىت تضمن احلد وهو 

  اخلضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم السماح بدفع فوائد أو أصل الدين إذا كان سيؤدي إىل

 ىل دون احلد املطلوب؛خفض رأس مال املصرف إ

 أن تكون الشرحية األوىل أكرب من أو تساوي كًال من الشرحيتني الثانية والثالثة. 

  :Iإيجابيات ونقائص اتفاقية بازل  .2

مت تسجيل العديد من املالحظات عليها، وفيما يلي سيتم  1992سنة  Iمنذ أن بدأ العمل باتفاقية بازل   

  :4التطرق إىل أهم اإلجيابيات والنقائص اليت امتازت �ا مقرتحات جلنة بازل األوىل

                                                           
  .313-312: ، صمرجع سابقدريد كامل آل شبيب،  1

  .274-270 :، صمرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد، : راجع 2
شهادة دكتوراه ، أطروحة مقدمة لنيل ")دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية(إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل "حياة جنار،  3

  .101: ، ص2013/2014ت عباس سطيف، اجلزائر، علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحا
  :أنظر 4
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  :Iإيجابيات مقررات بازل  .2.1

  على الرغم من أوزان خماطر األصول ال تعكس املخاطر احلقيقية للمحافظ االئتمانية إال أ�ا تعترب أفضل

 ؛1من النسب التنظيمية السابقة اليت استخدمتها بعض الدولوأحسن 

  أهم ميزة التفاق بازلI  هي بساطتها، حيث مت تصنيف األصول إىل أربع فئات ويتم ترجيحها باملخاطر

 ومن مث حساب متطلبات رأس املال؛

 عاملي، حيث سامهت هذه االتفاقية يف حتقيق العدالة يف جمال املنافسة بني املصارف على املستوى ال

كفاية رأس   نسبةمعيار موحد حلساب ق اليت كانت سابقًا من خالل وضع استطاعت يف إزالة الفوار 

 املال؛

  دفعت هذه االتفاقية املصارف إىل أن تكون أن أكثر حرصًا يف توظيف أمواهلا من خالل دفعها إىل

صول اخلطرة ورأس املال املقابل هلا، االستثمار يف أصول ذات أوزان خماطرة متدنية، واملوازنة بني حجم األ

حيث رمبا تلجأ املصارف أحيانًا إىل تصفية أصوهلا اخلطرة وتعويضها بأصول ذات خماطر متدنية إذا 

 قابلتها صعوبات يف استيفاء النسبة املطلوبة لرأس املال؛

  املصرفية من بلد آلخر يسمح معيار كفاية رأس املال بإجراء مقارنة بني املصارف من جهة، وبني األنظمة

 .من جهة أخرى

 :Iنقائص اتفاقية بازل  .2.2

 احملدودية يف تصنيف األصول بأربع فئات فقط؛ 

  اقتصر تعريف املخاطر يف اتفاقية بازلI  على املخاطر االئتمانية فقط دون النظر إىل املخاطر األخرى اليت

 ؛ 1996تواجه املصارف كاملخاطر التشغيلية، أما عن املخاطر السوقية فلم تأخذ بعني االعتبار حىت عام 

 إغفال مستوى حساسية املؤسسات املختلفة للمخاطر اليت تواجه املصارف؛ 

  التوريق؛عدم التطرق للمخاطر املرتبطة بأنشطة 

  ؛% 8غياب أساس أو قاعدة اقتصادية يف حتديد نسبة 

                                                                                                                                                                                     

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجستري "مدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وفقا لتوصيات لجنة بازل"أمحد،  قارون -

-23 :، ص2012/2013، العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائريف 

24. 

  .16: ، ص2019، احتاد شركات االستثمار، مقررات كفاية رأس المال بين النشأة والتطويرحبيب ليان فريد،  -
1 Laurent Balthazar, From basel 1 To Basel 3 : The Integration of State of Art Risk Modeling in Banking 
Regulation, Palgrave Macmillan, 2006, p : 32. 
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  التقسيم غري املنطقي وغري مربر لدول العامل، حيث مت تقسيمها إىل جموعتني فقط، جمموعة دول منظمة

 التعاون االقتصادي والتنمية وا�موعة األخرى اليت تضم باقي دول العامل؛

 عدم تقسيم القروض حسب آجال االستحقاق؛ 

  عدم تفريق مقررات بازلI  بني املؤسسات ذات اجلودة االئتمانية العالية وتلك ذات اجلودة االئتمانية

وء إىل مما قد يدفع ببعض املصارف إىل اللج%   100املتدنية، ففي كلتا احلالتني يكون وزن املخاطر 

مهني، حيث تعمد تلك االستثمار يف املؤسسات منخفضة اجلودة من أجل زيادة العائد على حقوق املسا

األموال  على املؤسسات إىل تعويض املستثمر عن خماطر اخنفاض جود�ا االئتمانية بدفع عوائد عالية

 املستثمرة يف تلك املؤسسات؛

  قد تدفع الثغرات املوجودة يف هذه االتفاقية إىل قيام بعض املؤسسات املالية بعملية املراجحة

)Arbitrage ( واليت تعين االستفادة من فرق السعر بني األسواق املختلفة، أما يف إطار املتطلبات الرقابية

لكفاية رأس املال فتعين االستفادة من الثغرات املوجودة يف اإلجراءات لتقليل احلد األدىن ملتطلبات رأس 

، الذي Iصلة يف اتفاق بازل إن الفرص املتاحة أمام األشكال املتعددة من املراجحة التنظيمية متأ. املال

يقوم على عدد حمدود من أوزان املخاطر واليت يتم على أساسها تصنيف مجيع األصول املصرفية وتقدير 

متطلبات رأس املال، وتتمخض عن بساطة هذا االتفاق العديد من األصول اليت تنطوي على خماطر 

إىل ختصيص متطلبات رأس مالية ال تعكس  حقيقية متباينة  ولكن هلا نفس أوزان املخاطر، واليت تؤدي

بعض املخاطر احلقيقية؛ إن وزن املخاطر قد خيتلف بشكل كبري عن املخاطر الفعلية اليت تنطوي عليها 

صول حبيث أن احلد األدىن لرأس املال الناتج عن ذلك يعترب غري كاف لتحقيق مستوى السالمة األ

 .1واألمن

اتفاقية بازل األوىل وعدم قدر�ا على حتقيق السالمة واالستقرار يف النظام  ألوجه القصور اليت عرفتهاونتيجة 

قامت حلنة بازل بإصدار اتفاقية  يئات الرقابية والبنوك املركزية،املصريف العاملي، وبعد عدة جهود ومشاورات مع اهل

   .IIبازل جديدة هي 

 

  

  

                                                           
1 Daniel K.Tarullo Op.cit, p : 79-80.
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أدى توسع النشاط املصريف والتعقيد املتزايد ألنشطة املصارف ومعامال�ا إىل دفع اهليئات اإلشرافية وعلى   

رأسها جلنة بازل يف التفكري اجلدي إلصدار اتفاقية جديدة تراعي ظروف العمل املصريف الذي يشهد تطوراً مستمراً 

اليت   Iليت تواجه املصارف على عكس اتفاقية بازل وأن تكون هذه االتفاقية قادرة على حتديد مجيع املخاطر ا

كانت كمية وركزت فقط على املخاطر االئتمانية وجتاهلت باقي املخاطر اليت ينطوي عليها العمل املصريف، كما 

أتاحت هذه االتفاقية عدة أساليب لقياس املخاطر االئتمانية وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية املتعلقة بالنشاط 

يف، كما مسحت للمصارف االختيار بني تلك األساليب بشرط استيفاء جمموعة من املتطلبات الكمية املصر 

  . والنوعية، ومت إضافة دعامتني نوعيتني للدعامة األوىل ومها املراجعة الرقابية وانضباط السوق

  :سيتم التطرق ضمن هذا املبحث إىل املطالب التالية

 اجلوانب األساسية التفاقية بازل : املطلب األولII؛ 

 هيكل اتفاقية بازل : املطلب الثاينII؛ 

 أساليب قياس املخاطر وفق اتفاقية بازل : املطلب الثالثII .  

  IIالجوانب األساسية التفاقية بازل : المطلب األول

  :سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل النقاط التالية

  

  

  

 : IIتعريف اتفاق بازل  .1

بازل األوىل، ازداد تقلب األسواق املالية وعرف  يةشهد النظام املايل العاملي تغيريات كبرية منذ إصدار اتفاق  

، وكانت هناك اضطرابات اقتصادية أسفرت عن أزمات مالية كأزمة دول شرق آسيا يف ااالبتكار املايل تطورا كبري 

، أصبحت املخاطر اليت تواجهها املصارف النشطة دولياً 1998وأزمة دول أوروبا الشرقية يف عام  1997عام 

رأس املال يف  معقدة جداً؛ ونتيجة لذلك أصبح هناك قلق متزايد حول اتفاقية بازل األوىل ومدى قدرة متطلبات

مل يكن  Iتغطية املخاطر احلقيقية اليت ينطوي عليها العمل املصريف، بعبارة أخرى كان هناك اعتقاد بأن اتفاق بازل 

  .حساساً للمخاطر مبا فيه الكفاية ويلزم حتسني أنظمة قياس املخاطر والتحكم فيها

 IIاتفاقية بازل : المبحث الثالث
 

 ؛IIتعريف اتفاقية بازل  -1

 ؛IIأهداف اتفاقية بازل  -2

 .IIمميزات اتفاقية بازل  -3
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د هو مقررات بازل الثانية، ومن اتفاق جديإصدار بدأت جلنة بازل مشاورات أدت إىل  1999يف عام   

تعقيدات اليت عرفها العامل املايل، و�دف اتفاقية بازل الثانية إىل توفري نظم الاملفروض أن يكون أكثر انسجامًا مع 

تعزيز سالمة وأمن النظام املصريف : أكثر مشوًال لقياس املخاطر املصرفية، إال أن أهدافه األساسية ظلت كما هي

مت االنتهاء من صياغة اتفاقية بازل الثانية، وتتمثل  2006حبلول عام  .ملنافسة العادلة بني املصارفوتعزيز ظروف ا

أحد اجلوانب املهمة هلذا االتفاق زيادة استخدام األنظمة الداخلية للمصارف كمدخل لتقييم املخاطر وحساب 

عملية : ركيزتني إضافيتني مها IIمن اتفاق بازل رأس املال، باإلضافة إىل احلد األدىن ملتطلبات رأس املال تضَ 

  .1املراجعة اإلشرافية وانضباط السوق، مجيع هذه الركائز الثالث يعزز بعضها البعض

يف �اية التسعينات استقر الرأي وحتت تأثري رئيس جلنة بازل يف  Iعندما بدأ التفكري يف تعديل اتفاق بازل   

ال يقتصر األمر على مراجعة متطلبات رأس املال، بل جيب معاجلة  بأن )McDonaugh(ذلك الوقت ماكدونج 

القضية األساسية للمصارف وهي إدارة املخاطر، وأن تتوسع أهداف الرقابة لضمان استقرار النظام املايل يف 

لة هي يف الواقع حصي IIجمموعه وليس فقط جمرد ضمان استقرار املصرف وكفاءة إدارته؛ وهكذا فإن اتفاقية بازل 

ية رأس املال والدعامة هذه املقرتحات، وقد تضمن اتفاق بازل اجلديد ثالثة دعائم رئيسية، األوىل تتعلق بكفا

خاصة بعمليات املراجعة الرقابية على املصارف أما الدعامة الثالثة فتتعلق بانضباط السوق وما يرتبط �ا من الثانية 

 .2شفافية يف نشر املعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hennie Van Greuning, Sonja BrajovicBratanovic, Analyzing Banking Risk : A Framework for Assessing 
Corporate Governance and Risk Management, 3 rd Edition, The World Bank, 2009, p : 124. 

، االجتماع السنوي الثامن والعشرين �لس حمافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية، والدول النامية 2المالمح األساسية التفاق بازل  2

  .17- 16: ، ص2004، عربية املتحدةصندوق النقد العريب، أبو ظيب، اإلمارات ال
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نتيجة للتطور الكبري الذي شهده القطاع املايل واملصريف خالل السنوات املاضية، الناتج عن حترير رؤوس األموال 

ضطرابات اقتصادية وأزمات مصرفية، حيث أصبحت املخاطر وتطور املنتجات املصرفية، والذي أدى إىل حدوث ا

كافية لتغطية كافة املخاطر احمليطة باألنشطة املصرفية، ما  Iاليت تواجه املصارف أكثر تعقيداً، ومل تعد اتفاقية بازل 

  .النظام املايل، من أجل احلفاظ على سالمة ومتانة IIأدى باهليئات اإلشرافية الدولية إىل إصدار اتفاقية بازل 

  

  

  

  

 IIأسباب إصدار اتفاقية بازل  1الشكل 

Source : Sylvie Taccola-Lapierre, "Le Dispositif Prudentiel Bale 2 autoévaluation et contrôle 
interne : une application au cas français", Thèse de doctorat, Sciences de Gestion, Université du 
Sud Toulon-Var, France, 2008, p : 100. 

  ةـــــمــــولــــالع

 حترير رؤوس األموال

تعقيد األنشطة 

 املصرفية

تطوير املنتجات 

 املصرفية

اليت تؤثر على  زيادة املخاطر املصرفية

 وصعوبة قياسها القطاع املصريف

  :رد اهليئات اإلشرافية

  إصدار اتفاقية بازلII: 

 تقييم أفضل ملتطلبات رأس املال؛ 

 مراقبة أفضل لألنشطة والعمليات؛ 

 زيادة الشفافية املالية. 



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

31  
 

  :IIأهداف اتفاقية بازل  .2

تسعى جلنة بازل للمحافظة على االستقرار املصريف العاملي وحتقيق فرص املنافسة العادلة بني املصارف   

  :1الناشطة دولياً، ويف سعيها لتحقيق هذه الغاية سطرت جلنة بازل جمموعة من األهداف هي

  املخاطر وإدار�ا؛ من خالل زيادة استخدام تقييمات املخاطر اليت تقدمها األنظمة  قياستطوير طرق

 الداخلية للمصارف كمدخالت يف حساب رأس املال؛

  سماح التوفري جمموعة من اخليارات لتحديد متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان واملخاطر التشغيلية و

 مالئمة لعمليا�ا وبنيتها التحتية املالية؛للمصارف واملشرفني باختيار األساليب األكثر 

  تبين �ج أكثر تطوراً وتقدماً لإلشراف على متطلبات رأس املال، والذي يتمتع بالقدرة على التطور مبرور

 الوقت ملواكبة تطورات السوق والتقدم يف ممارسات إدارة املخاطر؛

  املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف؛املوازنة قدر املستطاع بني حجم رأس املال املطلوب وحجم 

 احلث على االلتزام باحلدود الدنيا لرأس املال من أجل ضمان االستقرار وسالمة النظام املايل العاملي؛ 

  تركيز االتفاقية على املصارف الناشطة دولياً، على الرغم من أن مبادئها مناسبة للتطبيق على مجيع

 عقيد والتطور؛املصارف ذات املستويات املختلفة من الت

  زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف ووجوب اإلفصاح عن املعلومات الكافية

 ويف الوقت املناسب للمشاركني يف السوق؛

  مراقبة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتحكم فيها من خالل متطلبات رأس املال أو عن طريق

 . املراجعة الرقابية

 لة إشراك الصناعة املصرفية يف مناقشة املمارسات السائدة إلدارة املخاطر، مبا يف ذلك املمارسات مواص

 . الرامية إىل وضع مقاييس كمية للمخاطر ورأس املال االقتصادي

  

  

  

    

                                                           
ومتطلبات تحقيق االستقرار المالي والمصرفي العالمي ما  3و  2إدارة المخاطر المصرفية وفقًا لمقررات بازل "بريش عبد القادر،  -: أنظر 1

  .35- 34 :، ص2013، 29، العدد مجلة العلوم اإلنسانية، "بعد األزمة المالية العالمية

- Amr Mohamed El Tiby, Islamic Banking : How to Manage Risk and Improve Profitability, John Wily & 
Sons, 2011, p : 106 -107. 
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  :IIمميزات اتفاقية بازل  .3

  :1فيما يلي IIميكن أن نلخص أهم اخلصائص اليت جاءت �ا مقرتحات اتفاقية بازل 

مثل قفزة نوعية يف إدارة املخاطر لدى  Iال شك أن صدور اتفاق بازل :نظرة متكاملة للمخاطر .3.1

املصارف وحقق قدر من التناسق يف الرقابة على املصارف بني الدول، فألول مرة يوضع اتفاق دويل 

لقياس نسبة كفاية رأس املال مبا يضمن احلد األدىن ملواجهة املخاطر االئتمانية كما متيز هذا االتفاق 

االتفاق حمدوديته نتيجة للتطور التكنولوجي وأساليب إدارة  ببساطته وسهولة تطبيقه؛ وقد أثبت هذا

) IIبازل (املخاطر اجلديدة وتغري البيئة االقتصادية، ومن هنا جاء اإلصدار اجلديد ملعيار كفاية رأس املال 

بنظرة أوسع وأمشل للمخاطر وأن األمر ال يقتصر فقط على مواجهة املخاطر االئتمانية بل أن هناك 

وخباصة املخاطر التشغيلية، زيادة على أن مواجهة املخاطر ال يقتصر على توفري حد أدىن  خماطر أخرى

من رأس املال فقط، بل يتطلب توافر منظومة كاملة من مبادئ اإلدارة السليمة للمصارف والتحقق من 

الثانية املتعلقة إىل جانب الدعامة األوىل ومها الدعامة  اثنتنيااللتزام �ا؛ ومن هنا متت إضافة دعامتني 

 .بعمليات املراجعة الرقابية، والدعامة الثالثة املتمثلة يف انضباط السوق

التقدير التنظيمي، فالقروض  Iغلب على اتفاق بازل  :حساسية أكبر للسوق في تقدير المخاطر .3.2

نسبة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالية من املخاطر وماعدا هذه الدول فيخضع ل ومصارفلدول 

كحد أدىن لرأس املال ملواجهة تلك املخاطر، وهكذا فإن عملية تقييم املخاطر أشبه بعملية %  8

إلعطاء مزيد من  IIميكانيكية حسابية بعيدًا عن تقديرات السوق هلذه املخاطر؛ وجاء اتفاق بازل 

زل اجلديد هو أ�ا االحتكام للسوق لتقييم املخاطر، فالفكرة األساسية ملفهوم املخاطرة يف اتفاق با

هو دفع املصارف على وضع  IIأصبحت أكثر حساسية لتقديرات السوق؛ إن االجتاه العام التفاق بازل 

نظم داخلية لتقييم املخاطر وفقًا لنظرة السوق؛ وعلى الرغم من هذا فإن اتفاق بازل احتفظ باألسلوب 

لك من أجل مساعدة املصارف الصغرية التنظيمي يف تقدير املخاطر فيما يتعلق باملنهج املعياري وذ

العمل مبعايري متطلبات رأس املال نظراً ألن قدرا�ا قد بواملتوسطة وخاصة يف الدول النامية على االستمرار 

 .ال تساعدها على تطوير مناذج داخلية لتقدير املخاطر

الدول، دول عالية كان قد ميز بني جمموعتني من   Iاتفاق بازل  :إلغاء التمييز مع زيادة المرونة .3.3

والذي يعتمد على تقديرات السوق وألغى هذا  IIاملخاطر ودول متدنية املخاطر؛ وجاء اتفاق بازل 

                                                           
  .23 -19 :، صمرجع سابق، والدول النامية 2المالمح األساسية التفاق بازل : راجع 1
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له  Iالتفريق بني الدول، فالسوق وحدها هي اليت هلا القدرة على تقييم املخاطر، فقد كان اتفاق بازل 

املعيار ميزة وخاصة عند بداية وضع معيار كمي ثابت يطبق على كل العمليات، وإذا كان لسهولة هذا 

معيار دويل لكفاية رأس املال، فإن هذه البساطة مع مرور الوقت حالت دون مراعاة طبيعة املخاطر 

موفراً مزيداً من املرونة أمام املصارف يف اختيار النظم واألساليب  IIوحجمها، ومن هنا جاء اتفاق بازل 

           .مع ظروفها االقتصادية وحجم املصرف لتحديد متطلبات رأس املال اليت تتالءم

  IIهيكل اتفاقية بازل : المطلب الثاني

  :سيتم التطرق من خالل هذا املطلب إىل النقاط التالية

 

 

 

 

 

من ثالث ركائز أساسية متكاملة، صممت لدعم أهداف االستقرار املايل وحتقيق ممارسات   IIيتكون اتفاق بازل 

  :أفضل إلدارة املخاطر، هذه الركائز هي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Sourse : Laurent Balthazar, From basel 1 To Basel 3 : The Integration of State of Art Risk Modeling 
in Banking Regulation, Palgrave Macmillan, 2006, p : 45. 

  IIهيكل اتفاقية بازل 

  االستقرار المالي

 شروط منافسة متكافئة/ ممارسات أفضل إلدارة المخاطر 

  

  الركيزة األولى

 المالءة المالية

 

  

  الركيزة الثالثة

 انضباط السوق

 

  الركيزة الثانية

المراجعة اإلشرافية 

 والتقييم الداخلي

 

 IIاإلطار الهيكلي التفاقية بازل  2الشكل 

 الركيزة األولى المالءة المالية؛  -1

 الركيزة الثانية مراجعة السلطات الرقابية؛  -2

 الركيزة الثالثة انضباط السوق؛  -3

 .IIواتفاقية بازل  Iمقارنة بين اتفاقية بازل   -4
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 :  الركيزة األولى المالءة المالية .1

تتمثل الركيزة األوىل يف حتديد متطلبات رأس املال الذي جيب على املصارف االحتفاظ به لتغطية املخاطر   

، حيث يشكل رأس املال 1988احملتملة، أبقت جلنة بازل على نفس معدل كفاية رأس املال الذي وضع يف اتفاق 

ألدىن ملتطلبات رأس املال حسب اتفاقية من جمموع األصول املرجحة باملخاطر، يغطي احلد ا%  8التنظيمي نسبة 

املخاطر االئتمانية، خماطر السوق واملخاطر التشغيلية، وأبقت : بازل الثانية ثالثة أنواع رئيسية من املخاطر وهي

جلنة بازل على نفس مفهوم رأس املال واملتمثل يف رأس املال األساسي ورأس املال املساند، وقد أجريت تعديالت 

ظام األوزان فلم تعد األوزان تعطى حسب هوية املقرتض بل أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف جذرية على ن

املمنوحة للقروض من قبل وكاالت التصنيف الدولية وحسب معايري حمددة، كما مت تقدمي جمموعة من النظم 

  .1املتطورة لتقييم املخاطر االئتمانية والتشغيلية

  :مكونات رأس المال التنظيمي .1.1

مال املصارف من ثالثة شرائح، الشرحية األوىل وتسمى رأس املال األساسي وتسمى الشرحية يتكون رأس   

الثانية والثالثة برأس املال املساند، مكونات رأس املال مبوجب اتفاقية بازل الثانية هو نفسه الوارد يف اتفاق بازل 

  :2األول، وتضم كل شرحية من الشرائح العناصر التالية

 صائص اليت يتميز �ا هذا املستوى من رأس املال هي أن يكون دائماً، اخلمن  :حة األولىالشري

ومصدراً، ومدفوعًا بالكامل وقادر على استيعاب اخلسائر داخل املصرف بشكل مستمر، ومن بني أهم 

 .القابلة لالستبدالاألسهم املمتازة غري + األرباح احملتجزة + األسهم العادية أو حقوق امللكية : مكوناته

أدى الضغط على رأس املال من املستوى األول إىل زيادة استخدام أدوات رأس مال مبتكرة ألغراض  

  .كحد أقصى من املستوى األول%  15كفاية رأس املال، وحدد احلجم املسموح به بــــ 

 املطاف أو اليت حتتوي على تتضمن االلتزامات الرأمسالية اليت يتم اسرتدادها يف �اية  :الشريحة الثانية

رسوم إلزامية مقابل دخل مستقبلي سواء كانت األرباح متاحة أم ال، تتكون هذه الشرحية من العناصر 

أدوات رأس املال + املخصصات العامة واحتياطات اخلسائر + احتياطات إعادة تقييم األصول : التالية

روض املساندة أو الثانوية، وجيب أن ال يتجاوز املستوى الق) + األسهم املمتازة القابلة لالسرتداد(اهلجينة 

 . الثاين من رأس املال مستوى الشرحية األوىل
                                                           

،مجلة "ي تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي والمصرفي العالميودورها ف 3مقررات بازل " بريش عبد القادر، زهري غراية، 1

  .104 -103: ، ص2015، االقتصاد والمالية

2 Hennie Van Greuning, Sonja BrajovicBratanovic, Op.Cit, p : 127 – 130. 
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 أضافت جلنة بازل هذه الشرحية من أجل تغطية املخاطر السوقية اليت  1996يف عام  :الشريحة الثالثة

وات رأس املال من تنبع من األسهم وأدوات الدين باإلضافة العمالت األجنبية والسلع، تتكون أد

 .  املستوى الثالث يف الغالب من الديون الثانوية قصرية األجل

 :حساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال .2.1

يتم حساب معدل كفاية رأس املال عن طريق حساب رأس املال التنظيمي وحتديد األصول املرجحة   

من %  8باملخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية؛ احلد األدىن لكفاية رأس املال املعتمد من قبل جلنة بازل هو 

على األقل من حجم األصول %  4األصول املرجحة باملخاطر، حبيث جيب أن يكون مستوى الشرحية األوىل 

املرجحة باملخاطر، وأن ال تتجاوز نسبة الشرحية الثانية مستوى الشرحية األوىل؛ يتم حتديد األصول املرجحة 

وإضافة الناتج  12.5باملخاطر عن طريق ضرب متطلبات رأس املال ملخاطر السوق واملخاطر التشغيلية يف معامل 

رجحة باملخاطر االئتمانية، وعليه فإن معادلة كفاية رأس املال تكون وفق املتحصل عليه إىل جمموع األصول امل

  :   1الصيغة التالية

≤8  %
)شرحية الثالثة + شرحية الثانية + شرحية األوىل (إمجايل رأس املال 

( ) 12.5 *متطلبات رأس املال ملخاطر التشغيلية ) + (12.5* متطلبات رأس املال ملخاطر السوق + (األصول املرجحة باملخاطر  )
=معدل كفاية رأس املال   

  : الركيزة الثانية مراجعة السلطات الرقابية .2

لديه إجراءات داخلية متينة  مصرفتتطلب عملية املراجعة قيام السلطات الرقابية بالتأكد من أن كل   

تساعده على تقييم كفاية رأس املال مبنيا على تقييم مفصل للمخاطر لديه؛ إن اإلطار اجلديد يشدد على أمهية 

وبيئته  املصرفطور لتقييم العملية الداخلية لكفاية رأس املال يتماشى مع خماطر تنظام م مصرفأن ميتلك كل 

  :2الرقابية، أهم أوجه هذا النظام هي

 بدرجة املخاطر؛ باملصرفإملام كل من جملس اإلدارة واإلدارة العليا  - 

 تقييم متني لكفاية رأس املال؛ - 

 تقييم شامل للمخاطر؛ - 

 .مراجعة ألنظمة الرقابة الداخلية - 

                                                           
1 Hennie Van Greuning, Sonja BrajovicBratanovic, Op.Cit, p : 130 – 131. 

  .278-277: شقريي نوري موسى وآخرون، مرجع سابق، ص 2
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احتياجاته من رأس املال مقارنة مع  املصرف

ستكون خاضعة لرقابة السلطات الرقابية أينما 

  : وجدت ذلك مناسبا وضروري؛ هناك أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها املراجعة الرقابية هي

إجراءات يستخدمها يف تقييم مدى كفاية رأس املال مقارنة حبجم املخاطر ومع امتالكه 

لتقييم رأس املال  املصرفعلى السلطات الرقابية القيام بتقييم ومراجعة األسس الداخلية اليت يستخدمها 

مراقبة وضمان التقيد بالنسب املفروضة من السلطات الرقابية وعلى هذه 

 �ذه النسب؛

االحتفاظ بنسب رأس مال تزيد عن احلد األدىن املقرر، كما أنه حيق للسلطات الرقابية أن 

 فاظ بنسب رأس مال تزيد عن النسب الدنيا املقررة؛

على السلطات الرقابية التدخل يف أوقات مبكرة ملنع اخنفاض احلد األدىن من رأس املال املقرر ملواجهة 

  .اختاذ تدابري تصحيحية فورية يف حاالت اخنفاض النسب الدنيا املقررة

 

 

إن استقرار السوق ال يعين بالضرورة ثبات أسعار األصول، حيث ميكن لألسواق أن تكون مستقرة و�ا 

تقلب شديد لألسعار، إال أن استقرار األسواق يعين بصفة عامة غياب التقلبات ذات العواقب الوخيمة على 

التدخل يف وقت مبكر عند 

اخنفاض احلد األدىن لرأس 

املال وإختاذ اإلجراءات 

التصحيحية الفورية

...............................................................................................:

املصرفتتمثل مسؤولية السلطات الرقابية يف تقييم الطرق اليت يقيم �ا 

ستكون خاضعة لرقابة السلطات الرقابية أينما  املصرفحجم املخاطر، وبالتايل فإن الرقابة الداخلية اليت يقوم �ا 

وجدت ذلك مناسبا وضروري؛ هناك أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها املراجعة الرقابية هي

إجراءات يستخدمها يف تقييم مدى كفاية رأس املال مقارنة حبجم املخاطر ومع امتالكه  للمصرف

 إلسرتاتيجية لإلبقاء على مستويات كافية من رأس املال؛

على السلطات الرقابية القيام بتقييم ومراجعة األسس الداخلية اليت يستخدمها 

مراقبة وضمان التقيد بالنسب املفروضة من السلطات الرقابية وعلى هذه  على املصارفلديه، وكذلك مقدرة 

�ذه النسب؛ املصرفاألخرية اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة يف حالة إخالل 

االحتفاظ بنسب رأس مال تزيد عن احلد األدىن املقرر، كما أنه حيق للسلطات الرقابية أن  

فاظ بنسب رأس مال تزيد عن النسب الدنيا املقررة؛االحت املصارف

على السلطات الرقابية التدخل يف أوقات مبكرة ملنع اخنفاض احلد األدىن من رأس املال املقرر ملواجهة 

اختاذ تدابري تصحيحية فورية يف حاالت اخنفاض النسب الدنيا املقررة املصرفاملخاطر وأن تطلب من 

 ابيةقمبادئ المراجعة الر  3 الشكل

 .من إعداد الطالب: المصدر

 : الركيزة الثالثة انضباط السوق

إن استقرار السوق ال يعين بالضرورة ثبات أسعار األصول، حيث ميكن لألسواق أن تكون مستقرة و�ا 

تقلب شديد لألسعار، إال أن استقرار األسواق يعين بصفة عامة غياب التقلبات ذات العواقب الوخيمة على 

مبادئ المراجعة 

الرقابية

الطرق املستخدمة يف تقييم 

معيار كفاية رأس املال  مقارنة 

حبجم املخاطر 

تقييم السلطات الرقابية 

ألسس الداخلية اليت 

يستخدمها املصرف يف تقييم 

رأس املال لديه

مطالبة املصارف باالحتفاظ 

برأس مال يزيد عن  احلدود 

الدنيا املطلوبة 

:...............................................................................................ل األولالفص

تتمثل مسؤولية السلطات الرقابية يف تقييم الطرق اليت يقيم �ا   

حجم املخاطر، وبالتايل فإن الرقابة الداخلية اليت يقوم �ا 

وجدت ذلك مناسبا وضروري؛ هناك أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها املراجعة الرقابية هي

للمصرفكون أن ي - 

إلسرتاتيجية لإلبقاء على مستويات كافية من رأس املال؛

على السلطات الرقابية القيام بتقييم ومراجعة األسس الداخلية اليت يستخدمها  - 

لديه، وكذلك مقدرة 

األخرية اختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة يف حالة إخالل 

 املصارفعلى  - 

املصارفتطلب من 

على السلطات الرقابية التدخل يف أوقات مبكرة ملنع اخنفاض احلد األدىن من رأس املال املقرر ملواجهة  - 

املخاطر وأن تطلب من 

الركيزة الثالثة انضباط السوق .3

إن استقرار السوق ال يعين بالضرورة ثبات أسعار األصول، حيث ميكن لألسواق أن تكون مستقرة و�ا   

تقلب شديد لألسعار، إال أن استقرار األسواق يعين بصفة عامة غياب التقلبات ذات العواقب الوخيمة على 

تقييم السلطات الرقابية 

ألسس الداخلية اليت 

يستخدمها املصرف يف تقييم 
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ملخاطر اليت يتعرض هلا  االقتصاد؛ لقد اهتمت جلنة بازل بانضباط السوق من خالل السعي إىل احلد من ا

كالتقلبات اليت تعرفها أسعار الصرف األجنيب وأسعار الفائدة، وذلك عن طريق وضع العديد من املعايري من بينها 

من اإلفصاح للرقابة املصرفية واليت وضعت ركيزة خاصة بانضباط السوق دعت من خالهلا إىل مزيد  IIاتفاقية بازل 

  .1مرين ضروريني الستقرار األسواقربان أتعوالشفافية، واللذان ي

 : مفهوم الركيزة الثالثة .3.1

تأيت هذه الركيزة استكماًال للركيزتني األوىل والثانية، واملتمثلة يف جمموعة من متطلبات اإلفصاح اليت تسمح   

اهليئات للمشاركني يف السوق بتقييم احلالية املالية للمصرف وحجم املخاطر اليت يتعرض هلا، تساعد هذه الركيزة 

اإلشرافية واملصارف على إدارة املخاطر ودعم االستقرار املايل، إىل جانب تاليف إغراق السوق باملعلومات السيئة 

  .2املضَّللة اليت يصعب استخدامها يف تقييم املخاطر الفعلية اليت تواجه املصارف

افية للمستثمرين لضمان أن السعر تشكل الركيزة الثالثة نظام اإلفصاح للمصارف، بغرض توفري الشفافية الك  

الذي تدفعه املصارف لزيادة رأس املال من السوق يعكس مستوى املخاطر اليت يتحملها املصرف؛ أساس �ج 

الركيزة الثالثة هو الفكرة القائمة على إمكانية استفادة اهليئات اإلشرافية من تسعري السوق كمساعد لعملية 

ما زادت املعلومات لدى األطراف املقابلة حول املصرف كلما كان موقفهم اإلشراف، تكمن الفكرة يف أنه كل

أفضل الختاذ قرارات بشأن املخاطر النسبية اليت يتعرض هلا املصرف، وهذا سيعطي الفرصة للمشرفني لرؤية 

  .3ذات خماطر عالية نسبياً من أجل اختاذ التدابري الصحيحة أ�ا املصارف اليت تعتربها األسواق

 :متطلبات اإلفصاح حسب الركيزة الثالثة .3.2

تتطلب الركيزة الثالثة من اتفاقية بازل الثانية زيادة درجة إفصاح املصارف عن هيكل رأس املال ونوعية وبنية   

وطرق تكوين املخصصات، وأنظمتها الداخلية  ارف والتزاما�ااملخاطر وسياسا�ا احملاسبية يف تقييم أصول املص

العام؛ فاإلفصاح  ارف وأدائهالمصية والنوعية عن املراكز املالية لاملال املطلوب، واملعلومات الكملتقدير حجم رأس 

                                                           
، "يف كفاءة املكونات املعنوية لعوامل خماطر رأس املال املصريف 2أثر تطبيق الركيزة الثالثة ملقررات بازل "خولة جاسم حممد، موفق عبد احلسني حممد،  1

  . 40: ، ص2013، 24، العدد 8، ا�لد مجلة دراسات محاسبية ومالية

، دار الفكر والقانون، املنصورة، 3و 2و 1البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور المطلوبات واالستيفاء مقررات بازل حممد حممود املكاوي،  2

  .167: ، ص2011مصر، 
3 Simon Gleeson, International Regulation of Banking : Capital and Risk Requirements, Second Edition, 
Oxford University Press, 2012, p : 523.   
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لتمكني األطراف الفاعلة يف السوق من تقييم املخاطر اليت يواجهها املصرف، ولكي يكون فعال وضروري 

  :1ال بد من اإلفصاح عن املعلومات التالية اإلفصاح فعاالً 

 ؛تركيبة رأس املال 

 املخاطر اليت تواجه املصارف مثل خماطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية وطرق تقييمها؛ 

 شرح نظام التصنيف؛ 

 تفاصيل عن آجال االستحقاق، حجم الديون املتعثرة وخمصصات الديون املشكوك فيها؛ 

 اهليكل التنظيمي لوظائف إدارة خماطر االئتمان؛ 

  حسب التصنيف االئتماين لكل قطاع؛تفصيل احملافظ املالية 

 التخلف عن السداد لكل شرحية مصنفة؛ نسب احتمال 

 أساليب تقليل املخاطر ومعاجلة البيانات  .  

 :IIواتفاقية بازل  Iمقارنة بين اتفاقية بازل  .4

 ، وفيما يلي نذكر أهم االختالفاتIIومقررات بازل  Iهناك العديد من أوجه االختالف بني مقررات بازل   

  :2بني االتفاقيتني

املتعلقة باحلد األدىن ملتطلبات رأس املال مت إدراج  IIحسب مقررات بازل : مفهوم رأس المال .4.1

وإدخال كافة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف يف حساب رأس املال املطلوب دون االكتفاء باملخاطر 

؛ ومت إدخال تعديالت واضحة Iازل االئتمانية إىل جانب خماطر الدول الذي كان مستخدماً يف مقررات ب

ستعمال التصنيف االئتماين الصادر عن الئتماين، ومت السماح للمصارف باعلى طرق قياس التصنيف ا

 .وكاالت التصنيف املتخصصة لدقة بيانا�ا

عني االعتبار خماطر ب، فهو يأخذ Iاليت يغطيها اتفاق بازل  تلك أكثر من خماطر IIيغطي اتفاق بازل 

الذي يعامل مجيع احلسابات معاملة واحدة من  Iالعمليات خارج امليزانية كاملشتقات مقارنة باتفاق بازل 

 .3حيث وزن املخاطر

                                                           
مجلة الغري للعلوم  ،"2القطاع املصريف يف العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة املصرفية بازل " حسني جواد كاظم، منذر جبار داغر، 1

  .187: ، ص2008، العراق، 9، العدد 2، ا�لد االقتصادية واإلدارية

مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية  ،"الرقابة املصرفية يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية ومعايري جلنة بازل"ماجدة أمحد شليب،  2

  .  50- 49 :، ص2002ديسمرب  24 – 22 ، جامعة الريموك، األردن،والتطبيق

  .170: ، صمرجع سابقحممد حممود املكاوي،  3
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و %  0ترتاوح أوزان املخاطر الرتجيحية بني  Iحسب مقررات بازل : أوزان المخاطر الترجيحية .4.2

أم أجنبية وكذلك حسب آجال استحقاق القروض  وذلك طبقًا لنوع العملة حملية كانت%  100

املختلفة، أو وفقًا لتصنيف الدول أهي تنتمي لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو تنتمي لباقي 

فتم تعديل أوزان املخاطر فيما يتعلق بالتقييم السيادي للدول  IIدول العامل؛ أما حسب مقررات بازل 

 %). 150، % 100، % 50، % 20، % 0( وتقييم املصارف لترتاوح بني 

  IIواتفاقية بازل  Iمقارنة تصنيف الجدارة االئتمانية بين اتفاقية بازل  4الجدول 

  مستوى اجلدارة االئتمانية
 AAA إىل 

–AA 
 +A  إىل– A 

BBB+  إىل

BBB- 

+BB  إىل

BB- 

     دون

-B  

غري 

  مصنف

  % I  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100وزن املخاطرة حسب بازل 

  % II  20 %  50 %  100 %  100 %  150 %  100وزن املخاطرة حسب بازل 

 .18: ، ص2019حبيب ليان فريد، مقررات كفاية رأس املال بني النشأة والتطوير، احتاد شركات االستثمار، : املصدر

مل يكن هناك تفريق بني اجلدارة االئتمانية  Iنالحظ من خالل اجلدول السابق أنه وفقًا التفاقية بازل   

للمؤسسات أي مجيع مستويات اجلدارة االئتمانية كانت متساوية يف الوزن الرتجيحي للمخاطر، على خالف ملا 

 .اليت كانت أكثر تفصيالً  IIهو عليه احلال يف اتفاقية بازل 

يد دور مؤسسات التصنيف تزا IIيف اتفاقية بازل : دور مؤسسات التصنيف االئتماني الدولية .4.3

االئتماين اخلارجية، واليت أصبح هلا اليد العليا سواء يف عملية تقييم الدول أو املصارف أو الشركات؛ 

وأصبحت الشركات جمربة على اللجوء لتلك الوكاالت لتقييمها حىت تتمكن من احلصول على التمويل 

 .الالزم

على املصارف استخدام األنظمة  IIاقرتحت بازل : ةيوالخارج ةتعزيز دور التقييم والرقابة الداخلي .4.4

املناسبة لتقييم املخاطر مبا يضمن كفاية رأس املال مع توفري االحتياجات املالية املستقبلية، وقد اهتمت 

مبراعاة املوضوعية يف تصنيف املخاطر حيث مسح للمصارف االختيار بني عدة أنظمة  IIمعايري بازل 

 .لتحديد املخاطر وقياسها
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 IIواتفاقية بازل  Iمقارنة بين اتفاقية بازل  5الجدول 

  IIبازل   Iبازل   

  .احلد األدىن ملعيار كفاية رأس املال -  الركائز

 متطلبات رأس املال؛احلد األدىن من  -

 املراجعة الرقابية؛ -

  .انضباط السوق واإلفصاح -

  .املخاطر االئتمانية -  املخاطر

 خماطر االئتمان؛ -

 خماطر السوق؛ -

  .خماطر التشغيل -

  طرق قياس املخاطر
طريقة موحدة حلساب احلد األدىن  -

  .لرأس املال

تعدد أساليب احلساب حسب نوع  -

املخاطرة وما يرتبط �ا من حساب رأس 

  .املال

  .18: ، ص2019حبيب ليان فريد، مقررات كفاية رأس املال بني النشأة والتطوير، احتاد شركات االستثمار، :  املصدر

، حيث نالحظ أن IIكانت بسيطة مقارنة باتفاقية بازل  Iبالنظر إىل اجلدول السابق، نرى أن اتفاقية بازل   

توسعت  IIركزت فقط على املخاطر االئتمانية وأمهلت باقي املخاطر، يف حني نرى أن اتفاقية بازل  Iاتفاقية بازل 

وغطت خماطر أكرب من بينها املخاطر التشغيلية؛ كما أن أساليب قياس املخاطر حلساب متطلبات رأس املال 

ألسلوب الذي يناسب ختيار اوأعطي للمصارف مرونة أكرب يف ا، IIتعددت حسب نوع املخاطرة يف اتفاقية بازل 

كما نالحظ أن . اليت وضعت طريقة موحدة حلساب متطلبات رأس املال Iمقارنة باتفاقية بازل  نشاطها وحجمها

مت إضافة دعامتني اثنتني مها املراجعة الرقابية وانضباط السوق من أجل ضمان استقرار النظام  IIيف اتفاقية بازل 

  . رد ضمان استقرار املصرف وكفاءة إدارتهاملايل يف جمموعه وليس فقط جم

 IIأساليب قياس المخاطر وفق اتفاقية بازل :  المطلب الثالث

قدمت  II، فإن اتفاقية بازل "مقاس واحد يناسب اجلميع"اليت تطبق منهج  Iعلى عكس اتفاقية بازل   

خالل هذا ومن .  العديد من اخليارات لتقييم املخاطر اليت تواجه املصارف من أجل حساب متطلبات رأس املال

  :املطلب، سيتم مناقشة النقاط التالية

  

  

 
 

 المخاطر االئتمانية؛  -1

 المخاطر التشغيلية؛  -2

 مخاطر السوق؛  -3

 .IIإيجابيات وسلبيات اتفاقية بازل   -4



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

41  
 

 :المخاطر االئتمانية .1

وهي املخاطر احلالية أو املستقبلية النامجة عن عدم قيام العميل بالوفاء  :تعريف المخاطر االئتمانية .1.1

بالتزاماته جتاه املصرف يف الوقت املناسب واليت ميكن أن تأثر على إيرادات املصرف ورأس ماله، تعترب 

جودة يف عمليات املصرف القروض من أهم مصادر املخاطر االئتمانية، ويذكر أن خماطر االئتمان مو 

 .1سواء كانت داخل امليزانية أو خارجها

لتزاماته بالشروط املتفق رف املقابل يف الوفاء باوميكن تعريف خماطر االئتمان على أ�ا خماطر فشل الط

عليها، ومن بني خماطر االئتمان الشائعة خماطر املعامالت املتعلقة مبعامالت جتارية أو قطاعية، وخماطر 

احملفظات املالية الناشئة عن االئتمانات املركزة لقطاع معني أو اإلقراض لعدد قليل من كبار املقرتضني أو 

 .2اإلقراض �موعة كبرية

تتيح جلنة بازل للمصارف االختيار بني طريقتني حلساب  :أساليب قياس المخاطر االئتمانية .1.2

طريقة األوىل هي تقييم املخاطر باستخدام األسلوب المتطلبات رأس املال املتعلقة باملخاطر االئتمانية، 

املعياري بناءاً على تصنيفات االئتمان اخلارجية، أما الطريقة الثانية وهي استخدام نظام التصنيف الداخلي 

 .اخلاص �ا بشرط موافقة اهليئات اإلشرافية

فئات املخاطر حيتوي هذا األسلوب على أوزان خماطر ثابتة تتوافق مع  :األسلوب المعياري .1.2.1

املختلفة بناءًا على التصنيفات اليت تقدمها وكاالت التصنيف االئتماين اخلارجية املعتمدة، ترتاوح أوزان 

بناءًا على فئة املخاطر، أما القروض غري املصنفة فحدد هلا وزن خطر %  150إىل %  0املخاطر من 

% 100بنسبة 
3

ولكن ميتاز هذا األسلوب  Iيقيس هذا األسلوب خماطر االئتمان على غرار اتفاق بازل  .

عن االتفاقية السابقة أن لديه حساسية أكرب اجتاه املخاطر ألنه يعتمد على التصنيفات االئتمانية 

ملؤسسات التصنيف اخلارجية لتحديد األوزان اليت تستخدم يف حساب األصول املرجحة باملخاطر، 

                                                           
، أبو 2، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، ط أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطرإبراهيم كراسنة،  1

  .40: ، ص2010ظيب، مارس 
2 Debajyoti Ghosh Roy, Bindya Kohli, Swati Khatkale, Basel 1 to Basel 2 to Basel 3 : A Risk Management 
Journey of Indian Banks, Journal of Management & Research, Vol 7, Issue 2/4, May 2013, p : 2.  
3 Idem, p : 8. 
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هليئات اإلشرافية احمللية هي املسؤولة عن االعرتاف بوكاالت التصنيف اخلارجية وفقًا ملعايري حمددة  وا

 .1كاملوضوعية واالستقاللية والكشف عن منهجيات التقييم

ويوضح اجلدول التايل أوزان خماطر األصول داخل امليزانية، وذلك حسب نوع الطرف املقابل والتصنيف االئتماين 

 :ه وكاالت التصنيف االئتمانيةالذي تقدم

 IIأوزان المخاطر الترجيحية المستخدمة لتقدير المخاطر االئتمانية حسب اتفاقية بازل  6الجدول 

  نوع االلتزام
 AAAمن 

 AA – إىل

 +من 

 A  إىل- A 

 BBB +من 

 BBB -إىل 

 BB +من 

 B -إىل 

  أقل من 

- B 

غري 

  مصنف

  % 100  % 150  % 100  % 50  % 20  % 0  والبنوك املركزيةاحلكومات 

بناءًا على تصنيف ( 1املصارف اخليار 

  )احلكومة اليت مت تأسيس املصرف فيها
20 %  50 %  100 %  100 %  150 %  100 %  

بناءًا على تصنيف ( 2املصارف اخليار 

 )وكاالت التصنيف اخلارجية املعتمدة

  لاللتزامات طويلة األجل

20 %  50 %  50 %  100 %  150 %  50 %  

بناءًا على تصنيف ( 2املصارف اخليار 

) وكاالت التصنيف اخلارجية املعتمدة

  لاللتزامات قصرية األجل

20 %  20 %  20 %  50 %  150 %  20 %  

  % 50  % 20  الشركات مبا فيها شركات التأمني
من % ( 100

+BBB  إىل-BB(  

150        %

  )BB-أقل من (
100 %  

  % 75  التجزئة التنظيميةحمافظ 

  % 35  االلتزامات املضمونة بالعقارات السكنية

  )يسمح بوزن أقل للمخاطر حتت شروط الصارمة% ( 100  االلتزامات املضمونة بالعقارات التجارية

األجزاء غري املضمونة (القروض املستحقة 

  )بعد خصم املخصصات احملددة
  )تغطية املخصصاتاعتماداً على درجة % ( 150أو %  100

  % 100على األقل   باقي األصول األخرى

Source : Constantinos Stephanou, Juan Carlos Mendoza, Credit Risk Measurement Under Basel 2 : 
An Overview and Implementation Issues for Developing Countries, World Bank Policy Research 
Working paper N° 3556, April 2005, p : 17. 

 

  

  

                                                           
1 Constantinos Stephanou, Juan Carlos Mendoza, Credit Risk Measurement Under Basel 2 : An Overview 
and Implementation Issues for Developing Countries, World Bank Policy Research Working paper N° 3556, 
April 2005, p : 17. 



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

43  
 

  :1أما فيما خيص عناصر خارج امليزانية فيتم حسا�ا من خالل اخلطوتني التاليتني

  األوىل حتويل القيمة االمسية للبند إىل معامل ائتماين لعناصر داخل امليزانية عن طريق ضر�ا مبعامل التحويل

 اخلاص �ا؛

  الثانية أن يتم ضرب ما مت احلصول عليه من اخلطوة األوىل بوزن خطر ترجيحي مناسب للعنصر داخل

امليزانية حسب نوع االلتزام، ويف حالة وجود ضمانات مؤهلة فإن أثر الضمان حيتسب قبل اخلطوة األوىل 

ئتمان املباشر معامل حتويل ، متنح لبدائل اال)أي تطرح من القيمة االمسية ومن مث حتول إىل معامل ائتماين(

مثل كفاالت الدفع وكفاالت اجلمارك واالعتمادات املستندية مؤجلة الدفع %  100ائتماين يساوي 

 .واعتمادات الضمان

يرتكز األسلوب القائم على التصنيفات الداخلية على ثالثة عناصر  :أسلوب التصنيف الداخلي .1.2.2

أو /أوال مكونات املخاطر اليت تتكون من التقديرات والتصنيفات املقدمة من املصارف و: رئيسية هي

الناجتة عن التقييمات االحرتازية، ثانيا دوال الرتجيح اليت تسمح برتمجة املخاطر املقدرة إىل أصول مرجحة 

 إىل متطلبات رأس املال، وأخريًا احلد األدىن من املتطلبات الكمية والنوعية املتعلقة حبساب ومن مث

التقديرات وإتاحة تطبيق هذا األسلوب على فئات معينة من املقرتضني؛ يستند أسلوب التصنيف 

؛ )لفردينياحلكومات، املصارف، الشركات، العمالء ا(الداخلي إىل فرضية احتمال إعسار الطرف املقابل 

اهلدف من هذا األسلوب هو تقدير حجم رأس املال االقتصادي الالزم لتغطية اخلسائر غري املتوقعة يف 

احملفظة االئتمانية، تغطي متطلبات رأس املال املتعلقة باملخاطر االئتمانية اخلسائر غري املتوقعة فقط واليت 

 .2مل يتم تغطيتها من خالل املخصصات

  :3نيف الداخلي إىل صنفني مهاوينقسم أسلوب التص

 وهو أسلوب يتيح للمصارف تقدير املالءة املالية للمقرتض عن طريق : أسلوب التصنيف األساسي

معايري حمددة، حيث يتم ترمجة مالءة املقرتض إىل تقديرات لتحديد اخلسائر املستقبلية املمكنة اليت يرتكز 

 عليها احلد األدىن ملتطلبات رأس املال؛

                                                           
دراسة حالة مجموعة بنك البركة : الدولية تكييف معايير السالمة في المصارف اإلسالمية في ظل مقررات لجنة بازل"إبراهيم تومي،  1

  .206: ، ص2017 -2016، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، "اإلسالمي
2 Sylvie Taccola-Lapierre, "Le Dispositif Prudentiel Bale 2 autoévaluation et contrôle interne : une 
application au cas français", Thèse de doctorat, Sciences de Gestion, Université du Sud Toulon-Var, France, 
2008, p : 116-117. 

، 01، العدد 20، ا�لد مجلة دراسات اقتصادية ،"3، 2، 1إدارة املخاطر املصرفية وفقًا ملتطلبات بازل "يوسف بوعيشاوي، فطيمة عليش،  3

  .84: ، ص2019
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 وهو األسلوب الذي تعتمد فيه املصارف بنفسها يف تقدير احتمال العجز : أسلوب التصنيف المتقدم

 .جال التسهيالت االئتمانيةآعن السداد والتعرض عند التعثر واخلسارة يف حالة عدم السداد و 

  :1لرتجيح املخاطر يستوجب على املصرف حساب أربع معايري لكل قرض

  احتمال التخلف عن السداد)PD :( أي احتمال عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته املالية، يتم

تقدير احتمال ختلف املقرتض عن السداد باستخدام التصنيف املقدم من املصرف، جيب أن 

تقوم املصارف باملقارنة بني معدالت التخلف عن السداد املسجلة وتقديرات احتمال التخلف 

 عن السداد لكل فئات تصنيف؛ 

 يف حالة التخلف عن السداد  التعرض)EAD :( وهو يقابل املبلغ املستحق على الطرف املقابل

يف حالة ختلفه عن الوفاء بالتزامه يف وقت حمدد، بالنسبة للقرض فإن قيمة التعرض يف حالة 

التخلف عن السداد  تتوافق مع مبلغ رأس املال املتبقي املستحق والفوائد املستحقة غري املسددة، 

 ييم مجيع التعرضات قبل خصم املخصصات احملددة أو التحول إىل اخلسائر اجلزئية؛يتم تق

  يقيس معدل االسرتداد املبلغ أو مقدار التعرض الذي سيتمكن الطرف املقابل من سداده يف

وهو ): LGD(وقت التخلف عن السداد؛ أما معدل اخلسارة يف حالة التخلف عن السداد 

حتسب عن طريق طرح املبلغ املسرتد من املبلغ املستحق على الطرف املبلغ الذي لن يتم سداده و 

املقابل، يتم التعبري عن اخلسارة يف حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من مبلغ التعرض 

)EAD(؛ 

  االستحقاق الفعلي لالئتمان)EE :( وهو املوعد النهائي املعطى للمقرتض للوفاء بالتزاماته، وقد

وضعت اهليئات الرقابية صيغ حسابية لفئات معينة من التعرض، وإذا كان هذا األخري غري قابل 

اليت حيق فيها للمقرتض الوفاء ) بالسنوات(للتحقيق فمن املمكن استخدام املدة القصوى املتبقية 

  .    بكامل التزاماته

حلساب احلد األدىن لرأس املال، يتم أوًال تقدير اخلسائر املتوقعة املتمثلة يف املخاطر العادية اليت ينطوي عليها و 

 :2نشاط املصرف عن طريق املعادلة التالية
Expected Loss = PD ∗ LGD ∗ EAD ∗ M 

                                                           
1
 Sylvie Taccola-Lapierre,Op.Cit, p : 117-118. 

2 Debajyoti Ghosh Roy, Bindya Kohli, Swati Khatkale,Op.Cit, p : 9. 



 اإلشراف المصرفي:...............................................................................................ل األولالفص

 

45  
 

تسعريها يف املنتج املصريف، ثانيًا تقدير اخلسائر غري املتوقعة، وهي ذلك اجلزء من خماطر االئتمان اليت ال ميكن 

وبالتايل جيب على املصارف توفري رأس املال لتغطيتها عن األصول املرجحة باملخاطر، اخلسارة غري املتوقعة هي 

 :ذلك التغري التصاعدي يف املخاطر املتوقعة على مدى أفق زمين حمدد، ويتم التعبري عنها باملعادلة التالية
UL = E ∗ LGD ∗ σPD 

عن طريق املصرف يف حد ) PD(نيف األساسي، يتم حساب احتمال التخلف عن السداد حسب أسلوب التص

 ,PD(اهليئات اإلشرافية؛ أما يف أسلوب التصنيف الداخلي املتقدم فإن كل القيم  اذاته، أما باقي القيم فتحدده

LGD, EAD, M( يتم تقديرها من قبل املصرف بناءاً على البيانات التارخيية. 

 :التشغيليةالمخاطر  .2

فشل يف األنظمة والعمليات خاطر الناجتة عن عدم كفاية أو وهي امل :تعريف المخاطر التشغيلية .2.1

الداخلية واملوظفني أو نتيجة ألحداث خارجية، يشمل هذا التعريف املخاطر القانونية ويستثين املخاطر 

 .1اإلسرتاتيجية والسمعة

تقدم اتفاقية بازل ثالثة طرق حلساب متطلبات رأس املال  :أساليب قياس المخاطر التشغيلية .2.2

أسلوب : هي ُث املصارف على االنتقال من أبسطها إىل أكثرها تعقيداً وحتَُ   املتعلقة باملخاطر التشغيلية

لمصارف ذات النشاط الدويل أو ح لاملؤشر األساسي، األسلوب املعياري وأسلوب القياس املتقدم؛ ومسُ 

كثر تعقيدًا من أسلوب املؤشر األساسي، كما يسمح األتشغيلية كبرية باستخدام الصيغ املعرضة ملخاطر 

للمصرف باستخدام أسلوب املؤشر األساسي ألجزاء معينة من أنشطته وأسلوب القياس املتقدم ألجزاء 

فية أخرى من النشاط بشرط استيفاء بعض املعايري؛ كما أنه ال يسمح للمصرف دون موافقة اهليئة اإلشرا

 .2من استخدام األسلوب البسيط بعد استخدامه األسلوب األكثر تعقيداً بشرط استيفاء بعض الشروط

ترب أن املخاطر التشغيلية يُعترب من أبسط األساليب، حيث يع: أسلوب المؤشر األساسي .2.2.1

سارة اخلتتناسب مع حجم أنشطة املصرف، ويتم تقديرها من خالل إمجايل الدخل مع استبعاد الربح أو 

الناجتة عن بيع األوراق املالية، وبالتايل فإن متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية هي متوسط الدخل 

ال توجد متطلبات حمددة %  15اإلجيايب اإلمجايل على مدار السنوات الثالثة املاضية مضروبًا يف نسبة 

وجيب استبعاد السنوات اليت . 3موذجينبغي على املصارف االلتزام �ا حىت يتسىن هلا استخدام هذا الن

                                                           
1 Paragraphe N° 644, Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds Propres, Comité de 
Bale sur le Contrôle Bancaire, Banque des Règlements Internationaux, Juin 2006, p : 157.   
2 paragraphe N° 647-648, Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds Propres, Op.cit, 
p : 157. 
3 Laurent Balthazar, Op.cit, p : 73. 
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يكون فيها الدخل اإلمجايل سالبًا أو معدوم من بسط ومقام النسبة، ميكن أن نعرب عن متطلبات رأس 

 :  1املال للمخاطر التشغيلية على النحو املوايل

K��  = [∑(PB�…….� ∗ α)]/n 

 : حيث أن

  متطلبات رأس املال وفقاً ألسلوب املؤشر األساسي؛:  ���

PB�…….� :الدخل السنوي اإلمجايل على مدار ثالث سنوات، بشرط يكون إجيايب؛  

α : وهي نسبة رأس املال املطلوب االحتفاظ �ا؛%  15هو معامل حددته جلنة بازل بنسبة ،  

n  : ومتثل عدد السنوات اليت حدد�ا جلنة بازل بثالث السنوات املاضية اليت كان الدخل

 .السنوي فيها اإلجيايب

يف هذا األسلوب مت تقسيم األنشطة املصرفية إىل مثانية خطوط أعمال  :سلوب المعيارياأل .2.2.2

متويل الشركات، أنشطة السوق، اخلدمات املصرفية لألفراد، اخلدمات املصرفية التجارية، الدفع والتسوية، (

ويتم حساب متطلبات رأس املال بضرب ) وظائف الوكالة، إدارة األصول وعمليات السمسرة بالتجزئة

لكل خط أعمال حددته جلنة بازل، ميثل إمجايل ) β(إلمجايل لكل خط أعمال يف معامل الدخل ا

متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية متوسط ثالث سنوات ملتطلبات رأس املال جلميع خطوط 

) الناجتة عن الدخل السليب(األعمال، وحسب هذا األسلوب ميكن إدخال متطلبات رأس املال السلبية 

مل وتعويضها من خالل متطلبات رأس املال اإلجيابية لباقي اخلطوط األخرى، وأما إذا كان ألي خط ع

إمجايل متطلبات رأس املال جلميع اخلطوط لسنة معينة سالبًا فإ�ا تصبح صفرًا يف بسط املعادلة، وميكن 

 :2التعبري عن متطلبات رأس املال حسب املعادلة التالية

���� =
{∑  ����� ��� max[∑(PB��� ∗ β���), 0]}

3
 

  :حيث أن

  متطلبات رأس املال وفق األسلوب املعياري؛: ����

PB��� :الدخل السنوي اإلمجايل لكل خط من خطوط األعمال؛  

                                                           
1 paragraphe N° 649, Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds Propres, Op.cit, p : 
158. 
2 Paragraphe N° 652-654, Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds Propres, 
Op.cit, p : 159-160. 
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β��� : وهي نسبة ثابتة حدد�ا جلنة بازل، وهي متثل العالقة بني مستوى رأس املال املطلوب

يف اجلدول  βوالدخل اإلمجايل لكل خط من خطوط األعمال الثمانية، وقد مت تفصيل قيم 

  :التايل

 حسب األسلوب المعياري التشغيليةلحساب متطلبات رأس المال للمخاطر  βقيم معامل  7الجدول 

  βمعامل   خطوط األعمال

  % 18  متويل الشركات

  %  18  أنشطة السوق

  %  12  اخلدمات املصرفية لألفراد

  % 15  اخلدمات املصرفية التجارية

  %  18  الدفع والتسوية

  % 15  وظائف الوكيل

  % 12  إدارة األصول

  % 12  عمليات السمسرة بالتجزئة

Source : Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds Propres, Comité de 

Bale sur le Contrôle Bancaire, Banque des Règlements Internationaux, Juin 2006, p : 160. 
  :1وحىت يسمح للمصارف باستخدام هذا األسلوب جيب عليها تلبية عدد من املتطلبات التشغيلية

 جيب أن يشارك كل من جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف اإلشراف على إدارة املخاطر التشغيلية؛ 

 جيب أن يكون لدى املصارف املوارد الكافية إلدارة املخاطر التشغيلية يف كل خط عمل ويف قسم التدقيق؛ 

 لتتبع ورصد املخاطر  جيب أن تكون هناك وظيفة مستقلة إلدارة املخاطر التشغيلية، مع مسؤوليات واضحة

 التشغيلية؛

 جيب أن تكون هناك تقارير دورية عن التعرض للمخاطر التشغيلية واخلسائر املادية؛ 

  جيب أن ختضع أنظمة إدارة املخاطر التشغيلية للمصارف للمراجعة املنتظمة من قبل املدققني اخلارجيني أو

 .املشرفني

 

                                                           
1 Laurent Balthazar, Op.cit, p : 74.  
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فية للمصارف تطوير مناذج داخلية لتقييم ذايت تتيح اهليئات اإلشرا: أسلوب القياس المتقدم .2.2.3

؛ من أجل استخدام هذا 1ملستوى املخاطر التشغيلية، وال يوجد منوذج حمدد موصى به من قبل املشرفني

األسلوب يتوجب على املصرف تقدمي ضمانات للهيئات اإلشرافية على أن جملس إدارة املصرف وإدارته 

خاطر التشغيلية، وأن للمصرف نظام إدارة خماطر تشغيلية فعال ويتم عليا مها من يشرفان على إدارة املال

تنفيذه بنزاهة وأن للمصرف املوارد الكافية اليت تضمن استخدام هذا األسلوب يف خطوط األعمال 

الرئيسية؛ وخيضع املصرف الذي يطبق هذا األسلوب لفرتة من املراقبة األولية من قبل املشرفني للتأكد من 

ثوقية هذا النهج، واهلدف من هذا األسلوب هو تقدير حجم اخلسائر غري املتوقعة باستخدام سالمة ومو 

بيانات اخلسائر الداخلية واخلارجية وحتليل سيناريوهات املخاطر وبيئة األعمال وعوامل الرقابة الداخلية 

لمخاطر اخلاصة باملصرف، وجيب أن يكون هذا النظام قادرًا على ختصيص متطلبات رأس املال ل

 .2التشغيلية عرب مجيع خطوط األعمال

  :3ويتم حساب رأس املال الالزم ملواجهة خماطر التشغيل وفق هذا املنهج كما يلي

 تقسيم املصرف إىل خطوط أعمال السابقة الذكر يف األسلوب املعياري؛ 

  حتديد مؤشرات التعرض للمخاطر)EI(Exposure Indicator   لكل خط أعمال من قبل السلطات

إمجايل الدخل، إمجايل األصول، عدد : الرقابية، وتتمثل مؤشرات التعرض ملخاطر التشغيل يف

املوظفني، إمجايل املكافآت، عدد العمليات وقيمتها، عدد احلسابات والقيمة الدفرتية لألصول 

 املادية؛

  جتميع البيانات عن أحداث اخلسائر التشغيلية)LE (Loss Event   كاالحتيال الداخلي، واالحتيال

 اخلارجي، وممارسات العمالة وأمن مراكز العمل؛

 حساب احتمال خسائر احلدث )PE(Probability of Loss Event   واخلسائر النامجة عن وقوع

 .من خالل البيانات التارخيية املتوافرة لدى املصرف  LGE(Loss Given Event(احلدث 

  : كما هو يف املعادلة التالية  LGE ،PE ،EIمن حاصل ضرب  )EL(يتم حتديد اخلسائر املتوقعة 

EL�� = PE�� ∗ LGE�� ∗ EI�� 

                                                           
1 Laurent Balthazar, Op.cit, p : 75. 
2 Amr Mohamed el Tiby, Op.Cit, p : 115. 

  .223: إبراهيم تومي، مرجع سابق، ص 3
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 )EL(ويتم تقدير متطلبات رأس املال لكل خط من خطوط األعمال من خالل ضرب اخلسائر املتوقعة 

يف معامل معني يتم حتديده من قبل اجلهات الرقابية، ويتم تقدير إمجايل متطلبات رأس املال ملقابلة 

  : املخاطر التشغيلية لكافة اخلطوط كما هو مبني يف املعادلة التالية

���� = � EL��
��

∗ γ�� 

  :حيث أن

i : هو خط العمل، وj :هو احلدث املسبب للخطر؛  

  املال ملواجهة املخاطر التشغيلية؛ متطلبات رأس: ����

EL�� : متوسط اخلسائر املتوقعة لكل خط من خطوط األعمال)i ( واحلدث املسبب للخطر التشغيل

)j(؛  

γ�� :على تقدير اخلسائر املتوقعة قدير اخلسائر غري املتوقعة بناءً معامل ت.    

 : مخاطر السوق .3

بالعمليات داخل وخارج امليزانية اليت تنشأ عن هي تلك املخاطر املتعلقة : تعريف مخاطر السوق .3.1

تغيريات يف أسعار السوق، تتضمن خماطر السوق خماطر أسعار الفائدة وخماطر أسعار األسهم والسندات 

 .1والعقود خارج امليزانية وخماطر أسعار الصرف األجنيب والسلع األساسية

اتفاقية بازل الثانية باستخدام إحدى يتم تقييم خماطر السوق مبوجب : أساليب قياس مخاطر السوق .3.2

 :الطريقتني األسلوب املعياري أو أسلوب النماذج الداخلية

حسب هذا األسلوب يتم حساب خماطر السوق اليت يتعرض هلا املصرف  :األسلوب المعياري .3.2.1

، وخماطر صرف )EQ(، وخماطر األسهم )IR(أوًال حبساب بشكل فردي لكل من خماطر أسعار الفائدة 

، باستخدام إرشادات حمددة، )OP(، وخماطر اخليارات )CO(، وخماطر السلع )FX(الت األجنبية العم

 :2يتم احلصول على إمجايل خماطر السوق جبمع كل املخاطر املختلفة عن طريق املعادلة التالية

����
��� = � MRC�

�

�

���

= MRC�
�� + MRC�

��
+ MRC�

�� + MRC�
�� + MRC�

�� 

  :حيث أن

����
  متطلبات رأس املال ملخاطر السوق حسب طريقة األسلوب املعياري؛ميثل : ���

                                                           
1 Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Op.cit, p : 138. 
2 Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook : Plus Test Bank, John Wiley &Sons , Sixth Edition, 
2011, p : 711-712.   
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∑ MRC�
��

  .ميثل جمموع خماطر السوق اليت يتعرض هلا املصرف:  ���

t :الزمن املعرب عنه باأليام. 

هذا األسلوب هو عبارة عن مناذج إحصائية متطورة تستخدمها  :أسلوب النماذج الداخلية .3.2.2

اطر السوق يوميا ويف ظل الظروف العادية للسوق، وتعتمد على املصارف بدرجة ثقة معينة لتقدير خم

قاعدة بيانات ألسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار األسهم والسندات وأسعار السلع اليت ميكن 

اليت تسمح  )VaR(للمصرف املتاجرة �ا؛ يرتكز هذا األسلوب على طريقة القيمة املعرضة للمخاطر 

حمدد من  بتقدير اخلسارة القصوى املمكن حدوثها مستقبًال بناءًا على بيانات تارخيية عند مستوى

لبت من املصارف حتديد حجم اخلسائر القصوى اليت يتحملها املصرف خالل االحتمال، فلجنة بازل ط

ل هذا األسلوب بداية من ، وقد اعتمدت جلنة باز )% 99جمال الثقة ( % 1عشرة أيام مستقبًال باحتمال 

، وهي تعتمد على طرق إحصائية معقدة تتطلب درجة عالية من مستوى األداء يف املصارف، 1999

 .1لذلك فتطبيقها ينحصر تقريباً على املصارف النشطة دولًيا

يعتمد أسلوب النماذج الداخلية على أنظمة إدارة املخاطر الداخلية اليت طور�ا املصارف كأساس حلساب 

رسوم خماطر السوق، وال ميكن للمصرف استخدام هذا األسلوب إال بعد اعتمادها من قبل اهليئات 

 :2اإلشرافية واستيفاء جمموعة من املتطلبات النوعية، ويتم حساب رسوم خماطر السوق وفقا للقواعد التالية

  يعتمد حساب قيمة)VaR( اليومية على جمموعة من املدخالت الكمية املوحدة، هي: 

  أيام تداول أو خالل أسبوعني، كما ميكن  10حجم اخلسائر اليت يتحملها املصرف خالل

 للمصرف توسيع القيمة املعرضة للخطر اليومي من خالل اجلذر الرتبيعي للوقت؛

  ؛% 99جمال الثقة بنسبة 

 مراقبة البيانات التارخيية لفرتة عام على األقل؛ 

 نت األسعار عرضة للتغيريات املادية؛ حتديث فصلي على األقل للبيانات، إذا كا 

  يتم حساب متطلبات رأس املال اإلمجالية املقابلة ملخاطر السوق بناءاً على أعلى قيمة)VaR( 

 kيوم عمل املاضية وضر�ا يف معامل  60على مدار  )VaR(لليوم السابق أو متوسط قيمة 

 حتدد قيمته من قبل اهليئات اإلشرافية احمللية؛ الذي

                                                           
، 2019، 2، العدد 6، ا�لد مجلة دراسات اقتصادية ،"3وإصالحات بازل  2تسيري خماطر السوق بني مقررات بازل "عياش زبري، العايب سناء،  1

  .96-95: ص
2 Philippe Jorion, Op.Cit, p : 714-715. 
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  يضاف معامل زائد يسمى عنصر اجلزاء إىل املعاملk  إذا أظهرت توقعات قيمة)VaR(  أن

املصرف يقلل من خماطره بشكل منهجي، الغرض من هذا املعامل هو معاقبة املصارف اليت تقلل 

 .من توقعات خماطر السوق

  :ويتم حساب خماطر السوق اليومية بالطريقة التالية

����
��� = Max �k

1

60
� VaR���

��

���

, VaR���� + SRC� 

  :حيث أن

����
  ميثل متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر السوق؛: ���

VaR��� : ميثل القيمة املعرضة للخطر)VaR(  ؛% 99أيام عند مستوى ثقة  10على مدى  

SRC� : اصة، واليت تعد حاجزًا ضد املخاطر األساسية وخماطر األحداث املتعلقة مبصدري اخلتكلفة املخاطر

تصنيف أو التخلف عن السداد، وميكن الاألسهم والسندات الفردية، وتشمل خماطر األحداث خماطر ختفيض 

  .  يريإذا استوفت بعض املعا )VaR(للمصارف اليت تستخدم النماذج الداخلية دمج املخاطر اخلاصة يف قيمة 

k : اهليئات اإلشرافية احمللية ومعامل اجلزاء؛ هحتدد الذيمعامل الضرب من يعكس كًال  

VaR��� :لن يكون الزماً إال إذا تغريت األوضاع بشكل كبري، وهذا نادراً ما يقع.  

 :   IIايجابيات وسلبيات اتفاقية بازل  .4

 : IIايجابيات تطبيق بازل  .4.1

 :1، نذكر منها ما يليIIهناك العديد من املزايا لتطبيق اتفاق بازل 

  ،يث �دف الوصول إىل إدارة أفضل لرأس املال حبحتسني وتطوير سياسات وممارسات إدارة رأس املال

يقدم االتفاق أساسًا ممتازاً لتطبيق نظم قياس األداء املرتبطة بدرجة املخاطر ونظم تسعري القروض املرتبطة 

 ؛بدرجة املخاطر

  تطوير أسلوب حساب متطلبات رأس املال، حيث من املفروض أن يكون هناك ارتباط بني متطلبات

 ؛2رأس املال التنظيمي وحجم املخاطر اليت تواجه املصارف

 حتسني وتطوير سياسات وممارسات إدارة املخاطر لدى املصارف؛ 

  املخاطر االئتمانية؛تقليل من التعزيز ركائز االستقرار املصريف، و 

                                                           
  .35: ، مرجع سابق، صأمحد قارون 1

  .170: مرجع سابق، ص حممد حممود املكاوي، 2
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  فهم أفضل للمخاطر املصرفية من خالل وضع مناذج اختبار جديدة أكثر مالئمة للتطبيق يف املصارف

 على كافة مستويا�ا؛

ومن بني اإلجيابيات اليت مت مالحظتها، أن اتفاقية بازل أعطت املصارف مرونة كبرية يف اختيار أساليب قياس 

  .نشط فيهاحجم ونشاط املصرف والبيئة اليت ي ات رأس املال لتناسباملخاطر املرتبطة حبساب متطلب

 :  IIسلبيات اتفاق بازل  .4.2

وهذا خصوصا بعد األزمة املالية العاملية األخرية، وتتمثل هذه ، IIبازل  يةتفاقال جهت انتقادات عديدةلقد وُ 

 :1االنتقادات فيما يلي

  قد تعطي تقديرات تقل عن الواقع ملستويات املخاطر؛أن النماذج الداخلية قد تنقصها الدقة، وبالتايل 

  تطبيق بازلII  عادية؛الحداث غري األينطوي على صعوبة يف تقدير املخاطر النامجة عن 

  من أجل استيفاء متطلبات احلد األدىن لرأس املال، جيب على املصارف احتجاز نسب مرتفعة من

 القيام بتوزيعات كافية لألرباح على املسامهني؛األرباح لزيادة قاعدة رأس املال، مما يعين عدم 

  قد ال تتمكن مؤسسات التصنيف الدولية من تقييم خماطر االئتمان بشكل دقيق يف املصارف الناشطة يف

 االقتصاديات الناشئة؛

  ارتفاع التكاليف الناشئة عن زيادة رأس املال، سيؤدي إىل إضعاف تنافسية املصارف أمام املؤسسات

 ألخرى اليت ال ختضع لقواعد هذا املعيار؛املالية ا

   تتطلب اتفاقية بازلII  بأن تتوافر لدى املصارف أنظمة لتقدير مدى كفاية رأس املال لكل سوق أو

 نشاط، وهذا يتطلب توافر تقنيات حديثة غري موجودة لدى معظم املصارف يف الدول النامية؛

 ،واليت هي يف الغالب ال ختضع ألي جهة رقابية وال  ربط القطاع املصريف مبجموعة من وكاالت التصنيف

  .من املصارف اليت تقوم بتقييمها أتعا�اكو�ا حتصل على   حبيادهاميكن اجلزم 

  

  

  

                                                           
  :أنظر 1

 .30:  حبيب ليان فريد، مرجع سابق، ص -

: ، ص2013، ماي 3، العدد 13، ا�لد مجلة العلوم اإلنسانية، "كاستجابة ملتطلبات النظام البنكي العاملي  3اتفاقية بازل "زبري عياش،  -

450-451.  
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  الخالصة

تطرقنا يف هذا الفصل إىل اإلشراف املصريف، حيث تناولنا يف البداية الرقابة املصرفية وأمهيتها، وخلصنا إىل   

أن الرقابة املصرفية هي عملية إدارية تعمل على متابعة مدى التزام املصارف بالقوانني واألحكام التشريعية 

لتغريات اليت تطرأ على األوضاع املالية للمصارف، �دف والتنظيمية من خالل دراسة القوائم املالية والتعرف على ا

محايتها من الوقوع يف األزمات املالية، ومحاية املودعني، وحتقيق االستقرار النقدي واملايل يف البالد واحملافظة على 

  .  التنافسية داخل القطاع املصريف

بازل للرقابة املصرفية وأهدافها، مث اجلوانب من خالل التطرق إىل جلنة    Iولنا اتفاقية بازلامث بعد ذلك تن  

أوًال نظام لتقييم خماطر أصول املصارف، أي : القائمة على ثالثة عناصر أساسية هي Iاألساسية التفاقية بازل 

رأس املال النظامي والذي جيب قة بأصول كل مصرف؛ ثانيًا تعريف التمييز بني املصارف من خالل املخاطر املتعل

على األقل من قيمة األصول املرجحة باملخاطر؛ ثالثًا االتفاق على إدراج %  8االحتفاظ به، حيث يساوي 

العناصر خارج امليزانية يف حتديد مقدار املخاطر ومن مث حتديد مستوى رأس املال الواجب االحتفاظ به؛ غري أن 

تركيزها على املخاطر االئتمانية فقط دون النظر إىل املخاطر األخرى اليت تواجه    Iبازلأكثر ما يعاب على اتفاقية 

دول منظمة التعاون : املصارف، والتقسيم غري املربر لدول العامل، حيث مت تقسيمها إىل جمموعتني فقط مها

  .  االقتصادي والتنمية وباقي دول العامل

 الركيزة األوىل تتعلق مبعيار كفاية رأس املال ،على ثالثة ركائز القائمة IIتناولنا اتفاقية بازل  ويف األخري  

وذلك من خالل ركيزة الثانية تتعلق باملراجعة الرقابية على املصارف أما الركيزة الثالثة فتتعلق بانضباط السوق؛ وال

على إعطاء نظرة  IIدراسة اجلوانب األساسية هلذه االتفاقية وأهم ما مييزها عن سابقتها، حيث ركزت اتفاقية بازل 

على املخاطر االئتمانية فقط بل هناك خماطر أخرى جيب  اً واسعة وشاملة للمخاطر، أي أن األمر مل يعد مقتصر 

إعطاء حساسية أكرب للسوق يف تقدير املخاطر، وزيادة دور مؤسسات مراعا�ا وهي املخاطر التشغيلية؛ كما مت 

التصنيف االئتماين يف عملية التقييم؛ وإلغاء التمييز بني الدول وإعطاء املصارف مرونة أكرب يف االختيار بني عدة 

    .نظم وأساليب لتحديد املخاطر وقياسها واليت تتالءم مع ظروفها االقتصادية وحجم املصرف



 

 

انضباط السوق  :الفصل الثاني

  في القطاع المصرفي
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  تمهيد

الصناعة املصرفية يف العقود املاضية احلكومات واملؤسسات الدولية  اليت عرفتهادفعت التغيريات العميقة 

نظر إىل انضباط السوق على أنه عنصر يُ كان و  واإلشرافية،إىل التفكري يف إجراء إصالحات جادة لألنظمة الرقابية 

بأن يقوم تصور  حيث كان هناك ؛اإلصالحات بالنظر إىل الطبيعة املعقدة لألنشطة املصرفيةأساسي يف هذه 

 .استبدال جزئي لإلشراف الرمسي يف مراقبة املصارفبعملية  ناملستثمرو 

للعملية وجهة نظر مفادها أن تعزيز انضباط السوق مهم  IIبازل  ةاختذت جلنة بازل عند إصدار اتفاقي

، حيث من املفرتض أن كل يوم  تعقيداً واألنشطة املصرفية تزداد  املوارد اإلشرافية حمدودة ألنوذلك اإلشرافية، 

من خالل منح الالعبني يف السوق احلق يف ممارسة الرقابة  ،انضباط السوق ركيزة داعمة للتنظيم واإلشرافيكون 

عد واللوائح اليت حتكم العمل املصريف أمر على املصارف احملفوفة باملخاطر العالية، عالوة على ذلك فإن تطبيق القوا

  .مكلف وبالتايل فإن انضباط السوق قد حيسن من كفاءة اإلشراف املصريف ويقلل من تكاليف اإلشراف

الدافع من وراء انضباط السوق هو زيادة دور الدائنني يف العملية التنظيمية واإلشرافية على املصارف، 

افعة مالية عالية، أي أن معظم مواردها من الديون فاملودعون يوفرون وهذا ألن املصارف هي مؤسسات ذات ر 

غالبية األموال املصرفية، تتوقع النظرية األساسية النضباط السوق أن الدائنني مبا فيهم املودعني سيكافئون املصارف 

طر اليت تواجه أو يعاقبو�ا على أدائها من خالل طلب عوائد عالية على ودائعهم أو سحبها إذا كانت املخا

  .املصارف عالية وخميفة

سنحاول يف هذا الفصل التعرف على ماهية انضباط السوق وآليات عمله وجوانبه األساسية وذلك من 

  :خالل املباحث التالية

  

  

  

  

  

  

  

  .مفاهيم عامة حول انضباط السوق: المبحث األول

  .الجوانب األساسية النضباط السوق: المبحث الثاني

  .انضباط السوق ودوره في إنشاء نظام مالي آمن وسليم: المبحث الثالث
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  :سيتم خالل هذا املبحث معاجلة املطالب الثالثة التالية

 ماهية انضباط السوق؛ 

 أنواع انضباط السوق وآليات عمله؛ 

 الشفافية وانضباط السوق.  

  ماهية انضباط السوق: المطلب األول

  :سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  :تعريف انضباط السوق .1

ليس نظرية بل إن مفهوم انضباط السوق غري حمدد بشكل جيد، قد يكون هذا بسبب أن انضباط السوق   

هو جمموعة من األفكار حول كيفية استغالل األسواق من قبل اجلهات الرقابية واإلشرافية ملساعد�ا يف اإلشراف 

  . 1على املؤسسات املالية واحلد من خماطر اإلخفاقات املالية

إىل التصــرف انضــباط الســوق علــى أن األســواق املاليــة تقــدم وتــوفر إشــارات تــدفع املقرتضــني  )Lane(َعــرَّف   

    .2على حنو يتفق مع جدار�م االئتمانية

ستخدم انضباط السوق مبعىن واسع لإلشارة إىل دور آليات احلوكمة الداخلية واخلارجية يف اقتصاد السوق يُ   

  .3احلر يف ضمان االستقرار املايل يف غياب التدخل احلكومي

                                                           
1 Robert Bliss, Market Discipline in Financial Markets : Theory, Evidence, and obstacles, The Oxford 
Handbook of Banking,  2ed, 2015, p : 2. 
2 Timothy D. Lane, "Market Discipline", International Monetary Fund, Staff  papers, Vol. 40, N° 01, March 
1993, p : 55. 
3 Andrew Crockett, "Market Discipline and Financial Stability", Journal of Banking and Finance, Vol 26, N° 
5, 2002, p : 978. 
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، وهـو مكمـل للـدعامتني األوىل اخلاصـة مبتطلبـات IIانضباط السـوق هـو الدعامـة الثالثـة يف بنيـة اتفـاق بـازل   

احلــــد األدىن لــــرأس املــــال، والدعامــــة الثانيــــة اخلاصــــة مبتابعــــة الســــلطات الرقابيــــة؛ يهــــدف انضــــباط الســــوق إىل تعزيــــز 

مقومــات ســالمة وكفــاءة القطــاع املــايل واملصــريف مــن خــالل تركيــزه علــى تــوفري املعلومــات الضــرورية واملناســبة جلميــع 

لب جلنة بـازل املصـارف بتـوفري احلـد األدىن مـن املعلومـات املاليـة والعامـة وفقـا ملـنهج الني يف السوق، حيث تطاملتعام

IIحمدد يف اتفاق بازل 
 1

.  

هـو عمليـة الرقابـة الـيت ميارسـها املتعـاملون مـع املصـارف؛ حيـث يتحقـق انضـباط السـوق عنـد انضباط السوق   

البيانـــات والسياســـات اخلاصـــة �ـــا، حـــىت يســـتطيع املتعـــاملون مـــع تلـــك قيـــام املصـــارف باإلفصـــاح عـــن املعلومـــات و 

املصارف من تقييم مستوى أدائهـا ومـن مث اختـاذ القـرار املناسـب سـواء باالسـتمرار يف التعامـل مـع تلـك املصـارف إذا  

  .2كان أدائها جيداً أو عدم االستمرار يف التعامل معها إذا كان أدائها سيئاً 

الســـوق هـــو تكملـــة الدعامـــة األوىل املتمثلـــة يف متطلبـــات احلـــد األدىن مـــن رأس املـــال، الغـــرض مـــن انضـــباط   

والدعامة الثانية املتمثلة يف عملية املراقبة اإلشـرافية، تسـعى جلنـة بـازل إىل تشـجيع انضـباط السـوق مـن خـالل تطـوير 

األساســـية املتعلقـــة بـــرأس  جمموعـــة مـــن متطلبـــات اإلفصـــاح الـــيت تســـمح للمشـــاركني يف الســـوق مـــن تقيـــيم املعلومـــات

جيـب أن تكـون هـذه إفصـاحات متسـقة مـع  . املال، كفاية رأس املال، حجم التعرض للمخاطر وطرق تقييم املخاطر

  .3كيفية تقييم البنك للمخاطر وإدار�ا

يف  املشـاركنيمن خالل التعاريف السابقة، ميكن أن نعـرف انضـباط السـوق بأنـه الـدور الـذي ميكـن أن يلعبـه   

ا�ازفـــة ذات املخـــاطر العاليـــة عـــن طريـــق ســـحب أمـــواهلم أو طلـــب عوائـــد  وق يف الرقابـــة والتـــأثري علـــى املصـــارفالســـ

عاليــة، وهــذا ســيوفر إشــارات قويــة للهيئــات الرقابيــة تســاعدها يف اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل احملافظــة علــى 

    .سالمة واستقرار القطاع املصريف

  

  

  

  

                                                           

  .2: ، ص2006، اللجنة العربية للرقابة املصرفية، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، انضباط السوق 2الدعامة الثالثة التفاق بازل 1 
، 2007احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، ، 5، جزء 2دليلك إلى الرقابة الداخلية والخارجية في المصارف موسوعة بازل نبيل حشاد،  2

  .19: ص
3 " International Convergence of Capital Measurement  and Capital Standards",Bank for International 
Settlements,  june 2006, p : 226. 
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  : النضباط السوقاإلطار النظري  .2

  :1، هذه الكتل هيأدناهإن انضباط السوق يتكون من أربع كتل مرتابطة كما هي موضحة يف الشكل 

 ال بد من توافر املعلومات الكافية واملالئمة واملوثوقة ويف الوقت املناسب حول األداء املايل : اإلفصاح

 للمصرف وإدارة املخاطر به؛

 وجود مشاركني مستقلني يف السوق لديهم احلوافز ملراقبة املصرف والقدرة ال بد من : املشاركون يف السوق

 على معاجلة املعلومات اليت يفصح عنها؛

 وهي األدوات املختلفة اليت يستعملها السوق يف تأديب املصرف وهي مالية أو : آليات انضباط السوق

 ؛)انضباط غري مباشر(قانونية أو إشرافية 

 ر إىل اهلياكل التنظيمية وتعويضات املدراء ميكننا حتديد ما إذا كان كبار املطلعنيبالنظ: احلوكمة الداخلية 

يتحملها املصرف، يفهمون ويتحكمون يف املخاطر اليت ) املدراء التنفيذيني وجملس اإلدارة(يف املصرف 

  .وحتفيزهم على تغيري سلوكهم استجابة إلشارات السوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source :Constantinos Stephanou, "Rethinking Market Discipline in Banking, Lessons from the 

Financial Crisis",The World Bank, Policy Research Working Paper, March 2010, p : 6. 

                                                           
1 Constantinos Stephanou, "Rethinking Market Discipline in Banking, Lessons from the Financial Crisis", The 
World Bank, Policy Research Working Paper, March 2010, p : 6. 

 اإلطار النظري النضباط السوق 4الشكل 

 :األطراف المشاركة في السوق

  األطراف املقابلة؛  -

  ؛محلة األسهم -أصحاب الودائع؛ -

 .املقاصة -الدائنون؛  -

 :الحوكمة الداخلية

  حوكمة املخاطر؛  -

 ؛تنظيم مكافآت املدراء التنفيذيني -

 .تركيبة جملس اإلدارة، االستقاللية واملؤهالت -
 

 َ:آليات انضباط السوق

 السعرية يف األدوات املالية؛ /التعديالت الكمية -

  اهلوامش املطلوبة؛ / الضمانات املطلوبة -

  اإلصالحات القانونية؛  -؛مراقبة الشركات -

 .إجراءات اهليئات الرقابية -

 المراقبـة

 رــيـأثـالت

  :المعلومات واإلفصاح

  املدققني اخلارجيني -واملالية؛  التقارير احملاسبية -

  وكاالت التصنيف االئتماين؛  -

  .وسائل اإلعالم واحملللني -
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  :نضباط السوقالعناصر المشكلة ال .3

أصـبح أكثـر شـيوعاً وتـداوًال بـني األكـادمييني واملصـرفيني واملـراقبني، "انضـباط السـوق"أن مصطلح  رغم  

أوالً قدرة : إال أن مفهوم هذا املصطلح بقي غري دقيق ويتم استعمال هذا املصطلح لدمج ظاهرتني اثنتني مها

مراقبة التغريات اليت يشهدها املصـرف؛ وثانيـاً قـدرة هـؤالء املسـتثمرين علـى التـأثري يف قـرارات  املستثمرين على

  :2مها وظيفتني رئيسيتنيوعليه ميكن أن تتضمن فكرة انضباط السوق ؛ 1املصرف

  مراقبـة السـوق"Market Monitoring":  القـدرة تتطلـب عمليـة املراقبـة امـتالك املتعـاملني يف السـوق احلـافز و

علـى املفاضـلة بـني التكــاليف  املصـرفملراقبـة  يف السـوق ؛ تتوقـف حـوافز املتعـاملنياملصـرفراقبـة تصـرفات مل

واملنـافع، حبيــث يتوقــف حجـم التكــاليف علــى مــدى الشـفافية وســهولة احلصــول علـى املعلومــات أمــا املنــافع 

. فتتوقف على حجم التعرض للمخاطر وعليه فإن حـاملي احلصـة األكـرب مـن األسـهم تكـون رقـابتهم أكـرب

والقـــدرة علـــى  )الشـــفافية( املصـــرفية حـــول أمـــا عنصـــر القـــدرة فيتضـــمن احلصـــول علـــى املعلومـــات الضـــرور 

؛ تظهر نتائج مراقبـة السـوق يف أسـعار األسـهم، هـوامش العائـد، الرغبـة يف )الكفاءة(ترمجة هذه املعلومات 

ـــل اشـــرتاط ضـــمانات إضـــافية أو تســـويات أو  االســـتثمار أو التعامـــل، وممكـــن أن تأخـــذ أشـــكاالً أخـــرى مث

أنــه بإمكــان املســتثمرين تقيــيم التغــريات الــيت مراقبــة الســوق إىل ية تشــري فرضــ. تعــديل املركــز املــايل للمصــرف

يشهدها املصرف بشكل دقيق ومن مث تنعكس تلك التقييمات فـوراً علـى أسـعار األوراق املاليـة للمصـرف؛ 

 هذه الرقابة تولد إشارات ميكن أن تنقل معلومات مفيدة إىل اهليئات الرقابية واإلشرافية؛

  التـــأثير علـــى الســـوق"Market Influence": ة، فلكـــي يكـــون عمليـــة املراقبـــة ضـــرورية ولكـــن ليســـت كافيـــ

ال بـــد مــن وجـــود تغذيــة عكســـية مـــن طــرف املـــراقبني الــيت مـــن شــأ�ا حتريـــك مـــدراء انضــباط الســـوق فعــال 

؛ التـأثري ميكـن أن يكـون مباشـر مـن طـرف املتعـاملني "التـأثير"لتعديل سـلوكيا�م وهـذا مـا يسـمى  املصارف

، كمـا ميكـن أن يـأيت مـن أطـراف أخـرى مثـل اهليئـات الرقابيـة انضـباط السـوق المباشـريف السوق ويسمى 

بانضـباط السـوق اليت تستعمل املعلومات الواردة من عملية املراقبة للتأثري على قرارات املـدراء ويسـمى هنـا 

العمليــة الــيت مــن خالهلــا ميكــن لألطــراف أصــحاب املصــلحة  تــأثري علــى الســوق هــووعليــه ال. غيــر المباشــر

  .املصرفالتأثري على تصرفات وقرارات 
                                                           

1 Mark J.Flannery,"The Faces of Market Discipline",Journal of Financial Services Research, 20 : 2/3, 2001, 
p : 107. 
2 see:  
- Mark J.Flannery ; Op.cit ; p : 110. 
- Robert R.Bliss, "Market Discipline : Players, Processes and Purposes",Conference on Market Discipline : 
The Evidence Across Countries and Industries, 2004, p : 2. 
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 : أهمية انضباط السوق .4

  :1تتمثل أمهية انضباط السوق فيما يلي

 من احلوافز اليت قد تؤدي إىل املخاطر األخالقية، واليت تنشأ نتيجة على التقليل انضباط السوق  يعمل

 الضمانات احلكومية اليت تدفع باملصارف إىل الدخول يف أنشطة عالية املخاطر؛

  الضغط على املصارف غري الفعالة  عن طريق ممارسةحتسني كفاءة املصارف  يفانضباط السوق يساعد

أي أن انضباط السوق يدفع باملصارف  نسبياً لتصبح أكثر كفاءة أو دفعها للخروج من الصناعة املصرفية؛

 .حتسني أداءها املايل إىل

  ختفيض التكلفة االجتماعية لإلشراف على املصارف، عن طريق استفادة يساهم انضباط السوق يف

اهليئات اإلشرافية من اإلشارات اليت توفرها قوى السوق اليت تستطيع التمييز بني املصارف اجليدة والسيئة، 

  . الوقت املناسبواليت من شأ�ا أن تساعد اهليئات اإلشرافية للتدخل يف

  أنواع انضباط السوق وآليات عمله: المطلب الثاني

  :ما يلي سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل

  

  

  

  

 : أنواع انضباط السوق .1

  : 2ميكن أن منيز بني نوعني اثنني من انضباط السوق، مها

  :انضباط السوق غير المباشر .1.1

أوال فرضية كفاءة السوق، ثانيا : يقوم التأثري غري املباشر النضباط السوق على ثالث فرضيات هي  

. افرتاض بأن اهليئات الرقابية ستستجيب بشكل مناسب إلشارات السوق، ثالثا أن اهليئات الرقابية ستقوم بذلك

فإن  (Flannery) أنه حسب رغم املناقشات الواسعة حول استخدام إشارات السوق يف عملية اإلشراف، إال

االستخدام الفعلي هلذه اإلشارات كان حمدوداً، وقد يكون هذا سببه عدم الثقة يف دقة تلك اإلشارات، كما ميكن 

                                                           
1 Maria Soledad Martinez Peria, Sergio L.Schmukler, "Do Depositers Punish Banks for Bad Behavior ? Market 
Discipline, Deposit Insurance, and Banking Crises",The Journal of Finance, Vol 56, N° 03, 2001, p : 1030.   
2 Robert Bliss, "Market Discipline in Financial Markets : Theory, Evidence, and obstacles", Op.cit, p : 6-7. 
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للحوافز التنظيمية والسياسية منع اهليئات اإلشرافية من ممارسة انضباط السوق غري املباشر؛ أدى التساهل الكبري 

ق املصارف املتعثرة يف الوقت املناسب والتدخل السياسي من حني آلخر إىل وضع للهيئات اإلشرافية يف إغال

تشريع يرمي إىل إجبار اهليئات اإلشرافية إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة يف حالة تدهور وضعية املصرف املالية؛ ولكي 

املالية إشارات دقيقة وموقوتة يكون االنضباط غري املباشر فعاًال، جيب أن ينتج عن مراقبة سوق عوائد األوراق 

بشكل دقيق تساعد اهليئات اإلشرافية يف التمييز بني املصارف اجليدة واملصارف السيئة الختاذ اإلجراءات 

    .1التصحيحية الالزمة

  :انضباط السوق المباشر .1.2

ي حجب إن اآللية األكثر فاعلية يف التأثري املباشر من جانب حاملي السندات أو الدائنني عموماً، ه  

التمويل عن املصارف ولكن هذه اآللية ميكن أن يكون تأثريها ضعيفا إذا متكنت املصارف من إجياد  مصادر 

متويل أخرى، ولكن عندما تضطر املصارف إىل البحث عن مصادر جديدة لالقرتاض قصري األجل لسداد قروض 

  :2االنضباط املباشر مها وميكن التمييز بني نوعني من. مستحقة فإن التأثري يكون فوري وحاسم

  :االنضباط المباشر المسبق .1.2.1

 إن الكشف عن التأثري املسبق ليس باملهمة السهلة، حيث ينبع هذا التأثري من خوف مدراء املصارف من  

ثنيهم عن ا�ازفة وحتمل املخاطر، ونتيجة لردود الفعل السلبية ا أن ت من شأ�ردود الفعل السلبية يف السوق اليت

مكن أن �دد املصرف، فإ�ا تدفع مدراء املصارف الختاذ اإلجراءات املناسبة واليت تتفق مع مصاحل امل من اليت

السوق؛ إن حتمل خماطر منخفضة ال يعين بالضرورة انضباط مسبق ولكن قد يعكس ببساطة سلوك أعمال ُحمافظ 

عهود والعقود املقيدة للمخاطرة ومع ذلك ميكن مالحظة التأثري املسبق مباشرة من خالل ال. ينتهجه املصرف

  . وإصدار الديون الثانوية

  : االنضباط المباشر البعدي .1.2.2

بأشكال خمتلفة  املصرفويكون من خالل معاقبة  املصرفيأيت االنضباط البعدي رداً على تصرفات إدارة   

الذي ممكن أن يؤدي إىل مشاكل يف السيولة واحتمال  املصرفوالعقاب األكثر قسوة هو سحب األموال من 

  .اإلعسار املايل

                                                           
1 Robert Bliss, "Market Discipline in Financial Markets : Theory, Evidence, and obstacles", Op.cit, p : 8. 
2 See : 
- Idem, p : 13-14. 
- Robert R.Bliss, "Market Discipline : Players, Processes and Purposes",Op.cit, p : 2-3. 
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يتأتى من االنضباط احلقيقي  الرئيس السابق لالحتياطي الفيدرايل األمريكي أن )Alan Greenspan(يقول 

 قابلة كخط دفاع أول لنظامتبين سياسات تعزز إشراف األطراف امل على اهليئات اإلشرافيةيتعني السوق، لذلك 

  .من وسليممصريف آ

  :آليات عمل انضباط السوق .2

ـــيت تـــزداد مـــع زيـــادة  )Berger(يشـــري    إىل أن انضـــباط الســـوق يتطلـــب مـــن املســـتثمرين مواجهـــة التكـــاليف ال

ميكـن أن تأخـذ ردود املخاطر اليت تواجه املصارف، ويتعني على املستثمرين اختاذ إجراءات نتيجة هلـذه التكـاليف،  و 

  :1التاليةجتاهات االأفعال املستثمرين خالل انضباط السوق 

 :آلية السعر .2.1

؛ العاليـة املخـاطرذات ن الظـروف الـيت ميـر �ـا املصـرف ويطـالبون بعوائـد عاليـة مـن املصـارف يراقب املسـتثمرو   

لمون علـى األقـل بـأن بعـض املسـتثمرين فسيع) إذا مت دفعها(عند مالحظة اهليئات اإلشرافية ملعدالت الفائدة العالية 

  قد الحظوا تغريات على احتمالية تعرض املصرف لإلفالس، هذا يوفر معلومات ميكن للهيئات الرقابية استعماهلا؛

  :آلية السحب .2.2

هنـــا ســـيكون رد فعـــل بعـــض املســـتثمرين ، دفـــع فوائـــد عاليـــة؟ املصـــرفرفـــض  مـــا إذايف حالـــة ســـيحدث مـــاذا   

مـن مكـان آخـر أو احلـد  احلصـول علـى متويـل جديـد املصـرفسحب أمواهلم غـري املؤمنـة؛ يف هـذه احلالـة جيـب علـى 

، لكـن )price signal(مـن نشـاطاته؛ عـدم دفـع املصـرف أسـعار عاليـة ال يولـد للهيئـات اإلشـرافية أي إشـارة سـعرية 

غري املؤمنـة إىل مصـادر األمـوال املؤمنـة قـد ينقـل معلومـات للمشـرفني حـول تقيـيم  حتول املصرف من مصادر األموال

الســوق؛ عــالوة علــى ذلــك ســحب األمــوال غــري املؤمنــة رمبــا ســيجرب املصــرف علــى االنكمــاش، يف هــذه احلالــة ردود 

  .فعل املستثمرين تؤثر على وضعية املصرف

ئدة وال سحب لألموال غري املؤمنة، يف هذه احلالة ار الفاال تالحظ ال تغري يف أسعأن لهيئات الرقابية ل ميكن

يقوم باستعادة نسبة من رأس املال إما عن طريق التقليل من حجم األصول أو طرح أسهم جديدة،  املصرف قد

كل هذه الردود تشكل انضباط السوق؛ ويف حالة تقييم املصرف لديونه ميكن للمستثمرين ووكاالت التصنيف و 

  . حيحات على األقل قد تتوافق مع ما ترغب اهليئات اإلشرافية القيام بهفرض بعض التص

  

                                                           
1 Mark J.flannery, Stainslava Nikolova, "Market Discipline of U.S Financial Firms : Recent Evidence and 
Research Issues",Conference on Market Discipline Across Countries and Industries, Federal Reserve Bank 
of Chicago and  The Bank for International Settlements, October 30 to November 1, 2003, p : 1-2. 
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  : أشكال انضباط السوق في القطاع المصرفي .3

  :1ميكن أن يأخذ انضباط السوق يف القطاع املصريف عدة صور وأشكال، نذكرها فيما يأيت

  : انضباط السوق في أسعار الديون .3.1

تغـــري تكلفـــة األمـــوال غـــري املؤمنـــة؛ إن زيـــادة خمـــاطر املصـــارف يتجلـــى انضـــباط الســـوق يف أســـواق الـــديون يف   

دليـــل وجـــود إن  يتطلـــب تقـــدمي عائـــد كبـــري حلـــاملي االلتزامـــات غـــري املؤمنـــة للتعـــويض عـــن اخلســـائر الكبـــرية املتوقعـــة؛

وعوائــد الــديون  املصــرفية  انضــباط الســوق يف أســعار الــديون يكــون مــن خــالل دراســة العالقــة بــني مؤشــرات املخــاطر

مـــن الدراســـات الـــيت اتبعـــت هـــذا املـــنهج وجـــدت عالقـــة بـــني عـــدد الثانويــة أو أســـعار الفائـــدة علـــى الودائـــع الكبـــرية؛ 

 .وعوائد الديون الثانوية وفوائد السندات املصرفية لمخاطرلاملؤشرات احملاسبية 

كة دور ضـبط خمـاطر مع تزايد التعقيد يف األعمـال املصـرفية، ترغـب اهليئـات اإلشـرافية بشـكل متزايـد يف مشـار   

 500املصارف مع املستثمرين من القطاع اخلاص، خاصة محلة السندات؛ وباستخدام فـروق أسـعار مـا يقـارب مـن  

،  وذلك من أجل دراسة العالقة بـني فـروق 1998إىل غاية  1993إصدار من السندات املصرفية للفرتة املمتدة من 

تشــري النتــائج إىل أن فــروق يــة الــيت حيــتفظ �ــا املصــرف املصــدر؛ الاألســعار علــى تلــك الســندات وحمفظــة األصــول امل

أســعار تلــك الســندات تعكــس املــزيج العــام ألصــول املصــرف، أي أن املســتثمرين يقومــون بتســعري االئتمــان واملخــاطر 

األخرى الضمنية يف حمافظ أصول املصـارف بشـكل مسـبق، وهـذه اليقظـة ميكـن أن تسـاعد يف ردع املخـاطرة املفرطـة 

 .2ن قبل املصارفم

�ـدف  1991 -1983بفحـص عائـدات الـديون الثانويـة خـالل الفـرتة  )Flannery, Sorescu(قـام كـل مـن   

ن كــانوا أكثــر حرًصــا علــى تســعري خمــاطر ة، وتشــري األدلــة إىل أن املســتثمريتقيــيم حساســية الســوق للمخــاطر املصــرفي

القابضــة الكـــربى، وبالتـــايل نســتنتج أن قـــوى الســـوق املصــارف، عنـــدما توقــف املنظمـــون عـــن محايــة دائـــين املصـــارف 

ستعمل بشكل أكثر فاعلية على ضبط املصارف إذا متكن املنظمون من تفكيـك شـبكات األمـان، وهـذه النتـائج ال 

أن حيـــل حمـــل اإلشـــراف احلكـــومي، إال أ�ـــا تـــرفض ) أو ال ميكـــن(تقـــدم أي مؤشـــر علـــى أن انضـــباط الســـوق ميكـــن 

ـــأن املســـتثمرين ال يســـتطيعون التمييـــز بشـــكل منطقـــي بـــني املخـــاطر الـــيت تتحملهـــا بشـــكل قـــاطع الفرضـــية القا ئلـــة ب

  . 3املصارف األمريكية

                                                           
1 See :Mark J.flannery, Stainslava Nikolova ; Op.cit;  p: 3-5. 
2 Donald P.Morgan, Kevin J.Stiroh, "Market Discipline of Banks : The Asset Test", Journal of Financial 
Services Research, Vol 20 N° 2-3, 2001, p : 1.  
3 Mark J.Flannery, Sorin M.Sorescu, "Evidence of Bank Market Discipline in Subordinated Debenture Yields : 
1983-1991", The Journal of Finance, Vol 51, N° 4, 1996. 
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بدراســـة مـــا إذا كـــان بإمكـــان املســـتثمرين التمييـــز بـــني املخـــاطر الـــيت تتعـــرض هلـــا املصـــارف مـــن  )Sironi(قـــام   

-1991للمصـارف األوروبيـة خـالل الفـرتة  خالل اختبـار حساسـية املخـاطر يف فـروق أسـعار الـديون الثانويـة التابعـة

ن مييــــزون بعقالنيــــة بــــني ملفــــات املخــــاطر املصــــرفية أي أظهــــروا نوعــــا مــــن ؛ وتشــــري النتــــائج إىل أن املســــتثمري2000

احلساسية اجتاه خماطر املصارف، باستثناء الديون الصادرة عن مصارف القطاع العام؛ وأظهـرت النتـائج أن حساسـية 

يـة اجتــاه املخـاطر تزايــدت مبـرور الوقــت، وهـذا يشــري إىل أن الضـمانات احلكوميــة كانـت موجــودة أسـعار الــديون الثانو 

 .1يف النصف األول من التسعينات مث ضعفت أو تالشت خالل النصف الثاين

ن يف مؤسســـات اإليـــداع الصـــغرية ارســـه املودعـــو نضـــباط الـــذي مياالبدراســـة  )Murata, Hori(قـــام كـــل مـــن   

أوال هــل جنــح املودعــون يف فــرض انضــباط : ركــزت هــذه الدراســة علــى اإلجابــة علــى الســؤالني التــالينياليابانيــة، وقــد 

السوق، وثانيا هل تؤثر التغيريات يف األطر التنظيمية مبـا يف ذلـك نظـام التـأمني علـى فاعليـة املـودعني؛ تظهـر النتـائج 

مـرتبط بشـكل سـليب وإجيـايب علـى التـوايل مبخـاطر اليت مت احلصول عليها أن حجم منو الودائع ومعدل أسعار الفائـدة 

تلــك املؤسســات، ممــا يــدعم فرضــية وجــود انضــباط الســـوق؛ كمــا أن مــدى انضــباط املــودعني يتــأثر بشــكل واضـــح 

  .2بالتغيريات يف األطر التنظيمية وخاصة تلك املتعلقة  بالتأمني على الودائع

  : انضباط السوق من خالل حجم الديون .3.2

سوق ال يتحقق فقط مـن خـالل التغـري يف تكـاليف األمـوال غـري املؤمنـة، ولكـن يتحقـق أيضـا دليل انضباط ال  

أصــبحت أكثــر عرضــة  املصــارفمــن خــالل التغــري يف حركــة هــذه األمــوال، فــإذا اعتقــد أصــحاب هــذه األمــوال بــأن 

دث يف إن التغيـــريات الــــيت حتــــ للمخـــاطر فــــيمكن أن تكـــون ردة فعلهــــم  ســــحب ودائعهـــم أو حجــــب اســــتثمارا�م؛

جانب العـرض والطلـب حلجـم األمـوال غـري املؤمنـة هـو اسـتجابة للتغـري يف حجـم املخـاطر املتوقعـة، وهـذا دليـل علـى 

وتظهر الدراسات أنه مع ازدياد تفاقم الوضـع املـايل للمصـارف فـإن املصـارف  ،تأثري فيهالمراقبة السوق والقدرة على 

يف حالــة تــدهور الوضــعية املاليــة للمصــرف فــإن حجــم الودائــع غــري  ســتتجه حنــو االعتمــاد علــى األمــوال غــري املؤمنــة؛

  .املؤمنة سينخفض على الرغم من أن املصرف سيقبل  بعرض أسعار أعلى

من القضايا اليت تشـغل بـال اهليئـات التنظيميـة أن انضـباط السـوق مـن خـالل حجـم الودائـع ميكـن أن يكـون   

ستشــهد �ــا لتفســري هــذا التخــوف والقلــق هــو أن املــودعني يت يُ لــه عواقــب غــري مرغــوب فيهــا، ومــن بــني األســباب الــ

سـوف يســحبون أمـواهلم فجــأة يف سـباق للحــد مـن اخلســائر الوشــيكة، بـدالً مــن القيـام بــذلك تـدرجيياً ومراعــاة مللــف 

                                                           
1 Andrea Sironi, "Testing for Market Discipline in the European Banking Industry : Evidence from Subordinated 
Debt Issues", Journal of Money, Credit and Banking, 2003, p : 1. 
2 Keiko Murata, Masahiro Hori, "Do Small Depositors Exit from Bad Banks?  Evidence from Small Financial 
Institutions in Japan", The Japanese Economic Review, Vol. 57, No. 2, 2006, p : 277-278. 
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يف حـني يعتقـد الـبعض أن هـذا التسـابق لسـحب الودائـع ميكـن حـىت أن يتسـبب يف فشـل املصـارف . خماطر املصـرف

؛ وأيضــاً ميكــن أن يســتخدم املودعــون املعلومــات املتعلقــة بأحــد املصــارف لالســتدالل حــول حالــة املصــارف الســليمة

األخــرى بشــكل غــري صــحيح، وبالتــايل فــإن فشــل أحــد املصــارف قــد يــؤدي إىل حــدوث هلــع وانتشــار العــدوى علــى 

صــارف مثــل اإلعــالن عــن نطــاق واســع، ولقــد أظهــرت بعــض الدراســات الــيت وثقــت األحــداث اإلخباريــة اخلاصــة بامل

جـــودة احملفظـــة املاليـــة للمصـــرف وحـــول التـــدابري واإلجـــراءات اإلشـــرافية الرمسيـــة علـــى املصـــارف أ�ـــا تـــؤثر علـــى تقيـــيم 

  .مصارف أخرى

باختبــار وجــود انضــباط الســوق مــن خــالل دراســة أثــر خمــاطر مؤسســات  )Park, Peristiani(قــام كــل مــن   

اإليـــداع يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة علــــى معــــدل الفائــــدة ومعــــدل منــــو الودائــــع غــــري املؤمنــــة للفــــرتة املمتــــدة مــــن 

الت ؛ الفرضية الرئيسية هلذه الدراسة هي أن االنضباط الذي يفرضه املودعون يؤدي إىل ارتفـاع معـد1987-1991

ومنـو خـاطر املالفائدة واخنفاض معدالت منو الودائـع غـري املـؤمن عليهـا، تشـري النتـائج إىل أن هنـاك عالقـة سـلبية بـني 

كما وجد أيضا بأن املخـاطر هلـا تـأثري سـليب علـى منـو وتسـعري الودائـع املـؤمن عليهـا، وهـذا   الودائع غري املؤمن عليها؛

 نبــون فشـل مؤسســات اإليـداع، مـن احملتمــل أن تكـون عــدم الرغبـة يف تقــدمييشـري إىل أن املـودعني املــؤمن علـيهم يتج

بالتصــورات حــول مــالءة صــناديق التــأمني والتكــاليف غــري املباشــرة األخــرى مثــل  األمــوال للمصــارف املعســرة مرتبطــة

  .1انتظار اسرتداد الودائع

ل األزمـــة املاليـــة األخـــرية كانـــت �ـــيمن املصـــارف األجنبيـــة علـــى الصـــناعة املصـــرفية يف أوروبـــا الوســـطى؛ وخـــال  

املصـــارف األجنبيـــة األم يف كثـــري مـــن األحيـــان يف ظـــروف ماليـــة أســـوء مـــن املصـــارف التابعـــة هلـــا، وهـــذا خلـــق فرصـــة 

املصـــدر الوحيـــد النضـــباط الســـوق يف االقتصــــاديات  ونيعتـــرب  نلدراســـة انضـــباط الســـوق عـــن طريـــق املـــودعني الـــذي

دولة من دول االحتاد األورويب وامتدت الفرتة الدراسـة مـن  11مصرف ينشط يف  416الناشئة؛ مشلت عينة الدراسة 

؛ تشــري النتـــائج أن األزمـــة مل تغـــري يف حساســـية املـــودعني اجتـــاه املخـــاطر املصـــرفية، بـــل أن قـــرارات 2009 إىل 1994

اييس املخـاطر املصـرفية، املودعني تأثرت بشدة بالشائعات الصحفية املتعلقة حبالة الشـركات األم أكثـر مـن تأثرهـا مبقـ

وأن تــأثري الشــائعات علــى معــدالت منــو الودائــع كــان ســلبياً أي هــذه املصــارف واجهــت صــعوبات يف جــذب ودائــع 

  . 2جديدة

                                                           
1 Sangkyun Park, Stavros Peristiani, "Market Discipline by Thrift Depositors", Journal of Money, Credit and 
Banking, Vol 30, N° 3, 1998, p : 363. 
2 See : Iftekhar Hasan, Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Lukasz Kozlowski, "Market Discipline During 
Crisis : Evidence from Bank Depositors in Transition Countries", Journal of Banking & Finance, Vol 37, N° 
12, 2013.  
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: 1إىل قضــيتني اثنتــني مهــا )Schmukler ; Martinez Peria(الــيت قــام �ــا كــل مــن  تطرقــت هــذه الدراســة  

هي التفاعل بـني نظـام التـأمني علـى الودائـع وانضـباط السـوق، أمـا القضـية الثانيـة فهـي تـأثري األزمـات  القضية األوىل

ـــة املصـــرفية يف كـــل مـــن  ـــيت متـــس القطـــاع املصـــريف علـــى انضـــباط الســـوق؛ مت الرتكيـــز يف هـــذه الدراســـة علـــى التجرب ال

جــوان  رتة الدراسـة مــناملاضــي؛ امتـدت فــ ات مــن القـرنيات والتســعينيـاألرجنتـني والتشــيلي واملكسـيك خــالل الثمانين

ومـــن فيفــــري  1986إىل نــــوفمرب  1981يف التشــــيلي امتـــدت مــــن جـــوان و  ؛يف األرجنتـــني 1997إىل مـــارس  1993

 .1996إىل ديسمرب  1991يف املكسيك امتدت من مارس أما  ؛ 1996إىل نوفمرب  1991

 : توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

  وجود دليل على انضباط السوق يف البلدان الثالثة حمل الدراسـة؛ حيـث وجـدت دالئـل أشارت النتائج إىل

ـــة إىل طلـــب  ـــادة حجـــم املخـــاطر يف املصـــارف، كمـــا أشـــارت األدل ـــع نتيجـــة زي علـــى اخنفـــاض حجـــم الودائ

 املودعني  لفوائد عالية على أمواهلم من املصارف اليت تتسم باملخاطرة العالية؛

 اب الودائــع املَؤمنــة أو أصــحاب الودائــع غــري املَؤمنــة قــد قــاموا مبمارســة ســلوك املــودعني ســواء أصــح أن كــل

انضــباطي اجتــاه املصــارف وهــذا يف كــل مــن األرجنتــني والتشــيلي، وال يوجــد فــرق واضــح يف مــدى اســتجابة 

ك أصحاب الودائع للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف سواء املـَؤمنني أو غـري املـَؤمنني؛ أمـا بالنسـبة للمكسـي

 .فقد وجد دليل على وجود انضباط السوق رغم الوعود احلكومية حبماية كل الودائع

وعليه فإن النتائج تشري إىل أن التأمني على الودائع ال يتمتع مبصداقية كاملة يف أي من البلدان الثالثة 

أن املودعني  حمل الدراسة، ألنه حىت املودعني املَؤمنني مارسوا انضباط السوق وهذا ممكن إيعازه إىل

يرغبون يف جتنب أي تكاليف ممكن أن تواجههم يف حالة تعثر املصرف، كما أن عمليات إعادة الدفع 

 .من صندوق التأمني تأخذ وقتا طويالً 

  ج بأن انضباط السوق اخنفض خالل بالنسبة إىل األرجنتني تشري النتائ: املصرفيةانضباط السوق واألزمات

حيث  ليبالنسبة إىل التشيو  ، أما بعد األزمة فقد شهد ارتفاع حمسوس؛*)Tequila Crisis( تيكيال أزمة

اليت تعرضت  املصرفيةنتيجة األزمة  املصارفبعد التدخالت اليت قامت �ا الدولة يف تصفية العديد من 

فإن أصحاب الودائع أصبحوا أكثر استجابة إىل املخاطر اليت  1985إىل  1981هلا بالد خالل الفرتة 

                                                           
1See :Maria Soledad Martinez Peria, Sergio L. Schmukler; Op.cit. 

، مما 1994ديسمرب  20وهي أزمة اقتصادية ضربت االقتصاد املكسيكي بشدة، بعد التخفيض املفاجئ لقيمة البيزو املكسيكي الذي أعلن عنه يف * 

 تيكيال، أدى إىل سحب هائل لرأس املال األجنيب وا�يار سعر البيزو؛ وميسى خطأ ديسمرب يف املكسيك، ويطلق االقتصاديون عليها أحيانًا اسم تأثري

 . وتيكيال هي أحد اخلمور الشهرية املصنوعة من نبات الصبار املنتشر يف املكسيك
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فإن انضباط السوق اخنفض بشكل واضح خالل األزمة أما بالنسبة إىل املكسيك  ؛املصارفتتعرض هلا 

 .أما بعد األزمة فقد ارتفع إىل مستويات كبرية

 درجة انضباط السوق من خالل آلية سحب الودائع ارتفعت بشكل ملحوظ؛ 

  ودعني لتحمل املخاطرللم حمفزاً ، إعطاء فوائد عالية قد ال يكون املصرفيةخالل األزمات. 

إندونيسيا، كوريا، (تناولت دراسة أخرى فعالية انضباط السوق من قبل املودعني يف الدول اآلسيوية األربع   

، من خالل قياس عالوة املخاطر على 2002- 1992اليت شهدت أزمات مالية خالل الفرتة ) ماليزيا، تايالند

أسعار الفائدة على الودائع؛ تشري النتائج إىل أن إندونيسيا شهدت ضعف يف انضباط السوق خالل األزمة، أما 

بعد األزمة فقد أصبح انضباط السوق أقوى وهو يتوافق مع اليقظة اليت شهد�ا دول أمريكا الالتينية بعد األزمات 

؛ على عكس إندونيسيا، مل توجد أدلة على زيادة يف )Martinez Peria and Schmukler, 2001(اليت ضربتها 

استجابة املودعني ملخاطر املصارف بعد األزمة يف البلدان الثالثة األخرى، يف كوريا وتايالند اخنفضت حساسية 

    .  1املودعني أمام املخاطر بعد األزمة يبدو أن نظام محاية الودائع يتمتع مبصداقية

  : انضباط السوق من خالل سوق األسهم .3.3

معظــم األحبــاث الــيت قامــت بتقيــيم انضــباط الســوق كانــت مــن خــالل فحــص أســعار الــديون وكميا�ــا؛ أمــا   

حيـــث أن أســـعار األســـهم ، الدراســـات الـــيت تناولـــت انضـــباط الســـوق مـــن خـــالل ســـوق األســـهم كانـــت قليلـــة جـــداً 

التغــريات املســتقبلية، وأن مؤشــرات ســوق األســهم تســاعد يف تعكــس الوضــع احلــايل للمصــرف وقــد تســاعد يف توقــع 

  .التنبؤ بتغريات الوضع املايل للمصرف بعام أو عامني قبل حتقق هذه التغيريات

مت حتليــل املقــاييس القائمــة علــى أســعار الســوق كمؤشــرات  )Gropp, Vesala(الــيت قــام �ــا  يف هــذه الورقــة  

ســوق األســهم، فــروق أســعار الــديون (تــدعم اســتخدام تلــك املؤشــرات جــدت أدلــة مبكــرة هلشاشــة املصــرف، وقــد وُ 

باخنفــاض تصــنيف  التنبــؤكمؤشــرات رئيســية هلشاشــة املصــرف، واســتخدام تلــك املؤشــرات مًعــا يســاعد يف ) الثانويــة

 املصرف أكثر من استخدام كل مؤشر على حدة، وتفسر النتائج اليت مت التوصل إليها بطريقـة تشـري إىل أن املشـرفني

املعلومـات املضـمنة يف أسـعار الســوق سـوق األسـهم، ألنـه عنـد النظـر يف قـد يرغبـون يف تكـريس مزيـد مـن االهتمـام ل

ـــة  ـــات ســـوق األســـهم املشـــرفني مبعلومـــات مفيـــدة مكمل ـــزود بيان ـــة الـــيت يصـــدرها املصـــرف، ميكـــن أن ت لـــألوراق املالي

  .2للبيانات احملاسبية وفروق أسعار الديون الثانوية

                                                           
1 Hosono Kaoru, Iwaki Hiroko, Tsuru Kotaro, "Banking Crises, Deposit Insurance, and Market Discipline: 
Lessons from the Asian Crises", RIETI Discussion Paper Series 05E 029, 2005, p : 11-12. 
2 ReintGropp, Jukka Vesala, Giuseppe Vulpes, "Equity and Bond Market Signals as Leading Indicators of Bank 
Fragility", Journal of Money, Credit and Banking, Vol 38, N° 2, 2006, p : 424-425. 
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  :       سوق عن طريق الديون الثانويةانضباط ال .4

  : مفهوم الديون الثانوية .4.1

ترتكز متطلبات الديون الثانوية على فكرة أن حاملي هذه الديون هم أول الدائنني الذين يتحملون أي   

خسائر ناجتة عن االستثمارات احملفوفة باملخاطر من قبل املصارف، وعلى نقيض املسامهني فهم ال يشاركون يف 

املكاسب التصاعدية اليت ميكن أن حتققها هذه االستثمارات؛ هذا يعطي حاملي الديون الثانوية تفضيًال قوياً 

لالستثمارات منخفضة املخاطر وحافزاً ملراقبة سلوك املصارف ملا له من تداعيات عليهم، يقوم حاملي هذه الديون 

املخاطر العالية اليت يتحملو�ا، ونتيجة لذلك  بطلب أسعار فائدة عالية من املصارف املخاطرة كتعويض على

تواجه املصارف احملفوفة باملخاطر تكاليف متويل كبرية؛ يقال أن تكاليف التمويل املرتفعة قد حتفز املصارف على 

للسوق أل�م  الثانوية ميارسون انضباط مباشر إبقاء خماطرها عند مستويات منخفضة، وهكذا فإن حاملي الديون

  .     1شكل مباشر على سلوك املصرفيؤثرون ب

  :مميزات إصدار الديون الثانوية .4.2

نظرا ألن أصحاب الودائع بإمكا�م احلصول على تغطية وضمان لودائعهم عن طريق نظام التأمني على     

نية الودائع، فقد ركز الباحثون كثريا على أسواق الديون الثانوية كمصدر مهم النضباط السوق؛ إن التغيريات القانو 

اليت أجريت يف بداية التسعينيات يف الواليات املتحدة األمريكية، أعفت بوجه خاص أصحاب الديون الثانوية من 

االستفادة من الضمانات احلكومية وبالتايل يصبح محلة الديون الثانوية أكثر حساسية اجتاه املعلومات املتعلقة 

انوية يف متويل حمافظها االستثمارية جيعل من أسواق أدوات مبخاطر املصارف؛ إن اعتماد املصارف على الديون الث

هناك دراسة . الدين هذه مبثابة قناة حمتملة النضباط السوق حىت يف األنظمة املصرفية اخلاضعة للتنظيم الشديد

تشري إىل أن احلجم  2005إىل  1995أجريت على البيانات الفصلية للمصارف األمريكية للفرتة املمتدة من 

يب إلصدارات املصارف للديون الثانوية يؤثر على إدارة املخاطر من خالل أسعار الفائدة بشكل يتوافق مع النس

)Too Big To Fail(تأثري انضباط السوق، مثل هذا التأثري مفقود يف املصارف الكربى 
2.  

                                                           
1 JurgM.Blum, "Subordinated debt, Marekt Discipline, and Banks’ Risk-taking", Journal of Banking & 
Finance, Vol 26, 2002, p : 1427-1428.  
2 David VanHoose,The Industrial Organization of Banking : Bank Behavior , Market Structure, and 
Regulation,Springer, 2ed Edition, 2017, p : 220-221. 
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ارف وجعله طرح العديد من الباحثني عددا من املقرتحات لفرض إصدار الديون الثانوية من قبل املص  

إلزاميا، حيث أن هلذا النوع من الديون حساسية اجتاه املخاطر املصرفية، حيث تسمح للهيئات الرقابية من 

  :1استخدام املعلومات اليت تظهرها فروق العوائد على هذه الديون؛ ومتتاز الديون الثانوية اإللزامية بعدة مميزات هي

  الثانوية يضمن أن يكون حلاملي هذه الديون احلوافز القوية إدراج بنود عدم اإلنقاذ يف عقود الديون

 ملراقبة خماطر املصارف؛

  اشرتاط أن تكون أجال استحقاق الديون الثانوية طويلة نسبيا مبا فيه الكفاية لتسعري خماطر التخلف عن

 السداد، معظم املقرتحات تشري إىل آجال استحقاق ترتاوح من سنة إىل مخس سنوات؛

 تصدر الديون الثانوية بتواريخ إصدار متعاقبة لضمان وجود عدد كبري من محلة الديون، مما  ُيشرتط أن

 يزيد من احتمال توفر إشارات سوق متسقة؛

  اشرتاط إصدار أدوات الدين الثانوية بفئات كبرية بالقدر الكايف لضمان حصول محلة الديون على

 احلوافز القوية لرصد املخاطر؛

  رأس املال للجنة بازل وحجم الديون الثانوية من خالل رفع مستوى الديون الدمج بني متطلبات

 ألغراض انضباطية؛

  : زيادة إصدار الديون الثانوية من أجل تعزيز انضباط السوق .4.3

من خالل تغيري هيكل اخلصوم للمصارف، مثًال عن طريق إجبار املصارف على إصدار ديون غري مؤمنة   

حوافز مدراء املصارف واملسامهني، يدعي أنصار هذا االقرتاح أن حاملي الديون  ذات استحقاق معني ميكن تغيري

؛ تشري نظرية انضباط السوق إىل أنه كلما زاد حجم التمويل غري 2الثانوية اإللزامية يؤثرون على مدراء املصارف

ؤمنة الودائع املستلمة من املؤمن عليه كلما زاد تأثري انضباط السوق على املصرف، ومن بني أدوات التمويل غري امل

املصارف األخرى، عادة ال يتم تغطية الودائع بني املصارف بنظام تأمني الودائع الصريح كما أنه باإلضافة إىل 

ذلك قد يتعرض املصرف املقرض لنفس املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف املقرتض، ونتيجة لذلك من املرجح أن 

لمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف املقرتض؛ أما األداة احملتملة الثانية فهي تكون الودائع بني املصارف حساسة ل

  .3الديون الثانوية حيث أظهرت عديد من الدراسات أن فروق أسعار الديون الثانوية تعكس صورة خماطر املصرف

                                                           
1 David VanHoose; Op.cit ; p : 221-222. 
2 Jean-Charles Rochet, Market Discipline in Banking : Where Do We Stand ?, Market Discipline Across 
Countries and Industries, The MIT Press, Massachusetts, 2004, p : 59. 
3 Erlend Nier, Ursel Baumann, "Market Discipline, Disclosure and Moral Hazard in Banking",Journal of 
Financial Intermediation, Vol 15, 2006, p : 336. 
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نظمني إن املستثمرين يف الديون الثانوية والديون طويلة األجل األخرى مصاحلهم تتماشى مع مصاحل امل  

وهي تقليل املخاطر بكفاءة ال سيما املخاطر النظامية، وبالتايل فإن تشجيع املصارف أو إلزامها بإصدار مزيد من 

الديون الثانوية سيعزز نظريا فعالية انضباط السوق؛ ولكن هناك سببان يقلالن من تفاؤلنا بشأن إمكانية أن تكون 

وًال أن الديون الثانوية تكلفتها مرتفعة نسبيًا وبالتايل فإن اجلهود الديون الثانوية مصدر فعال النضباط السوق، أ

أصدرت  2013لتشجيع إصدارها بدال من طلب إصدارها قد ال تؤدي إىل إصدار الكمية الكافية، يف �اية عام 

ثانوية مقابل مليار دوالر من الديون ال 99.7املؤسسات املؤمنة من قبل مؤسسة تأمني الودائع الفيدرالية األمريكية 

ثانيًا للديون الثانوية سجل خمتلط يف تعزيز انضباط السوق، حيث أظهرت تريليون دوالر من الودائع؛  11.2

أن معظم الدراسات  ية األخرية نتائج متباينة، يف حنيالدراسات التطبيقية حول الديون الثانوية قبل األزمة املال

ضباط السوق، إال أن هناك القليل من األدلة على أن هذا وجدت أن مستثمري الديون الثانوية مارسوا ان

االنضباط يف السوق أثر بالفعل على سلوك املصارف؛ ولعل األهم من ذلك أن أسعار الديون طويلة األجل 

2008املتزايدة قبل األزمة املالية  املصارففشلت متاماً يف االستجابة ملخاطر 
1

.  

، إن ه وإكمالهبل هي وسيلة لتعزيز  الرمسيإىل الديون الثانوية على أ�ا بديل لإلشراف  أن ننظرال ينبغي   

هي تقدمي  ،يف العملية اإلشرافيةعن طريق الديون الثانوية دمج انضباط السوق  يفاألساسية من بني األهداف 

  .2االت التحمل التنظيميوتثبيط حمن شأ�ا املساعدة يف تعزيز االنضباط الرمسي معلومات إضافية للمشرفني 

  الشفافية وانضباط السوق:  المطلب الثالث

خالل هذا املطلب سنتعرف على العالقة اليت جتمع بني انضباط السوق والشفافية، وذلك عرب عرض        

  :العناصر التالية

  

  

  

  

  

                                                           
1 David Min, "Understanding The Failures of Market Discipline", Washington University Law Review, Vol 
92, N°6, 2015, p : 1495-1496. 
2 Charles W. Calomiris, Reestablishing Market Discipline as Part of Bank Regulation, Market Discipline 
across Countries and Industries, The MIT Press, Massachusetts, 2004, p : 414. 

 مفهوم الشفافية؛  -1

 أهمية الشفافية في إنشاء انضباط السوق الفعال؛  -2

 .ن وسالمة النظام المصرفيدور اإلفصاح في تعزيز أم  -3
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  :مفهوم الشفافية .1

تعرف الشفافية بأ�ا اإلفصاح العام عن املعلومات املوثوقة يف الوقت املناسب مبا يسمح ويساعد   

املصرف بشكل دقيق وصحيح، يعين هذا أن الشفافية هي تقاسم  مستخدمي تلك املعلومات من تقييم أداء

  .1املعلومات والتصرف �ا بطريقة مكشوفة

  : أهمية الشفافية في إنشاء انضباط السوق فعال .2

، تدرك جلنة بازل الدور اهلام الذي ميكن أن IIمن خالل دمج انضباط السوق يف اهليكل التنظيمي لبازل     

ها يف احلفاظ على االستقرار املايل، تستند الركيزة الثالثة إىل الكشف عن املعلومات، تلعبه قوى السوق يف جهود

واهلدف من ذلك هو تقليل التعتيم املتأصل يف القطاع املصريف، وبالتايل تسهيل ممارسة انضباط السوق من قبل 

ع فرض عقوبات على عدم اجلهات الفاعلة يف السوق؛ تؤكد جلنة بازل على ضرورة اإلفصاح املايل اإللزامي م

االمتثال ملتطلبات اإلفصاح، وشددت جلنة بازل أنه لكي تكون معايري إعداد التقارير املالية فعالة جيب أن حتقق 

  :2هدفني رئيسيني مها

 جيب أن توفر املعلومات املنشورة درجة مالئمة من الشفافية؛ 

  تفضيلها للمصارف اجليدةجيب أن تتفاعل اجلهات الفاعلة يف السوق بشكل مالئم، مع. 

لنظام مصريف آمن وقوي ومنظم  وتعترب عنصرا أساسيامن املسلم به أن الشفافية املصرفية مهمة للغاية   

بكفاءة، كما أنه جيب على املشاركني يف السوق أن يعملوا بناًء على املعلومات املنشورة على تعزيز االستقرار 

صرف اجليد الذي يقدم معلومات كاملة ومناسبة ويف الوقت املناسب من املايل؛ من الناحية النظرية يستفيد امل

الوصول بسهولة إىل السوق املالية واحلصول على شروط مالئمة يف التعامل مع األطراف املقابلة، على العكس من 

ر عالية، ذلك سيطالب السوق بعائد أعلى لألموال املستثمرة أو املودعة يف املصرف الذي يُعترب بأنه ذو خماط

-1993دولة خالل الفرتة  31مصرف تقريبا يف  600على  )Bauman & Nier(وأظهرت دراسة قام �ا كل من 

ظهر تقلبات أقل يف ، أن املصارف اليت تكشف عن مزيد من املعلومات حول العناصر الرئيسية لإلفصاح تُ 2000

؛ يتم تفسري املعلومات املالية الغامضة أو غري 3سوق األسهم مقارنة بتلك املصارف اليت تكشف عن معلومات أقل

ومن . الكافية بشكل سليب من قبل السوق، فاملعلومات املغلوطة قد تؤدي أحيانًا إىل تضليل يقظة املستثمرين

                                                           
  .93: ، صمرجع سابقحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احملسن راضي،  1

2 Adrian Pop, "la Discipline de Marché dans la régulation bancaire : le rôle de la dette subordonnée", Thèse 
Doctorat, Sciences Economiques, Université d’Orléans, France, 2005, p : 47-50. 
3 User Baumann, Erlend Nier, "Disclosure, Volatility, and Transparency: An Empirical Investigation into the 
Value of Bank Disclosure", Economic Policy Review, Vol 10, N° 2, 2004, p : 37. 
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وجهة نظر أخرى، يساعد الكشف عن املعلومات على احلد من عدم اليقني وخاصة التعتيم املتأصل يف عدم متاثل 

  .املصرف واملستثمرين، ونتيجة لذلك فقد تكون تكلفة متويل املصرف أقلاملعلومات بني 

) مقاس واحد يناسب اجلميع(تنخفض تكاليف املعامالت عند التزام املصارف بنظام إفصاح موحد نسبيًا   

، مهمة املستثمرينمن وذلك بفضل سهولة مقارنة املعلومات؛ أما االلتزام بنظام إفصاح شديد التباين فقد يعقد 

وفقًا لدراسة استقصائية عن . ولكنه يف الوقت نفسه يؤدي إىل وصف أفضل للحالة الصحية لكل مصرف

كشفت أن املصارف  2002ممارسات اإلفصاح قامت �ا جمموعة الشفافية التابعة للجنة بازل نشر�ا يف ماي 

س املال وخماطر االئتمان وخماطر الكربى تفصح عن املعلومات املتعلقة مبكونات رأس املال وخمتلف نسب كفاية رأ

السوق وفقاً للمعايري احملددة يف الركيزة الثالثة، ومن ناحية أخرى تنخفض درجة الشفافية إىل حد كبري عندما يزداد 

  .    1تعقيد املعلومات كاملعلومات املتعلقة بنمذجة خماطر االئتمان واملشتقات ومعامالت التوريق املالية

  :ن وسالمة النظام المصرفييز أمدور اإلفصاح في تعز  .3

  :2يستطيع اإلفصاح العام حتقيق ما يلي

حيقق املصرف الذي يفصح عن معلومات شاملة ودقيقة عن أدائه ومركزه املايل وطريقة إدارته للمخاطر  - 

قدرته على دخول أسواق رأس املال بسهولة أكرب مقارنة مع املصارف األخرى كبعض املكاسب املادية  

 تقدم إفصاحا كافيا؛اليت ال 

يساعد اإلفصاح املشاركني يف السوق من استخدام املعلومات املفصحة عنها يف اختاذ خمتلف القرارات  - 

االقتصادية، تقييم دقيق للمركز املايل للمصرف وأدائه، زيادة املوثوقية يف املعلومات املفصح عنها، زيادة 

 .الثقة يف السوق

اآلثار العامة والشاملة لتمزيق السوق، وذلك من خالل تعظيم قدرة يساعد اإلفصاح العام على تالشي  - 

 السوق على التمييز بني املصارف سريعة التأثر بالتقلبات واملصارف البعيدة عنها؛

يساهم اإلفصاح يف تقوية رقابة املسامهني على املصرف من خالل متكني جمموعة واسعة من املسامهني  - 

 رة فعالة وأكثر شفافية؛باملشاركة يف حوكمة املصرف بصو 

  .اإلفصاح العام يفرض تطبيق معايري رقابية حمددة ومصممة لتشجيع املصرف على العمل حبذر شديد - 

                                                           
1 Adrian Pop, Op.cit, p : 49-50. 

  .97- 94: مرجع سابق، صحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احملسن راضي،  2
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هناك العديد من األمور اليت يتعني على اهليئات الرقابية وصناع السياسة العامة أخذها بعني االعتبار عند تصميم 

  :رئيسني مها من أجل حتقيق هدفني معايري اإلفصاح الفعال،

أن تؤدي املعلومات املفصح  عنها إىل حتقيق الشفافية، ذلك من خالل اإلفصاح عن البيانات الكمية  - 

والنوعية بصورة دقيقة وصادقة ويف الوقت املناسب، مبا يساعد مستخدمي هذه املعلومات من اختاذ 

 القرارات اجليدة؛

السوق، فال شك أن كفاءة اإلفصاح كأداة لتعزيز أمن تؤدي املعلومات املفصح عنها إىل حتقيق انضباط  - 

وسالمة املصارف يعتمد على مدى تبين املشاركني يف السوق للمعايري اليت تعزز االستقرار املايل واملستندة 

 .إىل املعلومات املفصح عنها
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يؤدي اإلفصاح اجليد إىل تعزيز الشفافية يف السوق، يعتمد اإلفصاح عن املعلومات املطلوبة على ما يهدف نظام 

السوق إىل حتقيقه، على سبيل املثال إذا كان اهلدف هو إظهار إدارة جيدة للمخاطر فإن املعلومات املفصحة 

املعلومات دقيقة وكاملة وذات مصداقية ستكون حول كيفية إدارة املصرف للمخاطر، من الضروري أن تكون 

حبيث يكون السوق واثقًا يف استخدامها، ميكن حتقيق ذلك عن طريق االعتماد على األطراف اخلارجية 

للتحقق من املعلومات املقدمة، باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون املعلومات ) املراجعني، وكاالت التصنيف(

  :عوامل أخرى

  حتسني إدارة

 املخاطر؛

 تطوير املنتجات؛ 

  العاملة املاهرة؛القوى 

 التسويق؛ 

 الكفاءة؛ 

 البنية التحتية. 

جذب املشاركني يف 

السوق، واحلفاظ على 

 الثقة

منو الصناعة 

 املصرفية

اإلفصاح عن املعلومات 

 املطلوبة
 الشفافية

 حوكمة شركات جيدة

مع تطور انضباط 

السوق، يطلب السوق 

 املزيد من املعلومات

اإلفصاح عن املعلومات 

 طواعية

 املعايري

 اإلشراف والتنفيذ

Source : Daud Abdullah, Transparency and Market Discipline : Basel Pillar 3, Islamic  
Finance : The Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, 2007,  p : 374. 

 دور الشفافية في تعزيز انضباط السوق 5الشكل 
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احة للجمهور، عالوة على ذلك ال ينبغي أن يشكل اإلفصاح عن مقدمة يف الوقت املناسب وأن تكون مت

املعلومات عبئًا ثقيًال على املصارف وخاصة املصارف الصغرية، وأخريًا جيب أن ال تُعِرض املعلومات اليت مت 

الثقة يف السوق وتعزيز انضباط  زيادةكل هذا سيساعد على . اإلفصاح عنها املركز التنافسي للمصرف للخطر

ق داخل الصناعة املصرفية، والذي سيعمل يف �اية املطاف كمحفز لتنمية الصناعة املصرفية واالرتقاء �ا إىل السو 

  .     مستوى يعزز من األمن واالستقرار املصريف
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  :التاليةوخالل هذا املبحث سيتم عرض املطالب 

 األطراف الفاعلة يف انضباط السوق ودوافعهم؛: املطلب األول 

 املزايا والتكاليف احملتملة النضباط السوق؛: املطلب الثاين 
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املسامهني، املودعني، العمالء، وكاالت : لى مراقبة املصرف وهيهناك عدة أطراف حمتملة قادرة ع    

األخرى؛ إال أنه يف املمارسة العملية، مت الرتكيز بشكل مفرط على  واملصارفالتصنيف، اهليئات الرقابية الرمسية 

من بينها  العديد من املشاكل ىل ظهور جهاز رقابة احتكاري، قد ينجر عنهاهليئات الرقابية الرمسية الذي أدى إ

إضعاف حوافز األطراف األخرى القادرة على الرقابة وذلك أن اهليئات الرمسية تقوم باملراقبة واإلشراف على أساس 

 :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية .التفويض

 

 

  

  : الفاعلة في انضباط السوقاألطراف  .1

إن االهتمام املتزايد بانضباط السوق هو أن الدائنني الكبار املطلعني على أوضاع املصرف لديهم املوارد   

واخلربات ومعرفة بالسوق ولديهم احلوافز ملراقبة املصرف، ومن مزايا وجود أطراف أخرى غري اهليئات الرمسية أ�ا 

الذي األمر  ،يف احتمال قيام احملتكر باملراقبة باالستعانة مبعلومات أقل دقة وغري كافيةستزيل اخلطر الكامن املتمثل 

قد يؤدي إىل ارتكاب أخطاء؛ زيادة عدد األطراف املهتمة باحلفاظ على أمن وسالمة املصارف يقلل من مدى 

األسواق واهليئات الرقابية ليست تأثري الضغوط السياسية الداخلية على تنظيم املصارف واإلشراف عليها، ومبا أن 

مثالية، فإن ممارسة انضباط فعال يتلخص يف استخدام كل من هاته األطراف مبا فيه اهليئات الرقابية دون احتكار 

 :2فيما يلي سوف نتطرق ألهم اجلهات الفاعلة يف انضباط السوق واليت تعترب أكثر أمهية؛ 1للحكم

                                                           
1 David T.Llewellyn, David G.Mayes, "The Role of Market Discipline in Handling Problem Banks", Bank of 
Finland, Discussion Papers, 2003, p : 21-22. 
2 See : 
 - Robert R.Bliss, "Market Discipline: Players, Processes and Purposes", Op.cit, p : 7-10. 
- Adrian Pop, Op.cit, p : 40-46. 
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 :المساهمون .1.1

ن يف النظرية املالية أول من يتكبد اخلسائر يف حالة إفالس الشركة، هذا ما جيعلهم يف وضعية و ملسامهيعترب ا  

، نتيجة لذلك ويف ظل ظروف املالءة الطبيعية، يعترب املسامهون مصدرا لالنضباط الذي ميكن الدائنين المتبقين

يعترب مفهوم جتنب املسامهني  .يدةاجل احلوكمةممارسات أن حيد من السلوك االنتهازي لبعض املديرين ويعزز من 

 ةفع املاليوامع وجود التأمني على الودائع إىل جانب وجود مستويات عالية من الر ألنه ، للمخاطر مفهومًا معقداً 

املخاطر تتعارض مع أهداف اهليئات الرقابية  عاليةإىل تبين اسرتاتيجيات  املعسرة املصارفيدفع باملسامهني يف 

ونظراً  احلوافز بني املسامهني واهليئات الرقابية، ل اخلاطئ يفالختاللاظ على االستقرار املايل؛ نظرا املتمثلة يف احلف

ستخدام ألن اهليئات الرقابية تعتمد على أسعار األسهم لدراسة السوق فإنه جيب عليها تصفية أسعار األسهم با

السعر، اجتاهات السعر، (ؤشرات البسيطة أفضل املخاطر املصرفية من استخدام املمناذج متطورة تعكس بشكل 

ن يف األسواق املالية ضغوط تصاعدية على أسعار األسهم نتيجة للمخاطر و ميارس املستثمر ، ألنه أحيانًا )الرحبية

ولتعزيز دور املسامهني يف انضباط السوق جيب الرفع من مقدار رأس املال النظامي لتجنب املخاطر أو . العالية

سامهون ملا يسمى باملسؤولية املزدوجة، حيث وفقا هلا يصبح املسامهون ملزمون بتقدمي مسامهات ميكن أن خيضع امل

  .حلالة عسر مايل املصرفمالية إضافية يف حالة تعرض 

فيذيني، القدرة على مراقبة سلوك املدراء التن املصارفكبرية يف رؤوس أموال الن أصحاب احلصص و ملسامهميتلك ا

املصرف، لذلك فإن تركيز سلطة اختاذ القرار يف أيدي ملراقبة إدارة  اعترب حافز ا ت ميتلكو�يتة الإذ أن احلصص الكبري 

  .عدد قليل من كبار املسامهني ميكن أن يكون له تأثري مفيد على أداء املصرف وملف خماطره

 ):الدائنين غير المؤمنين(حاملي السندات  .1.2

خاطر اليت امليعتمد عقد حاملي السندات مع الشركات على املعلومات الشفافة واليت ميكن التنبؤ �ا حول   

يتحملو�ا، ما حيتاجه الدائنون هو أن تكون املخاطر اليت يتحملو�ا شفافة حىت يتمكنوا من تسعري املخاطر 

كون ثابتة فيما يتعلق باملخاطر ، نظرًا ألن القسيمة عادة ما ت)من خالل معدل القسيمة(بشكل صحيح 

االئتمانية؛ إن التغيريات احملتملة واملتوقعة يف خماطر االئتمان عن طريق معلومات مت الكشف عنها حديثًا ميكن أن 

تؤثر على قيمة مطالب حاملي السندات إما عن طريق تعديل القسيمة على اإلقراض اجلديد أو رفض اإلقراض يف 

 . الكثري من الشك فيما يتعلق حبالة املقرتض املستقبل إذا كان لديهم

 

  



 انضباط السوق في القطاع المصرفي:....................................................................الفصل الثاني

 

77  
 

 :أعضاء مجلس اإلدارة .1.3

يعد جملس اإلدارة هو املسؤول عن مراقبة سلوك املديرين وحماسبتهم عن أدائهم لتحقيق أهداف املصرف،   

وحتقيق مصلحة املسامهني وأصحاب املصاحل األخرى، فهو جهاز إشراف ورقابة داخل املصرف يعمل على حتقيق 

التقارب يف املصاحل بني اإلدارة واملسامهني من ناحية وبني املسامهني وأصحاب املصاحل األخرى من ناحية أخرى؛ 

ولقيام أعضاء جملس . 1وميثل جملس اإلدارة أداة من أدوات مراقبة سلوك املدراء التنفيذيني واحلد من خماطرهم

ة استقاللية جملس اإلدارة كآلية للحد من انتهازية املدراء اإلدارة بدورهم الرقايب، تؤكد نظرية الوكالة على فعالي

  .2التنفيذيني وختفيف صراعات الوكالة

 : المدراء التنفيذيين .1.4

هم صميم مشكلة الوكالة، إذ أن لديهم مصاحل متضاربة، من ناحية فإن املدراء التنفيذيني إن املدراء   

رفوا ملصلحة املالك واملسامهني، ومن ناحية أخرى ميكن فرتض أن يتصيُعتربون وكالء للمالك وأصحاب األسهم ويُ 

للمدراء التصرف ملصاحلهم الشخصية بدًال من مصاحل املالك واملسامهني، هذا أل�م يف وضع يسمح هلم 

باالستفادة من أفعاهلم؛ ومن املستحيل ألصحاب األسهم مراقبة التصرفات واإلجراءات اليت يتخذها املديرين 

  .  املخالفات اليت ميكن أن يتخذو�ا بشكل مثايل ومنع

 :أصحاب الودائع الكبيرة غير المؤمنة .1.5

تأمني على الودائع تغطية للمودعني الصغار من خالل وضع سقف معني اليف معظم الدول توفر أنظمة   

عدم دمج املودعني الصغار ضمن األطراف الفاعلة يف انضباط السوق يرجع إىل أن حوافزهم ملراقبة املصرف (

متحى متاما من خالل التأمني على الودائع، وكذلك الفتقارهم للكفاءة اليت تسمح هلم مبراقبة سلوك املصرف 

، ويتفاوت سقف هذه التغطية من بلد آلخر تبعا لدرجة التنمية االقتصادية، أما أصحاب الودائع )والتأثري عليه

قيمتها عن السقف احملدد للتأمني وكون هذه الفئة الكبرية وأصحاب شهادات اإليداع القابلة للتداول واليت تزيد 

مستبعدة من نظام الـتأمني على الودائع فإن حوافزهم تتوافق مع حوافز اهليئات الرقابية، وعليه ممكن أن يلعب 

  .أصحاب الودائع الكبرية دور كبري يف الرقابة على املصارف

  

                                                           
دور احلوكمة املصرفية يف إدارة املخاطر باملصارف دراسة ميدانية على عينة من فروع "ياسر تاج السر حممد سند، أسعد مبارك حسني موسى،   1

  . 384: ، ص2020، ديسمرب 02، العدد 05، ا�لد اقتصاد المال واألعمالمجلة ، "املصارف السودانية مبدينة األبيض
دراسة تطبيقية على بعض الشركات ذات األسهم –أثر الدور احلوكمي �لس اإلدارة على األداء املايل للشركات "جميلي خليصة، رواحبي عبد الناصر،   2

  .432: ص، 2016، ديسمرب 21، العدد 11، ا�لد معارف، "-اجلزائرية
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 :حاملي األوراق التجارية .1.6

ل السنوات األخرية الصادرة عن الشركات غري املصرفية تطورا ملحوظا خالشهدت سوق األوراق التجارية   

ن الرئيسيني يف هذا السوق هم صناديق االستثمار، شركات التأمني، الشركات املالية القابضة؛ هذه وأهم املستثمري

ة التسعري تعكس أن عملي كمااألوراق املالية آجال استحقاقها قصرية ويتم جتديدها بانتظام يف السوق األويل،  

، بلغت قيمة األوراق التجارية املسجلة كالتزام لشركات املصارف 2001يف �اية عام . خماطر الشركات املصدرة

مليار دوالر، ال يتم إصدار هذه األوراق مباشرة من طرف املصارف ولكن تلعب  50األمريكية القابضة أكثر من 

هذه األوراق وضما�ا، لذلك تتم مناقشة حاملي األوراق التجارية الشركات القابضة املصرفية دورا هاما يف وضع 

  .1يف سياق انضباط الشركات القابضة للمصارف بدال من انضباط املصارف يف حد ذا�ا

 :حاملي الديون الثانوية .1.7

مزيد من انضباط السوق،  جتعلها الطرف األنسب لتوفري  تتمتع الديون الثانوية بالعديد من اخلصائص اليت  

إن الديون الثانوية غري مؤمنة وهي الطرف الثاين الذي سيفقد أمواله بعد حاملي األسهم يف حالة فشل املصرف،  

كما أن أصحاب الديون الثانوية ال يستفيدون من أي مكاسب تصاعدية ناجتة عن اإلفراط يف املخاطرة، وأن 

ن الثانوية حساسًا بشكل كبري ملخاطر آجال استحقاقها طويلة نسبياً؛ كل هذا سيجعل من سعر إصدار الديو 

املصارف، وبالتايل فإن حافز حاملي الديون الثانوية ملراقبة املصارف واحلد من خماطرها يتماشى مع حافز اهليئات 

لتوضيح هذه . 2اإلشرافية، ويتعارض بشكل صريح مع حوافز حاملي األسهم الذين لديهم تفضيل كبري للمخاطرة

به حاملي الديون الثانوية مبن يركب يف القطار جبانب السائق وهو املكان األقل  ثاًال شبهم )Meyer(الفكرة قدم 

أمنًا يف حالة وقوع حادث، وبالتايل فأماكنهم غري املرحية اليت يركبو�ا جتعل هلم حساسية كبرية اجتاه سرعة القطار 

  . 3واحتمال وقوع حادث

 :وكاالت التصنيف .1.8

يتمثل دور وكاالت التصنيف االئتماين يف تقليص ما يصطلح عليه االقتصاديون بتباين املعلومات بني   

املقرتضني واملستثمرين، من خالل تزويد األسواق املالية مبعلومات عن جودة الديون اليت يتم إصدارها وخماطر عدم 

اذ قرارا�م بشأن االستثمار من عدمه يف األدوات وفاء املدينني بالتزاما�م؛ تسمح هذه املعلومات للمستثمرين باخت

                                                           
1  Adrian Pop, Op.cit, p : 44. 
2 anonymous, "Using subordinated debt as an instrument of market discipline," Staff Studies 172, Board of 
Governors of the Federal Reserve System (U.S.), 1999, p : 2-3. 
3 Adrian Pop, Op.cit, p : 45. 
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تلعب وكاالت التصنيف دورا مهما يف ممارسة انضباط السوق ؛ 1املالية اليت تصدرها اجلهات الراغبة يف االقرتاض

يف غياب . على الكشف عن معلومات معينة، غري متاحة بشكل عامواملؤسسات من خالل إجبار املصارف 

  . املصارف أقل ميال للكشف عن املعلومات عملية التصنيف ستكون

 :أسواق المشتقات الماليةالمشاركون في  .1.9

املشاركون يف سوق املشتقات املالية يف وضع فريد؛ إن أرباحهم مستمدة من رحبية املراكز اليت يتخذو�ا   

االئتمان من قبل األطراف والفوارق اليت يكسبو�ا من التعامل، يتعرض املشاركون يف سوق املشتقات املالية ملخاطر 

املقابلة؛ إن اهليكل التنظيمي لسوق املشتقات يسمح للمشاركني يف هذا السوق بإدارة خماطر االئتمان للطرف 

ها؛ حتتوي عقود املشتقات على ري املقابل والتقليل منها، عكس ما يفعله حاملي السندات وهو قبول املخاطر وتسع

لة بإ�اء العقود احلالية إذا أصبح املصرف معسرًا وال يستويف شروط معينة، حقوق اإلغالق تسمح لألطراف املقاب

يعترب املشاركون يف سوق املشتقات من بني املراقبني األكثر تطوراً سواء من حيث املهارات اليت ميتلكو�ا أو املوارد 

  .اليت ميكنهم ختصيصها للمراقبة

 :المصارف أخرى .1.10

يف سوق النقدية تقوم املصارف بإقراض  ؛املصرفية أفضل من املصارف؟ من ميكنه مراقبة خماطر املؤسسات  

واقرتاض مبالغ كبرية من االحتياطات النقدية كل يوم، نظرا ألن اإلقراض بني املصارف غري مضمون على العموم 

ية املتعلقة فإن املصارف املقرضة لديها احلافز لتقييم الوضعية االئتمانية للمصارف املقرتضة، إن األسعار اليوم

باإلضافة إىل ذلك فقد ينشأ عن . باملعامالت الفردية يف السوق النقدية تعكس خماطر االئتمان للمصارف املدينة

يؤدي إىل توليد سلوك انتهازي ال ) األطراف املقابلة واملنافسني(هذا وضع مزدوج للمصرف يف السوق النقدية 

بعض املصارف من أجل توحيد حصصها يف السوق من خالل يتوافق مع انضباط السوق، حبيث ميكن أن جتتمع 

  .اختاذ قرار منسق يهدف إىل طرد املصارف املنافسة األخرى

 :الهيئات اإلشرافية .1.11

ميتلك املنظمون حوافز أكرب من تلك اليت ميتلكها مجيع املشاركون يف السوق بصفتهم وكالء للصاحل العام،   

مة النظام املايل وجتنب حدوث حالة الذعر املايل واحلد من املخاطر للهيئات اإلشرافية هدف عام هو ضمان سال

النظامية من خالل التشريعات املصرفية، وبالتايل على عكس باقي األطراف احملتملة يف تعزيز انضباط السوق 

                                                           
: مت اإلطالع عليه يف  https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy: موقع اجلزيرة االلكرتوين 1

15/03/2020.  
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المة تراعي اهليئات اإلشرافية العواقب اخلارجية لفشل املصارف، ترتكز الرقابة التنظيمية بشكل رئيسي على س

فالدور اإلشرايف والتوجيهي وما يتضمنه من قيود على املؤسسات املالية، يهدف يف األساس إىل ". وأمن املصارف

محاية تلك املؤسسات من املنافسة غري األخالقية وغري املتكافئة، كما يهدف إىل محاية أموال املودعني مما يزيد من 

متطلبات : ؛ ميارس املشرفون تأثرياً على املصارف من خالل عدة آليات هي1"ثقتهم يف التعامل مع اجلهاز املصريف

  . تصنيف القروض، مذكرات التفاهم، توجيهات رأس املال وما إىل ذلك

قــد خيضــع املشــرفون عنــد ممارســة مهــامهم لضــغوط سياســة، وقــد جــرى ذلــك يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة   

سياســي يف قـرارات إغــالق مصـارف حمـددة؛ كمــا أن القـرارات السياســية خـالل أزمـة املــدخرات والقـروض إىل تـدخل 

تؤثر على عمل اهليئات اإلشرافية، مثالً الرسوم املصرفية وحـدود التـأمني علـى الودائـع يـتم حتديـدها دائمـاً مـن خـالل 

تحــــدة العمليــــة السياســــية؛ للمشــــرفني حــــوافز شخصــــية قــــد تــــؤثر علــــى عمــــل اهليئــــات اإلشــــرافية، ففــــي الواليــــات امل

األمريكيــة تتنــافس اهليئــات اإلشــرافية علــى األعمــال نظــراً لوجــود العديــد مــن اجلهــات اإلشــرافية، هنــاك مواثيــق حتــدد 

بح هنـاك سـوق املنظم الذي قد يشرف على مصرف معني لكن اختيار امليثاق يقع على عاتق املصرف، وبالتايل أص

شـــرفون ملصـــاحلهم الشخصـــية بـــدالً عـــن دفـــع املصـــارف عـــن قـــد يـــؤدي إىل إمكانيـــة أن يعمـــل املللهيئـــات اإلشـــرافية 

املخـــاطرة؛ وأخــــرياً هنـــاك إمكانيــــة االســــتيالء علـــى املعلومــــات اإلشــــرافية نتيجـــة عالقــــة العمــــل الوثيقـــة بــــني اجلهــــات 

اإلشــرافية واجلهــات اخلاضــعة لإلشــراف، فقــد يســاهم انتقــال املــوظفني مــن اهليئــات اإلشــرافية إىل الصــناعة اخلاضــعة 

  . 2اف يف احلصول على املعلومات اإلشرافية أو التنظيميةلإلشر 

  :دوافع المشاركين في انضباط السوق .2

ل يقوم أصحاب الودائع بالرد على املعلومات املتعلقة باألوضاع الصعبة اليت مير �ا املصرف من خال    

احلالية فقط إذا كان حجم الودائع املوجودة يف املصرف، أي أن أصحاب الودائع يبقون على ودائعهم ختفيض 

العائد مرتفع؛ أما حاملي الديون غري املؤمنة مثل السندات الثانوية فيتلقون إما عوائد ثابتة أو عوائد على أساس 

أسعار السوق قصرية األجل وأسعار السوق هلذه األدوات تتغري مع التغريات امللحوظة يف تعرض املصرف 

طر ائتمانية كبرية؛ وبالتايل فإن حاملي هذه الديون لديهم حافز قوي للمخاطر، يعين أن هذه األطراف تتحمل خما

  .للضغط على املصارف لإلفصاح عن معلومات حول طبيعة املخاطر

                                                           
، "- دراسة تطبيقية مقارنة -المودعين في تحقيق االستقرار المالي لدى المصارف التقليدية واإلسالمية دور وسائل حماية "سعد قصري،  1

  .68: ، ص2019/2020أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص علوم التسيري، جامعة غرداية، اجلزائر، 
2 Robert R. Bliss, "Market Discipline: Players, Processes and Purposes", Op.cit, p : 9-10. 
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الرغم من أن حاملي األسهم تزداد مكاسبهم بازدياد خماطر املصرف، إال أ�م أشد معارضة لتعرض ب  

االعتبار األرباح واملخاطر املتوقعة ومدى استجابة حاملي الديون املصرف للمخاطرة؛ يأخذ حاملي األسهم بعني 

ن املخاطر املفرطة اليت يتعرض هلا املصرف إما عن طريق يواجه املستثمرو . فية يف وقت واحدللمخاطر املصر 

ا االحتفاظ باألسهم احلالية فقط بأسعار منخفضة أو عن طريق التقليل من ملكية األسهم باألسعار احلالية، كم

 يعوقان من انضباط هناك عاملني اثنني. يزانية لكبح املخاطرميكنهم الضغط على إدارة املصرف لتغيري هيكل امل

هو تشتت ملكية األسهم الذي يقلل من حوافز املسامهني  الذي ميارسه محلة األسهم، العامل األولالسوق 

ن املسامهني األفراد الذين ميتلكون حصص كبرية من أتأثري عليهم، أي الوقدر�م على ممارسة الرقابة على املدراء و 

األسهم هم أكثر ممارسة النضباط السوق مقارنة باملسامهني الصغار؛ أما العامل الثاين هو التأثري احملتمل للتأمني 

على الودائع على تفضيالت املالك من حيث اخلطر األخالقي، من حيث املبدأ ال ميكن جتنب هذا التأثري وهذا 

  .1دفع مالكي األسهم على تقدمي تعويضات للمدراء التنفيذيني للحد من املخاطر املفرطةما ي

  المزايا والتكاليف المحتملة النضباط السوق:  المطلب الثاني

 :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

 :المزايا االجتماعية المحتملة النضباط السوق .1

  :2هناك العديد من املزايا االجتماعية احملتملة اليت ترجع إىل تعزيز انضباط السوق هي كما يلي

 بشكل عام لإلشارة إىل أي شيء " اخلطر األخالقي"يستخدم مصطلح : احلد من املخاطر األخالقية

يشجع املؤسسات املالية مبا فيها املصارف على املخاطرة على افرتاض أ�ا ستجين مكافآت بينما تكون 

فظة قروض حممية من اخلسائر احملتملة؛ يف األعمال املصرفية قد مييل أصحاب املصارف إىل بناء حم

، ففي حالة فشل املصارف وعدم قدر�ا على مؤمن عليهمشديدة اخلطورة خاصة إذا كان معظم املودعني 

سداد الديون القابلة للتحصيل، فإنه ميكن ألصحاب املصارف االنسحاب من السوق تاركني وراءهم 

                                                           
1 David VanHoose, Op.cit, p : 215-217. 
2 see:  
-Paul Hamalainen, "Market Discipline and Regulatory Authority Oversight of Banks : Complements not 
Substitutes",The Service Industries Journal, Vol.26, N° 01, 2006, p : 102-103. 
- David VanHoose, Op.cit,  p : 218. 
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ميكن ملمارسات . إلمهالناجتة عن التقصري واالشركة التأمني على الودائع تتحمل التكاليف املتبقية 

انضباط السوق احلد بشكل كبري من هذه السلوكيات من خالل السماح للمستثمرين املطلعني على 

 السوق مبعاقبة املصارف األكثر عرضة للمخاطر عن طريق طلب عوائد إضافية مقابل هذه املخاطر أو

 ؛1عن طريق تقليل التمويل مستقبالً 

  من أجل إدارة أكثر كفاءة وفعالية؛ حيث ميكن  املصرفاملستمرة على حتسني الرحبية من خالل الضغوط

النضباط السوق أن يدفع املصارف إىل حتسني كفاء�ا االقتصادية واملالية إما عن طريق تغيري اإلدارة أو 

 االندماج مع مصارف أخرى؛ وإذا فشلت يف كل هذا فمصريها اخلروج من القطاع املايل وتركه؛

  االجتماعية املرتتبة على اإلشراف املصريف، إذا ركزت اهليئات التنظيمية بشكل أكرب على ختفيض التكلفة

؛ تنبع هذه امليزة من حقيقة مفادها أن املصارف السيئة مناملصارف اجليدة قوى السوق القادرة على متييز 

شكل دائم السوق عبارة عن جمموعة كبرية وعديدة من املؤسسات والكيانات اليت تراقب املصارف ب

ومستمر، وأ�ا قادرة على االستجابة بسرعة أكرب من استجابة اجلهات التنظيمية ملخاطر املصارف 

من حيث املبدأ، إذا كان انضباط السوق يعمل مبثابة مراقب على وبالتايل احلد من املخاطر النظامية؛ 

، املصرفال يواجه صعوبات ينتقل من اهليئة اإلشرافية إىل إدارة  املصرف، فإن عبئ إثبات بأن املصرف

 التنظيمي على النظام املصريف ككل؛ العبءوبالتايل ميكن جلميع املشاركني يف السوق من ختفيف 

  تستطيع قوى السوق اليت متارس الرقابة على النشاط املصريف توفري املعلومات املناسبة للهيئات التنظيمية

نضباط التنظيمي ودفعها الختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، من عيوب النظام التنظيمي لتحسني اال

أنه جامد قائم على قواعد ليست مرتبطة بشكل كاف باملخاطر احلقيقية اليت تكتنف عمل املصارف 

ن واملؤسسات املالية، ونتيجة لذلك يصعب على السلطات الرقابية ضبط التكاليف والعقوبات اليت ميك

فرضها على املصارف املخاطرة؛ على العكس من ذلك تتضمن أسعار السوق معلومات قادرة على 

ختفيف هذه املشكلة، وهذا يشري إىل أن السلطات الرقابية بدًال من االعتماد بشكل كامل على التدابري 

د ميكن استخدام ؛ ويف هذا الصدبانضباط السوق ملراقبة املصارف التنظيمية قادرة أيضًا على االستعانة

 معلومات السوق لتخصيص موارد املراقبة النادرة بكفاءة أكرب؛

                                                           
1 Chamsa Fendri, Op.cit, p : 52-53. 
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  نضباط بشكل منتظم يف السوق أن االخبايا السوق الذين ميارسون ميكن للمستثمرين املطلعني على

على املصارف واملؤسسات املالية، وهذا يدفع اهليئات اإلشرافية للحد  واإلشرايف التنظيمي العبءخيففوا 

 .املصارف األكثر احتياجا للحماية ن الضوابط التنظيمية املفروضة على هذه املصارف والرتكيز علىم

 :التكاليف االجتماعية المحتملة النضباط السوق .2

  :1من بني أهم التكاليف االجتماعية احملتملة النضباط السوق هي

  هناك نتائج سلبية حمتملة مرتبطة بانضباط السوق يف القطاع املصريف؛ إذا رأى أصحاب مصادر األموال

وتعثره، فقد يتفاعلون مع هذه االحتماالت بقطع إمدادا�م من  املصرفأن هناك احتمال كبري لفشل 

  ة مصرفية باهضة التكلفة اجتماعيا؛األموال مما قد يؤدي إىل أنشط

  املتواجدة يف الدول املتقدمة بأن هلا أسواق مالية مفتوحة ونشطة تساعد على ممارسة  املصارفتتمتع

الناشطة يف الدول األقل تقدما ذات األسواق املغلقة وغري  باملصارفانضباط السوق بشكل جيد مقارنة 

النشطة، اليت قد تؤدي بأصحاب مصادر األموال إىل تبين تصورات خاطئة فينقلون إشارات خاطئة 

 ابية إىل القيام بردود فعل خاطئة؛لسوق، قد تدفع باألطراف األخرى واهليئات الرقل

  نتيجة لوجود عدم متاثل املعلومات يف القطاع املصريف وعدم وجود أسواق ثانوية للقروض املصرفية، فإن

نظرًا ألن  زيادة الرتكيز على انضباط السوق قد يزيد من احتمال إحداث تأثريات سلبية يف النظام املايل،

أحد األهداف املهمة النضباط السوق هو احلد من املخاطرة املفرطة للمصارف هذا الذي قد يتعارض 

 مع هدف السلطات التنظيمية املتمثل يف احلفاظ على املعروض احلايل من االئتمان املصريف؛

 ية معضلة ضمان احلماية وعلى حنو مماثل، يف ظل وجود أنظمة التأمني على الودائع تواجه اهليئات اإلشراف

الكافية للمودع، يف نفس الوقت تعمل على احلد من سلوك املخاطر األخالقية اليت ممكن أن تنتج عن 

أن تعزيز انضباط السوق يف القطاع املايل قد يقوض مالءة هذه املالذات  غريأنظمة التأمني على الودائع؛ 

 اآلمنة بالنسبة للمستثمرين واملودعني الصغار؛

  تكون التكاليف اليت يتحملها القطاع املصريف نتيجة �يئة الظروف املناسبة حلسن سري انضباط السوق قد

باهضة، على سبيل املثال بالنسبة ملقرتحات اإلصدار اإللزامي للديون الثانوية قد ال تكون إشكالية 

 الصغرية؛بالنسبة للمصارف الكبرية، ولكن قد تكون مرهقة للغاية إذا فرضت على املصارف 

                                                           
1 see: 
- Paul Hamalainen, Op.cit, p : 103-104. 
- David VanHoose, Op.cit, p : 218. 
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 انضباط السوق نتائج غري مرغوب فيها، مما يعوق فعالية االنضباط  اليت يوفرهالمعلومات لكون قد ت

يف اختاذ اإلجراءات التنظيمي؛ على سبيل املثال قد تؤدي السياسة التنظيمية اليت تستخدم أسعار السوق 

  .تنظيمية خاطئة إذا كانت اإلشارات خاطئة تدابرياختاذ إىل  التصحيحية

  شروط وحدود ومعوقات انضباط السوق:  المطلب الثالث

 :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  :شروط انضباط السوق الفعال .1

السوق توفر مخس شروط رئيسية ليكون فعال، أوال أن تكون هناك أسواق مالية حرة يتطلب انضباط   

رضني ونشطة؛ ثانيا وجود معلومات كافية حول املقرتضني واحتماالت السداد؛ ثالثا عدم وجود احتمال إلنقاذ املق

تبعادهم وإخراجهم رابعا قدرة املقرتضني على االستجابة إلشارات السوق قبل اسيف حالة التخلف عن سدادهم؛ 

من السوق؛ خامسا كفاءة األطراف املشاركة يف السوق وفيما يلي سيتم التطرق إىل هذه الشروط بنوع من 

 :1التفصيل

 : األسواق المفتوحة .1.1

جيب أن تكون إشارات السوق ملصرف يعاين من تغري ملحوظ يف جدارته االئتمانية مرئية جلميع األطراف   

 بني أصحاب جتمعاملعنية، مبا يف ذلك املودعني وحاملي الديون وحاملي األسهم، هذا يعين أن األسواق اليت 

ون األسواق فعالة وغري مقيدة حىت ؛ أي مبعىن آخر جيب أن تك2ملصارف جيب أن تكون مفتوحة ونشطةاألموال وا

يتمكن املشاركون يف السوق من متييز املصارف اجليدة من املصارف الضعيفة وبالتايل إرسال إشارات صحيحة؛ 

لتكون األسواق حرة ومفتوحة يتطلب أن تتمكن أسعار الفائدة من االستجابة ملستوى وطبيعة االقرتاض؛ جيب أن 
                                                           

1 See : 
- Timothy, D. Lane, Op.cit, p : 61-72. 
- Chamsa Fendri, Op.cit, p : 56-57. 
- David T. Llewellyn, David G. Mayes, Op.cit, p : 12-13. 
- David T. Llewellyn, "Inside The Black Box of Market Discipline", Economic Affairs, Vol 25 N° 01, March 
2005, p : 43-44. 
2 David VanHoose, "Market Discipline and Supervisory Discretion in Banking : Reinforcing or Conflicting 
Pillars of Basel 2 ?",Working paper, Networks Financial  Institute, 2007, p : 8, available 
at:http://ssrn.com/abstract=985659 
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أي جيب أن يكون القطاع أسرياً ال يستطيع  من خالله حرمان املقرتض من األموال،  ال يواجه املقرض سوقاً مقيداً 

املصريف قطاع تنافسي، وهذا يعين أن البيئة التنافسية جتعل من السهل على املودعني واملستثمرين حتويل استثمارا�م 

لى التمييز بني الوسطاء املاليني وقد يكون السوق أقل قدرة ع. 1بني املصارف وفقًا لتقديرا�م للمخاطر والعائد

 املصارفالسلطات من  تطلباحلذرين واملتهورين مما جيعل انضباط السوق غري فعال؛ ويف الدول االشرتاكية 

من شأنه أن يبطل عمل  األمرهذا  ،نظر عن مالء�ا املاليةالواملؤسسات املالية إقراض شركات معينة بغض 

  .وظيفة السوق التأديبيةرير األسواق املالية يعزز ت حتانضباط السوق، يف مجيع احلاال

، لسوق عن طريق آليات السعر والكمجيب أن تكون هناك أسواق ميكن من خالهلا أن يعمل انضباط ا  

سوق الديون الثانوية؛ إن ف األسواق مثل سوق الودائع و قد ختتلف الطريقة اليت يعمل �ا انضباط السوق بني خمتل

سوق فعال، حيث جيب أن تكون هذه األسواق فعالة نضباط ضروري ولكنه ليس كافيًا الوجود األسواق شرط 

مبعىن أن التعديالت اليت جترى يف السوق تنتج أسعار تعكس خماطر املصارف، أي أنه ينبغي للسوق دمج 

شوهات يف الصناعة ، من املعروف أن التنظيم املصريف السيئ خيلق تعلقة باملخاطر يف األسعار بكفاءةاملعلومات املت

  .خيلق أيضاً تشوهات الكفءاملصرفية؛ كذلك فإن التسعري السيئ غري 

 : شفافية المؤسسات المصرفية .1.2

 الوضعيةيتمثل الشرط الثاين النضباط السوق يف مدى وفرة املعلومات ذات الصلة لدى املقرضني حول   

جيب أن يتوفر لديهم معلومات دقيقة ويف الوقت لكي يستطيع املقرضون تقدمي إشارات فعالة، . املالية للمقرتضني

حىت جيب أن تكون األطراف الفاعلة يف السوق على دراية جيدة باملصارف، . املناسب حول التدفق االئتماين

وبالتايل ختصيص مواردهم بشكل أفضل عن طريق  ،متييز املصارف السليمة من املصارف عالية املخاطرهلم  يتسىن

ن االفتقار إىل وجود املعلومات املالئمة والكافية يؤدي طر العالية برفع تكلفة التمويل؛ إمعاقبة املصارف ذات املخا

إىل إمكانية حدوث تأثريات معدية، حبيث ميكن أن تؤدي الصعوبات اليت يواجهها أحد املقرتضني يف خدمة ديونه 

فالعدوى تضعف انضباط السوق . مكانية حدوث مشاكل وشيكة مع مجيع املقرتضني من نفس الفئةإىل إ

هناك حاجة . باستبعاد كل املقرتضني من السوق سواء من لديهم مالءة مالية جيدة أو املعسرين على حد سواء

ون خماطرهم العالية عن الدائنني فيدة لتنظيم الوساطة املالية، إال أن املقرتضني خيُ اجلعلومات املإىل اإلفصاح عن 

  .واهليئات الرقابية من خالل تزويدهم مبعلومات غري كاملة أو خاطئة

                                                           
1 Toby Fiennes, "Regulation and The Importance of Market Discipline", Reserve Bank of New Zealand, 
February 2016, p : 2.  



 انضباط السوق في القطاع المصرفي:....................................................................الفصل الثاني

 

86  
 

ذات داللة، أن تكون و  ،املوثوقيةو بالدقة، املعلومات املتاحة لألطراف أصحاب املصلحة  متتازجيب أن   

هناك بلدان تفتقر ملثل هذه البىن؛ هذه ومنشورة يف الوقت املناسب، وهذا يتطلب بنية حتتية حماسبية جيدة إال أن 

 :1البىن التحتية هي

 طبيعة وكفاية قانون الشركات؛ 

 كفاية املعايري احملاسبية ومتطلبات التدقيق؛ 

 تطور مهنة احملاسبة ونزاهتها؛ 

 وجود عدد كايف من املهنيني املاليني، ومدى كفاية وسائل اإلعالم اإلخبارية املالية.  

بازل النضباط السوق حول معايري اإلفصاح، وعلى الرغم من هذا فإن معايري اإلفصاح يدور تعريف جلنة   

ليست كافية لتعزيز انضباط السوق إذا مل تكن ديون املشاركني يف السوق معرضة خلطر اخلسارة، ألنه بدون ديون 

ها املصارف؛ باإلضافة معرضة خلطر اخلسارة لن يكون للمشاركني حوافز قوية يف تقييم املعلومات اليت تفصح عن

إىل ذلك قد تكون املعايري غري ضرورية يف بيئة حيتفظ فيها املشاركون بديون حمفوفة باملخاطر، ألنه يف هذه البيئة 

 .2سيتم دفع املصارف إىل توفري معلومات مفيدة لألسواق حول خماطرها حىت لو مل يطلب املشرفون منها ذلك

أو األزمات /املعلومات قد يؤدي إىل عمليات سحب كبرية للودائع وكما أن اإلفصاح عن الكثري من   

املصرفية النظامية، ميكن أن حيدث هذا يف أي وقت قد يفشل التنسيق بني املستثمرين املشتتني؛ على أي حال 

هناك حدود جوهرية للشفافية يف العمل املصريف، علينا أن نتذكر أن الدور الرئيسي للمصارف هو على وجه 

  .3حديد ختصيص األموال ملشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تكون غري شفافة للمستثمرين اخلارجينيالت

هذان الشرطان األوليان ضروريني لعمل املرحلة الفرعية األوىل من انضباط السوق وهي مرحلة املراقبة، يف   

يف الوقت املناسب، وبالتايل ال صحيح و بشكل  املخاطرحتديد هذان الشرطان لن يتمكن املستثمرون من  غياب

 .ميكنهم اإلشارة عن ردود أفعاهلم من خالل األسواق

  : عدم وجود خطة إنقاذ .1.3

ال يكون انضباط السوق فعاًال إال إذا اعتقد املشاركون يف السوق أنه سوف لن يتم إنقاذ املقرتض   

أ�ا كثرياً ما تعوض األفراد عن اخلسائر الناجتة غالباً ما تكون عمليات اإلنقاذ مفيدة، حيث . املتخلف عن السداد

عن ظروف خارجة عن إراد�م؛ ومع هذا فإن خطة اإلنقاذ تؤدي إىل ظهور مشكل اخلطر األخالقي، حيث يقلل 

                                                           
1 Yener Coskun, "Fundamentals of Market Discipline and Custody Risk Management", Journal of Securities 
Operations & Custody, Vol 8 N° 2, 2016, p : 166. 
2  Charles W. Calomiris, Op.cit, p : 414. 
3  Jean-Charles Rochet, Op.cit, p : 59. 
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من حوافز املقرضني يف مراقبة وتقييم سلوك املقرتضني عند اختاذ القرارات، كما أنه يقلل كذلك من حافز املقرتض 

تتخذ عمليات اإلنقاذ أشكاًال متعددة، أبرزها نظام التأمني على الودائع ودوره يف . لى املالءة املاليةيف احلفاظ ع

حاالت إفالس املصرف وكذلك رابطة القروض واالدخار يف الواليات املتحدة األمريكية؛ ويف حاالت التأمني 

الءة االئتمانية ألي مصرف، حيث سيأخذون  الكامل على الودائع فإن املودعني ليسوا حباجة إىل تقييم وتقدير امل

كامل أمواهلم يف حالة فشل املصرف وتعرضه لإلفالس، كما أن هذه املصارف سوف ال ختضع النضباط السوق 

وآلياته مثل اخلروج من السوق وزيادة تكلفة األموال؛ ويف ظل وجود نظام التأمني على الودائع فإن هذا سيدفع 

 .املخاطراريع وأنشطة حمفوفة مجازفة يف مشباملصارف لل

إن انضباط السوق يتطلب أن يعترب املستثمرون أنفسهم يف مواجهة املخاطر اليت تواجه املصرف ويف   

مقدمتها خماطر املالءة املالية، وأن الفوائد احملتملة ملراقبة سلوك املصرف تتجاوز التكاليف؛ من الواضح أنه لن 

خسارة يف نفس الوقت، وهذا راجع لرتتيبات التدخل املوجودة داخل النظام يتعرض مجيع املشاركون يف السوق لل

اإلشرايف العام وبالتايل ال ميكن لنظام إشرايف يوفر الضمانات أن يتوقع الكثري من انضباط السوق، حيث كلما 

 .شبكات األمان كلما ضعفت احلوافز زادت

على الودائع، ومن بني احللول املقرتحة توفري وقد ظهرت عدة مقرتحات دعت إىل إصالح نظام التأمني   

التغطية اجلزئية واحملدودة للودائع، ومقرتح آخر هو حتديد أقساط تأمني تقوم على املخاطر ومن شأن هذا النهج أن 

حياكي دور السوق يف تسعري وتقييم املخاطر اليت تنطوي عليها املصارف واستعادة احلوافز اليت تدفع باملصرف إىل 

إن مصداقية عدم وجود نظام إنقاذ هلا دور كبري يف إنشاء انضباط سوق فعال؛ إال أنه يف بعض .  سلوكهتغيري

احلاالت، قد تكون عملية اإلنقاذ حتمية ويف بعض احلاالت مرغوب فيها، باإلضافة إىل هذا ينبغي ألي خطة 

 مجيع احلوافز اليت تدفع حنو سلوك راشد ريإنقاذ أن تفرض تكاليف كافية على املقرتضني واملقرضني حىت ال يتم تدم

 .حكيمو 

  ):المصرف(استجابة المقترض  .1.4

املصرف إلشارات السوق هو شرط ضروري لعمل انضباط السوق، يتعلق هذا الشرط باملرحلة  استجابة  

ديون الثانية من مراحل انضباط السوق أال وهي مرحلة التأثري؛ جيب على املصارف اليت تشهد زيادة يف تكاليف ال

أو اليت تواجه سحب للودائع أن تتصرف بعقالنية وبطريقة ترضي هذه اجلهات وجيب عليها اختاذ اإلجراءات /و

أوال يواجه املصرف أو املقرتض زيادة يف سعر الفائدة، ويف : يتضمن انضباط السوق آليتني اثنتني مها. الصحيحة

االئتمان؛ ثانيا وهي آلية قاسية جداً تتمثل يف االستبعاد �اية املطاف ينتهي به احلرمان من احلصول على مزيد من 
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من السوق، وحسب كثريين فإن هذه اآللية ليست مقبولة للرقابة وعلى هذا فإن الشرط الالزم لتشغيل سلس 

ويف حالة ما . النضباط السوق يتلخص يف استجابة املقرتضني ألسعار الفائدة يف الوقت املناسب لتجنب األزمة

املقرتضون على وشك اإلفالس أو يف حالة إعسار فإن انضباط السوق من خالل آلية فروق أسعار إذا كان 

الفائدة ال يعمل بشكل جيد وال يؤثر على سلوك املقرتضني ألنه ليس لديهم ما خيسرونه، ويف مثل هذه احلاالت 

  .جيب اللجوء إىل اآللية الثانية وهي استبعاد املقرتضني املعسرين من السوق

الستجابة هلذه التغريات يف السوق، كما الكافية لجيب أن يكون لدى مديري املصارف احلوافز والقدرة   

جيب عليهم أيضا أن يكونوا على وعي تام بالتهديدات احملتملة ملثل هذه التغيريات أل�م سيؤثرون على القدرة 

لسياسات اليت متارسها أن تتأثر نتيجة ل مصرففعلى سبيل املثال ميكن للقدرة التنافسية للالتنافسية للمصرف، 

؛ بشكل خاص يتوجب على املدراء االستجابة للزيادات الفعلية اإلدارة مع املودعني واملقرتضني وأصحاب األسهم

املصارف قد تتفاعل مع إشارات السوق السالبة عن كما أن أو احملتملة يف تكلفة الودائع والديون ورأس املال،  

  . طريق التحول إىل مصادر متويل أقل انضباطاً 

 :األطراف أصحاب المصلحة .1.5

هناك عدة صفات جيب أن تتوفر يف األطراف أصحاب املصلحة حىت يعمل انضباط السوق بشكل   

 : 1جيد، نذكرها فيما يلي

 املصلحة القادرين على حتليل املعلومات املتاحة  جيب أن يكون هناك عدد كاف من األطراف أصحاب

 للجمهور؛

  قوي ملراقبة سلوك املصرف وحتمل تكاليف املراقبة، هذا أن يكون لألطراف أصحاب املصلحة حافز جيب

 ارة أمواهلم يف حالة فشل املصرف؛قد يشمل احتمال خس

   يتعني على األطراف أصحاب املصلحة ضبط سلوكهم وتكييفه استناداً إىل املعلومات املتاحة حول احلالة

 الصحية للمصرف؛

 بعقالنية للمعلومات ذات الصلة املتعلقة باملصرف،  االستجابة يتعني على األطراف أصحاب املصلحة

 وقدرة ري سؤال عام عن مدى حسنحبيث ال يساء فهم املصارف اليت جيري رصدها ومراقبتها؛ هذا يث

 معاجلة املعلومات املتاحة هلم؛  علىاملشاركني يف السوق 

                                                           
1 David T. Llewellyn, Op.cit, p : 43. 
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من خالل ما سبق، نستنتج أن انضباط السوق يعتمد على وجود أسواق مالية مفتوحة؛ وعلى ما يتوفر لدى 

قرتضني إلشارات املقرضني من معلومات ذات الصلة حول املقرتضني؛ ودون توقع خطة إنقاذ؛ ومدى استجابة امل

كل هذه الشروط ضرورية للتأكد من أن األسواق تعكس 

  

 شروط انضباط السوق الفعال

 
Source: Daud Abdullah, Transparency and Market Discipline: Basel Pillar 3, Islamic Finance
The Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, 2007,  p: 372.

من خالل الشكل السابق، نستنتج أن من بني أهم شروط انضباط السوق الفعال هو توفر املعلومات 

 يف السوق القدرة واحلافز على مراقبة املصارف، حيث تتمثل القدرة 

يف مدى استطاعة املشاركني يف السوق على حتليل املعلومات املتوفرة بشكل جيد، أما احلافز فيتمثل يف املفاضلة 

كلما زادت حوافز املشاركني يف   لما كانت املنافع أكرب من التكاليف

مراقبة وتقييم املصارف؛ أما الشرط الرابع واألخري فيتمثل يف مدى وجود اآلليات اليت ميكن من خالهلا ممارسة 

 .   آلية السحب وآلية السعر: 

م من أن انضباط السوق من احملتمل أن يكون قويا وفعاال يف احلفاظ على سالمة وأمن 

املصارف إال أن له حدود وأوجه قصور، وهذا يعين أنه من الناحية العملية من غري احملتمل أن يكون بديًال فعاًال  

باب اليت قد حتد من فعالية انضباط كامًال لدور اهليئات الرقابية واإلشرافية الرمسية، وفيما يلي سنذكر أهم  األس

1 David T.Llewellyn, David G.Mayes, Op.cit, p

جيب أن يكون لدى املشاركني يف 

السوق القدرة على معاجلة املعلومات بشكل 

صحيح

جيب أن يكون لدى املشاركني يف  

السوق اآلليات املناسبة ملمارسة انضباط السوق

انضباط السوق في القطاع المصرفي:....................................................................

من خالل ما سبق، نستنتج أن انضباط السوق يعتمد على وجود أسواق مالية مفتوحة؛ وعلى ما يتوفر لدى 

املقرضني من معلومات ذات الصلة حول املقرتضني؛ ودون توقع خطة إنقاذ؛ ومدى استجابة امل

كل هذه الشروط ضرورية للتأكد من أن األسواق تعكس . السوق؛ وعلى كفاءة األطراف املشاركة يف السوق

  :سلوك االقرتاض؛ وفيما يلي شكل توضيحي يبني شروط انضباط السوق

شروط انضباط السوق الفعال 6  الشكل

Transparency and Market Discipline: Basel Pillar 3, Islamic Finance
, John Wiley & Sons, 2007,  p: 372. 

من خالل الشكل السابق، نستنتج أن من بني أهم شروط انضباط السوق الفعال هو توفر املعلومات 

 يف السوق القدرة واحلافز على مراقبة املصارف، حيث تتمثل القدرة الكافية عن السوق؛ وأن يكون لدى املشاركني

يف مدى استطاعة املشاركني يف السوق على حتليل املعلومات املتوفرة بشكل جيد، أما احلافز فيتمثل يف املفاضلة 

لما كانت املنافع أكرب من التكاليفع وتكاليف عملية مراقبة السوق، وك

مراقبة وتقييم املصارف؛ أما الشرط الرابع واألخري فيتمثل يف مدى وجود اآلليات اليت ميكن من خالهلا ممارسة 

: الضغط على املصارف ا�ازفة ذات املخاطر العالية، ومن بني هذه اآلليات

  :حدود انضباط السوق

م من أن انضباط السوق من احملتمل أن يكون قويا وفعاال يف احلفاظ على سالمة وأمن 

املصارف إال أن له حدود وأوجه قصور، وهذا يعين أنه من الناحية العملية من غري احملتمل أن يكون بديًال فعاًال  

كامًال لدور اهليئات الرقابية واإلشرافية الرمسية، وفيما يلي سنذكر أهم  األس

                                         
David T.Llewellyn, David G.Mayes, Op.cit, p : 22-23. 

جيب أن يكون لدى املشاركني يف  :القدرة) 2(

السوق القدرة على معاجلة املعلومات بشكل 

جيب أن يكون لدى املشاركني  :المعلومات

يف السوق املعلومات الكافية للوصول إىل تقييم 

جيد للمصارف

 :اآلليات) 4(

السوق اآلليات املناسبة ملمارسة انضباط السوق

جيب أن يكون لدى املشاركني يف 

السوق احلافز القوي ملراقبة املصارف بناًء على 

املعلومات

شروط انضباط السوق 

الفعال

:....................................................................الفصل الثاني

من خالل ما سبق، نستنتج أن انضباط السوق يعتمد على وجود أسواق مالية مفتوحة؛ وعلى ما يتوفر لدى 

املقرضني من معلومات ذات الصلة حول املقرتضني؛ ودون توقع خطة إنقاذ؛ ومدى استجابة امل

السوق؛ وعلى كفاءة األطراف املشاركة يف السوق

سلوك االقرتاض؛ وفيما يلي شكل توضيحي يبني شروط انضباط السوق

Transparency and Market Discipline: Basel Pillar 3, Islamic Finance : 

من خالل الشكل السابق، نستنتج أن من بني أهم شروط انضباط السوق الفعال هو توفر املعلومات   

الكافية عن السوق؛ وأن يكون لدى املشاركني

يف مدى استطاعة املشاركني يف السوق على حتليل املعلومات املتوفرة بشكل جيد، أما احلافز فيتمثل يف املفاضلة 

ع وتكاليف عملية مراقبة السوق، وكبني مناف

مراقبة وتقييم املصارف؛ أما الشرط الرابع واألخري فيتمثل يف مدى وجود اآلليات اليت ميكن من خالهلا ممارسة 

الضغط على املصارف ا�ازفة ذات املخاطر العالية، ومن بني هذه اآلليات

حدود انضباط السوق .2

م من أن انضباط السوق من احملتمل أن يكون قويا وفعاال يف احلفاظ على سالمة وأمن على الرغ  

املصارف إال أن له حدود وأوجه قصور، وهذا يعين أنه من الناحية العملية من غري احملتمل أن يكون بديًال فعاًال  

كامًال لدور اهليئات الرقابية واإلشرافية الرمسية، وفيما يلي سنذكر أهم  األس

  :1السوق

                                                          

المعلومات) 1(

يف السوق املعلومات الكافية للوصول إىل تقييم 

جيب أن يكون لدى املشاركني يف  :الحوافز) 3(

السوق احلافز القوي ملراقبة املصارف بناًء على 
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  تشعر األسواق بالقلق إزاء التكاليف اخلاصة لفشل املصارف وتنعكس خماطر ذلك الفشل على أسعار

السوق؛ من ناحية أخرى قد تكون التكلفة االجتماعية لفشل املصارف أعلى من التكاليف اخلاصة، 

لفشل املصرف بالكامل يف أسعار  )اصة واالجتماعيةاخل(وبالتايل قد ال تنعكس التكلفة اإلمجالية 

 السوق؛

  قد تتجاوز التكاليف اخلاصة مبراقبة السوق ومجع املعلومات الفوائد واملنافع احملتملة للجهات اليت تقوم

 بالرقابة؛

 انضباط السوق غري فعال يف مراقبة وضبط املصارف العمومية؛ 

 ويف كثري من إذا ما توفرت املعلومات الدقيقة وذات الصلة ةأوكف ةالنقدية فعالو ق املالية اسو األكون ت ،

 األحيان ال تتوفر هذه املعلومات، كل هذا قد حيد من عملية انضباط السوق؛

  ليس ضروريا أن يكون لدى املشاركني يف السوق دائما القدرة واخلربة الالزمة لتقييم خماطر املصارف

ان؛ باإلضافة إىل ذلك هناك بعض األمور داخل املصرف مثل املعقدة، اليت تكون مبهمة يف بعض األحي

 أنظمة حتليل املخاطر ونظم الرقابة يكون اإلفصاح عنها غري ممكن؛

  يف بعض البلدان تكون أسواق الديون جبميع أنواعها مبا يف ذلك سوق األوراق املالية والديون اليت

 ؛ ةأتصدرها املصارف حمدودة وغري كف

 ت الديون صغرية جدًا فليس من املفيد دائما أن تقوم وكاالت التصنيف بإجراء عندما تكون إصدارا

 .تصنيف ائتماين كامل على الديون الثانوية للمصرف

وبالتايل نستنتج أن انضباط السوق ال ميكن أن حيل حمل الرقابة الرمسية اليت تقوم �ا اهليئات الرقابية الرمسية، بل أن 

  .اخل النظام ككلله دور قوي ينبغي تعزيزه د

  :معوقات فعالية انضباط السوق .3

العوامل   نظراً ألن فعالية انضباط السوق تعتمد على حوافز وقدرات الالعبني يف السوق، فمن املهم معرفة   

  :اليت قد تؤثر عليهم

  : قدرة المصارف على االلتفاف حول انضباط السوق .3.1

لوحظ يف بعض الدراسات واألحباث اليت أجريت عدم وجود انضباط السوق املباشر، وقد يرجع هذا إىل   

قدرة املصارف على جتاوزه حيث استطاعت املصارف أن تزيد من استخدامها للودائع املؤمنة بعد زيادة املخاطر 

 تصنيف السندات الصادرة عن اليت تتجلى يف ختفيض التصنيف من قبل وكاالت التصنيف، حيث مت دراسة تأثري
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املصارف على هيكل متويل هذه األخرية، وقد وجد أن املصارف اليت اخنفض تصنيفها قللت من استخدام الودائع 

غري املؤمنة وزادت من التمويل املؤمن أما املصارف اليت ارتفع تصنيفها فزادت من الودائع غري املؤمنة وقللت من 

تعترب املصارف أن اإلشراف الرمسي أقل تكلفة من تكلفة انضباط السوق، فهم حياولون املوارد املؤمنة؛ وبالتايل 

متتنع املصارف ذات املخاطر العالية عن إصدار الديون . اهلرب من تكلفة انضباط السوق عندما تسوء أوضاعهم

اللجوء إىل موارد  الثانوية من أجل جتنب انضباط السوق، تتضاءل فعالية انضباط السوق إذا استطاعت املصارف

 أقل انضباطًا عند تدهور وضعها املايل، من أجل منع املصارف على جتاوز انضباط السوق وااللتفاف حوله

  .1طُرحت إحدى احللول وهو فرض إصدار السندات الثانوية من قبل املصارف

  :  التأمين على الودائع .3.2

يف حالة ، تكاليف باهظةشبكات األمان  من االستفادةتسعري أو تقنني  يفلقدرة احملدودة ا ينتج عنقد   

رأس إذا مسح للمصارف اليت تنطوي على خماطر عالية من االستفادة من شبكات األمان عن طريق االحتفاظ بما 

للتأمني على الودائع جانب سليب حبيث ميكن أن حيفز خطر السلوك األخالقي، ما مل . 2السوق همال أقل مما يطلب

أمني على الودائع وإدارته بشكل جيد فمن احملتمل أن يشجع على زيادة سلوك املخاطرة من يتم تسعري أقساط الت

أو حيازة حمافظ استثمارية عالية املخاطر؛ كما ميكن /قبل املصارف من خالل متكينها من العمل برأس مال أقل و

إىل حافة اإلعسار املايل، كما أن  أن يؤدي التأمني على الودائع إىل تفاقم عملية املقامرة خاصة إذا اقرتب املصرف

التأمني على الودائع يؤدي إىل زيادة سلوك التحمل لدى اهليئات اإلشرافية من خالل السماح للمصارف املعسرة 

ضغط عليه إذا ال، يقوم املودعون مبراقبة األداء املايل للمصرف و التأمنيباالستمرار يف العمل؛ يف حالة عدم وجود 

  .3التدابري املتفق عليها، إما عن طريق فرض معدالت فائدة عالية على ودائعهم أو سحبها فشل يف احلفاظ على

إن إنشاء التأمني على الودائع ضروري حلماية املودعني والقضاء على حاالت الذعر املصريف، ومع ذلك   

فإذا اعتقد الدائنون أنه سيتم تعويضهم يف حالة إفالس املصرف فلن يكون لديهم احلافز ملمارسة اإلشراف الذي 

بعض الدائنني من أي تأمني؛ بشكل  عدم استفادةيكون مكلف؛ ولكي يكون هناك انضباط يف السوق البد من 

عام هناك نوعان من التأمني على الودائع مها التأمني الضمين والتأمني الصريح، ومبا أن هناك حاجة إىل هذه اآللية 

مبا أن آلية التأمني ضرورية حلماية . فمن املفيد حتديد أي نوع من الـتأمني هو األقل ضررًا ملمارسة انضباط السوق

                                                           
1 Isabelle Distinguin, "Discipline de Marché et Contrôle du Risque Bancaire : Analyse des Conditions 
d’Efficacités", Thèse Doctorat, Université de Limoges, France, 2008, p : 63-64. 
2 Allen N. Berger, Richard J. Herring, Giorgio P. Szego, "The Role of Capital in Financial Institutions", Journal 
of Banking & Finance, Vol 19, 1995, p : 406. 
3 Robert A. Eisenbeis, Georoge G. Kaufman, Deposit Insurance, The Oxford Hand Book of Banking, Oxford 
University Press, 2010, p : 343. 
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السلطات بعدم  ه، يبدو أنه من األفضل إنشاء نظام تأمني صريح تتعهد فياملايل صريف من حاالت الذعرالنظام امل

تعويض بعض الدائنني يف حالة إفالس املصرف، وبالتايل فإن هؤالء الدائنني سيكون لديهم احلافز ملمارسة انضباط 

 الضمين، فإنه كذلك يعطل ممارسة السوق؛ ومع ذلك حىت إذا كان التأمني الصريح يبدو أفضل من التأمني

  .1انضباط السوق

بدراسة ما إذا كان انضباط السوق من  )Harry Huizinga Kunt-Asli Demirgüç &( قام كل من  

إىل  1990 للفرتة املمتدة مندولة  30خالل أسعار الفوائد يتأثر بوجود التأمني على الودائع، وذلك لعينة من 

؛ وقد ُوجد بأن التأمني على الودائع يضعف من انضباط السوق املمارس من خالل أسعار الفائدة على 1997

الودائع؛ باإلضافة إىل ذلك مت دراسة تأثري تأمني الودائع الصريح على انضباط السوق املمارس من خالل معدل 

ختالفات يف  دراسة كيف ميكن تفسري االدولة؛ أما الشيء األهم فقد مت 51منو الودائع املصرفية لعينة تتكون من 

املختلفة لشبكات األمان املايل، وللقيام  التصاميميزات عرب الدول حمل الدراسة من خالل مم فعالية انضباط السوق

دولة تشري البيانات إىل وجود  50تأمني على الودائع ألكثر من ال�ذه الدراسة مت مجع معلومات مفصلة عن طبيعة 

تظهر نتائج الدراسة أن وجود نظام التأمني الصريح . يزات نظام التأمني على الودائعممبني البلدان يف  اختالف كبري

يقلل من أسعار الفوائد على االلتزامات املصرفية وجيعل أسعار الفائدة أقل حساسية اجتاه خماطر املصارف وعليه 

الدراسة إىل أن مجيع أنواع التأمني الصريح فإن تأمني الودائع الصريح يقلل من انضباط السوق؛ كما توصلت 

تأمني القائم على اإلدارة اخلاصة واملشرتكة والطوعية تؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة الباستثناء التأمني املشرتك و 

ة املطلوبة على الودائع وبالتايل تقلل من انضباط السوق؛ يف حني نرى أن التأمني املشرتك واإلدارة املشرتكة واخلاص

لقد . وتأمني ودائع العمالت األجنبية تؤدي إىل زيادة أسعار الفوائد على الودائع  وبالتايل تزيد من انضباط السوق

  .2تأمني على الودائع  يؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة  املطلوبةالتبني أن 

  :"Too Big to Fail" الكبيرة جداً واحتمال فشلها صغيرالمصارف  .3.3

هذه امليزة من شأ�ا أن تضعف انضباط السوق  ،"أنها بعيدة عن الفشل"تتميز املصارف الكبرية خباصية   

نتيجة اعتقاد املشاركني يف السوق أن هذه املصارف قادرة على االستفادة من الدعم احلكومي يف حالة حدوث 

وبالتايل تتجاوز انضباط  فشلبعيدة عن الأي مشكلة، ميكن للمصارف من خالل عمليات االندماج أن تصبح 

  . السوق

                                                           
1 Isabelle Distinguin, Op.cit, p : 64-65. 
2 Asli Demirgüç-Kunt& Harry Huizinga, "Market discipline and deposit insurance", Journal of Monetary 
Economics, Vol 51 ,2004. 
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أظهرت دراسة حول تأثري عمليات االندماج على عائدات السندات الشهرية للمصارف املندجمة أجريت   

، أن حاملي سندات هذه املصارف حيققون عوائد تراكمية 1997-1991عملية اندماج خالل الفرتة  69على 

إجيابية غري طبيعية خالل شهر اإلعالن عن احلدث؛ يشري هذا إىل أن سوق السندات يعترب أن االندماج هو 

حدث يقلل من خماطر التخلف عن السداد، باإلضافة إىل ذلك ترتبط العائدات غري الطبيعية ارتباطًا إجيابياً 

تتحسن بشكل كبري بعد  املدجمةللمصارف التصنيفات االئتمانية حجم املصرف، كما يالحظ أن بالزيادة يف 

االندماج؛ كل هذا يشري إىل أن عمليات االندماج تسمح للمصارف بأن تصبح أكرب من أن تفشل وبالتايل 

ماج واالستحواذ ميكن ستقلل من حجم املخاطر اليت يتصورها الدائنون غري املؤمن عليهم، إن زيادة عمليات االند

  .1أن يؤدي إىل إضعاف حوافز الدائنني يف ممارسة انضباط السوق

  :التعتيم المصرفي والقدرة على تقييم المخاطر .3.3

الذي ميتاز  "الغموض"كان انضباط السوق موضوع العديد من الدراسات ولكن مت إمهال تأثري عنصر   

ودة اإلشارات املقدمة على حوافز الفاعلني يف السوق، واليت به عمل املصريف على فعالية انضباط السوق، تعتمد ج

ميكن أن ختتلف باختالف طبيعة املصرف ووضعه، وعلى قدرة الالعبني يف تقييم خماطر املصرف؛ ترتبط قدرة تقييم 

 املخاطر بشكل صحيح على مدى توافر املعلومات الكافية وذات اجلودة العالية، واليت قد ال تكون نتيجة لدرجة

الغموض يف امليزانية العمومية للمصرف، يف مثل هذه احلالة لن يستطيع انضباط السوق من أداء وظيفته على 

  .2الوجه املطلوب

ملاذا ال يُرتك األمر للمودعني واملستثمرين الذين يضعون أمواهلم يف املصارف باإلشراف على املصارف   

يأيت املال إليها وخيرج، وأن املخاطر اليت  صناديق سوداء�ا ينظرون للمصارف على أ املشرفنيومحايتها؟ هذا ألن 

حتيط بعملية الوساطة املالية يصعب مالحظتها من خارج املصرف، ويف غياب يد احلكومة اليت تسعى ألن يسود 

ايل  االستقرار املايل عرب شبكات األمان فإن ميزة الغموض اليت يتصف �ا القطاع املصريف ميكن أن تعرض النظام امل

لو كانت املصارف شفافة مثل الشركات األخرى فإن املخاطر اليت . بني املصارف العدوىانتشار ال�يار و لكله 

سيئة لن تنتقل إىل املصارف اجليدة ولن تصيبها العدوى ولن يكون هناك حاجة التواجه املصارف ذات السمعة 

هل يعترب الغموض ميزة متأصلة يف العمل املصريف مما يستدعي التدخل ومحايتها أم أن . لنظام التأمني على الودائع

احلجاب الذي  احلماية من خالل شبكات األمان هي من جعلت املصارف غري شفافة؟ وفقًا للرأي األخري فإن

                                                           
1 Isabelle Distinguin, Op.cit, p : 66-67. 
2 Idem, p : 70. 
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بني املصارف واألسواق هو فقط اجلانب السليب لشبكات األمان، وتشري نظرية الوساطة املالية والوكالة إىل أن عدم 

  . 1اليقني يف العمل املصريف شيء ال مفر منه

ومت  )Donald Morgan(أجريت دراسة حول الغموض النسيب الذي متتاز به األنشطة املصرفية، قام �ا  

كمؤشر   )Moody’s; Standard & Poor’s(ام اخلالف الذي بني وكاالت تصنيف السندات الرئيسية استخد

يدل على نسبة الغموض، تتمثل فكرة هذه الدراسة يف أنه إذا كان من الصعب مالحظة املخاطر املصرفية فينبغي 

 7862فية، مشلت عينة الدراسة أن خيتلف املقيمون يف كثري من األحيان يف تقييم خماطر إصدارات السندات املصر 

؛ تشري نتائج الدراسة إىل إن 1993إىل جويلية  1983إصدار سندات جديدة للفرتة املمتدة من جانفي 

االختالف بني وكاالت التصنيف يف تقييم السندات يعترب مؤشر قوي لعدم اليقني املرتبط بعدم متاثل املعلومات، 

املعتمدتني يف الدراسة مبتوسط نقطتني أي أنه كلما زادت املخاطر زاد عدم اليقني؛ تتزايد الفروق بني الوكالتني 

مما يشري إىل أن احلجاب الذي بني املصرف والسوق  ،ويعزى اخلالف بني وكاالت التصنيف إىل أصول املصارف

نيف؛ يعترب رئيسي للخالف بني وكاالت التصالمتأصل يف طبيعة العمل املصريف، حبيث تعد القروض املصدر 

الغموض النسيب الذي ميتاز به النشاط املصريف مربر للتدخل احلكومي يف السوق املصريف، حيث تنبع خماطر عدم 

االستقرار املايل من الغموض الذي متتاز به األصول املصرفية، حيث ميكن اعتبار املصارف بأ�ا هي الثقوب 

    .2رة ولكن يف بعض األحيان ال ميكن إدراكها وفهمهاالسوداء يف قلب الكون املايل حيث تعترب قوية ومؤث

هناك عوامل حتد املصارف إال أن  واستقرارعلى سالمة  احملافظةيف  قوي وفعاليكون انضباط السوق  قد  

لودائع املؤمنة، قدرة املصارف على إجياد بدائل متويلية أقل انضباطًا كا ومن بني هذه العواملمن فعاليته وكفاءته، 

الغموض وعدم اليقني الذي ميتاز تأمني على الودائع يف التقليل من حوافز املشاركني يف السوق، ويف األخري دور ال

من غري احملتمل أن  به العمل املصريف، الذي جيعل التدخل احلكومي من خالل شبكات األمان أمر حتمي؛ وعليه

  .فقط بل سيكون مكمال لعملها، اهليئات الرقابية واإلشرافية الرمسيةانضباط السوق  حمل  حيل

  

  

  

  

                                                           
1 Donald P.Morgan, "Ratings Banks : Risk and Uncertainty in an Opaque Industry",The American Economic 
Review, Vol 92 N° 04, 2002, p : 874-875. 
2 Idem, p : 887-888. 
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  :لعرض هذا املبحث سيتم التطرق إىل املطالب األربعة التالية

 انضباط السوق والعملية اإلشرافية؛: املطلب األول 

 انضباط السوق؛دور اهليئات اإلشرافية يف تعزيز : املطلب الثاين 

 التكامل بني انضباط السوق واإلشراف الرمسي؛: املطلب الثالث 

 دور انضباط السوق يف احلد من املخاطر األخالقية وتكاليف الوكالة: املطلب الرابع.  

  انضباط السوق والعملية اإلشرافية: المطلب األول

 :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 

 

  

  :دور انضباط السوق في تعزيز عملية اإلشراف على المصارف .1

عند النظر إىل دور انضباط السوق يف تقييد سلوك املصارف ذات املخاطر العالية، هناك اتفاق عام على   

 :1عدة مقرتحات هي

 احلد من احتمال فشل املصارف : انضباط السوق لديه القدرة على املسامهة يف حتقيق هدفني رئيسيني مها

 تقليل من تكاليف فشل املصارف اليت ممكن أن حتدث؛البسبب املخاطر النظامية؛ و 

 وق بسبب العديد من العوائق اهليكلية والسياسية، فإن الدور احملتمل الذي ميكن أن يلعبه انضباط الس

 أكرب مما هو عليه يف الوقت احلايل؛

  كما أنه ال ميكن االعتماد على انضباط السوق وحده ألنه ليس البديل الوحيد لعملية التنظيم واإلشراف

 من قبل اهليئات الرمسية؛

  األطراف املهتمة شبكة إن تقوية دور انضباط السوق قد حيد من خطر التحمل الرمسي، حيث أن توسيع

على التنظيم  أن ُمتارساملصارف يقلل من تأثري الضغوط السياسة الداخلية اليت ميكن بسالمة وأمن 

  .واإلشراف املصريف

                                                           
1 David T.Llewellyn, Op.cit, p : 41-42. 

  انضباط السوق ودوره في إنشاء نظام مالي آمن وسليم:  المبحث الثالث

 السوق في تعزيز عملية اإلشراف على المصارف؛دور انضباط   -1

 .آليات الرقابة الرسمية للحد من مخاطر المصارف  -2
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ضرورية لضمان عدم دخول املصارف يف أنشطة مصرفية وجود األموال املؤمنة يعين أن الرقابة االحرتازية   

يعترب غري كاف لتنظيم قطاع مصريف سريع  خاطر، ومع هذا فإن االعتماد احلصري على الرقابة االحرتازيةعالية امل

  .التغري

وبالتايل فإن االعتماد على انضباط السوق جيب أن يكون متسق مع أهداف السلطات التنظيمية للحد   

ية من من املخاطر األخالقية واملخاطر النظامية، ويستند هذا االفرتاض إىل أن تصرفات حاملي الديون املصرف

ستؤثر مستقبًال على خماطر املصرف وهيكل رأس ماله؛ كما يتعني على السلطات  كمخالل تأثريات السعر وال

، على أصحاب الودائعالتنظيمية أيضا مراعاة قضايا املخاطر األخالقية احملتملة عند اختاذ قرار بشأن مستوى محاية 

ى التأكد من أن املستثمرين السلطات اإلشرافية تريد محاية الطرف الضعيف إال أ�ا حريصة أيضًا علأن الرغم من 

انضباط السوق وهو أن ية فعال من شروطيدركون أ�م يتحملون مسؤولية قرارا�م املالية، وهذا يتفق مع شرط مهم 

من خالل ما سبق، يبدو أن لكل من . املستثمرين يعتربون أنفسهم يف خطر يف حالة تعثر املصرف وإفالسه

يف السوق دور مكمل تؤديه يف تنظيم القطاع املصريف، وبالتايل فإن احلل السلطات التنظيمية واألطراف الفاعلة 

هو تصميم منهج تنظيمي خمتلط تقوم فيه السلطات التنظيمية مبراقبة وتطبيق جمموعة من القواعد األساسية الالزمة 

  .1سوقمثل متطلبات منح الرتخيص املصريف وتكمل األطراف الفاعلة يف السوق دورها من خالل آليات ال

جيـب وضـع إجـراءات ميكـن مـن خالهلـا إنـه إذا كان تقييم السـوق لـه تـأثري علـى اهليئـات الرقابيـة واإلشـرافية، ف  

دمـج املعلومـات املتـوفرة عــن السـوق بشـكل واضــح يف العمليـة اإلشـرافية والرقابيـة؛ هــذا الـدمج للمعلومـات يكــون يف 

  :2ثالث أوجه عامة هي

 ؛للمصارفييم الوضع احلايل اهليئات الرقابية يف تق مساعدة 

  ؛للمصرفميكن أن تكون مبثابة إشارات إنذار مبكرة حول الوضعية املستقبلية 

  ًتسمح للهيئات اإلشرافية بالتصدي ومواجهة املشاكل فورا . 

  

  

  

  

 

                                                           
1 Paul Hamalainen, Op.cit, pp : 104 - 105. 
2 Mark J. flannery, Stainslava Nikolova, Op.cit, p: 6. 
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  :آليات الرقابة الرسمية للحد من مخاطر المصارف .2

وميكـن تقسـيمها إىل  املصـارفلدى اهليئات الرقابية جمموعة من اآلليات تتعامل �ـا للحـد مـن املشـاكل الـيت تعـرتض 

  :1قسمني

  :وهي: آليات للحد من احتمال فشل المصرف وتعثره .2.1

 متطلبات كفاية رأس املال للحيلولة دون وقوع اخلسائر املتوقعة وغري املتوقعة؛ 

  ا اهليئات اإلشرافية للتأكد من أن املخاطر وطرق إدار�ا يتم بالشكل عملية املراجعة اليت تقوم�

 املناسب؛

 انضباط السوق من خالل اإلفصاح وضرورة إصدار ديون ثانوية وتداوهلا. 

  :وهي :آليات لحل المشاكل التي تقع فيها المصارف والتقليل من تكاليفها إن وقعت .2.2

  حىت ال يصل املصرف حلالة جمموعة من اإلجراءات التصحيحية الفورية حلل املشاكل يف مرحلة مبكرة

 ؛خروجه من القطاع

  إجراءات خروج املصرف واحلد من خسائر اإلفالس، يف كثري من األحيان عن طريق التأمني، إذا ثبت

  .أن اإلجراءات التصحيحية مستحيلة أو غري فعالة

ملخاطر اإلفالس، كذلك للتخفيف من تكلفة  املصرفمت للحد من احتمال تعرض كل هذه اآلليات صم

والختاذ اإلجراءات التصحيحية تقسم اهليئات اإلشرافية املصارف اليت تعاين مشاكل  .اإلفالس واإلعسار إذا وقعت

  : إىل أربعة أقسام، هي

 تويف املعايري التنظيمية؛ هذه املصارف اليت يكون رأس ماهلا غري كاف من وجهة نظر السوق ولكنها تس

وضع املصرف يف أسعار السوق ورمبا يف دخل اهليئات اإلشرافية وسينعكس املصارف ال حتتاج إىل ت

تصنيفها االئتماين، هنا نتوقع أن احللول ستقدم من القطاع اخلاص فيمكن للمصرف احلصول على 

أموال من مالكه، وتقوم اإلدارة بإجراء حتسينات جذرية على أعماله وخفض التكاليف وبيع أجزاء من 

لى األرجح هذ القسم من املصارف املصرف لتحسني وضع رأس املال وحصول تدفق نقدي؛ ع

 .  سيجد نفسه أمام حمادثات اندماج أو استحواذ

 املصارف اليت تنتهك معايري رأس املال التنظيمي، ولكن يعتقد أن هلا القدرة على استعادة مالء�ا؛ 

  ً؛املصارف اليت تنتهك معايري رأس املال التنظيمي وهي معسرة اقتصادياً ولكنها غري معسرة قانونيا 

                                                           
1 See: David T. Llewellyn, David G. Mayes, Op.cit, p : 15-18. 
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 املصارف املعسرة اليت مل تعد قادرة على االستمرار يف النشاط دون ضخ لألموال.  

أما عن املصارف اليت تنتمي إىل األقسام الثالثة األخرية فتتطلب اختاذ إجراءات تصحيحية من قبل السلطات 

ين من خماطر السيولة التنظيمية الرمسية، حسب جلنة بازل يدخل يف هذه األقسام كل املصارف اليت تعاين أو ستعا

بالنسبة للمصارف اليت . من مصادر أمواهلا وُحتسن قدر�ا يف إدارة املخاطر عددوخماطر ائتمانية مستقبًال، ما مل تُ 

تنتمي إىل ا�موعتني الثانية والثالثة فيمكنها االستمرار يف النشاط على األقل لفرتة من الزمن، وتسعى هذه 

املودعني والدائنني غري املؤمن عليهم، والفرق بني ا�موعة الثانية والثالثة هي أن  املصارف إىل العمل على سداد

  .املصارف اليت تنتمي إىل ا�موعة الثالثة مل تعد لديها القيمة الكافية لسداد مجيع الدائنني واملودعني

اهليئات اإلشرافية التعامل معا  بالنسبة للمجموعة الثانية من املصارف واليت تتمتع بقيمة سوقية إجيابية، جيب على

ومطالبتها بتحسني مركزها املايل وحتسني إدار�ا للمخاطر وااللتزام مبعايري كفاية رأس املال من أجل إعطاء ثقة  

كافية للمصرف تُعينه على مواجهة الصدمات املستقبلية؛ أما بالنسبة للمجموعة الرابعة من املصارف فقد وصلت 

  .  إىل نقطة اإلغالق

  دور الهيئات اإلشرافية في تعزيز انضباط السوق: المطلب الثاني

 :من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 

 

  

  :توجيهات لجنة بازل لتعزيز انضباط السوق .1

على أمهية وضع سياسات تنظيمية حمفزة حتث على السلوك  التنظيمية واإلشرافية احلديثةية تؤكد النظر   

انضباط سوق فعال، ومن بني أهم هذه احلوافز أو الشروط هو حتسني مستوى اإلفصاح من أجل إنشاء اإلجيايب 

فق حوافزهم بشكل وثيق والشفافية يف نشر املعلومات املصرفية وإدخال جهات فاعلة مناسبة يف السوق، الذين تتوا

أكدت جلنة بازل على ضرورة حتسني الشفافية املصرفية من خالل حث املصارف . مع حوافز اجلهات التنظيمية

ا حىت يتسىن للمشاركني يف على نشر املعلومات املناسبة والكافية ويف الوقت املناسب عن أنشطتها ومعامال�

يل للمصارف؛ ولقد وضعت جلنة بازل توصيات تفصيلية يف كل جمال إجراء تقييمات ذات أمهية للمركز املاالسوق 

من جماالت اإلفصاح وأكدت على ضرورة أن تكون العالقة بني اهليئات التنظيمية واملشاركني يف السوق ذات 

 توجيهات لجنة بازل لتعزيز انضباط السوق؛  -1

 السياسات التنظيمية لمعالجة عوائق انضباط السوق؛ -2
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؛ تقوم توجيهات جلنة بازل لتطبيق انضباط السوق 1طبيعة تكميلية وإال لن تكون متطلبات اإلفصاح ذات جدوى

  :2ربعة حماور أساسيةعلى أ

   :إجراء اإلفصاح المناسب بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية .1.1

يتعني عند تطبيق متطلبات اإلفصاح مراعاة عدم تعارضها مع تلك املطلوبة وفقا ملعايري احملاسبة الدولية،   

إللزامية  مبوجب املعايري ، بالنسبة ملتطلبات اإلفصاح غري اة مناسبة لإلفصاحيتوجب على املصرف أن حيدد وسيل

احملاسبية الدولية  أو غريها،  بإمكان املصرف تقدمي هذه املعلومات من خالل وسائل أخرى  كمواقع االنرتنت أو 

من خالل التقارير التنظيمية العامة مبا يتوافق مع متطلبات السلطات الرقابية احمللية، على املصرف اختاذ اإلجراءات 

  .يع املعلومات املفصح عنها دون احلاجة إىل متابعة من املدقق اخلارجياملالئمة لتحقق من مج

  : األهمية النسبية .1.2

تعترب املعلومة ذات أمهية نسبية إذا كان إغفاهلا أو إدراجها بشكل خاطئ يغري أو يوثر على القرار الذي   

احملاسبية الدولية ومع األنظمة احملاسبية ميكن أن يتخذه مستخدمو القوائم املالية، هذا التعريف يتسق مع املعايري 

الوطنية؛ يتعني على املصارف يف سبيل حتديد األمهية النسبية ألي معلومة، واختاذ قرار بضرورة اإلفصاح عنها أو 

البيانات  الية، وميثل اختبار مستخدميعدمه أن جتري تقديرا نوعيا عما ميكن أن يستند إليه مستخدمو القوائم امل

  .املعيار الذي يرجع إليه املصرف لتحديد ما يقتضي اإلفصاح عنه )User Test(املالية 

   :دورية اإلفصاح .1.3

جيب اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالدعامة الثالثة التفاق جلنة بازل بشكل نصف سنوي، مع مراعاة   

سياسات إدارة املخاطر  االستثناءات التالية حيث ميكن نشر اإلفصاحات النوعية اليت تقدم ملخصا عاما حول

على املصارف ذات النشاط الدويل الواسع، أن تفصح عن مكونات رأس املال وفقا . وأهدافها بشكل سنوي

ملعيار كفاية رأس املال وعن نسبة كفاية رأس املال لديها، وكذلك عن املعلومات ذات التقلبات السريعة وذلك 

رف أن تفصح عن املعلومات ذات األمهية النسبية املعدة للنشر بشكل فصلي؛ يف مجيع األحوال، ينبغي على املصا

  .وذلك يف أقرب اآلجال

  

                                                           
1 Paul Hamalainen, Op.cit, p : 111 - 112. 

  :راجع 2

  .7-5 :، مرجع سابق، صانضباط السوق 2الثالثة التفاق بازل  الدعامة

"International Convergence of Capital Measurement  and Capital Standards",Bank for International 

Settlements, Op.cit, p : 227-228. 
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   :المعلومات عن المزايا التي ينفرد بها المصرف والمعلومات السرية .1.4

تشمل هذه املعلومات على سبيل املثال املنتجات واألدوات املالية واألنظمة املبتكرة واملعلومات املتعلقة   

. ن يضعف القدرة التنافسية للمصرفحيث أن اإلفصاح عن هذا النوع من املعلومات من شأنه أ بعمالء املصرف،

جتدر اإلشارة يف هذا السياق، أن جلنة بازل راعت من خالل اإلفصاحات املطلوبة مبوجب انضباط السوق، 

  .اليت ينفرد �ا التوازن بني احلاجة إىل إفصاحات جمدية وبني محاية املعلومات املتعلقة مبزايا املصرف

  :السياسات التنظيمية لمعالجة عوائق انضباط السوق .2

هناك عددًا من السياسات التنظيمية اليت ميكن اختاذها ملعاجلة العوائق اليت حتول دون انضباط سوق   

  :1فعال، هي على سبيل املثال

 ورة؛خفض تكاليف املراقبة، عن طريق زيادة متطلبات اإلفصاح وجودة املعلومات املنش 

  رفع حوافز املشاركني يف السوق لتقييم وضعية املصرف، على سبيل املثال من خالل زيادة تكلفة فشل

 املصارف عن طريق إعادة تصميم شبكات األمان وااللتزام مبصداقية عدم إنقاذ املصارف املتعثرة؛

  حوكمة الشركاتزيادة حوافز املصرف من أجل االستجابة إلشارات السوق، عن طريق تعزيز ترتيبات.  

  التكامل بين انضباط السوق واإلشراف المصرفي: المطلب الثالث

 :من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 

 

  

  

  :  حاجة الهيئات اإلشرافية إلى انضباط السوق .1

أصبحت املؤسسات املالية معقدة وغري شفافة بشكل متزايد، وينطبق هذا بشكل خاص على املؤسسات   

املالية الكربى اليت تتمتع مبراكز مالية كبرية من املشتقات املالية ولديها أنشطة عديدة خارج امليزانية، أصبح تقييم 

ات اإلشرافية، حيث أصبح من الصعب أصول وخصوم هذه املؤسسات يشكل حتديا بالنسبة للمحاسبني واهليئ

فحص هذه املؤسسات واإلشراف عليها حبكمة؛ حيث يشعر املنظمون بعدم االرتياح نتيجة توليهم املسؤولية 

                                                           
1 Constantinos Stephanou, Op.cit, p : 7. 

 حاجة الهيئات اإلشرافية إلى انضباط السوق؛ -1

 آليات انضباط السوق غير المباشر؛  -2

 .طرق استخدام معلومات السوق من طرف الهيئات اإلشرافية  -3
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حيث يدركون أن تعقيد منتجات اهلندسة املالية ارف واملؤسسات املالية الكبرية، الرئيسية لإلشراف على املص

  . طاق معظم املشرفني؛ تتفاقم هذه املشكلة بسبب نقص املوارد التنظيميةاحلديثة وتقييمها قد يكون خارج ن

ونون تدعو اهليئات اإلشرافية إىل زيادة انضباط السوق وتعزيزه، وذلك ألن املشاركني يف السوق قد َيكُ   

أو على  بشكل مجاعي أكثر قدرة على مراقبة أنشطة املصارف من اهليئات اإلشرافية اليت تعاين نقص يف املوظفني

األقل تريد توفري مزيد من اإلشراف املستمر؛ باإلضافة إىل ذلك قد يكون بعض املشاركني يف السوق على سبيل 

املثال حاملي املشتقات املالية أكثر قدرة على تنفيذ التقييمات املعقدة املطلوبة؛ لذلك تسعى اهليئات اإلشرافية إىل 

ألوىل عن طريق استخدام اإلشارات اليت يوفرها املشاركون يف السوق  االستفادة من إمكانيات السوق بطريقتني، ا

كمدخل لتحديد كيفية ختصيص اإلجراءات التنظيمية التصحيحية، والثانية هو أن يكون للمشاركني يف السوق 

  .  1تأثري مباشر على املديرين الختاذ اإلجراءات املطلوبة، وبالتايل استكمال االنضباط التنظيمي

  : 2اف الرمسي بدون انضباط السوق مييل إىل القصور، لعدة أسباب هيإن اإلشر 

  أوًال ميكن للمشاركني يف السوق الوصول إىل أفضل املعلومات أو أ�م قد يكونون أكثر مهارة يف تفسري

معىن املعلومات من املشرفني، على سبيل املثال من بني أسباب حرص اجلهات التنظيمية األرجنتينية يف 

شاركني يف أسواق املشتقات تسعينيات القرن املاضي على زيادة دور انضباط السوق، هو اعتقادها بأن امل

 لديهم معلومات جيدة ويف الوقت املناسب حول تعرض املصارف للمخاطر أفضل من املشرفني؛ 

  املشرفني يف استخدامهم للمعلومات، غالبا ما حوافز ثانيًا يتمتع املشاركون يف السوق حبوافز خمتلفة عن

ام مشاكل املصرف على عكس املشاركني يف يتمتع املشرفون يف السوق حبوافز قوية تدفعهم للرتاخي أم

السوق الذين خياطرون بأمواهلم يف املصارف، عالوة على ذلك غالباً ما يتقاضى املشرفون القليل من املال 

ويف عديد البلدان يكونون عرضة للرشوة، كما ميكن أن يعاين املشرفون من عواقب سلبية نتيجة ألداء 

صرف مناشدة السياسيني ملمارسة الضغط على املشرفني الذين وظائفهم بشكل صحيح، حيث ميكن للم

 قد خيسرون وظائفهم إذا مل يوافقوا على حتمل مشاكل املصرف والصرب عليه؛ 

  أخريًا االعتماد الكبري على متطلبات رأس املال احملسوبة بالقيمة الدفرتية كأداة أساسية لإلشراف

انضباط السوق أي ببساطة تأجيل االعرتاف مبشاكل  االحرتازي يوفر للمشرفني الوسيلة لتجنب فرض

املصرف والصرب عليه؛ يف دراسة أجريت حول فعالية انضباط السوق مقابل اللوائح االحرتازية كوسيلة 

                                                           
1 Robert R. Bliss, "Market Discipline : Players, Processes and Purposes", Op.cit, p : 3-4. 
2 Charles W. Calomiris, Op.cit, p : 411-412. 
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بصور لتعزيز االستقرار املصريف، وجد أن انضباط السوق فعال يف احلد من املخاطر املصرفية مقارنة 

  .املصريفلتنظيم واإلشراف ا وأشكال

  :آليات انضباط السوق غير المباشر .2

نضباط غري املباشر عن طريق استخدام املعلومات اليت يوفرها السوق، االميكن للهيئات اإلشرافية ممارسة   

تسمح هذه املعلومات بتقييم وضعية املصارف وختصيص أفضل املوارد لإلشراف على املصارف؛ ميكن أن 

ل من مشاكل الرتاخي أو التساهل من جانب اهليئات اإلشرافية، يف بعض يساعد انضباط السوق يف التقلي

احلاالت تالحظ اهليئات اإلشرافية تدهور الوضع املايل ألحد املصارف لكنهم يقررون عدم التدخل طواعية 

وعدم معاقبة املصرف وإعطاء فرصة للمصرف الستعادة عافيته؛ هذه املمارسة اخلطرية ستدفع باملصرف إىل 

بة كل شيء واخلوض يف استثمارات عالية املخاطر، فإذا جنحت هذه االستثمارات فسيفلت املصرف من جتر 

اإلفالس أما يف حالة الفشل فإن صندوق التأمني على الودائع هو من سيتحمل اخلسائر، ميكن أن تسبب 

ن للهيئات ؛ أما يف ظل انضباط سوق فعال فال ميك1ة يف خسائر فادحة لصندوق التأمنيالسياسهذه 

اإلشرافية جتاهل تدهور وضعية املصرف، فيمكن أن تعمل إشارات السوق كمحفز لإلجراءات التصحيحية 

 .املبكرة وفرض تدخل اهليئات اإلشرافية

  :طرق استخدام معلومات السوق من طرف الهيئات اإلشرافية .3

املبكر وكحافز لتنفيذ إجراءات ميكن للهيئات اإلشرافية استخدام معلومات السوق ضمن مناذج اإلنذار   

  :2تصحيحية مبكرة

 : استخدام معلومات السوق ضمن أنظمة اإلنذار المبكر .3.1

، أصبح موضوع التنبؤ باألزمة حمط اهتمام السلطات الرقابية، 2007بعد األزمة املالية العاملية األخرية لعام   

، واليت أصبحت تعرف بأنظمة اإلنذار حيث شرعت هذه األخرية بتطوير أدوات متكنها من التنبؤ باألزمات

املبكر، وذلك من أجل التنبؤ بأوضاع املصارف املستقبلية، وباألخص تلك اليت قد تعاين من حتديات حمتملة يف 

املستقبل، وبالتايل تقليل احتمال حدوث أزمات مصرفية أو التخفيض من آثارها إن وقعت؛ لذا فإن معظم 

هتمام كبري ملوضوع بناء أنظمة اإلنذار املبكر اليت تعتمد يف عملها على مناذج السلطات الرقابية أصبحت تويل ا

                                                           
1 Isabelle Distinguin, Op.cit, p : 22-23.  
2 Idem, p : 27-30. 
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إحصائية متقدمة، �دف حتديد وحتليل التحديات اليت تواجه املصارف وكيفية مواجهتها، �دف ضمان سالمة 

  .1املصرف، وحتقيق االستقرار يف النظام املايل ككل

نظراً حملدودية املوارد فإنه ال ميكن للهيئات اإلشرافية مراقبة مجيع املصارف عن كثب، حسب منوذج بارك   

)Park(  ًُال من نسبة رأس املال وحمفظة األصول يف تقوم اهليئات اإلشرافية بفحص املصارف من خالل مراقبة ك

وفة باملخاطر، يقوم املشرفون مبراقبة وقت مبكر من كل فرتة وتصنيف املصارف إىل مصارف آمنة ومصارف حمف

املصارف عالية املخاطر خالل تلك الفرتة ويستند تصنيف هذه املصارف على أ�ا خماطرة نتيجة الزيادة يف حجم 

األصول ذات املخاطر العالية واخنفاض نسبة كفاية رأس املال، حىت قبل استخدام متطلبات رأس املال على أساس 

املصريف متعدد األبعاد حيث يتم تصنيف املصارف على أساس عدة مؤشرات من بينها املخاطر كان اإلشراف 

؛ فرضية أن املصارف حمفوفة باملخاطر هي دالة لكل من كفاية رأس املال وحمفظة )CAMEL rating(مؤشر 

ة رأس مال األصول اخلطرة، كما أن هذين املتغريين ميكن استبداهلما عن طريق تعويض حمفظة األصول اخلطرة بنسب

 .2عالية

هناك عنصر خماطرة ال ميكن مالحظته وهو وجود تباين يف العائد على حمفظة األصول اخلطرة، ميكن   

للمشرفني مراقبة حمفظة األصول املعرضة للخطر ولكن ال ميكن مراقبة الفرق يف عوائدها، يف هذه احلالة ميكن 

املخاطر أن خيتار زيادة حصة هذا األصل يف حمفظته مع  للمصرف الذي لديه تباين يف العائد على األصول عالية

زيادة طفيفة لرأس املال احملتفظ به، فيبدو هذا املصرف أنه يف حالة جيدة كما أن املشرفني ال ميكنهم مالحظة 

هذه الزيادة يف املخاطر؛ إذا استخدم املشرفون نسبة رأس املال فقط كمعيار تصنيف، فقد تزيد بعض املصارف من 

وبالتايل فإن استخدام املعلومات اليت يقدمها السوق كإشارات تكميلية . اطرها بينما تبدو بصحة جيدة أمامهمخم

ميكن أن يساعد يف الكشف عن هذه املصارف ووضع التدابري الالزمة للحد من هذه املخاطر؛ يعد استخدام 

اطر إفالس املصارف، إن االستخدام املعلومات اليت يقدمها السوق أحد السبل املتوخاة لتعزيز نظم منع خم

التكميلي للمعلومات يف سياق انضباط السوق غري املباشر من شأنه أن يسمح بتحسني أنظمة اإلنذار املبكر 

  .واكتشاف مصارف أخرى هلا خماطر عالية وتأكيد تلك اليت مت الكشف عنها

  

                                                           
، صندوق )التنبؤ باألزمات المالية(العربية  دراسة تجارب أنظمة اإلنذار المبكر لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقدرامي يوسف عبيد،  1

  .5: ، ص2019النقد العريب، أبو ظيب، 
2 Park Sangkyun, "Risk-taking Behavior of Banks under Regulation", Journal of Banking & Finance, Vol 21, 
1997, p : 497-498. 
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  : تصحيحية مبكرةاستخدام إشارات السوق في اتخاذ إجراءات  .3.2

ُتستخدم اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة عدم كفاءة املصارف وجوانب الضعف لديها، يتعني على   

السلطات الرقابية مطالبة املصارف باختاذ عدد من اإلجراءات التصحيحية ملواجهة املمارسات واألنشطة غري اآلمنة 

ظمة إدارة املخاطر؛ توفري السيولة حتسني أن: اليت قد تعرض املصارف للمخاطر، ومن بني هذه اإلجراءات ما يلي

من خالل ضخها من قبل املسامهني أو إصدار سندات؛ تعليق حقوق املسامهني كمنع حقوق التصويت أو منع 

توزيع األرباح؛ تغيري هيكل رأس املال؛ تقييد أعماله؛ بيع جزء من موجودات املصرف؛ الدمج واالستحواذ يف حالة 

  .1ه بنفسه يف الوقت املناسبعدم قدرة املصرف على حل مشاكل

قامت الواليات  1991أنشأت العديد من الدول أنظمة لإلجراءات التصحيحية املبكرة، ففي عام   

املتحدة األمريكية بإدخال نظام اإلجراءات التصحيحية املبكرة يف إصالحات قانون التأمني على الودائع الفيدرالية؛ 

املصارف مبجرد أن يصل املؤشر املختار مثًال نسبة كفاية رأس املال إىل يتم اختاذ هذه التدابري للحد من خماطر 

القيمة احلرجة احملددة ُمسبقاً، ختضع مجيع املصارف اليت تعاين من عدم استيفاء متطلبات رأس املال إلجراءات 

ميزة نظام عديدة منها قيود التوسع، تعليق دفع أرباح األسهم، إجبارها على استيفاء متطلبات رأس املال؛ 

اإلجراءات التصحيحية املبكرة هي فرض التدخل املبكر من قبل املشرفني، واحلد من مشاكل الرتاخي عند املشرفني 

  .2حيث يتم حتديد عتبات التدخل

تتمثل أحد نقاط الضعف احملتملة يف نظام اإلجراءات التصحيحية املبكرة اعتماده على نسبة كفاية رأس   

ة الدفرتية اليت يتم قياسها باستخدام التكلفة التارخيية، ألن اخنفاض القيمة السوقية لرأس املال املال احملسوبة بالقيم

ال ينعكس يف نسبة رأس املال إال إذا قرر املصرف االعرتاف طواعية خبسائره، و من بني أحد بدائل نسبة كفاية 

ام معلومات السوق، ألن امليزة احملتملة رأس املال املستعملة كحافز الختاذ إجراءات تصحيحية مبكرة هي استخد

يف استخدام أسعار األسهم وأسعار الديون هي أن املشاركني يف السوق لديهم احلوافز للتعرف على الوضع 

احلقيقي للمصرف وتسعري أوراقه املالية بناًء على تقديرهم للتدفقات النقدية املستقبلية لألوراق املالية، وبالتايل 

لومات السوق أفضل من نسبة كفاية رأس املال للحد من مشاكل الرتاخي عند اهليئات ميكن أن تكون مع

اإلشرافية؛ من أهم مؤشرات خماطر السوق والذي لقي أكرب قدر من االهتمام هو فروق عوائد الديون الثانوية، 

                                                           
  . 15-14 :، ص2019، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، واإلشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفةاإلجراءات الرقابية اللجنة العربية للرقابة املصرفية،  1

2 Isabelle Distinguin, Op.cit, p : 38. 
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اع احلقيقية للمصارف وعليه ميكن للهيئات اإلشرافية االعتماد على املعلومات اليت يوفرها السوق ملعرفة األوض

  .1واملخاطر احملدقة �ا ومن مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية املبكرة للحد من هذه املخاطر

دور انضباط السوق في الحد من المخاطر األخالقية وتكاليف : المطلب الرابع

  الوكالة

 :ومن خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 

  

  

  

  :نظام التأمين على الودائعالناجمة عن  مشكلة المخاطر األخالقية .1

السنوات املاضية كتب العديد من الباحثني عن مشكلة املخاطر األخالقية اليت أوجدها نظام على مدى   

التأمني على الودائع واقرتحوا طرق عدة لتصحيحها من بينها اقرتاح تغيريات يف هيكل رأس املال املصارف 

ئع ملراقبة خماطر واستخدام الديون الثانوية كمصدر رئيسي النضباط السوق، واالعتماد على أصحاب الودا

ليه املصارف؛ إن أحد صور املخاطر األخالقية يف الصناعة املصرفية هو عدم وجود حافز لدى املصرف املؤمن ع

أن إدارة املصرف تعلم أن أي خسائر نامجة عن املخاطرة املفرطة تقع على عاتق لتجنب املخاطر املفرطة، ذلك 

  .2املخاطر أو على حاملي أسهم املصرفصندوق التأمني وليس على األطراف اليت تتحمل 

ولقد مت اقرتاح العديد من األساليب للقضاء على مشكل املخاطر األخالقية املصرفية ومن بني هذه   

لتحويل الثروة ومحاية  أداةالذي كان ينظر إليه من بعض األكادمييني أنه سوى الطرق إلغاء التأمني على الودائع، 

 على الودائع خوف املودعني من فقدان ودائعهم، وبالتايل مهد الطريق لزيادة املخاطرة ألغى التأمني كما؛  املصرفيني

  . من قبل املصرفيني مما أدى يف النهاية إىل مشكلة املخاطر األخالقية

يف أعقاب إخفاقات املصارف الضخمة يف مثانينات القرن املاضي، بدأ األكادمييون واملفكرون يف البحث   

عن طرق لتخفيف مشكلة املخاطر األخالقية من خالل استخدام اسرتاتيجيات أقل شدة من تلك الرامية إىل 

                                                           
1 Douglas D. Evanoff, Larry D. Wall, "Sub-Debt Yield Spreads as Bank Risk Measures", Federal  Reserve 
Bank of Atlanta Working Paper N° 2001-11, U.S.A, 2001, p : 3-4. 
2 Eric J. Gouvin, "Shareholder Enforced Market Discipline : How Much is Too Much ?", Annual Review of 
Banking Law, Vol16 :311, 1997, p : 312-314.   

 ؛الناجمة عن نظام التأمين على الودائع مشكلة المخاطر األخالقية  -1

 دور انضباط السوق في الحد من مخاطر التأمين على الودائع؛  -2

 انضباط السوق بين المؤيدين والمعارضين؛  -3

 .نظرية الوكالة وانضباط السوق  -4
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مي إىل احلد من املخاطر األخالقية عن اإللغاء الكامل للتأمني على الودائع؛ ظهرت إسرتاجتيتني اثنتني، األوىل تر 

طريق منع تدفق مبالغ كبرية من األموال املؤمن عليها إىل املصارف املتعثرة، وذلك باستخدام اإلجراءات 

التصحيحية املبكرة ملنع املصارف الضعيفة من التدهور، وقد سامهت هذه اإلجراءات يف احلد من املخاطر 

ن نظام التأمني على الودائع، ولكن مل تلغي كل املخاطر؛ أما اإلسرتاتيجية الثانية األخالقية الكالسيكية النامجة ع

للقيام بدور  فاعلة يف السوقواليت �دف إىل إلغاء كل املخاطر والقضاء عليها، فتتمثل يف حتفيز أطراف أخرى 

 .  1نشط يف مراقبة املخاطر اليت يتحملها املصرف

  :طر التأمين على الودائعدور انضباط السوق في الحد من مخا .2

يف الواقع أمهية انضباط السوق تعترب ظاهرة حديثة نسبياً بدأت إىل حد كبري كرد فعل على اآلثار السلبية   

من أواخر الستينيات عندما بدأت املصارف األمريكية يف حتمل املخاطر تبة على الضمانات احلكومية، بدءًا املرت 

دات املوجهة للتأمني على الودائع نتيجة إلغاءه حلوافز املودعني ملراقبة املصارف وزادت معها االنتقا ،بشكل متزايد

كان صعود انضباط السوق موازيا لصعود فرضية  . تأثري عليها، مما أدى إىل تسعري خاطئ ملخاطر املصارفالو 

؛ حول خماطر املصارفكفاءة األسواق، واليت تؤكد عمومًا أن أسعار األوراق املالية تعكس بدقة مجيع املعلومات 

يف الواقع تُفهم نظرية انضباط السوق على أ�ا نتيجة طبيعية لفرضية كفاءة األسواق، اليت أحد فرضيا�ا األساسية 

هو أن تسعري االلتزامات املصرفية يعكس مجيع املعلومات املتاحة للجمهور حول خماطر املصرف، يفرتض فاما 

)FAMA(  الذي ينسب إليه الفضل يف تطوير فرضية كفاءة األسواق، أنه إذا كان القطاع املصريف ميتاز بتنافسية

مراقبة وبالتايل ميكن للمودعني والدائنني . 2تامة وغري منظم سيؤدي إىل تسعري دقيق للودائع على أساس املخاطر

 .        معقولاملصارف بشكل  العالية اليت تتحملها خاطراملاحلد من و املصارف 

  : انضباط السوق بين المؤيدين والمعارضين .3

يؤثر على سلوك املصرف مسبقا، قسمت املدافعني عن انضباط سإن مسألة ما إذا كان انضباط السوق   

السوق إىل معسكرين، معسكر مؤيد النضباط السوق ويعتربه قادرًا على احلد من املخاطر وممارسة اإلشراف 

اإلشراف احلكومي، ومعسكر آخر غري مؤيد النضباط السوق ويعتربه غري كاف وحده يف التأثري بشكل أفضل من 

على املصارف ذات املخاطر العالية بل هو أداة مكملة لإلشراف احلكومي، وفيما يلي نعرض تصورات كل 

  : 3معسكر

                                                           
1 Eric J. Gouvin, Op.cit, p : 314-317.  
2 David Min, Op.cit, p : 1432- 1434. 
3 Idem, p : 1442- 1444. 
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 :أنصار انضباط السوق .3.1

اإلجراءات اليت يقوم �ا املستثمرون يف مراقبة يعتقد مناصرو ما يسمى منوذج انضباط السوق القوي أن   

املصرف تؤدي إىل نتائج مسبقة مثلى، وبالتايل يؤكدون أن النظام اإلشرايف املصريف احلديث غري ضروري يف الغالب 

ويؤدي إىل نتائج عكسية، مما يؤدي إىل إزالة النتائج اجليدة اليت قد حتدث يف حالة غياب التدخل احلكومي، 

فقط ألنه يتصدى آلثار املخاطر األخالقية الناجتة عن التأمني  ،ا الرأي فإن التنظيم املصريف له ما يربرهمبوجب هذ

تأمني على الودائع وتشوهات السوق اليت حيدثها، ستكون اللوائح أنظمة العلى الودائع؛ ويف ظل عدم وجود 

ملصارف بكفاءة؛ ولقد خلص رئيس االحتياطي التنظيمية زائدة إىل حد كبري، حبيث سرياقب املشاركون يف السوق ا

باستثناء احلاالت اليت يتم فيها : "الفيدرايل األمريكي آالن جريسبان بدقة منوذج انضباط السوق القوي عندما قال

الضمانات احلكومية لاللتزامات املصرفية على سبيل  النامجة عنتقويض انضباط السوق بسبب املخاطر األخالقية 

ولقد . 1"اإلشراف اخلاص بشكل عام أفضل بكثري من اإلشراف احلكومي يف احلد من املخاطر املفرطةاملثال، فإن 

أدىن من اإلشراف  يكن فيها تأمني على الودائع وحد زعم أنصار هذا النموذج أن األنظمة املصرفية اليت مل

ل بأن الذعر املصريف سببه احلكومي كانت ناجحة للغاية خالفا للرأي السائد، وقد ذهب البعض إىل حد القو 

  .وجود التأمني على الودائع  والنظام اإلشرايف احلديث

  :انضباط السوق معارضو .3.2

أما أنصار منوذج انضباط السوق الضعيف فيقوم على افرتاض أن املستثمرين يقومون مبراقبة املصارف، وأن  

التأمني على الودائع، أصحاب هذا النموذج ال يتفقون هذه املراقبة يعيقها مشكل املخاطر األخالقية املرتبط بنظام 

مع الفكرة القائلة بأن انضباط السوق يؤثر بالفعل على املخاطر املصرفية، ويرفضون احلجة القائلة بأن انضباط 

السوق أفضل من اإلشراف احلكومي يف احلد من املخاطر وتقييدها فعلياً؛ إن منوذج انضباط السوق الضعيف 

ة السائدة يف االقتصاد املصريف بأن هناك أوجه قصور متأصلة يف العمل املصريف مثل مشكلة الذعر يقبل الفكر 

املصريف، ويف ظل هذه النظرة الضعيفة النضباط السوق فإن التأمني على الودائع يعترب حًال ملشكلة الذعر املصريف، 

  .املثال مشكلة املخاطر األخالقيةولكنه يف الوقت نفسه خيلق مشاكل خاصة به جيب معاجلتها على سبيل 

وبالتايل فإن أنصار انضباط السوق الضعيف يدعون إىل إبقاء التأمني على الودائع يف مكانه واالعتماد  

على انضباط السوق كأداة احرتازية تكميلية، �دف إىل تزويد املنظمني بإشارات السوق اهلامة بشأن خماطر 

                                                           
1 Alan Greenspan, "Corporate Governance", Conference on Bank Structure and Competition, The Federal 
Reserve Board, Chicago, U.S.A, May 2003, available 
at :https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030508/default.htm 
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من املرجح أن يتمتع املستثمرون مبيزة نسبية يف املراقبة بينما يتمتع املشرفون أنه  )Flannery(املصرف، وكما ذكر 

مبيزة نسبية يف التأثري، إذا كان هذا صحيح فيجب استخدام إشارات السوق يف املقام األول لضمان حترك املشرفني 

السوق الضعيف  بعبارة أخرى صورة انضباط. 1وتصرفهم بأسرع وقت يف مواجهة املصارف اليت تبدو مضطربة

تعتمد على فكرة أن املستثمرين يف الديون املصرفية ميكنهم تقدمي معلومات من خالل تغيريات األسعار والسيولة، 

  .جهها املصارفاواليت ميكن أن تكون مبثابة إشارات إنذار مبكر عن حجم املخاطر اليت تو 

 :نظرية الوكالة وانضباط السوق .4

  :تكاليف الوكالةدور انضباط السوق في الحد من  .4.1

تنشأ  ؛1976عام  )Jensen & Meckling(لقد مت تطوير نظرية الوكالة بشكل رمسي ألول مرة عن طريق   

أن املستثمرين ليس بسبب هذه التكاليف ال ميكن تفاديها و  عن طريق فصل امللكية عن اإلدارة، تكاليف الوكالة

مصاحلهم أم لزيادة  املالك واملستثمرينا فيه مصلحة سيعملون ملهل  الشركة، يف مدراء املطلقةلديهم الثقة 

ومع ذلك  ،اإلدارة تفوق بكثري تكاليف الوكالة اليت تنتج عن هذا الفصلامللكية عن فصل ؛ إن مزايا الشخصية

ومن أجل ختفيض هذه التكاليف إىل حد أدىن يضمن حتقيق مصاحل الشركة، ضئيلة، ليست ن تكاليف الوكالة فإ

عن  ؛)الس اإلدارة، اإلشراف التنظيميجم( املفوضني عن طريق املراقبني :نذكر منها آلياتالعديد من مت تطوير 

التقليل من حوافز املدراء؛ ومع كل هذا ال ميكن إلغاء  بات اإلفصاح للمعلومات ذات الصلة؛طريق زيادة متطل

  .منهتكاليف الوكالة بشكل كامل وبالتايل فإن انضباط السوق هو أمر ال مفر 

ميكن للمسامهني التصويت ضد اإلدارة حيث يؤدي ضعف أداء الشركة إىل زيادة احتمال تغيري اإلدارة،   

وميكن حلاملي احلصص الكربى من األسهم إحداث تغيري يف تكوين وشكل جملس اإلدارة بتكلفة منخفضة نسبياً،  

ليات استحواذ عدائية واليت إن جنحت كما أنه ميكن للمستثمرين الرئيسيني أو الشركات األخرى القيام بعم

خبالف املالحقة القضائية بسبب (ستؤدي إىل تغيري اإلدارة، مثل هذه احلاالت متثل عقوبة �ائية ضد اإلدارة 

شكل  وميكن اعتبارهاوتؤثر فقط على كبار املديرين يف عدد قليل من الشركات، احلدوث إال أ�ا نادرة ) املخالفات

كما أن إصدار أدوات الدين قد يكون مفيد للحد من مشكل الوكالة، فوجود الديون   .سوقمن أشكال انضباط ال

جيرب املدراء على أن يصبحوا أكثر كفاءة وذلك خوفًا من احتمالية اإلفالس وفقدان السيطرة وتدهور مسعتهم يف 

  .2وهذا أيضا ميكن اعتباره شكل من أشكال انضباط السوق. السوق

 

                                                           
1 Mark J. Flannery, Op.cit, p: 116. 
2 Robert R. Bliss, "Market Discipline : Players, Processes and Purposes", Op.cit, p : 4-5. 
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  :بين انضباط السوق وحوكمة الشركاتالعالقة المتداخلة  .4.2

حقوق (يعترب انضباط السوق حًال ملشكلة الوكالة الناجتة عن فصل إدارة الشركة عن مقدمي رؤوس املال   

كما أن حوكمة الشركات تعد من أهم العناصر املسامهة يف إنشاء ممارسات سليمة إلدارة ،  )امللكية والديون

املهم معرفة أن النظام املناسب للحد من املخاطر ال يقتصر على اإلفصاح املخاطر وتعزيز انضباط السوق؛ من 

 ،فقط ولكن على حسن حوكمة الشركات، حبيث جيب أن تعمل حوكمة الشركات يف سياق تعزيز انضباط السوق

لوكالء الذين يديرون املصارف، إن تطوير األسواق من أجل مراقبة ل عن طريق مراقبة األطراف أصحاب املصلحة

يعزز إطار حوكمة الشركات اجليد الشفافية من . املصارف والسيطرة عليها سيسهم يف حوكمة فعالة للمصارف

خالل الكشف عن املعلومات الكافية واملالئمة، سيساعد هذا يف زيادة الثقة يف السوق وتعزيز انضباط السوق 

  . 1ل الصناعة املصرفيةداخ

إن انضباط السوق وحوكمة الشركات يسامهان يف تعزيز املمارسات اجليدة إلدارة املخاطر واحلد منها،   

فحوكمة الشركات تساهم يف احلد من املخاطر على املستوى اجلزئي أي على مستوى الشركة أما انضباط السوق 

ي على مستوى السوق؛ كما أن هناك عالقة متداخلة بني فيساهم يف احلد من املخاطر على املستوى الكلي أ

  .انضباط السوق وحوكمة الشركات يف احلد من املخاطر، وأن كل واحد منهما يساهم يف تعزيز اآلخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Yener Coskun, Op.cit, p : 167. 
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  :ويف �اية هذا الفصل، سنقدم شكل عام حول كيفية عمل انضباط السوق يف القطاع املصريف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كيفية عمل انضباط السوق  7الشكل 

Source : Isabelle Distinguin, Discipline de Marché et Contrôle du Risque Bancaire : Analyse des 
Conditions d’Efficacités, Thèse : Doctorat, Université de Limoges, France, 2008, p : 18. 
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: يستخدم املراقبون اإلشارات الناجتة عن السوق من خالل

  مناذج التحذير املسبق؛   -

  آليات عمل إجراءات تصحيحية مبكرة؛ -

 ."off-site"مراقبة خارج املصرف  -

املصرف يتصرف حبذر لتجنب  :االنضباط المسبق

 .تكاليف االنضباط

مع إشارات السوق  املصرفيتفاعل  :البعدياالنضباط 

 .ويعدل من سلوكه

الحد والتقليل من المخاطر المفرطة 

 للمصارف من خالل انضباط السوق
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السوق يف القطاع املصريف يكون من خالل عمليتني من خالل الشكل السابق، نالحظ أن انضباط   

حاملي األسهم، (مراقبة املصارف من طرف املشاركني والناشطني يف السوق عملية  ياملرحلة األوىل ه: اثنتني

، حيث يتم تقييم املصارف وتوليد إشارات حول الوضعية املالية ....)أصحاب الودائع، حاملي األدوات املالية،

ووفرة األموال املعروضة ) آلية السعر(ك املصارف، وهذا من خالل أسعار الفائدة املعروضة على األدوات املالية للت

: ؛ وال ميكن للمشاركني يف السوق مراقبة وتقييم املصارف ما مل يتوفر لديهم شرطني أساسني مها)آلية الكم(

الكافية حول السوق واستطاعة هؤالء املشاركني يف  القدرة واحلافز، حيث تتمثل القدرة يف مدى وجود املعلومات

حتليل تلك املعلومات، أما احلافز فيتمثل يف املفاضلة بني منفعة وتكلفة عملية املراقبة، فكلما كانت املنافع أكرب 

من التكاليف كلما كان هناك حافز أكرب لدى املشاركني يف السوق ملراقبة املصارف، والعكس صحيح؛ املرحلة 

نية وهي القدرة على التأثري على قرارات املصرف واحلد من تصرفاته اخلطرية، وهذا التأثري يكون إما مباشرًا عن الثا

طريق املشاركني يف السوق من خالل آلييت السعر والكم، أو تأثري غري مباشر ويكون من طرف اهليئات اإلشرافية، 

حول وضعية املصارف من أجل إعداد مناذج اإلنذار حيث يستفيد املنظمون من اإلشارات اليت يولدها السوق 

املبكر حول وضعية املصارف ومن مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة للحد من فشل املصارف وا�يار النظام 

  . املايل
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  خالصةال

يف هذا الفصل إىل انضباط السوق يف القطاع املصريف من خالل ثالثة مباحث، تناولنا يف املبحث  تطرقنا  

األول مفاهيم عامة حول انضباط السوق من خالل التطرق إىل تعريف انضباط السوق والعناصر املشكلة له 

االستقرار املايل يف القطاع  وأنواعه وآلياته؛ حيث خلصنا يف هذا املبحث إىل أن انضباط السوق يهدف إىل تعزيز

مع املصريف من خالل ممارسة عملية الرقابة على املصارف من طرف املتعاملني يف السوق، حبيث يقوم املتعاملون 

ها ومن مث اختاذ القرار املناسب بشأن االستمرار يف االستثمار فيها أم ال؛ كما تلك املصارف بتقييم مستوى أدائ

أوًال قدرة املتعاملني يف السوق على مراقبة التغريات : سوق يتشكل من عنصرين اثنني مهاتوصلنا إىل أن انضباط ال

اليت تطرأ على املصارف، وثانيًا قدرة هؤالء املتعاملني على التأثري يف قرارات املصارف؛ وأن هذا التأثري ميكن أن 

كما ميكن أن يأيت هذا التأثري من   من طرف املتعاملني يف السوق ويسمى انضباط السوق املباشر، ايكون مباشر 

انضباط السوق من عملية املراقبة ويسمى هذا ب أطراف أخرى مثل اهليئات الرقابية اليت تستعمل املعلومات الواردة

  .غري املباشر

كما تناولنا يف املبحث الثاين اجلوانب األساسية النضباط السوق، من خالل التطرق إىل شروط انضباط   

ف الفاعلة فيه ومزايا وتكاليف انضباط السوق؛ حيث وجدنا أن انضباط السوق يساهم يف احلد السوق واألطرا

من املخاطر األخالقية النامجة عن الضمانات احلكومية اليت تدفع باملصارف إىل الدخول يف أنشطة عالية املخاطر 

أن انضباط كما  التمويل؛ ملخاطر أو عن طريق تقليلوذلك عن طريق طلب عوائد عالية إضافية مقابل هذه ا

غط على املصارف من أجل حتسني أدائها أو دفعها السوق يساهم يف حتسني كفاءة املصارف من خالل الض

يوفر  ية املرتتبة على اإلشراف املصريف؛يساهم انضباط السوق يف ختفيض التكاليف االجتماع خارج السوق؛

ن شأ�ا مساعدة اهليئات اإلشرافية يف حتسني االنضباط الرمسي انضباط السوق املعلومات الكافية واملناسبة اليت م

  .ودفعها الختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

ويف املبحث الثالث واألخري تناولنا دور انضباط السوق يف إنشاء نظام مايل آمن وسليم، من خالل   

ن النضباط السوق القدرة على احلد من التطرق إىل دور انضباط السوق يف تعزيز عملية اإلشراف املصريف، حيث أ

؛ وبعدها تطرقنا إىل وقع إنفشل ذلك الاحتمال فشل املصارف بسبب املخاطر النظامية والتقليل من تكاليف 

مسامهة اهليئات اإلشرافية يف تعزيز وحتسني انضباط السوق عن طريق زيادة اإلفصاح والشفافية؛ ويف األخري تناولنا 

السوق واإلشراف الرمسي، حيث وجدنا أن اهليئات اإلشرافية تسعى لالستفادة من املعلومات التكامل بني انضباط 

اليت يوفرها السوق بطريقتني، األوىل عن طريق استخدام إشارات السوق يف حتسني أنظمة اإلنذار املبكر واكتشاف 

عالية، وثانيًا استخدام إشارات السوق يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية الخاطر املتنطوي على  اليتصارف امل

  .     الالزمة



 

 

انضباط :الفصل الثالث

السوق في المصارف 

  اإلسالمية
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  تمهيد

، عرفت اخلدمات املصرفية اإلسالمية مصرمنذ نشأ�ا املتواضعة قبل ستة عقود كمؤسسة إقراض صغرية يف   

ديها اإلمكانيات والفرص وال تزال ل ،يف القطاع املايل واملصريفتطورًا ملحوظًا لتصبح صناعة رائدة ومشهورة 

مزيد من النمو؛ ونظرًا للقبول الدويل الكبري واملتزايد الذي حتظى به املصارف اإلسالمية، فقد مت يف عام لتحقيق 

يف بلد ليس  )IBB(من شهر أوت تشكيل أول مصرف إسالمي متكامل هو البنك اإلسالمي الربيطاين  2004

به غالبية مسلمة، ولتلبية الطلب املتزايد على املنتجات املصرفية اإلسالمية فقد مت إنشاء العديد من النوافذ 

، وحسب تقرير )BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Citibank(اإلسالمية يف مصارف دولية على غرار 

أن نشاط التمويل اإلسالمي ينمو ما  2012عام  )Ernst & Young(أصدره مكتب التدقيق املايل واالستشارات 

 418بلغ عدد املصارف اإلسالمية التجارية يف مجيع أحناء العامل  2018يف عام . 1سنوياً %  20إىل %  10بني 

   تريليون دوالر وهي متثل 1.76مصرفاً، ويف نفس العام بلغ إمجايل أصول اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف العامل 

ألصول ستهدف أن تصل القيمة اإلمجالية من امل 2024إمجايل أصول املصرفية العاملية، وحبلول عام  من%  6

  .2تريليون دوالر 2.175اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل  املصارف

ن طبيعة العمل املصريف اإلسالمي ختتلف عن طبيعة العمل املصريف التقليدي يف العديد من النقاط اليت إ  

مفصلية، فاملصارف اإلسالمية ال تتعامل بالفوائد الربوية ال أخذًا وال عطاًء باعتبارها حمرمة شرعا مقارنة تعترب 

باملصارف التقليدية اليت تتعامل �ا وجل معامال�ا قائمة عليها، وأن العمل املصريف اإلسالمي قائم على قاعدة 

باإلضافة إىل ذلك يقوم العمل  قيق األرباح،سائر يف سبيل حتالغنم بالغرم واليت مفادها أنه جيب حتمل املخاطر واخل

املصريف اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة والذي يتم ممارسته من خالل صيغ التمويل اإلسالمي 

ة ال كما أن املصارف اإلسالميحقيقية،  دعومة بأنشطة اقتصادية املعروفة وأن مجيع املعامالت املالية اإلسالمية م

تأخذ الودائع من قبل مودعيها وتعطيهم فوائد عليها، بل أن أصحاب الودائع وخاصة االستثمارية منها يضعون 

أمواهلم يف املصارف اإلسالمية على أساس املشاركة يف املشاريع اليت تقوم �ا تلك املصارف بإحدى صيغ املضاربة 

  . مع املصارف يف األرباح واخلسائر أو املشاركة ويتحملون خماطر تلك املشاريع ويتشاركون

يتشابه أصحاب الودائع يف املصارف اإلسالمية مع املسامهني من حيث املشاركة يف مواجهة املخاطر اليت   

تواجه املصرف وحتمل اخلسائر النامجة عن أنشطة املصرف، وعليه فإن لدى أصحاب الودائع االستثمارية القدرة 

                                                           
1 Ahmet F. Aysan, Mustafa Disli, Huseyin Ozturk, Ibrahim M. Turhan, "Are Islamic Banks Subject to Depositor 
Discipline ?", The Singapore Economic Review, Vol 60, N° 01, 2015, p : 2. 
2 Islamic Finance Development Report 2019, p : 26.  
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لديهم حوافز قوية تدفعهم ملراقبة الوضعية املالية للمصرف واملخاطر اليت تواجهه على تعزيز انضباط السوق، حيث 

  .    واحلد منها عن طريق سحب األموال املودعة أو طلب نسب عوائد عالية على ودائعهم

  :سنحاول يف هذا الفصل دراسة انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية، وذلك من خالل املباحث التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الطبيعة المميزة للمصارف اإلسالمية: األولالمبحث 

  .الودائع في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني

  .طبيعة انضباط السوق في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث
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  :املطالب التاليةمن خالل هذا املبحث، سيتم عرض 

 مفاهيم عامة حول املصارف اإلسالمية؛: املطلب األول 

 أوجه االتفاق واالختالف بني املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية: املطلب الثاين. 

 واقع الصناعة املصرفية اإلسالمية: املطلب الثالث 

  مفاهيم عامة حول المصارف اإلسالمية: المطلب األول

  :يتم التطرق إىل النقاط التاليةهذا املطلب س يف

  

  

  

  

  :تعريف المصرف اإلسالمي .1

الشريعة اإلسالمية، وعليه فإن إن املصرف ال يكون إسالميًا إال إذا كانت أعماله كلها ملتزمة بأحكام "  

  . 1"املصرف اإلسالمي هو مؤسسة مالية مصرفية، تزاول أعماهلا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

مؤسسة مالية تقوم باملعامالت املصرفية وغريها يف ضوء أحكام الشريعة "يعرف املصرف اإلسالمي بأنه   

  .2"....اإلسالمية، وحتقيق أقصى عائد اقتصادي اجتماعياإلسالمية، �دف احملافظة على القيم واألخالق 

منظمة مالية ومصرفية، اقتصادية واجتماعية، تسعى إىل جذب "ميكن القول أن املصرف اإلسالمي هو   

املوارد من األفراد واملؤسسات وتعمل على استخدامها االستخدام األفضل، مع أداء اخلدمات املصرفية املتعددة، 

التكافل االجتماعي يف ا�تمع وتلتزم وتعمل على حتقيق العائد املناسب ألصحاب رأس املال كما تسهم يف حتقيق 

                                                           
  .174-173: ، ص1998، دار أسامة للنشر، عمان، األردن، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق رحيم جدي اهلييت،  1
ببنك عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية مع دراسة تطبيقية حول عالقة بنك البركة الجزائري سليمان ناصر،  2

  .77: ، ص2006، مكتبة الريام، اجلزائر، 1، طالجزائر

  الطبيعة المميزة للمصارف اإلسالمية: المبحث األول
 

 تعريف المصرف اإلسالمي؛   -1

 أسس العمل المصرفي اإلسالمي؛  -2

 خصائص المصارف اإلسالمية؛  -3

 .الطبيعة المميزة لمخاطر المصارف اإلسالمية  -4
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مببادئ ومقتضيات الشريعة اإلسالمية وذلك �دف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لألفراد واملؤسسات مع 

  . 1"مراعاة ظروف ا�تمع

من خالل التعاريف السابقة، ميكن أن نعرف املصارف اإلسالمية بأ�ا مؤسسات مالية ومصرفية، تقوم   

   .شطتها االستثمارية والتمويلية يف إطار أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةبأن

  :أسس العمل المصرفي اإلسالمي .2

  :ما يلي أهم األسس اليت يقوم عليها العمل املصريف اإلسالمي ومييزه عن نظريه التقليدي،من 

 وبدو�ا تصبح ةاإلسالميرف اتشكل هذه اخلاصية املعلم الرئيسي للمص :الربوية ئدواالتعامل بالف حرمة ،

التقليدية؛ وذلك ألن اإلسالم حيرم التعامل بالربا، ويهدف إىل العمل مببدأ املشاركة يف  املصارفمثل 

 .2الغنم والغرم، بديالً عن الربح املضمون املتمثل يف سعر الفائدة الثابتة

 رأس املال يف حتريك النشاط االقتصادي من  يستعملحيث  :تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع

ويرتتب على هذا اخلصائص  ،خالل االستثمارات احلقيقية، وبأساليب املشاركة وليس بأسلوب القرض

 :3التالية

  شاركة يف حتمل نتائج املتقوم على أساس  واملودعني املصرف اإلسالمي جتمع بنيأن العالقة اليت

ارة، وهذا يعين عدم التزام املصرف بتقدمي عائد ثابت حمدد العمليات االستثمارية من ربح وخس

 املصارفمسبقاً، كما يعين عدم وجود التزام على املصرف برد هذه الودائع كاملة كما هو احلال يف 

 التقليدية اليت تعترب مبثابة مدين للمودع؛

  األنشطةمواردها على  وتعتمد يف توظيف بالفوائد الربويةمبا أن املصارف اإلسالمية ترفض التعامل 

مبفردها أو باملشاركة مع طاليب التمويل االستثماري بأساليب خمتلفة، وهلذا  االستثمارية احلقيقية سواءً 

تعتمد على نظام االستثمار ومبدأ املشاركة  )طاليب التمويل( عالقة املصرف اإلسالمي بعمالئهفإن 

 .يف الربح واخلسارة

                                                           
ملكة العربية السعودية، ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، املاإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1

  .86: ، ص2004، 1ط
، عامل الكتب احلديث، عمان، مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة، إستراتيجية مواجهتها: المصارف اإلسالميةأمحد سليمان خصاونة،  2

  .62: ، ص2008، 1األردن، ط
  .55: ، ص2004، 1، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، طالمصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي، : بتصرف 3



 انضباط السوق في المصارف اإلسالمية..................................................................:الفصل الثالث

 

117  
 

  باإلضافة خلضوع املصارف اإلسالمية إىل الرقابة  :لرقابة الشرعيةلعملية اخضوع المصارف اإلسالمية

املصرفية والرقابة املالية، فإ�ا ختضع أيضا إىل الرقابة الشرعية، وهذه األخرية متثل الفارق اجلوهري بني 

 أنشطةو خمتلف أعمال الرقابة الشرعية فحص عملية التقليدية؛ واملقصود ب واملصارفاملصارف اإلسالمية 

  .أحكام الشريعة اإلسالميةاملصرف اإلسالمي ملعرفة مدى التزامها ب

 خصائص المصارف اإلسالمية .3

  الصفة العقائدية للمصرف اإلسالمي .3.1

 تقوم عليها املصارف يتال األسستلف كل االختالف عن تقوم على أسس خت إن املصارف اإلسالمية  

دي ينبثق عنه مبدأ االستخالف، ومقتضى هذا املبدأ هو أن ائأساس عق تقوم علىالتقليدية، فاملصارف اإلسالمية 

فيما ميلك اإلنسان تصرف  أن هذا، وأن اإلنسان مستخلف فيه، ويرتتب على جال وعالملكية املال تعود هللا 

من خالل قّيد بإرادة املالك األصلي ووفق أوامره ونواهيه، وموضوع اخلالفة وحملها هو إعمار األرض ويكون ذلك مُ 

  .1اإلنتاج واالستثمار، فاملصارف اإلسالمية بذلك تستمد أساسها العقائدي من الشريعة اإلسالمية

  الصفة التنموية للمصرف اإلسالمي .3.2

 �دفالتقليدية، حيث أن املصارف اإلسالمية ال  نظري�اختتلف أهداف املصارف اإلسالمية عن أهداف   

تعود  استثمارية إىل توظيف األموال املتاحة لديها يف أنشطة ومشاريع تسعى جاهدةإىل تعظيم أرباحها فقط، بل 

ستثمار يف مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية؛ وعليه تتحدد االمن خالل وذلك بالنفع عليها وعلى ا�تمع، 

  :2معامل األهداف التنموية للمصارف اإلسالمية يف اجلوانب التالية

 اد املناخ املناسب جلذب رؤوس األموال، وذلك من أجل احلد من تسعى املصارف اإلسالمية إىل إجي

 ريمشكلة نقص حجم املدخرات وصغر حجم الرتاكم الرأمسايل بالدول اإلسالمية، ويف الوقت ذاته توف

 املوارد الالزمة لتحقيق التنمية لألمة اإلسالمية؛

  الصغرية، والتعاونيات، باعتبارها األساس �تم املصارف اإلسالمية بتنمية الصناعات احلرفية، والصناعات

الفعال لتطوير البنية االقتصادية والصناعية يف الدول اإلسالمية، وتوسيع قاعدة امللكية واملشاركة يف 

 ا�تمع؛

                                                           
  .32: ، صمرجع سابقفادي حممد الرفاعي،  1
  .31-30 :، ص1995، 2، إيرتاك، مصر، طالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،  2
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 إىل القضاء على البطالة يف ا�تمع، ومن  املصارف اإلسالمية، تسعى هامن خالل التوظيف الفعال ملوارد

 إلمجايل للدول اإلسالمية؛مث زيادة الناتج ا

  ًحلساب املصرف، أو عن  تعمل املصارف اإلسالمية على تأسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء

قاعدة االستثمار يف ا�تمع  توسيعإىل  �دفطريق املشاركة مع الغري أصحاب اخلربة واملعرفة، وهي �ذا 

 الرتاكم الرأمسايل تكفل للمجتمع االستقالل واألمن وتنمية أصوله اإلنتاجية، وحتقيق تنمية متسارعة يف

  .االقتصادي

  الصفة االجتماعية للمصرف اإلسالمي .3.3

التكافل االجتماعي من خالل مجع الزكاة  تسعى إىل حتقيقمصارف اجتماعية هي املصارف اإلسالمية   

غايات إنسانية كحاالت الزواج، وإنفاقها يف جوانبها الشرعية، كما تقوم هذه املصارف بتقدمي القروض احلسنة ل

ديون؛ ويعترب القرض احلسن من أهم أدوات املصرف اإلسالمي يف تنفيذ رسالته سداد الو  األمراض عالجو 

االجتماعية، كذلك الوقوف إىل جانب املتعاملني معها يف عسرهم للوصول معهم إىل حلول تضمن استمرار 

املصريف من خالل إنشاء مراكز للبحث الثقايف ؛ ونشر الوعي املتعاملني يف نشاطهم، مع ضمان حقوق املودعني

 .1والتدريب، مثال ذلك املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب املوجود يف البنك اإلسالمي للتنمية جبدة

  :الطبيعة المميزة لمخاطر المصارف اإلسالمية .4

 اإلسالمية، حيث تطلع منظرو صرفيةميكن مالحظة الفرق بني الصياغات النظرية والتطبيقات العملية للم  

املصارف اإلسالمية إىل أن تكون  مصادر األموال يف هذه املصارف قائمة على الودائع االستثمارية فقط، فيما يتم 

توظيف هذه األموال يف أصول وفق عقود املشاركة يف الربح؛ ويف ضوء هذا التصور النظري فإن أي صدمة يف 

ستثمارية القائمة على املشاركة يف املخاطر، و�ذه الطريقة تقدم املصارف جانب األصول متتصها الودائع اال

  .اإلسالمية بديًال أكثر استقرارًا للنظام املصريف التقليدي

أما الواقع العملي للمصارف اإلسالمية فيختلف عن التصورات النظرية هلذه املصارف، فنجد يف جانب   

األصول صيغ التمويل القائمة على العائد الثابت مثل املراحبات وبيع التقسيط واالستصناع وبيع السلم واإلجارة؛ 

حتت الطلب أو ودائع استثمارية، والنوع  أما يف جانب اخلصوم فمصادر األموال إما تكون يف صورة ودائع جارية

األول تأخذه املصارف اإلسالمية على أساس القرض أو األمانة بينما تأخذ النوع الثاين على أساس املشاركة يف 

                                                           
  .64- 62 :ادي حممد الرفاعي، مرجع سابق، صف: بتصرف 1
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الربح واخلسارة؛ استخدام قاعدة املشاركة يف الربح من اخلصائص املميزة للمصارف اإلسالمية، هذه اخلاصية ومعها 

  .1املتنوعة تغري من طبيعة املخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمية غ التمويل اإلسالميباقي خصائص صي

أوجه االتفاق واالختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف : المطلب الثاني

  التقليدية

  :من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  :�2ا التقليدية حنصيها فيما يأيتاهناك العديد من أوجه االتفاق واالختالف بني املصارف اإلسالمية ونظري 

 : أوجه االتفاق بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية .1

  :املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية نوجزها فيما يليهناك أوجه اتفاق بني 

  تتفق املصارف اإلسالمية مع نظري�ا التقليدية يف خضوعها لرقابة البنك املركزي والتقيد بالقرارات الصادرة

 عنه فيما يتعلق بأعمال املصارف؛

 مع نظري�ا التقليدية يف تقدمي خدمات مصرفية ال تتعارض مع األحكام الشرعية  تتفق املصارف اإلسالمية

 ؛....فتح احلسابات اجلارية وإصدار الشيكات والتحويالت النقدية وتأجري اخلزائن احلديدية: ومنها

  تتفق املصارف اإلسالمية مع املصارف التقليدية يف القيام ببعض أوجه االستثمار وحتقيق التنمية

 قتصادية يف ا�تمع؛اال

  ،تتفق املصارف اإلسالمية مع املصارف التقليدية يف هدف احلفاظ على املال وتنميته وتسهيل تداوله

 ولكن ختتلف عنها يف أسلوب حتقيق هذا اهلدف؛

  تتفق املصارف اإلسالمية مع املصارف التقليدية يف أن مصادر األموال يف كل منهما تتمثل يف مصدرين

 ).الودائع جبميع أنواعها(، املوارد اخلارجية )حقوق امللكية(املوارد الذاتية : أساسيني مها

 

                                                           
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةطارق اهللا خان، حبيب أمحد،  1

  .23-22: ، ص2003، جدة، 1للتنمية، ط
، دار أيب الفداء العاملية للنشر، مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية والمحاسبيةعبد احلليم غريب،  2

  . 101-99: ، ص2013سوريا، 

 والمصارف التقليدية؛أوجه االتفاق بين المصارف اإلسالمية   -1

 .أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية  -2
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  :أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية .2

  :1نذكر أبرزها فيما يأيتهناك العديد من الفروقات واالختالفات بني املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية، 

  اإلسالمية مفهوم خمتلف للوساطة املالية عن املصارف التقليدية، حيث أن املودع لألموال لدى املصارف

يتعرض لنفس املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر، حبيث يتشارك يف النتائج املرتبطة باملشروع الذي قام 

ألنه يعامل  بتمويله عن طريق املصرف اإلسالمي، باإلضافة إىل ذلك ال يستفيد املودع من أي ضمانات 

كمستثمر حقيقي، مثل هذا الوضع خيتلف متاما عن حالة املودع يف املصارف التقليدية الذي يتمتع 

الوساطة املالية بني العميل "أي أن  مبكافأة يف شكل فائدة وال يعرف وجهة األموال اليت أودعها؛

المية فتنفذ كشراكة بني واملصرف يف املصارف التقليدية تنفذ كمقرض ومقرتض، أما يف املصارف اإلس

 ؛2"املودع واملصرف

  املال يف املصارف التقليدية هو سلعة يتم االجتار فيها، أما املال يف املصارف اإلسالمية فهو وسيلة يتم

  ؛3االجتار �ا

  يقوم النظام املصريف التقليدي بشكل أساسي على التعامل بسعر الفائدة الذي يعترب املصدر الرئيسي

خرات اليت مجعها، يف حني حيظر على املصارف اإلسالمية التعامل بالفائدة، حيث تستخدم ملكافأة املد

  آلية الشراكة يف نتائج االستثمارات؛

  ما مييز النظام املصريف اإلسالمي عن نظريه التقليدي هو عدم وجود سوق نقدية بني املصارف اإلسالمية

اقضني، أوال عدم وجود االختالف له دورين متنحيث ميكن للمصارف إعادة التمويل عن طريقها، هذا 

نع من انتشار حاالت التخلف عن السداد بني املصارف، وبالتايل احلد من املخاطر سوق نقدية مت

نع املصارف اإلسالمية من ليدي؛ ثانيا عدم وجود سوق نقدية متالنظامية الكامنة يف القطاع املصريف التق

 جة؛احلصول على السيولة يف أوقات احلا

  ظهور بند املشاركات واملضاربات واملراحبات يف ميزانية املصارف اإلسالمية باعتبارها بدائل للقروض يف

ظهور بند ودائع االستثمار أو حسابات االستثمار يف ميزانية املصارف  ميزانية املصارف التقليدية؛

 اإلسالمية؛ 

                                                           
1 Mohammad Bitar, Philippe Madiés, "Les Spécificités des Banques Islamiques et la Réglementation de Bale 
III", Revue d’Economie Financière, N° 03, 2013, p : 296-297. 

، www.kantakji.com : ، حتميل من املوقع االلكرتوينالفروق الجوهرية بين المصارف اإلسالمية والمصارف الربويةسامر مظهر قنطقجي،  2

   .11: ، ص2006سوريا، 
3
  .12: سامر مظهر قنطقجي، مرجع نفسه، ص  
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حيث معاملة الودائع تكون يف  �ا التقليدية،

 �ا التقليدية مدينة �ا؛

�تم املصارف اإلسالمية بالتوظيف االستثماري احلقيقي، بينما املصارف التقليدية �تم بالتوظيف 

  المصرفية اإلسالمية

 2.5فقد بلغ إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية 

  

2012-2024( 

 
Source : Islamic Finance Development Report 2019, p
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�ا التقليدية،اختتلف املمارسات املصرفية بني املصارف اإلسالمية ونظري 

�ا التقليدية مدينة �ا؛ااملصارف اإلسالمية مؤمتنة عليها يف حني تكون يف نظري 

�تم املصارف اإلسالمية بالتوظيف االستثماري احلقيقي، بينما املصارف التقليدية �تم بالتوظيف 

 االئتماين واإلقراضي؛

المصرفية اإلسالمية واقع الصناعة: المطلب الثالث

  :إىل النقاط التالية يف هذا املطلب

  :أصول الصناعة المالية اإلسالمية

فقد بلغ إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية  2019وفقًا لتقرير التنمية املالية اإلسالمي الصادر سنة 

.2017مقارنة بعام %  3 بزيادة قدرها تقريباً  2018تريليون دوالر يف عام 

2012(نمو أصول الصناعة المالية اإلسالمية  8  الشكل

: Islamic Finance Development Report 2019, p : 8. 

2014 2015 2016 2017 2018059 1.974 2.200 2.306 2.458 2.524

059   1.974   
2.200   2.306   

2.458   2.524   

تريليون دوالر

 حجم أصول الصناعة المالية اإلسالمية؛ -1

 حجم أصول الصناعة المصرفية اإلسالمية؛ -2

 عدد المصارف اإلسالمية حول العالم؛ -3

 .حجم إصدارات الصكوك -4

..................................................................:الفصل الثالث

  ختتلف املمارسات املصرفية بني املصارف اإلسالمية ونظري

املصارف اإلسالمية مؤمتنة عليها يف حني تكون يف نظري 

  تم املصارف اإلسالمية بالتوظيف االستثماري احلقيقي، بينما املصارف التقليدية �تم بالتوظيف�

االئتماين واإلقراضي؛

يف هذا املطلب سيتم التطرق

  

  

  

  

أصول الصناعة المالية اإلسالمية .1

وفقًا لتقرير التنمية املالية اإلسالمي الصادر سنة 

تريليون دوالر يف عام 

20243.742

524   

3.742   
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نالحظ من الشكل السابق أن حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية عرف منو متزايد على مدار السنوات 

إىل حجم  2024كما أنه من املتوقع أن يصل حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية يف عام 

تشكل أصول الصناعة املصرفية :  كما يلي

تريليون دوالر، وتشكل الصكوك  1.76

يار دوالر، أما صناديق االستثمار مل 470

مليار دوالر، أما شركات  108من إمجايل أصول الصناعة املالية بقيمة تصل إىل 

وصل حجم أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية 

من إمجايل أصول %  6تريليون دوالر، وتشكل أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية 

2012-2024( 

 
Source : Islamic Finance Development Report 2019, p

نالحظ من الشكل السابق أن منو حجم أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية عرف تزايدًا شبه مستمر 

املصرفية اإلسالمية حبلول عام الصناعة ومن املتوقع أن يصل حجم أصول 

يف كل من إيران  2018اإلسالمية يف عام 
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نالحظ من الشكل السابق أن حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية عرف منو متزايد على مدار السنوات 

كما أنه من املتوقع أن يصل حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية يف عام ، 

كما يلي 2018تريليون دوالر، وتتوزع أصول املالية اإلسالمية  لسنة 

76من إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية بقيمة %  

470من إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية بقيمة 

من إمجايل أصول الصناعة املالية بقيمة تصل إىل %  4اإلسالمية فتقدر نسبتها 

 .مليار دوالر 46وبقيمة أصول تصل إىل %  2التأمني التكافلية فتمثل 

 : أصول الصناعة المصرفية اإلسالمية

وصل حجم أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية  2019اإلسالمي الصادر يف حسب تقرير التنمية املالية 

تريليون دوالر، وتشكل أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية  1.76

 . املصرفية العاملية

2012(نمو أصول الصناعة المصرفية اإلسالمية  9  لشكلا

: Islamic Finance Development Report 2019, p : 26. 

نالحظ من الشكل السابق أن منو حجم أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية عرف تزايدًا شبه مستمر 

ومن املتوقع أن يصل حجم أصول  )2018- 2012

اإلسالمية يف عام  ر؛ وقد بلغ إمجايل أصول املصارفتريليون دوال 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
559 1.443 1.559 1.673 1.723 1.76 2

.559
1.443

1.559
1.673 1.723 1.76

تريليون دوالر

..................................................................:الفصل الثالث

نالحظ من الشكل السابق أن حجم أصول الصناعة املالية اإلسالمية عرف منو متزايد على مدار السنوات   

)2012 - 2018( ،

تريليون دوالر، وتتوزع أصول املالية اإلسالمية  لسنة  3.75

 70اإلسالمية نسبة 

من إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية بقيمة %  19نسبة 

اإلسالمية فتقدر نسبتها 

التأمني التكافلية فتمثل 

أصول الصناعة المصرفية اإلسالمية .2

حسب تقرير التنمية املالية   

1.76مبلغ  2018لسنة 

املصرفية العامليةالصناعة 

نالحظ من الشكل السابق أن منو حجم أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية عرف تزايدًا شبه مستمر   

2012(خالل السنوات 

 2.175إىل  2024

2024
2.175

2.175
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من إمجايل أصول الصناعة املصرفية %  

مصرف مجيع  301مصرف منها  520يف مجيع دول العامل 

 42إسالمية؛ واحتلت إيران الصدارة مبجموع 

مليار دوالر، وقد  390مصرف قيمة أصوهلا 

مليار دوالر، أما يف اإلمارات العربية املتحدة فقد 

 7صارف اإلسالمية �ا مليار دوالر ويف الكويت بلغ عدد امل

 2018عدد المصارف اإلسالمية حسب النشاط لعام 

 
Source : Islamic Finance Development Report 2019, p

، وكان نصف 1996جتاوز اإلصدار الرتاكمي للصكوك تريليون دوالر منذ أول إصدار عام 

هذه اإلصدارات تقريبًا يف اخلمس سنوات املاضية وهو ما يدل على تزايد أمهية الصكوك كأداة للتمويل 

، يف دارإص 2887مليار دوالر عرب  469.7

مليار دوالر، وكانت السعودية وماليزيا أكرب 

مليار دوالر على التوايل؛ وحافظت ماليزيا 

1 Islamic Finance Development Report 2019
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%   62تريليون دوالر أي نسبة  1.092والسعودية وماليزيا جمتمعة قيمة 

  :المصارف اإلسالمية

يف مجيع دول العامل  2018لغ عدد املصارف اإلسالمية يف عام 

إسالمية؛ واحتلت إيران الصدارة مبجموع نافذة  219أنشطتها بالكامل تتوافق مع الشريعة اإلسالمية و

مصرف قيمة أصوهلا  16مليار دوالر، تليها السعودية بـــــ  488مصرف بلغت قيمة أصوهلا 

مليار دوالر، أما يف اإلمارات العربية املتحدة فقد  214مصرف جمموع أصوهلا  38بلغ عدد املصارف يف ماليزيا 

مليار دوالر ويف الكويت بلغ عدد امل 194بإمجايل أصول قدر بـــ  26

 .1مليار دوالر 100مصارف إمجايل أصوهلا 

عدد المصارف اإلسالمية حسب النشاط لعام  10  الشكل

: Islamic Finance Development Report 2019, p : 26.  

 : إصدارات الصكوك

جتاوز اإلصدار الرتاكمي للصكوك تريليون دوالر منذ أول إصدار عام  2018

هذه اإلصدارات تقريبًا يف اخلمس سنوات املاضية وهو ما يدل على تزايد أمهية الصكوك كأداة للتمويل 

469.7بلغت قيمة الصكوك املستحقة  2018واالستثمار؛ ومع �اية عام 

مليار دوالر، وكانت السعودية وماليزيا أكرب  124.8قيمة  2018حني بلغت إصدارات الصكوك خالل عام 

مليار دوالر على التوايل؛ وحافظت ماليزيا  13.9مليار دوالر و 17.1، بقيمة 2018درة يف عام 

                                         
Islamic Finance Development Report 2019, Op.Cit, p : 26 - 27. 
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والسعودية وماليزيا جمتمعة قيمة 

  .اإلسالمية العاملية

المصارف اإلسالمية عدد .3

لغ عدد املصارف اإلسالمية يف عام ب  

أنشطتها بالكامل تتوافق مع الشريعة اإلسالمية و

مصرف بلغت قيمة أصوهلا 

بلغ عدد املصارف يف ماليزيا 

26بلغ عدد املصارف 

مصارف إمجايل أصوهلا 

إصدارات الصكوك .4

2018يف عام   

هذه اإلصدارات تقريبًا يف اخلمس سنوات املاضية وهو ما يدل على تزايد أمهية الصكوك كأداة للتمويل 

واالستثمار؛ ومع �اية عام 

حني بلغت إصدارات الصكوك خالل عام 

درة يف عام اجلهات املصْ 

                                                          

500

Specialized
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راحبة قصرية األجل من بنك نيجارا ماليزيا 

 3 بعد توقف دام 2018مليار دوالر صكوك قصرية األجل خالل النصف الثاين من عام 

من %  46.5مليار دوالر بنسبة  219يف ماليزيا 

يف كل من ماليزيا  2018يما متثل نسبة الصكوك املستحقة لعام 

 

2012 -2024( 

 
Source : Islamic Finance Development Report 2019, p
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راحبة قصرية األجل من بنك نيجارا ماليزيا على مكانتها الرائدة من حيث اإلصدارات، مدعومة بعودة صكوك امل

مليار دوالر صكوك قصرية األجل خالل النصف الثاين من عام 

يف ماليزيا  2018سنوات؛ ولقد بلغت قيمة الصكوك املستحقة يف عام 

يما متثل نسبة الصكوك املستحقة لعام ، ف2018إمجايل الصكوك املستحقة لعام 

2018من إمجايل الصكوك املستحقة لعام %  78والسعودية واندونيسيا 
1

. 

2012(تطور حجم الصكوك المستحقة  11  الشكل

: Islamic Finance Development Report 2019, p : 40. 

                                         
Islamic Finance Development Report 2019, Op.Cit, p : 41- 42. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024

284 299 342 345 426 470 843

284 299
342 345

426
470

843

مليار دوالر
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على مكانتها الرائدة من حيث اإلصدارات، مدعومة بعودة صكوك امل

مليار دوالر صكوك قصرية األجل خالل النصف الثاين من عام  16.1وقد أصدر 

سنوات؛ ولقد بلغت قيمة الصكوك املستحقة يف عام 

إمجايل الصكوك املستحقة لعام 

والسعودية واندونيسيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

2024

843

843
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  :يف هذا املبحث سيتم دراسة الودائع يف املصارف اإلسالمية من خالل املطالب الثالثة التالية

 تعريف الودائع املصرفية وأنواعها؛: املطلب األول 

 اليت تواجهها؛أمهية الودائع يف املصارف اإلسالمية واملخاطر : املطلب الثاين 

 ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية: املطلب الثالث.  

  تعريف الودائع المصرفية وأنواعها: المطلب األول

  :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية

  

  

  

 تعريف الوديعة المصرفية .1

على أن يتعهد  املصرفالنقود اليت يعهد �ا األفراد أو اهليئات إىل "الوديعة املصرفية النقدية بأ�ا  تُعرف  

  .1"ى الطلب أو بالشروط املتفق عليهاهذا األخري بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لد

ن وسائل الدفع اتفاق يدفع املودع مبقتضاه مبلغًا من النقود للمصرف بوسيلة م"كما ميكن تعريفها بأ�ا   

  .2"املختلفة، وينبين على ذلك خلق وديعة حتت الطلب أو ألجل حيدد باالتفاق بني الطرفني

 :أنواع الودائع في المصارف اإلسالمية .2

 قدر�ا على التمويل واالستثمار، املنبع الرئيسي الذي تستمد منه املصارف اإلسالمية الودائع مبختلف أنواعهاتعترب 

  :تقسيمها إىلواليت ميكن 

  

  

  

                                                           
  .264: ، ص2007، 6، دار النفائس، عّمان، األردن، طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،  1
الشريعة  دراسات علوم، "خترجيها، وكيفية توزيع أرباحها: الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية"عبد اهللا علي الصيفي، بدر علي السليم،  2

  .  203: ، ص2010، 01، العدد 37، ا�لد والقانون

  الودائع في المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني

 تعريف الوديعة المصرفية؛  -1

 .أنواع الودائع في المصارف اإلسالمية  -2
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 )الودائع الجارية(الودائع تحت الطلب  .2.1

تلك املبالغ اليت يودعها أصحا�ا يف املصرف بغرض احلفظ وحتت الطلب، وللمودع احلق يف "تعرف بأ�ا     

أن يسحب من حسابه جزء من أمواله أو كلها مىت أراد، وهي يف ضمان املصرف وال يشارك أصحا�ا يف العائد 

  .1"يتحملون أية خسائر، وميكن ألصحا�ا استخدامها يف تسوية وأداء التزاما�ماملتحقق وال 

وهي تلك املبالغ اليت يودعها أصحا�ا يف املصرف، وحيق هلم سحبها يف أي وقت شاؤوا بدون سابق   

  .إنذار ومن غري أن حيصلوا على أي فائدة، ويطلق على هذا النوع من الودائع باحلسابات اجلارية

الوديعة اجلارية على أ�ا عقد قرض، وهذا حسب اتفاق الفقهاء؛ حيث ميكن للمصرف  وتكيف  

 أن يكون ضامنًا هلا، فيلتزم برد اإلسالمي وبتفويض من صاحب احلساب اجلاري أن يقوم باستثمار الوديعة على

  .2مانأصل الوديعة لصاحبها، ويتحمل املخاطر النامجة عن استثمارها، عمًال بقاعدة اخلراج بالض

 )حسابات التوفير(الودائع االدخارية  .2.2

، ويكون لصاحبها مبوجب دفرت التوفري الذي مينحه ودائع صغرية املقداريف الغالب "هي الودائع االدخارية   

املصرف إياه، احلق يف سحب بعض أو كل هذه الوديعة، وتدفع املصارف على هذه الودائع عوائد حبسب الوديعة 

  .3"ملصرفبا قضتهاواملدة اليت 

أن يودعها يف املصرف يف : الودائع تقوم املصارف اإلسالمية بتخيري صاحب الوديعة بني يف هذا النوع من  

حساب االستثمار واملشاركة يف الربح واخلسارة، أو أن يودع جزء منها يف حساب االستثمار ويرتك اجلزء اآلخر يف 

  .إيداع هذه األموال يف حساب الوديعة اجلارية حساب التوفري ملقابلة السحب وفقا الحتياجاته، وبني

  :4مما سبق، ميكن القول أن الودائع االدخارية يف املصارف اإلسالمية تعاجل وفق األوجه التالية

  َنح املصارف اإلسالمية يف مقابلها جوائز وجمموعة من ودائع جارية أو قروض حسنة، حيث مت

 االمتيازات؛

                                                           
، جملة كلية الدراسات العليا باجلامعة األمسرية آفاق علمية، "التكييف الفقهي لودائع املصارف اإلسالمية"عمر حممد بشينه، حممد عقيل رائد،  1

  .121: ، ص2018، 01اإلسالمية، العدد 
 ، رسالة"اإلسالمية المصرفية المنتجات لبعض نقدية دراسة اإلسالمية المصرفية الصناعة تطوير في المالية الهندسة دور"لعمش أمال،  2

  .27: ، ص2011/2012منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  غري ماجستري
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةاإلدارة عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  3

  .121: ، ص2004، 1ط
، عماد الدين للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةمحزة احلاج شودار،  4

  .175: ، ص2009، 1ط
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  للمصرف االنتفاع �ا، وحيق  يُرخص، حيث هااستثمار ب الرخصةإعطاء املصرف حسابات توفري مع

 عائد؛الللعميل السحب لدى الطلب واالستفادة من 

 حسابات استثمار، حيث تعاجل على أ�ا وديعة استثمارية مقيدة. 

 )الحسابات االستثمارية(الودائع االستثمارية  .2.3

هي تلك األموال اليت يضعها أصحا�ا لدى املصرف اإلسالمي ليقوم باستثمارها، متوقعني أن حيصلوا   

على عائد مناسب عند حتققه فعال، أي دون اشرتاط مسبق، ومستعدين يف نفس الوقت لتحمل أي خسارة قد 

 ودع واملصرف يف ضوء قواعدبني املحتدث إذا مل يكن هناك تعد أو تقصري من جانب املصرف، وتبىن هذه العالقة 

عقد املضاربة الشرعية؛ ويد املصرف على هذه الودائع يد أمانة وليس يد ضمان، أي أنه ال يضمن رد أصل املال 

  .1إىل صاحب الوديعة عند اخلسارة إال إذا كان املصرف متعديًا أو مقصًرا

اآلجلة يف املصارف التقليدية، حيث  متثل احلسابات االستثمارية يف املصارف اإلسالمية بديًال للحسابات  

الودائع اليت يقبلها املصرف اإلسالمي من املودعني على أساس أ�ا مضاربة  تلك :يراد باحلسابات االستثمارية

وبناًء على العالقة القائمة  ؛مطلقة أو مقيدة ختضع للربح واخلسارة، فاملصرف اإلسالمي مضارب واملودع رب املال

مي واملودعني أصحاب احلسابات االستثمارية، يقوم املصرف اإلسالمي باستثمار هذه األموال بني املصرف اإلسال

مبا يراه مناسباً ملصلحة طريف العالقة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ فالغرض من توظيف هذه األموال يكمن يف 

     .2)املصرف اإلسالمي وأصحاب احلسابات االستثمارية(حتقيق مصاحل الطرفني 

  :3يوجد نوعان من الودائع االستثمارية ومها

 :ودائع استثمارية مطلقة .2.3.1

تسمى ودائع استثمارية مع التفويض، وهي املبالغ اليت يتلقاها املصرف من املستثمرين ويفوض أصحا�ا   

املصرف باستثمارها على أساس قواعد املضاربة املطلقة يف املشاريع اليت يراها املصرف مناسبة دون ربطها مبشروع 

اح إن وجدت حسب النسب احملددة يف أو استثمار معني، ويشرتك أصحاب هذه احلسابات واملصرف يف األرب

                                                           
  .260-259: ، صمرجع سابقناصر الغريب،  1
دراسة تطبيقية على (أثر توظيف الودائع االستثمارية يف رحبية املسامهني "عبد اهللا يوسف سعادة، هيام حممد الزيدانيني، باسل يوسف الشاعر،  2

  .275: ، ص2017، 02، العدد 13، ا�لد المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، )"املصارف اإلسالمية األردنية

منتدى فقه االقتصاد ، "محاية الودائع املصرفية بني التأصيل الشرعي ومواكبة املعايري العاملية للسالمة املصرفية"زنكري ميلود، مسرية سعيداين،  3

  . 19-18: ، ص2015، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، اإلسالمي
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عقد املضاربة، ويتحمل أصحاب الودائع االستثمارية املطلقة اخلسارة بنسبة حصصهم يف رأس املال إال ما نتج عن 

  تعدي أو تقصري فيتحملها املصرف؛

خرى مينح يف مثل هذا النوع من الودائع ال حيدد مقدم رأس املال أي غرض حمدد الستخدام رأس املال، بعبارة أ

ملتطلبات  اً للتصرف يف رأس املال طاملا كان ذلك موافق) املضارب(مقدم رأس املال احلرية الكاملة للمصرف 

الشريعة اإلسالمية، وهذا يعين أن للمضارب احلرية يف اختاذ اخليار االستثماري بشرط أن حيقق مصلحة الطرفني 

ما يتفق الطرفان قبل إبرام عقد املضاربة على نسبة املشاركة وأن يتبع أهداف عقد املضاربة وهو تعظيم األرباح، ك

  .1يف األرباح، وال جيوز للمضارب التقصري يف التعامل مع األموال وإن كانت له احلرية يف استخدامها

  :ودائع استثمارية مقيدة .2.3.2

 يراه وهي عقد مضاربة يقيد فيه مقدم رأس املال تصرفات املضارب على موقع معني أو استثمار معني  

؛ أي أ�ا تلك  املبالغ اليت يفوض 2مناسبا، ولكن بشرط عدم تقييد املضارب بشكل ال ميكنه من أداء عملياته

أصحا�ا املصرف باستثمارها على أساس قواعد املضاربة املقيدة مبشروع استثماري معني، ويف الغالب يقوم 

النشاط الذي يريد أن يوظف فيه موارده ويقدمها املصرف بإعداد دراسة اجلدوى االقتصادية عن املشروع أو 

للمودعني لإلطالع عليها، ويشرتك املصرف وصاحب احلساب االستثماري املقيد يف األرباح إن وجدت حسب 

النسبة احملددة يف عقد املضاربة املقيدة، ويتحمل صاحب كل حساب اخلسارة بنسبة حصته يف رأس املال، إال ما 

قصري فيتحملها املصرف، واملشاركة يف األرباح واخلسائر تكون يف املشاريع املختارة فقط وال نتج عن التعدي أو الت

 .عالقة هلا بنتائج أعمال املصرف

 البسيطةأوال املضاربة : كما صنفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املضاربة إىل صنفني مها

مال وحيد ومضارب وحيد؛ ثانيا املضاربة املركبة وتشري إىل وجود عالقة إىل عالقة ثنائية بني مقدم رأس واليت تشري 

بني العديد من مقدمي رأس املال مع مضارب واحد أو العكس، ويف املصارف اإلسالمية يتم تطبيق املضاربة 

  .3املركبة

  

  

  

                                                           
1 Muhammad Syahmi Mohd-Karim, "Profit-Sharing Deposit Accounts in Islamic Banking : Analysing the 
Perceptions and Attitudes of the Malaysian Depositors", Phd Thesis, Durham University, 2010, p : 69.  
2 AAOIFI, Shari’ah Standards, Bahrain, 2015, p: 372. 
3 Muhammad Syahmi Mohd-Karim, Op.Cit, p : 70. 
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  أهمية الودائع في المصارف اإلسالمية: المطلب الثاني

  :هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية يف

  

  

  

  

 :أهمية الودائع الجارية .1

لتمويل خمتلف استثمارا�ا عليها لنشاط املصرف، حيث تعتمد املصارف اإلسالمية  سندا هامامتثل الودائع اجلارية 

  :1وهو األمر الذي جعلها تكتسي أمهية باعتبارها وأنشطتها،

 فتح احلسابات اجلارية يزيد من قدرة املصرف على توسيع االئتمان؛ 

 سحب كل مبلغ الوديعة؛ تتميز بنوع من الثبات واالستقرار، بسبب عدم جلوء املودع إىل 

  ُدفع عليها أي عوائد، أي تعترب مصدر متويل عدمي التكلفة؛ال ت 

 يستحق املصرف مقابل إدارته للحساب أجراً أو عمولة؛ 

  ُدون أن يشرتك أصحاب هذه الودائع يف األرباح اليت  ذه الودائعينتج عن استثمار ه در للمصرف عائدات

 ".اخلراج بالضمان"بقاعدة  اره ضامنا هلذه الودائع عمال، وذلك باعتبتدرها تلك االستثمارات

 :أهمية الودائع االستثمارية .2

تعد الودائع االستثمارية الوعاء الرئيسي الذي تتدفق من خالله األموال إىل املصرف اإلسالمي بغرض   

، كو�ا أكثر استقراراً من الودائع اجلارية، باعتبار أن ألنشطتها ومعامال�االقيام باستثمارها، وتعترب السند األساسي 

كما أن .جاهلا حمددة يف عقد الوديعة، وهو ما مينحها مرونة أكرب يف اختيار االستثمارات والتوظيفات املناسبةآ

ال الودائع االستثمارية متثل جوهر رسالة املصارف اإلسالمية، يف التأسيس لنظام يكون فيه التعاون بني رأس امل

والعمل أساسًا وركيزة يف تنمية ا�تمعات وتطوير اقتصاديا�ا؛ وبعيدًا عن سياسة فصل املخاطر اليت ينتهجها 

  .2النظام املصريف التقليدي، الذي تتزايد فيه ثروة األقلية على حساب األكثرية

  

                                                           
  .121: مرجع سابق، ص عمر حممد بشينه، حممد عقيل رائد، - .27: ، صسابقلعمش أمال، مرجع  -: أنظر 1
  .172: محزة احلاج شودار، مرجع سابق، ص 2

 أهمية الودائع الجارية؛  -1

 أهمية الودائع االستثمارية؛  -2

 المخاطر الناشئة عن طبيعة الودائع في المصارف اإلسالمية؛  -3

 .طرق مجابهة المخاطر التي تواجه الودائع االستثمارية  -4
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  : المخاطر الناشئة عن طبيعة الودائع في المصارف اإلسالمية .3

  :1اثنني من املخاطر املتعلقة بالودائع يف املصارف اإلسالمية، هذه املخاطر هي )AAOIFI(حددت هيئة أيويف 

  :المخاطر االئتمانية .3.1

خرق املصرف اإلسالمي للعقد املربم يف إطار عقد الوكالة،  من خاللميكن أن تنجم املخاطر االئتمانية   

ميكن أن يكون هذا اخلرق إما عن طريق عدم إدارة األموال بطريقة جيدة أو عن طريق عدم االمتثال ملبادئ 

الشريعة اإلسالمية يف أنشطتها؛ وبالتايل فإن فشل املصرف اإلسالمي يف إدارة األموال يؤدي إىل اخنفاض معدل 

ائتمانية؛ عالوة على ذلك قد ال يلتزم املصرف ؤدي بدوره إىل وقوع خماطر ئد عن سعر السوق والذي قد يالعا

بشكل كامل مبتطلبات الشريعة اإلسالمية يف خمتلف عقوده وعملياته، ومبا أن غالبية املودعني يلجئون إىل املصارف 

متثال املصرف ملبادئ الشريعة اإلسالمية بالغ األمهية اإلسالمية لتفادي الربا واملعامالت احملرمة، فإن اعتقادهم ال

وميكن أن تتسبب شكوكهم يف عدم امتثال املصرف ملتطلبات الشريعة إىل مشكلة ثقة خطرية تؤدي إىل سحب 

  .الودائع

  :المخاطر التجارية المنقولة أو النازحة .3.2

األسهم، وينشأ هذا عندما تتخلى تتمثل يف حتويل املخاطر املرتبطة بالودائع االستثمارية إىل حاملي   

املصارف حتت ضغط جتاري عن جزء من أرباحها لصاحل املودعني ملنعها من سحب أمواهلا نتيجة اخنفاض العوائد، 

قد حتدث املخاطر التجارية النازحة على الرغم من التزام املصرف بكامل متطلبات الشريعة اإلسالمية، وذلك 

عوائد عالية تنافس سعر السوق؛ سيكون لدى أصحاب الودائع احلافز لسحب على دفع  عندما يصبح غري قادر

 .أمواهلم، وملنع هذا السحب سيحتاج املصرف لتخلي عن جزء من أرباحه لصاحل أصحاب الودائع االستثمارية

اب ومن أمثلة ذلك أن املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية يف مصر قام بتوزيع مجيع أرباحه على أصح

  .2الودائع االستثمارية، بينما مل يتلقى املسامهني أي شيء وكان ذلك من منتصف إىل أواخر الثمانينيات

  :طرق مجابهة المخاطر التي تواجه الودائع االستثمارية .4

  :3، هياالستثمارية احملدقة بودائعهاتستخدم املصارف اإلسالمية ثالث تقنيات للحد من املخاطر 

  باح احتياطي معادلة األر)Profit Equalization Reserves( : اهلدف من هذا االحتياط هو حتسني معدل

العائد على الودائع االستثمارية، عن طريق ختصيص جزء من األرباح الناجتة عن املشاريع االستثمارية 

                                                           
1 

Habib Ahmed, Op.Cit, p : 460. 
2 Dahlia El Hawary, Wafik Grais, Zamir Iqbal, Op.Cit, p : 20. 
3 Mohammad Bitar, Philippe Madiés, Op.cit, p : 300. 
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السابقة ووضعها يف هذا االحتياطي ملواجهة أي تذبذبات يشهدها معدل العائد على الودائع 

  االستثمارية؛

  احتياطي مخاطر االستثمار)Investment Risk Reserves( : هو عبارة عن املبلغ الذي يتم ختصيصه من

�دف التخفيف من آثار ) املصرف(دخل أصحاب الودائع االستثمارية بعد توزيع حصة املضارب 

يع املمولة من طرف الودائع عندما حتقق املشار ؛ أي 1اخلسائر املستقبلية على أصحاب الودائع االستثمارية

االستثمارية خسائر، يتوىل هذا االحتياطي منح أصحاب الودائع االستثمارية جزًءا من األرباح احملققة 

  خالل السنوات السابقة؛ 

 مكن أن يتنازل املصرف عن كل أو جزء من أرباحه لصاحل أصحاب الودائع من املحيث : التبرع أو الهبة

  .حتسني العائد الناتج عن هذه الودائعاالستثمارية، �دف 

  ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية: المطلب الثالث

  :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

مبا أن الودائع املصرفية اإلسالمية تتعرض ملخاطر ال ختتلف طبيعتها ونوعيتها عن املخاطر اليت تتعرض هلا الودائع 

تعرف على مدى لالتقليدية، ونتيجة هلذا سيتم التطرق إىل مسألة ضمان الودائع من الوجهة الشرعية ل املصارفيف 

  .الضمانجواز ضمان الودائع ومن هي اجلهة املسؤولة عن هذا 

  :ضمان الودائع المصرفية من الجانب الشرعي .1

 :ضمان الودائع في الحسابات الجارية .1.1

التخريج  ُخيرِّج الفقهاء املعاصرون الودائع اجلارية على أ�ا قروض من املودع إىل املصرف، وال يؤثر يف هذا  

ألن خصائص الوديعة اجلارية تتفق وخصائص عقد القرض؛ فالوديعة  أن يكون املصرف إسالميا أو تقليديا

املصرفية كالقرض مضمونة على املصرف، وكما يف القرض فإن للمصرف أن يستعمل عينها فريد مثلها من نفس 

العملة عند طلبها من قبل املودع، وهي كالقرض مستحقة للمودع يف كل آن، مما جيعل له احلق يف سحبها يف كل 

                                                           
مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث ، "اجلوانب اإلدارية واحملاسبية لصندوق مواجهة املخاطر االستثمار يف املصارف اإلسالمية"عبد اهللا بركات،   1

    .63: ، ص01، العدد 05، ا�لد والدراسات

 ضمان الودائع المصرفية من الجانب الشرعي؛ -1

  .نظام التأمين على الودائع المصرفية اإلسالمية -2
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مث إن على املصرف نفقة سدادها ألن املقرتض هو الذي جيب عليه أن يؤدي ما اقرتضه إىل املقرض؛  . يضاً آن أ

كما أنه ليس للمقرض أي حق بزيادة على املال الذي اقرضه فال تستحق الوديعة اجلارية أية زيادة، وأ�ا ال 

إلسالمي يتحمل ضما�ا وعليه نفقة وعليه فإن املصرف ا. تتحمل أي خسارة ميكن أن تنشأ عن أعمال املصرف

، وهذا ما أكده قرار جممع 1ذلك الضمان إن كانت له نفقة، وإذا كان هلذا الرد نفقة فهي تقع على عاتق املقرتض

  :2الفقهي اإلسالمي حول الودائع املصرفية، وقرر فيه ما يلي

  الربوية فهي قروض باملنظور الفقهي،  املصارفالودائع اجلارية سواء أكانت لدى املصارف اإلسالمية أو

 حيث إن املصرف املتسلم هلذه الودائع يده يد ضمان هلا وهو ملزم شرعاً بردها عند الطلب؛

  ما داموا ينفردون باألرباح )املسامهني يف املصارف(إن الضمان يف الودائع اجلارية هو على املقرتضني هلا ،

 . املتولدة من استثمارا�ا

 :يةحسابات االستثمار الفي  ضمان الودائع .1.2

ها على أساس عقد فعت للمصرف اإلسالمي الستثمار إن الودائع االستثمارية هي عبارة عن أموال دُ   

وألن املضاربة تتضمن معىن الوكالة يف التصرف باملال فإن املال يبقى مملوكًا لصاحبه وهو حبكم  ،املضاربة الشرعي

هذا امللك يستحق ما تبقى من الربح بعد اقتطاع حصة املضارب؛ والقاعدة الشرعية املعروفة هي أن ضمان املال 

، وهذا أكده  من طرف املضارباملضارب، إال يف حاالت التعدي والتقصري/يقع على مالكه وليس على الوكيل

  .العديد من قرارات ا�امع الفقهية وفتاوى اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية

، ال تشارك كلها يف عمليات االستثمار اليت تقوم �ا االستثماريةوجيب األخذ بعني االعتبار أن هذه الودائع 

باقي من العملية االستثمارية، و  % 90أو  %70أو  % 50املصارف اإلسالمية فبعض الودائع يشارك بنسبة 

شارك يف عملية االستثمار فهي تبقى عبارة عن قروض على املصارف اإلسالمية شأ�ا يف ذلك تال اليت   احلصص

 يةعملية االستثمار الدخل يف ت يتال األجزاءشأن الودائع اجلارية مما يقع ضما�ا على املصرف اإلسالمي، أما 

واخلسارة، فهي تعترب أموال مضاربة، تنطبق عليها أحكام املضاربة يف الفقه اإلسالمي، اليت من شارك يف الربح تو 

  .3لرأمسال املضاربة) املصرف(بينها عدم ضمان املضارب 

  

                                                           
  .20-19: ، ص2005، األردن، نوفمرب لمؤسسة ضمان الودائع، حبث مقدم "ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن"منذر قحف،  1
 6- 1، املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، حول الودائع المصرفية )9/3( 86قرار مجمع الفقهي اإلسالمي رقم  2

  .1995أفريل 
  .23-21: ، مرجع سابق، صمنذر قحف: بتصرف 3
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 :نظام التأمين على الودائع المصرفية اإلسالمية .2

 مفهوم نظام التأمين على الودائع .2.1

محاية ودائع العمالء وتعويضهم كليًا أو جزئيًا من خالل "ينصرف مفهوم نظام التأمني على الودائع إىل   

، املصرفالودائع للخطر نتيجة تعثر  لتأمني على الودائع إذا ما تعرضتاملشرتكة يف صندوق ا املصارفمسامهات 

األمر الذي يؤدي إىل  ،بسدادها العضو املصرفحيث ُميول هذا الصندوق مبوجب اشرتاكات أو مسامهات يلتزم 

  .1....."تعزيز الثقة يف اجلهاز املصريف

يعد نظام التأمني على الودائع أحد العناصر الرئيسية لشبكات األمان املايل اليت أنشأت لتعزيز االستقرار   

وطين للتأمني لنظام  فالسه، وقد كان أول ظهوراملايل، ومحاية صغار املودعني من اخلسائر عند تعثر املصرف أو إ

أول دولة تؤسس نظامًا للتأمني  1924اليت أصبحت يف عام  ،على الودائع يف مجهورية تشكوسلوفاكيا السابقة

  . 2ى الودائع؛ من أجل إحياء النظام املصريف يف الدولة، بعد الدمار الذي حلق به يف احلرب العاملية األوىلعل

 المصارف اإلسالمية في ودائعأهمية نظام تأمين ال .2.2

بالنسبة للمصارف اإلسالمية، فإن وضعها يعكس حقيقة هامة مفادها أن نظم محاية الودائع لدى   

  :3املصارف اإلسالمية مل تتطور بالدرجة الكافية؛ إذن فاحلاجة لنظم محاية الودائع تنشأ من عدة وجوه

 عامل اإلسالمي، هذا التوسع مرهون التوسع املستمر يف العمل املصريف اإلسالمي حىت خارج نطاق ال

باستيفاء شروط حمددة تضعها األنظمة املالية واملصرفية يف البلدان اليت ستعمل فيها املصارف اإلسالمية، 

أن بنك إجنلرتا املركزي ينص صراحة يف قواعد عمل أي مصرف أو أي جهة : ومن بني هذه الشروط مثالً 

مان هذه الودائع، وإال ال مينح ترخيص للمصرف ملزاولة ترغب يف مجع الودائع من اجلمهور على ض

 النشاط؛

  الزيادة يف درجة املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف اإلسالمية كغريها من املؤسسات املالية، يفرض عليها

 التفكري يف محاية الودائع؛

                                                           
  .116: ، ص5، العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، "نظام محاية الودائع واحلوكمة: مداخل مبتكرة حلل مشاكل التعثر املصريف"بن علي بلعزوز،  1

دور أنظمة التأمني على الودائع املتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها وآلياته، : سيد فايق جنيب، مضاء منجد مصطفى، بيرت كيسي، الفصل الرابع 2

ميية العاملية ، جملس اخلدمات املالية اإلسالمي، األكادشبكات األمان المالي تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة وسالمة النظام المالي اإلسالمي

   .98: ، ص2016للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية، ماليزيا، 
، 1، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، طنظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالميةعثمان بابكر أمحد،  3

  .57-56: ، ص2000
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 نظم محاية لودائعها، حتتم  املنافسة من املؤسسات املالية التقليدية الراسخة يف العمل املصريف واليت لديها

لضمان ودائعها تتفق مع متطلبات النشاط املصريف اإلسالمي  اظمً على املصارف اإلسالمية أن توجد نُ 

 وشروطه، ويف ذات الوقت تفي مبتطلبات الرقابة املصرفية اليت تشرتطها املصارف املركزية؛

 :ة يفكما تربز احلاجة إىل نظام محاية الودائع املصرفية اإلسالمي

  زيادة الثقة يف املؤسسات املالية والنظام املايل ككل، وبالتايل حتقيق االستقرار هلذه املؤسسات، وعلى

اعتبار الودائع املصرفية قصرية األجل فمن الصعب حتويل مقابلها إىل نقد يف وقت قصري، وعليه فمن 

حلد أو تفادي املشاكل اليت تؤدي الضروري مساعدة املصارف اليت تواجه أزمة سيولة مالية، وبالتايل ا

 .1إلعسار املصارف

  :صور التأمين على الودائع في المصارف اإلسالمية .2.3

البحرين، وماليزيا، ونيجرييا، والسودان، واألردن، بتطوير بينها من العديد من الدول اإلسالمية قامت   

مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها، ويشمل كافة املصارف  ةتسهيالت لنظم التأمني على الودائع املتوافق

، وحسابات االستثمار اإلسالمية، وحيمي معظم أنواع الودائع عدا الودائع االستثمارية املقيدة واملطلقة يف ماليزيا

تتبىن ماليزيا  يتم االعتماد على آلية التكافل يف البحرين والسودان واألردن؛ بينما. املقيدة يف البحرين واألردن

ونيجرييا مبدأ الكفالة باألجر؛ مجيع النماذج اخلمسة ألنظمة التأمني على الودائع لديها حدود تغطية متنوعة ما 

   .2عدا النموذج املطبق يف السودان مل يتم ذكر حد للتغطية

توافقة مع أحكام امل )ةاجلارية واالستثماري(بعض النماذج لنظم الـتأمني على الودائع املصرفية وفيما يلي نقدم 

  :3ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 السودان صندوق ضمان الودائع المصرفية في: 

، شعرت حباجة ملحة لضمان الودائع اإلسالمي النظامتحويل نظامها املصريف بكامله إىل بالسودان قامت  بعد أن

املصرفية بشقيها الودائع اجلارية والودائع االستثمارية، من أجل محاية حقوق املودعني وحتقيق استقرار وسالمة 

يتناسب مع مبادئ وتعليمات بإنشاء صندوق لضمان الودائع املصرفية  1995القطاع املصريف، فقامت يف عام 

 :ا الصندوق إىل ثالث حمافظ هيوقسم هذ ،الشريعة اإلسالمية

                                                           
  . 116: ، صسابقبن علي بلعزوز، مرجع  1
  .108: سيد فايق جنيب، مضاء منجد مصطفى، بيرت كيسي، مرجع سابق، ص 2
  .36-34: ، صسابقمنذر قحف، مرجع : بتصرف 3
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كل من املصارف اإلسالمية عن طريق  يتم متويله : حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية - 

 ؛فقط بنك املركزي واحلكومةالو 

 أصحاب الودائع االستثمارية طرفمن كلية يتم متويله  : حمفظة التكافل لضمان الودائع االستثمارية - 

فقط، إن صندوق الضمان السوداين قد تبىن فكرة ضمان الودائع االستثمارية ولكن جعل عبء 

 ؛هذا الضمان على أرباب األموال وحدهم

كل من املصارف   طرفيتم متويله من : حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املايل النهائي - 

 .اإلسالمية والبنك املركزي واحلكومة

 صرفية في ماليزياصندوق ضمان الودائع الم: 

اعترب القانون أن مجيع قد ، و 2005يف سنة  املصرفية إلنشاء مؤسسة ضمان الودائع اأقر الربملان املاليزي قانون

واملؤسسات املالية أعضاء حكمًا يف مؤسسة الضمان، والالفت للنظر يف التجربة املاليزية أن القانون ألزم  املصارف

مؤسسة ضمان الودائع أن تدير صندوقني، كل منهما مستقل عن اآلخر، صندوق إسالمي وآخر تقليدي، حبيث 

، ومل مييز القانون اإليرادات األخرىتسجل يف كل صندوق مجيع املوارد اخلاصة به سواء من االشرتاكات أو من 

؛ كما نص القانون بني الودائع اجلارية والودائع االستثمارية سواء يف املصارف التقليدية أو يف املصارف اإلسالمية

املركزي أو  املصرفاملركزي ويف أوراق مالية يصدرها  املصرفعلى أن ملؤسسة الضمان أن تستثمر أمواهلا لدى 

؛ وبالنسبة  األوراق املالية ذات تصنيف عالهلا أن تستثمر يف املؤسسات املالية األخرى ويف احلكومة، كما أن

لصندوق الضمان اإلسالمي ألزمه القانون أن يستثمر أمواله يف األدوات واالستثمارات اليت تتوافق مع أحكام 

  .الشريعة اإلسالمية فقط

توقفت عن  2015جويلية  01ي على الودائع أ�ا ابتداًء من ومما يالحظ على املؤسسة املاليزية للتأمني اإلسالم

تأمني الودائع االستثمارية القائمة على املضاربة أو املشاركة أو الوكالة باالستثمار، وأصبحت تقتصر على تأمني 

  .1الودائع اجلارية وما يف حكمها

 صندوق ضمان الودائع المصرفية في األردن:  

، تسري أحكام هذا الودائع املصرفيةضمان ل مؤسسةالبنك املركزي األردين قانون إلنشاء  أصدر 2000يف سنة 

ولقد مت إدخال تعديالت على  القانون على مجيع املصارف األردنية وفروع املصارف األجنبية العاملة يف األردن؛
                                                           

شبكات هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لنظام  تأمني على الودائع املصرفية، : عبد الستار أبو غدة، سعيد بوهراوة، الفصل السادس 1

، جملس اخلدمات املالية اإلسالمي، األكادميية العاملية للبحوث التوازن بين متطلبات الشريعة وسالمة النظام المالي اإلسالمياألمان المالي تحقيق 

  .164-163: ، ص2016الشرعية يف املالية اإلسالمية، ماليزيا، 
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املصارف اإلسالمية  هذا القانون، من بني هذه التعديالت إنشاء صندوق يسمى صندوق ضمان الودائع لدى

يعمل وفق مبدأ التكافل والتعاون، ويكون ما يدفع له على سبيل التربع؛ يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية 

تكون من حمفظتني مستقلتني؛ أوهلما حمفظة تضمن الودائع اجلارية وما يف حكمها واجلزء غري ، ويمستقلة مالًيا

ما حمفظة تضمن اجلزء املستثمر من الودائع االستثمارية أو ما يف ؛ وثانيهاملستثمر من احلسابات االستثمارية

    .1حكمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .162- 161: مرجع نفسه، ص عبد الستار أبو غدة، سعيد بوهراوة، 1
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  :يف املصارف اإلسالمية من خالل املطالب التالية السوق يف هذا املبحث سيتم دراسة انضباط

 نظرة عامة عن انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية؛: املطلب األول 

 الطبيعة املميزة للودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية؛: املطلب الثاين 

 العالقة بني الودائع االستثمارية وانضباط السوق؛: املطلب الثالث 

  انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية سبل تعزيز: الرابعاملطلب.  

  نظرة عامة عن انضباط السوق في المصارف اإلسالمية :المطلب األول

    :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية

  

  

  

  :تعريف انضباط السوق في المصارف اإلسالمية .1

استجابة لإلفصاح عن املعلومات -تلك السمات واإلشارات اليت تستدعي"يشري انضباط السوق إىل 

إجراء تعديالت عاجلة يف أسعار وكميات املراكز املالية يف املصارف اإلسالمية، ومن مث توفري احلوافز  - اجلوهرية

اإلسالمية للحد من اختاذ املخاطر املفرطة، ويتطلب انضباط السوق جمموعة من اآلليات اليت ميكن من للمصارف 

  . 1"خالهلا لألسواق أن تعاقب املصارف اإلسالمية على اإلفراط يف املخاطرة أو عدم كفاية الشفافية

يت ميارسها املتعاملون مع تلك على أنه عملية الرقابة الانضباط السوق يف املصارف اإلسالمية ف يعر ت ناميكن

املصارف؛ ويعترب أصحاب الودائع االستثمارية الطرف األنسب ملمارسة تلك الرقابة على املصارف وتقييم أداءها، 

ويهدف انضباط السوق إىل توفري إشارات دقيقة حول وضعية املصارف، حبيث ميكن للهيئات اإلشرافية 

  .املصريف اإلسالمي القطاعضمان حتقيق االستقرار يف لية الالزمة استخدامها يف اختاذ اإلجراءات التصحيح

  

  

                                                           
، المعيار المعدل لإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية: 22المعيار رقم  1

  . 162: ، ص2018جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ديسمرب 

  طبيعة انضباط السوق في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث
 

 تعريف انضباط السوق في المصارف اإلسالمية؛  -1

 أهمية اإلفصاح في تعزيز انضباط السوق في المصارف اإلسالمية؛ -2

 .اإلسالميةالبنى التحتية الضرورية لتعزيز انضباط السوق في المصارف  -3
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  :اإلفصاح في تعزيز انضباط السوق في المصارف اإلسالمية أهمية .2

اكتسب انضباط السوق باعتباره عنصرًا مكمًال لإلشراف املصريف قبوًال واسعًا بني الدول واهليئات   

اإلشرافية، حيث أن انضباط السوق يعتمد على مدى امتالك املشاركني يف السوق معلومات حول حجم املخاطر 

رف بشكل دقيق ال بد من زيادة والوضعية املالية للمصارف، وحىت يتمكن املشاركون يف السوق من تقييم املصا

اإلفصاح عن املعلومات املوثوقة ويف الوقت املناسب عن ملف املخاطر وممارسات إدارة املخاطر، ونظرًا ألن 

املصارف اإلسالمية قائمة على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة فإن موضوع الشفافية ومدى مسامهتها يف تعزيز 

ة يف املصارف اإلسالمية مقارنة باملصارف التقليدية، حيث حيتاج أصحاب الودائع انضباط السوق يعترب أكثر أمهي

بصفة عامة وأصحاب الودائع االستثمارية بصفة خاصة إىل مزيد من الشفافية واإلفصاح ملتابعة استثمارا�م ومراقبة 

  .  املصارف وتقييمها بشكل دقيق

معياًرا لتعزيز اإلفصاح والشفافية يف املصارف اإلسالمية،  2007أصدر جملس اخلدمات املالية اإلسالمية عام 

  :1يهدف هذا املعيار إىل

  دعم وتكملة تطبيق معايري كفاية رأس املال وإدارة املخاطر واملراجعة الرقابية وحوكمة الشركات من

 خالل إجراءات املشاركني يف السوق؛

 م وأصحاب الودائع االستثمارية بوجه حتسني وتعزيز قدرة املراقبة للمشاركني يف السوق بشكل عا

 .ة ويف الوقت املناسباملوثوقخاص، من خالل تسهيل الوصول إىل املعلومات ذات الصلة و 

إن طبيعة العالقة بني املصارف اإلسالمية وأصحاب الودائع االستثمارية تعطي للشفافية واإلفصاح عن املعلومات 

ستثمارية يتحملون املخاطر مع املصرف، جيعل من الضروري أن أمهية كبرية، إن حقيقة أن أصحاب الودائع اال

تقوم املصارف اإلسالمية بتقدمي معلومات دقيقة وموثوقة متكن أصحاب احلسابات االستثمارية ومجيع املشاركني يف 

الستقرار  السوق من تقييم املخاطر واختاذ قرارا�م االستثمارية وممارسة املراقبة عن كثب، هذا اإلفصاح مهم أيًضا

  .النظام املصريف اإلسالمي ككل

  :2هناك أربع قضايا رئيسية يتوجب على املصارف اإلسالمية أخذها بعني االعتبار حىت يكون اإلفصاح فعال

  فيما يتعلق باإلفصاحات احملاسبية، جيب أن يتضمن اإلفصاح معلومات مميزة وضرورية ألصحاب

 ملصارف اإلسالمية؛ ملميزات الفريدة اليت متتاز �ا ابسبب ا حاملي األسهماحلسابات االستثمارية و 

                                                           
1 Amr Mohamed El Tiby, Islamic Banking : How to Manage Risk and Improve Profitability, John Wiley & 
Sons, USA, 2011, p : 171-172. 
2 Idem, p : 172. 
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  على املصارف اإلسالمية اإلفصاح عن كافة املعلومات الضرورية، وتكون املعلومات ضرورية إذا كان

حذفها أو حتريفها  يؤثر على أي شخص يعتمد عليها إلجراء تقييمات أو اختاذ قرارات اقتصادية موافقة 

 اإلسالمية؛ ملتطلبات الشريعة

  فيما يتعلق حبسن التوقيت وتكرار عملية اإلفصاح، ينبغي أن يتم اإلفصاح على أساس نصف سنوي عن

املعلومات اليت تكون دورية بطبيعتها، ومع ذلك قد يتم نشر اإلفصاح النوعي الذي يقدم ملخًصا عاًما 

ارير على أساس سنوي، كما عن أهداف وسياسات إدارة املخاطر للمصرف اإلسالمي ونظام إعداد التق

خاطر املصرف مثل مب عالقة هلامعلومات  عنفصلي  بشكلجيب على املصارف اإلسالمية اإلفصاح 

 ؛، نسبة كفاية رأس املال ومكوناتهاملستوى األول لرأس املال

 سب حتتاج املصارف اإلسالمية إىل احلفاظ على التوازن املناسب بني احلاجة إىل اإلفصاح املطلوب واملنا

 . وعدم نشر املعلومات السرية ذات الطبيعة احلساسة واليت تؤثر على تنافسية املصرف

  :تعزيز انضباط السوق في المصارف اإلسالميةالضرورية لالبنى التحتية  .3

إن آلية نقل املعلومات اليت ميكن من خالهلا أن يكون اإلفصاح عن تلك املعلومات مبثابة ُحمفز لتحسني   

وتعزيز انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية يعتمد على مدى توافر عناصر معينة من البنية التحتية إدارة املخاطر 

اليت ميكن أن تضمن موثوقية املعلومات وكفايتها، فضًال عن تأثريها على حوافز وقدرات خمتلف األطراف الفاعلة 

  :1بة، وتشمل مكونات البنية التحتية ما يأيتيف السوق على معاجلة املعلومات واختاذ اإلجراءات والتدابري املناس

  وجود معايري احملاسبة والتدقيق والرتتيبات املؤسساتية الفعالة إلنفاذ تلك املعايري، سيسهم يف ضمان دقة

 توقيتها وقابليتها للمقارنة؛ ومالئمةاملعلومات املفصح عنها وموثوقيتها 

  مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية أدوا�ا املالية وجود األسواق املالية والنقدية اليت تصدر فيها

 والنقدية؛

  وجود هيكل فعال لتشغيل هذه األسواق يعمل على ضمان إتاحة إشارات سعرية كافية، والكفاءة الالزمة

اليت ُترتجم املعلومات املتاحة يف أسعار األدوات املالية اإلسالمية، أي أن تضم أسعار السوق على الفور 

 ت املفصح عنها؛املعلوما

                                                           
، المعيار المعدل لإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية: 22المعيار رقم  1

  .166-162: ، صمرجع سابق
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  حىت وإن كانت األسواق توفر إشارات جيدة، فإن تأثريها على سلوك املصارف اإلسالمية يعتمد على

هياكل احلوافز وآليات انضباط السوق اليت متكن األطراف الفاعلة يف السوق من ممارسة الضغط على 

 يف جعل انضباط السوق فعاًال؛اإلدارة، وبالتايل فإن آليات انضباط السوق املصممة بشكل جيد تساعد 

  وجود مؤسسات التصنيف االئتماين اخلارجي أو وكاالت التصنيف وغريها من شركات خدمات

 املعلومات اليت تساعد على معاجلة املعلومات املتاحة وحتليلها؛

 طر وضع برامج توعوية لنشر الثقافة بني املستثمرين وأصحاب املصلحة من أجل فهم أفضل للعوائد واملخا

النامجة عن خمتلف املنتجات املالية اإلسالمية، من شأنه أن يسهم يف محاية املستثمرين وتوعية أصحاب 

 املصلحة، ويعزز من انضباط السوق من خالل اختاذ قرارات استثمارية مالئمة؛

  وجود ترتيبات قانونية ومؤسساتية مصممة على حنو مالئم للتعامل مع حاالت ضعف املالءة املالية

حقوق الدائنني واملسامهني وأصحاب الودائع االستثمارية، مبا يف ذلك آليات التحكيم، ميكن أن تساعد و 

على املعلومات املتاحة، وبالتايل ممارسة انضباط  اختاذ اإلجراءات املناسبة بناءً  أصحاب املصلحة على

  . السوق

 المزايا والعواقب المحتملة النضباط السوق في المصارف اإلسالمية 8الجدول 

  العواقب المحتملة  المزايا المحتملة

  يوفر للمصارف اإلسالمية احلافز الالزم ملعاجلة

قضايا حوكمة الشركات ذات الصلة وبشكل 

 جيد؛

  توفر ردود فعل السوق إشارات مبكرة لتصحيح

اإلسالمي املشاكل، وبالتايل منع فشل املصرف 

 احملتمل؛

  اخنفاض عالوات املخاطر يف السوق الناجتة عن

شفافية العمليات، واليت تعترب شرط أساسي 

 النضباط السوق؛

  توفري التكاليف والوقت بالنسبة للهيئات

.   اإلشرافية يف إشرافها على املصارف اإلسالمية

  قد يكون هناك تضارب يف املصاحل بني

السوق، حيث قد اهليئات اإلشرافية وقوى 

تتفاعل قوى السوق بشدة مع املصارف 

اإلسالمية اليت هي يف وضع ضعيف مما قد 

يؤدي إىل حاالت فشل غري ضرورية، واليت 

يفضل املشرفون جتنبها من أجل احلفاظ على 

 سالمة واستقرار القطاع املصريف واملايل؛

  قد يؤدي فقدان الثقة يف أحد املصارف

عدوى، مما قد يؤدي إىل اإلسالمية إىل تأثري ال

  .حدوث أزمة نظامية يف كامل القطاع

Source : Daud Abdullah, Transparency and Market Discipline : Basel Pillar 3, Islamic Finance : The 
Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, 2007,  p : 372. 
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  االستثمارية في المصارف اإلسالميةالطبيعة المميزة للودائع : المطلب الثاني

    :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية

  

  

  

  

  :أوجه االختالف بين الودائع االستثمارية والودائع ألجل .1

�ا التقليدية، فإن الودائع االستثمارية تعترب اإذا كانت الودائع اجلارية متماثلة بني املصارف اإلسالمية ونظري 

يف الغالب ال يستطيع أصحا�ا استثمارها بأنفسهم، فيفوضون بديل للودائع اآلجلة، فهي تلك األموال اليت 

املصرف اإلسالمي باستثمارها على أساس مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة؛ ومتثل الودائع االستثمارية املورد الذي 

من  تتحقق عن طريقه األرباح اليت تعود على أصحاب األموال من ناحية، واليت تغطي مصاريف املصرف اإلدارية

ناحية أخرى، فاملصرف اإلسالمي من خالل هذا النشاط إمنا يقرر مبدأ هامًا من املبادئ اإلسالمية يتمثل يف 

تقرير العمل كمصدر كسب، بدًال من اعتبار املال مصدرًا وحيدًا له، ومبدأ املشاركة يف الغنم والغرم بديًال عن 

  .1الغنم املضمون املتمثل يف سعر الفائدة

فات كثرية بني الودائع ذات األجل يف املصارف التقليدية والودائع االستثمارية يف املصارف هناك اختال

  :2اإلسالمية، وأهم هذه االختالفات هي

  بالنسبة ألموال الودائع االستثمارية تبقى يف ملك أصحا�ا وتكون صفة املصرف اإلسالمي بالنسبة هلذه

ألجل يف املصارف التقليدية يصبح املال فيها ملكا  األموال صفة وكيل مضارب، يف حني أن الودائع

للمصرف شأ�ا شأن الوديعة اجلارية، ويلتزم املصرف التقليدي برد مثلها عند استحقاقها أي ينشأ يف 

 ذمته دين مبقدار الوديعة؛

  إن مربر استحقاق الربح ألصحاب الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية هو وجود حقيقة امللك

بقاء املال على ملك أصاحبه على الرغم من أن املصرف اإلسالمي قد قام باستعمال تلك األموال يف و 

                                                           
، جوان 01، العدد 05، جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبية، ا�لد "مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية"محزة فيشوش،  1

  .115: ، ص2020

.9- 8: ، صمرجع سابقمنذر قحف،   2
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مشاريعه اليت �دف إىل حتقيق األرباح، ألن املصرف إمنا يقوم بالنشاط االستثماري نيابة عن صاحب 

ديعة؛ يف حني يستحق املال حبكم الوكالة املتضمنة يف عقد املضاربة، وليس حبكم ملكية املصرف ملال الو 

 أصحاب الودائع ألجل يف املصارف التقليدية فوائد نتيجة إقراضهم لتلك املصارف؛

  ال بد من مالحظة أن يد املصرف اإلسالمي بالنسبة للودائع االستثمارية هي يد وكيل مضارب أي يد

الذي يستدعي وجوب أمانة، ويد األمانة ال تغرم إال يف حاالت التعدي والتقصري، وال شك أن التعدي 

ضمان املضارب يكون يف حاالت خمالفة العقد مع أصحاب األموال، أو خمالفة األعراف املصرفية يف 

أعمال املصرف ونشاطاته االستثمارية، أو خمالفة تعليمات املصرف املركزي؛ يف حني أن الودائع ألجل 

لنامجة عن استثمار أمواهلم، فهم بالنسبة يكون املصرف التقليدي ضامناً هلا وال يتحمل أصحا�ا النتائج ا

 .للمصرف جمرد مقرضني له

  يف إطار العمل املصريف اإلسالمي فإن لدى أصحاب الودائع االستثمارية حوافز أكثر ملراقبة األداء

املصريف مقارنة باملودعني يف املصارف التقليدية، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن قيمة رأس املال والعوائد على 

مضمونة، وألن أداء املصارف مرتبط باستثمار أموال املودعني ومن مث ال ئع االستثمارية ليست ثابتة و الودا

فإن حافز املودعني ملراقبة املصارف اإلسالمية ليس فقط للسعي من أجل محاية أمواهلم ولكن أيضاً 

الربح واخلسارة على  للتأكد من أن معدالت العائد املدفوعة تعكس التطبيق العادل ملبدأ املشاركة يف

  .1صايف أرباح املصارف

  :أوجه الشبه بين أصحاب الودائع االستثمارية وحاملي الديون الثانوية .2

  :2التقليدية يف العديد من امليزات يتشارك أصحاب الودائع االستثمارية مع حاملي الديون الثانوية يف املصارف

   ،يتحول أصحاب الودائع االستثمارية وحاملي الديون الثانوية عند إفالس املصرف إىل فئة الدائنني املتبقني

أمواهلم إذا ما حققت استثمارا�م عوائد سلبية أو كل  سيخسر أصحاب الودائع االستثمارية جزءً وعليه 

وهذا مينح حاملي كلتا األداتني حوافز ملراقبة خماطر املصرف، ميكن ألصحاب الودائع االستثمارية غري 

املقيدة سحب أمواهلم إذا شعروا أن أمواهلم يف خطر متاما مثل أصحاب الديون الثانوية يف املصارف 

 كلتا األداتني احلافز ملراقبة املصرف؛ التقليدية، وهذا مينح حاملي  

                                                           
1 Omar Alaeddin, Simon Archer et al, Op.Cit, p : 213. 
2 Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Specific Corporate Governance Issues in islamic Banks, 
Islamic Finance : The Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, 2007,  p : 331 – 332. 
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   ومع ذلك على عكس حاملي الديون الثانوية، يفتقر أصحاب الودائع االستثمارية إىل آلية تساهم بشكل

كبري يف انضباط السوق وهي سعر السوق املعروض الذي يعكس وجهة نظر السوق للوضع املايل 

داول يف األسواق املالية وتوفر عوائدها تقييم للمصرف، حيث أن سندات الديون الثانوية قابلة للت

إما من  ةإنذار مبكر  ا يعين أن املشرف سيحصل على إشاراتللمخاطر اليت تتحملها املصارف، وهذ

سندات جديدة، إن هذه تثمرين أو من خالل صعوبة إصدار خالل عالوة املخاطر املطلوبة من قبل املس

ثمارية وهذا ألن استثمارا�م غري قابلة للتداول يف أسواق املال، اآللية غري متاحة ألصحاب الودائع االست

وبالتايل ال يستطيع أصحاب الودائع االستثمارية إرسال إشارات للسوق عن تقييمهم للمخاطر اليت 

يتحملها املصرف اإلسالمي، وبالتايل عدم القدرة على الضغط على املصارف اإلسالمية من خالل 

  األسواق املالية؛

  صعبة على أصحاب علومات ذات الصلة جيعل املهمة ة على ذلك، إن االفتقار إىل اإلفصاح عن املعالو

، وبالتايل تقليل قدر�م على ممارسة مقارنة حباملي الديون الثانوية الودائع االستثمارية يف مراقبة املصرف

ها إىل مستوى يزيد انضباط السوق بشكل فعال، وهذا قد يشجع املصارف اإلسالمية على زيادة خماطر 

من   وضع ميكنهاعن رغبة أصحاب الودائع االستثمارية يف املخاطرة، خاصة وأن هذه األخرية ليست يف

، وعليه تبقى اآللية الوحيدة هي جلوؤهم إىل سحب أمواهلم مع الوة خماطر عالية على استثمارا�اطلب ع

موا مبدة االنتظار املنصوص عليها يف عقد مراعاة خسارة حصة األرباح املرتاكمة يف حالة إذا مل يلتز 

 .   املضاربة

  : أوجه االختالف بين أصحاب الودائع االستثمارية واألسهم في المصارف اإلسالمية .3

على الرغم من أن العالقة اليت جتمع بني أصحاب الودائع االستثمارية واملصرف اإلسالمي هي نفسها اليت   

اختالفات أساسية بني كالة بني الطرفني، إال أن هناك واليت هي عالقة و جتمع بني أصحاب األسهم واملصرف 

  : 1أصحاب الودائع االستثمارية وأصحاب األسهم، نذكرها فيما يلي

  والعائد، أصحاب الودائع االستثمارية أكثر عزوفاً  ةاالختالف األول متمثل يف موقف الطرفني اجتاه املخاطر

م حيث يفضلون عقود اإليداع منخفضة املخاطر منخفضة العوائد، أما عن املخاطرة مقارنة حباملي األسه

 فرتض تعويضها بعوائد عالية؛املخاطر اليت يُ  من زيداملاألسهم فهم على استعداد لتحمل  حاملي

                                                           
1 Habib Ahmed, "Withdrawal Risk in Islamic Banks, Market Disscipline and Bank Stability", Proceedings of 
International Conference on Islamic Banking : Risk Management, Regulation and Supervision, Islamic 
Development Bank, jakarta, Indonesia, 2003, p : 459.    
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  ،يتعلق الفرق الثاين بني أصحاب الودائع االستثمارية وأصحاب األسهم يف حق السيطرة على املصرف

صحاب األسهم رأي مباشر يف إدارة املصرف، يؤثرون على أداء املديرين من خالل حق ألحيث أن 

التصويت واختيار جملس اإلدارة؛ أما املودعون ليس لديهم احلق يف التصويت كما ال ميكنهم التأثري على 

أداء املديرين مباشرة، ومع ذلك ميكنهم أن يؤثروا على اإلدارة بشكل غري مباشر عن طريق 

  .  سحب الودائع بناًء على مؤشرات األداء/حتفاظاال

  :حوكمة الشركات وتحديات الودائع االستثمارية .4

حسابات الودائع االستثمارية هي أهم فئة من فئات احلسابات املصرفية، وهي تشكل غالبية الودائع وهي   

  .السمة املميزة للتمويل اإلسالمي، وتشكل حتديات حلوكمة الشركات

وال ) وكيل أو مضارب غري مشارك(الودائع االستثمارية املقيدة، يعمل املصرف كمدير صندوق يف حالة   

حيق له خلط أمواله بأموال املستثمرين دون إذن منهم، يدير املصرف هذه احلسابات وفًقا ملبدأ املضاربة وينخرط 

دة ما يكون أصحاب الودائع املقيدة يف استثمارات خمصصة ويوزع أرباًحا تتناسب مع رغبة العميل يف املخاطرة، عا

من املستثمرين الذين لديهم ممتلكات كبرية تكفي حلثهم على مراقبة سلوك الوكيل مباشرة، حيث لديهم احلافز 

  .للحصول على مجيع املعلومات ذات الصلة حول العائدات واملخاطر

الستخدام رأس  معنييف حالة الودائع االستثمارية غري املقيدة ال حيدد مقدم رأس املال أي نشاط أما   

للتصرف يف رأس املال طاملا كان ذلك موافق ) املضارب(املال، أي مينح مقدم رأس املال احلرية الكاملة للمصرف 

رية غري املقيدة يف عقد مضاربة مع ؛ وعادة ما يدخل أصحاب الودائع االستثما1ملتطلبات الشريعة اإلسالمية

املصرف اإلسالمي، يتحمل أصحاب تلك الودائع خماطر أداء األنشطة االستثمارية، وهذه امليزة جتعلهم أقرب إىل 

املسامهني، الفرق بينهما هو أن وكيل املشاريع االستثمارية يكون من املسامهني، وأن جمالس اإلدارة يسيطر عليها 

  .2اليت قد حتايب وحتمي املسامهني على حساب الودائع االستثمارية غري املقيدةأيضاً املسامهون و 

يف معظم األنظمة املالية يعمل املنظمون على محاية حاملي الديون من خالل التأمني على الودائع، ميكن   

ع ظروف وضع نسخة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتأمني الودائع تغطي احلسابات اجلارية يف مجي

اإلعسار املصريف وتغطي أيضًا احلسابات االستثمارية غري املقيدة يف حاالت اإلعسار الناجم عن تقصري وإمهال 

املصرف اإلسالمي؛ وبدًال من ذلك ميكن احلفاظ على احلالة الفريدة للودائع االستثمارية غري املقيدة بإنشاء هيكل 

                                                           
1 Muhammad Syahmi Mohd-Karim, Op.cit, p : 69.  
2 Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, Risk Analysis for Islamic Banks, The World Bank, Washington, 2008,  
p : 194-195.  
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اخلدمات املالية اإلسالمية يف معياره اخلاص باحلوكمة، حيث دعا حوكمة حلماية مصاحلهم، وهذا ما اقرتحه جملس 

إىل إنشاء جلنة حوكمة مسؤولة عن محاية أصحاب الودائع االستثمارية غري املقيدة؛ ومع ذلك فإن إنشاء وكيل 

ارية جديد سيجلب معه مشاكل وكالة إضافية ومضاعفة خماطر عدم متاثل املعلومات اليت ختضع هلا الودائع االستثم

غري املقيدة، من املؤكد أن إنشاء هيئة معقدة مكونة من ممثلني خمتلفني، سيقلل بالتأكيد من امليل إىل التواطؤ 

 .1واحملاباة، كما أن األعضاء املختلفني سيتعارضون مع سلوك بعضهم البعض وهذا قد ال يضمن سلوك سليم

 هو ومحاية أمواهلم تثمارية للحد من مشكل الوكالةوبالتايل يبقى احلل األفضل بالنسبة ألصحاب الودائع االس

طالبة املصارف اإلسالمية مبزيد من الشفافية واإلفصاح اليت تساعدهم يف معن طريق  ممارسة انضباط السوق

  .من أجل حتقيق االستقرار والسالمة للنظام املصريف اإلسالميالرقابة على املصارف والضغط عليها ممارسة عملية 

  العالقة بين الودائع االستثمارية وانضباط السوق: الثالثالمطلب 

    :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية

  

  

  

  : قدرة أصحاب الودائع االستثمارية على فرض انضباط السوق في المصارف اإلسالمية .1

ألن الودائع  وهذافئة الدائنني املتبقني،  ضمنأصحاب الودائع االستثمارية عند إفالس املصرف  صبحيُ   

املسامهون حبيث  الذي يتمتع بهالودائع حق السيطرة  حلاملي هذهنح االستثمارية قائمة على عقد املضاربة، وال ميُ 

يتم فصل التدفقات النقدية اخلاصة �م عن حقوق السيطرة والتحكم يف االستثمارات وهذا ما خيلق مشكل 

الرقابة والتأثري على  دور أصحاب الودائع االستثمارية يف ممارسة يف سيساهمالوكالة بني املصرف واملودع، كل هذا 

  .2املصارف اإلسالميةتلك انضباط السوق على  املصارف اإلسالمية؛ مبعىن آخر ممارسة

العمل املصريف اإلسالمي  أسسالذي يعترب من  وتقاسم األرباح واخلسائر املشاركة مبدأعلى الرغم من أن   

ة انضباط السوق؛ فإن تأثري االلتزام الديين على حساسية املودعني اجتاه الظروف املالية والذي قد يساهم يف زياد

املخاطرة  ال حيبذونإىل أن األفراد املتدينني  والدراسات ناحية تشري األحباث فمنللمصرف ليس فيه لبس، 

بني التدين واملواقف احملفوفة  ةعالقة سلبياألفراد غري املتدينني، أي أن هناك ب واملشاريع عالية املخاطر مقارنة

                                                           
1
  Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, Op.cit,  p : 195-196. 

2 Ahmet F.Aysan, Mustafa Disli, Meryem Duygun, Huseyin Ozturk, "Islamic Banks, Deposit Insurance Reform, 
and Market Discipline : Evidence from a Natural Framework", Journal of  Financial Services Research, Vol 
51, N° 2,  2017, p : 4. 
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دراسة بالواليات املتحدة األمريكية حول مدى تأثري مستوى التدين يف بيئة نشاط الشركة  حيث أجريتباملخاطر؛ 

األمريكية ذات  الوالياتيف  الناشطةعلى سلوكها وقرارا�ا االستثمارية، وتوصلت الدراسة إىل أن الشركات 

مستويات عالية من التدين أقل تعرضًا للمخاطر وال حيبذون االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير ذات املخاطر 

وبتوسيع هذا احلدس إىل آلية انضباط السوق، يتوقع أن يكون أصحاب الودائع يف املصارف اإلسالمية . 1الكبرية

صرف؛ ومن ناحية أخرى تشري الدراسات إىل أن املودعني قد يكون أكثر يقظة واستجابة للمخاطر اليت تواجه امل

اليت تواجههم لديهم شعور قوي بالوالء اجتاه مصارفهم وبالتايل قد يؤثر هذا على حساسية املودعني اجتاه املخاطر 

اإلسالمية وجيعلها غري واعية مبا يدور حوهلا، ويكون هذا خاصة يف النظم املصرفية املزدوجة أين تكون املصارف 

  .2العباً صغرياً يف السوق

ختلق نوع خاص من مشكل الوكالة عند املصارف ) املصرف(إن طبيعة املسؤولية احملدودة للمضارب   

اإلسالمية، من ناحية تؤدي الطبيعة املشا�ة لألسهم إىل زيادة حوافز املودعني ملراقبة املصرف وحماولة التأثري عليه 

لتمويل، ومع ذلك ليس ألصحاب الودائع االستثمارية منصة للتأثري على قرارات إدارة باعتبارهم من أهم مصادر ا

؛ إن إطار حوكمة الشركات احلايل للمصارف اإلسالمية ال مينح ألصحاب ف كما احلال بالنسبة للمسامهنياملصر 

لذلك فإن اآللية الوحيدة الودائع االستثمارية أي سلطة لتعيني أو استبعاد اإلدارة كما هو احلال مع املسامهني؛ 

ميكن  عاليةاملصارف خماطر  تواجهملمارسة السيطرة على املصرف تكون من خالل انضباط السوق، أي عندما 

عوائد مرضية، وعليه ميكن أن يكون أصحاب الودائع  هلمحلاملي الودائع االستثمارية سحب أمواهلم ما مل تقدم 

    .3سوق املصارف اإلسالميةاالستثمارية من أهم الفاعلني يف انضباط 

  :أصحاب الودائع االستثمارية في ممارسة انضباط السوقالتي تواجه معوقات ال .2

لب املشرفون من املصارف اإلسالمية إدارة الودائع االستثمارية بطريقة تتجنب ايف العديد من البلدان يط  

استخدام عن طريق مترير اخلسائر إىل حاملي هذه احلسابات من خالل متهيد العوائد الدورية املدفوعة هلم، وذلك 

سبب يف خماطر سحب  احتياطات تعمل كعازل لتعويض أي نقص يف األرباح أو اخلسائر القابلة للتوزيع اليت قد تت

من األرباح طواعية من ) املصرف(تتمثل يف ختفيض حصة املضارب  مستخدمةكبرية، كما أن هناك طريقة أخرى 

نتيجة الستخدام هذه التقنيات، فإن حصة األرباح املدفوعة . أجل زيادة حصة أصحاب الودائع االستثمارية

                                                           
1 Gilles Hillary, Kai Wai Hui, "Does Religion Matter in Corporate Decision Making in America ?", Journal of 
Financial Economics, Vol 93, N° 3, 2009, p : 472. 
2 Ahmet F.Aysan, Mustafa Disli, Meryem Duygun, Huseyin Ozturk, Op.Cit, p : 4-5. 
3 Omar Alaeddin, Simon Archer et al, "Do Profit-sharing Investment Account Holders Provide Market 
Discipline in an Islamic Banking System ?", Journal of Financial Regulation, Vol 3, N° 2, 2017, p : 212 – 213. 
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رة األرباح والتالعب احملاسيب، وذلك بغرض املساواة مبعدل حلاملي الودائع االستثمارية تعترب نوع من عملية إدا

إدارة (العائد الذي تدفعه املصارف التقليدية، املشكل الرئيسي الذي سينشأ عن هذه املمارسات التجميلية 

هو إضعاف مستوى الشفافية وخاصة فيما يتعلق مبؤشرات أداء استثمارات الودائع االستثمارية، وهذا ) األرباح

من الصعب جدًا على حاملي الودائع االستثمارية مراقبة أداء أمواهلم حتت إدارة املصرف احلايل ومعاقبته  سيجعل

  .1من خالل التحول حنو مصرف آخر، وبعبارة أخرى احلد من مستوى انضباط السوق وإضعافه

ام املصارف اإلسالمية على الرغم من أن أصحاب الودائع االستثمارية غري ُمَؤَمنني تعاقدياً، إال أن استخد  

مثل احتياطي خماطر االستثمار واحتياطي معادلة األرباح قد يكون له  )Profit-smoothing(تقنيات متهيد األرباح 

نفس تأثريات شبكات األمان على الودائع االستثمارية مما يقلل من حوافزها ملراقبة املصارف، عالوة على ذلك 

تأمني على الودائع متوافق المبزايا نظام  وماليزيا ن البلدان مثل إيران والبحرينتتمتع املصارف اإلسالمية يف عدد م

مع الشريعة اإلسالمية، كل هذا سيؤثر على ممارسة انضباط السوق، ألن أصحاب الودائع االستثمارية لن يروا 

سعر السوق،  ضرورة لسحب أمواهلم طاملا أ�م سيحصلون على معدل عائد سلس على استثمارا�م يتناسب مع

  .2وهذا سيحفز املصارف اإلسالمية بزيادة املخاطرة وا�ازفة

مصرف  79تشري نتائج دراسة أجريت حول مدى ممارسات متهيد األرباح يف املصارف اإلسالمية لعينة من   

من املصارف اإلسالمية تشارك يف عمليات متهيد األرباح،  اكبري   ا، أن عدد2006-2001إسالمي خالل الفرتة 

إىل أنه جيب على املصارف اإلسالمية تعزيز استخدام تقنيات متهيد األرباح مثل احتياطي  أيضاتشري النتائج 

استقرار عوائد أصحاب الودائع االستثمارية بمعادلة األرباح واحتياطي مواجهة خماطر االستثمار، أل�ا تسمح 

  .3تايل احلد من خماطر سحب الودائعوبال

مصرف خالل  66حاول حبث آخر دراسة ممارسات متهيد األرباح يف املصارف اإلسالمية على عينة من   

األول على اكتشاف ممارسات متهيد األرباح، مث سعى إىل اختبار ما املقام ، حيث ركز يف 2006-2001الفرتة 

إدارة األرباح أم ال؛ تقدم النتائج دليًال على االستخدام املكثف  إذا كانت خمصصات خسائر القروض تستخدم يف

لتمهيد األرباح من قبل املصارف اإلسالمية، ومع ذلك فإن املصارف اإلسالمية على عكس املصارف التقليدية ال 

                                                           
1 Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, "Profit-sharing Investment Accounts in Islamic Banks : Regulatory 
Problems and Possible Solutions", Journal of Banking Regulation, Vol 10, N° 4, 2009, p : 303 – 304. 

2 Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Specific Corporate Governance Issues in islamic Banks, Op.Cit, 
p : 332 – 333. 
3 Neila Boulila Taktak, "The nature of smoothing returns practices: the case of Islamic banks", Journal of 
Islamic Accounting and  Business Research, Vol 2, N° 2, 2011. 
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جهة تستخدم خمصصات خسائر القروض لتمهيد أرباحها، بل رمبا تستخدم احتياطي معادلة األرباح واحتياطي موا

  . 1خماطر االستثمار

 هذه املصارفإن املصارف اإلسالمية تدرك خماطر سحب املودعني ألمواهلم، وعليه ستستخدم   

ال يتجزأ من إدارة املخاطر يف  اسرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع خماطر السحب، ومن مث سيصبح احتواءها جزءً 

  . املصارف اإلسالمية

  :الودائع االستثمارية صور عن انضباط السوق من قبل أصحاب .3

إن الدراسات واألحباث اليت أجريت حول انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية قليلة جدًا مقارنة   

باألحباث اليت تناولت قضية انضباط السوق يف القطاع املصريف التقليدي، ومن بني الدراسات اليت تناولت دور 

  :  يأصحاب الودائع يف تعزيز انضباط السوق يف القطاع املصريف اإلسالمي ما يل

  يشري مسح أجري حول الودائع يف املصارف اإلسالمية إىل أن املودعني سيقومون بسحب أمواهلم إذا

فشلت هذه املصارف يف تقدمي معدالت عائد مماثلة ومل تلتزم مببادئ الشريعة اإلسالمية، وهذا يعين أنه 

 .2جيب على كل مصرف بناء مسعة طيبة لنفسه جلذب املودعني واالحتفاظ �م

 املصارف عن تلك املصارف اإلسالمية ومع مدراء   يفودعنياملشري نتائج دراسة استقصائية أجريت مع ت

وجود خماطر سحب الودائع، املعىن الضمين لوجود خماطر السحب هو أن قوى السوق ستحث املصارف 

دراسة أن اإلسالمية على عدم الدخول يف مشاريع عالية املخاطر وإدارة املصرف بشكل أفضل، تظهر ال

املصارف اإلسالمية لن تكون فقط أكثر استقرارًا من املصارف التقليدية، ولكن ميزة تقاسم املخاطر ختلق 

 .3ضغوطًا من جانب املودعني واملسامهني على املصرف إلدارته بكفاءة وحذر

  قام كل من)Ahmet F.Aysan et al (ل دراسة بدراسة انضباط السوق يف القطاع املصريف الرتكي من خال

إىل  2001، امتدت فرتة الدراسة من ئدها وبني مؤشرات األداء املصريفالعالقة بني حجم الودائع وعوا

أن املودعني مارسوا انضباط على املصارف ذات : ؛ توصلت الدراسة إىل النتائج التالية2013غاية 

على  متويال�م يف تلك املصارف بناءً   قاموا بتعديل مستوىالكبرية، وتشري التحاليل أن املودعنياملخاطر 

                                                           
1  Neila Boulila Taktak, Sarra Ben Slama Zouari, AbdelKader Boudriga, "Do Islamic Banks use Loan Loss 
provisions to smooth their Results ?", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol 1, N° 2, 
2010. 
2 Umer Chapra, Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, Islamic 
Development Bank, 2002, p : 23. 
3  Habib Ahmed, "Withdrawal Risk in Islamic Banks, Market Disscipline and Bank Stability", Proceedings of 
International Conference on Islamic Banking : Risk Management, Regulation and Supervision, Islamic 
Development Bank, jakarta, Indonesia, 2003. 
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معدل كفاية رأس املال وهذا ألن رأس املال يوفر وسادة آمنة حتمي املصرف كلما اخنفضت قيمة أصوله، 

أي أن املصارف ذات معدالت رأس املال اجليدة شهدت معدالت منو أعلى يف حجم الودائع؛ كما 

ن حساساً اجتاه خماطر املصرف، أي أن أصحاب الودائع أشارت النتائج إىل أن العائد على الودائع مل يك

ليسوا يف وضع يسمح هلم بطلب عوائد تتناسب مع مستوى املخاطر املرتبطة �ا؛ باإلضافة إىل ذلك مت 

 2005التوصل إىل أن اإلصالحات اليت أجريت على نظام التأمني على الودائع يف تركيا يف ديسمرب 

التأمني على الودائع ومت وضع مجيع املصارف بشقيها التقليدي واإلسالمي والذي ألغى الثنائية يف نظام 

حتت مظلة شركة تأمني واحدة، قد عزز من انضباط السوق املصريف اإلسالمي الرتكي، حبيث قد تكون 

أن نظام  إذحساسية املودعني امللتزمني دينيًا ودفعتهم ملراقبة املصارف،  حركتهذه اإلصالحات قد 

املصارف اإلسالمية، وقد طرف من  يدارى الودائع اإلسالمية  قبل عملية اإلصالح كان التأمني عل

وهذا ما يربر غياب انضباط السوق قبل فرتة ودعني يف مراقبة أنشطة املصارف اعتمد عليه امل

  .1اإلصالحات

  قام كل من)Omar Alaeddin, Simon Archer et al (مية من بتحليل انضباط السوق يف املصارف اإلسال

خالل مراقبة ردود فعل أصحاب الودائع االستثمارية اجتاه املخاطر اليت تواجه املصارف، وذلك عن طريق 

إىل غاية  2007مصرفًا إسالميًا وامتدت فرتة الدراسة من  44حتليل آلييت السعر والكم، مشلت الدراسة 

آلية الكم إىل وجود انضباط السوق أشارت نتائج : ؛ توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية2012

أما فيما  ولكن بشكل ضعيف، حيث يهتم أصحاب الودائع االستثمارية بشكل أساسي بأرباح املصرف،

خيص انضباط السوق عن طريق آلية السعر فلم تثبت كفاء�ا أي أنه ال يوجد انضباط للسوق عن طريق 

 .2األسعار

 ى سع)Rifki Ismal( ب املودعني  من املصارف اإلسالمية يف اندونيسيا للفرتة إىل معرفة أسباب انسحا

، وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املودعني يقومون بسحب أمواهلم )12/2009 – 12/2000(املمتدة من 

إذا اخنفض العائد الذي حتققه املصارف اإلسالمية، وبالتايل على املصارف اإلسالمية احلفاظ على األداء 

ودعون إىل سحب أمواهلم؛ على الرغم من أن هذه الدراسة مل يكن هدفها هو القوي حىت ال يضطر امل

                                                           
1 Ahmet F.Aysan, Mustafa Disli, Huseyin Ozturk, Ibrahim M.Turhan, Are Islamic Banks Subject to Depositor 
Discipline ?, The Singapore Economic Review, Vol 60, N° 01, 2015. 
2 Omar Alaeddin, Simon Archer et al, Do Profit-sharing Investment Account Holders Provide Market 
Discipline in an Islamic Banking System ?, Journal of Financial Regulation, Vol 3, N° 2, 2017. 
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إليها تؤكد ضمنيًا ممارسة  مت التوصلدراسة انضباط السوق املصريف االندونيسي إال أن النتيجة اليت 

 .1املودعني انضباط السوق على املصارف اإلسالمية من خالل آلية سحب ودائعهم

السابقة اليت تناولت موضوع انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية، نستنتج من خالل هذه الدراسات   

شفافية : أنه ميكن ألصحاب الودائع االستثمارية ممارسة انضباط السوق يف حالة توافر الشروط األساسية التالية

رة أصحاب املصارف اإلسالمية ومدى توافر املعلومات الكافية حول أداء املصرف وأنشطته االستثمارية؛ قد

الودائع االستثمارية على معاجلة املعلومات املتوفرة، حيث جيب على حاملي الودائع االستثمارية أن يكونوا على 

يوم بعد يوم؛ كفاءة الضمانات احلكومية اليت تعطي  اً دراية ووعي تام بأنشطة املصارف اإلسالمية واليت تزداد تعقيد

ذات املخاطر الكبرية؛ امتالك أصحاب الودائع االستثمارية لآلليات الالزمة  احلافز حلاملي الودائع ملراقبة املصارف

اليت تساعدها يف التأثري على املصارف عن طريق سحب أمواهلم أو املطالبة بدفع عوائد عالية، ومن خالل 

ة انضباط السوق الدراسات اليت ذكرناها سابقاً، جند أن اآللية اليت يستعملها أصحاب الودائع االستثمارية ملمارس

  .    هي آلية سحب األموال

  انضباط السوق في المصارف اإلسالمية سبل تعزيز: الرابعالمطلب 

    :يف هذا املطلب سيتم التطرق إىل العناصر التالية

  

  

  

  :انضباط السوق في المصارف اإلسالمية متطلبات .1

لقد أثبتت الصناعة املصرفية اإلسالمية أن لديها منتجات مالية وبىن حتتية قادرة على منافسة الصناعة   

املصرفية التقليدية، حيث تعرف الصناعة املصرفية اإلسالمية معدالت منو سنوية كبرية يف العديد من األسواق تفوق 

تتم إعاقة هذا النمو والتطور الذي تشهده الصناعة بكثري معدالت منو اخلدمات املصرفية التقليدية، ومع ذلك قد 

املالية اإلسالمية إذا مل يستغل واضعو املعايري واملنظمون الفرصة لدفع هذه الصناعة إىل األمام من خالل العمل 

على تعزيز حوكمة الشركات وانضباط السوق؛ وحىت يكون هناك انضباط سوق فعال يف القطاع املصريف اإلسالمي 

                                                           
1 Rifki Ismal, Depositors’ withdrawal behavior in Islamic banking: case of Indonesia, Journal of 
Humanomics, Vol 27, N° 1, 2011. 
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األساسية الالزمة لتحقيق تلك الفعالية، وتتمثل هذه املتطلبات فيما  املتطلباتكيز على تطوير مجيع جيب الرت 

  : 1يلي

  حيتاج املشاركون يف السوق إىل املعلومات الكافية اليت تعينهم على مراقبة املصرف اإلسالمي وإجراء

 :  التقييمات الالزمة، حيث أن

 تية املعلوماتية للصناعة املصرفية اإلسالمية، من أجل تعزيز هناك حاجة ملحة لتطوير البنية التح

 الشفافية اليت تساهم يف فهم املعامالت املصرفية اإلسالمية؛

  تسهل الشفافية عملية صنع القرار، وبالتايل حتسن ختصيص املوارد، كما تساعد الشفافية يف التعرف

 .  على نقاط القوة والضعف يف املصرف اإلسالمي

ضباط السوق قادرا على لعب دوره احملتمل يف حتسني أداء املصارف ومتكني أصحاب املصلحة من محاية سيكون ان

مصاحلهم، فقط إذا كان بإمكان مجيع املتعاملني يف السوق الوصول إىل املعلومات الكمية والنوعية الكافية حول 

 الشفافية مهمة للغاية جلميع املشاركني يف املصرف اليت تساعدهم يف إجراء التقييمات املناسبة؛ هلذا السبب تعترب

السوق، بل هي أكثر أمهية بالنسبة للمصارف اإلسالمية القائمة على نظام املشاركة يف الربح واخلسارة، حيث 

يتعرض أصحاب الودائع االستثمارية ملخاطر اخلسارة، وبالتايل فإ�م يرغبون يف احلصول على مجيع املعلومات 

 .     2من اختيار املصرف الذي يبدو أداؤه مناسب الستثمارا�م الالزمة لتمكينهم

 حيتاج املشاركون يف السوق إىل امتالك القدرة على معاجلة املعلومات بشكل صحيح، حيث أن: 

  هم حد أدىن من البىن التحتية مهناك حاجة ملحة لتنمية الصناعة املالية اإلسالمية، حيث أن وجود

الوسطاء املاليني ووكالت التصنيف، الذين مثل احملللني و ؤهلني يف السوق، جًدا جلذب املشاركني امل

 هلم القدرة الكافية ملعاجلة املعلومات املقدمة من املصارف اإلسالمية بشكل صحيح؛ 

  وبالتايل قد يكون من األسهل تطوير انضباط السوق يف الدول اليت لديها سوق مصريف إسالمي كبري

من إمجايل أصول  % 40إسالمية كبرية، حيث متتلك دول اخلليج حوايل  أي تتمتع بأصول مصرفية

 . الصناعة املالية اإلسالمية يف العامل

  

  

                                                           
1 Daud Abdullah, "chapter 22 : Transparency and Market Discipline : Post-Basel Pillar 3", Islamic Finance : 
The New Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, Singapore, 2013, p : 465-466. 
2 Umer Chapra, Habib Ahmed, Op.cit, p : 62. 
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  :انضباط السوق في المصارف اإلسالمية حدود متطلبات .2

تنبع قوة االنضباط من قوة نظام األسعار، حيث تعترب األسعار آلية اقتصادية قوية لتلخيص ونقل   

املخاطر املصرفية، ميكن لقوى السوق رفع التكلفة أو تقييد حجم متويل األنشطة ذات املخاطر املعلومات عن 

أوًال حيتاج املشاركون يف السوق إىل : العالية؛ ولكي يكون انضباط السوق فعاال جيب تلبية أربع شروط أساسية هي

جيب أن يتمتع املشاركون يف السوق املعلومات الكافية اليت تساعدهم على إجراء التقييمات الصحيحة، ثانًيا 

بالقدرة الكافية اليت تعينهم على معاجلة املعلومات بشكل صحيح، ثالثًا حيتاج املشاركون يف السوق إىل احلوافز 

املناسبة اليت تدفعهم ملراقبة املصارف وتقييمها، رابًعا حيتاج املشاركون يف السوق إىل امتالك اآلليات الالزمة ملمارسة 

وفيما يلي سيتم دراسة وحتليل مدى توافر هذه املتطلبات الضرورية النضباط سوق فعال يف . 1السوق انضباط

  :2املصارف اإلسالمية

  قبل تطبيق معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية املتعلقة باإلفصاح، شهدت املصارف اإلسالمية نقًصا

احملاسبية ألموال أصحاب الودائع االستثمارية قضية حاًدا يف اإلفصاح، باإلضافة إىل ذلك كانت املعاجلة 

جدلية، حيث أدرجتها بعض املصارف اإلسالمية ضمن املطلوبات، بينما أدرجتها مصارف أخرى ضمن 

حقوق امللكية، يف حني أدرجتها مصارف أخرى ضمن عناصر خارج امليزانية، وهذا راجع الختالف 

ية يف خمتلف الدول؛ أدى هذا النقص والغموض يف الشفافية األساليب املتبعة لتنظيم املصارف اإلسالم

  إىل وجود عدم متاثل املعلومات بني أصحاب احلسابات االستثمارية وإدارة املصرف؛

  فيما يتعلق بالشرط الثاين، وهو قدرة املشاركني يف السوق على معاجلة وحتليل املعلومات، هناك قضيتني

ت املصرفية اإلسالمية وطريقة متويلها جيعل من الصعب فهمها بوضوح أوًال تعقيد العمليا: رئيسيتني مها

وسهولة، إن املخاطر الكامنة يف العقود املستخدمة يف الصريفة اإلسالمية يف كل من نشاطي تعبئة 

واستخدام األموال ليست مألوفة أو مفهومة بوضوح من قبل الكثريين؛ ثانًيا عدم القدرة على جذب 

ق مثل احملللني والوسطاء ووكاالت التصنيف وشركات االستثمار الذين لديهم املعرفة املشاركني يف السو 

  والقدرة على معاجلة املعلومات، بسبب صغر حجم الصناعة املالية اإلسالمية ككل؛

  أما فيما خيص الشرط الثالث املتعلق حبوافز املشاركني يف السوق، فإن أحد املخاوف هو وجود احتياطات

واحتياطي معادلة األرباح اللذان يعتربان جزء من شبكة األمان،  مواجهة خماطر االستثمار احتياطيمثل 

                                                           
1 Andrew Crockett, "Market Discipline and Financial Stability", Journal of Banking & Finance, Vol 26, 2002, 
p : 979. 
2 Amr Mohamed El Tiby, Op.cit, p : 176-178. 
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هذا قد يقلل من حوافز أصحاب الودائع االستثمارية ملراقبة أداء املصرف اإلسالمي، باإلضافة إىل ذلك 

وافق مع مبادئ تتمتع بعض البلدان على غرار البحرين والسودان بنظام رمسي للتأمني على الودائع املت

الشريعة اإلسالمية القائم على التكافل، كل هذا قد يؤدي إىل إضعاف فعالية انضباط السوق يف 

  املصارف اإلسالمية؛

  ليات الفعالة ملمارسة انضباط السوق، يفتقر أصحاب الودائع االستثمارية اآلأخريًا فيما يتعلق مبدى توافر

بشكل فعال، مثًال يف حاالت الديون الثانوية اليت ميكن  إىل آلية متكنهم من ممارسة انضباط السوق

تداوهلا يف األسواق املالية توفر عوائدها معلومات حول املخاطر اليت تواجه املصارف؛ أما استثمارات 

أصحاب الودائع االستثمارية فهي غري قابلة للتداول، وبالتايل حاملي هذه الودائع يفتقرون إىل اآلليات 

ن إرسال إشارات للسوق حول تقييمهم للمخاطر اليت تواجه املصارف اإلسالمية، من اليت متكنهم م

  .أجل الضغط على مدراء املصارف لتعديل سلوكهم

وعليه وفًقا ملا سبق ميكن أن نقول أن انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية قد يكون غري فعال، وبالتايل فإن 

  .يد من التطويراملتطلبات األربعة السابقة حباجة إىل مز 

 :في المصارف اإلسالمية دور االنضباط األخالقي في تعزيز انضباط السوق .3

حيتاج انضباط السوق لكي يكون أكثر فعالية إىل العديد من التدابري، أحد هذه العوامل هو زيادة دور   

 الشعور بالعدالة، والصدق، واإلنصاف، االنضباط األخالقي من طرف مجيع املشاركني يف السوق، حيث أن

وتأدية الواجب  ،سلوك أو فعل يتم وفق القواعد األخالقية أو القانونية املعتمدة"الذي هو  االنضباط الذايتو 

كل هذه األخالق جيب أن ميتلكها الناس قبل أن يذهبوا إىل السوق ويتنافسوا   ؛1"بإتقان بدون مراقب خارجي

اليت حتمي السوق واملنافسة من التدهور؛ ومن مث ال يكفي هي ات ال غىن عنها و فيما بينهم، هذه الدعام

األخالقيات تعترب "االحتجاج بقوانني السوق بل من الضروري أيًضا أن تكون هناك قيم أخالقية عالية، فهذه 

اليته بدون العنصر األساسي الذي يتوقف عليه جناح وتطور املؤسسات يف األجل البعيد، وسوف يفقد العمل فع

وجود درجة من الثقة والنزاهة واألمانة والصدق، كما سوف تتزايد تكاليف املعامالت ال سيما التكاليف 

  .، ومن مث يصبح عمل انضباط السوق ضعيف2"القانونية

                                                           
  .12: ، ص2014، جوان 12، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، "دعائم االنضباط الذايت"تقية حممد املهدي حسان،  1
، "مسامهة أخالقيات اإلدارة يف رفع مستوى األداء الوظيفي داخل املنظمة مع اإلشارة إىل جامعة طاهري حممد بشار"حاكم أمساء، دويل خلضر،  2

   .252: ، ص2017، جوان 02، العدد 03، ا�لد مجلة البشائر االقتصادية
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 تعترب عقود املضاربة واملشاركة يف الفقه اإلسالمي مبثابة عقود أمانة، ويعترب الصدق واإلنصاف أمرًا ضروريًا  

للغاية، إن القيم األخالقية الالزمة هلذا الغرض حمددة بوضوح يف القرآن والسنة؛ ومع ذلك فإن هذه القيم هي جمرد 

قواعد سلوكية لن تكون فعالة ما مل يتم تنفيذها، هناك عدة متطلبات لضمان إنفاذها، أوىل هذه املتطلبات هو 

ن اخلري فطري عند البشر يف إطار املعتقدات اإلسالمية، ومع وجود الدافع القوي لاللتزام الذايت �ذه القيم أي أ

ذلك ميكن أن يتأثروا ببيئتهم ويتجنبوا فعل الصواب؛ كما يشرتط وجود نظام ترغيب وترهيب ديين ودنيوي حيمل 

 الناس على االلتزام باملعايري األخالقية يف مجيع الظروف حىت لو كان يضر مبصلحتهم الذاتية والذي ال جنده يف

النظام العلماين؛ قد يرتكب الناس االحتيال والظلم وال يتم اكتشافهم ومعاقبتهم، وقد يفعلون اخلري وال حيصلون 

على مكافأة، لذلك فإن االلتزام الديين واإلميان باآلخرة لديه القدرة على خلق الدافع الداخلي لدى األفراد لاللتزام 

ن ما يف الدنيا وقد ال يكونان قادراوالعقاب يف اآلخرة ال ميكن مالحظتهباملعايري األخالقية، ومع ذلك فإن الثواب 

إميا�م الواضح �ذه األشياء، لذلك قد ال يفعلون دائًما ما هو من على التأثري على مجيع األفراد على الرغم 

  .1صواب وميتنعون عن فعل اخلطأ وهذا ما جيعل من الضروري وجود حافز ورادع يف هذه الدنيا

، حيث أن وجود هذا األخري بني االنضباط األخالقي أن يساعد يف حتقيقإن حتقيق العدالة يف ا�تمع من شأنه 

يف تعزيز امليزة التنافسية بني املصارف واحلد من املخاطر األخالقية الناجتة عن يساهم بشكل كبري س أفراد ا�تمع

توفري املعلومات املالئمة تعزيز الشفافية ومن مث هم يف سيسا يالغش والتحايل، كما أن وجود االنضباط األخالق

لذلك جيب العمل على توفري املتطلبات الضرورية لوجود االنضباط األخالقي  ،ملمارسة عملية الرقابة على املصارف

يف السوق املصريف؛ كما أنه ال ميكن االعتماد فقط على وجود األخالق من أجل تعزيز انضباط السوق، ذلك أن 

يب الناس الدول واملؤسسات ال تبىن على الفضائل، بل ال بد من وجود قوانني وتشريعات تعمل على ترغيب وتره

     .وتعزز من انضباط السوق يةخاطر األخالقاملإجياد آليات حتد من  والعمل على باملعايري املهنيةعلى االلتزام 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Umer Chapra, Habib Ahmed, Op.Cit, p : 25-26. 
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  خالصةال

يف هذا الفصل مت التطرق إىل الطبيعة املميزة النضباط السوق يف القطاع املصريف اإلسالمي من خالل   

، حيث وجدنا أن املصارف للعمل املصريف اإلسالميالطبيعة املميزة ثالثة مباحث؛ تناولنا يف املبحث األول 

تقليدي، فاملصارف اإلسالمية ال اإلسالمية تقوم على أسس ختتلف كل االختالف عن مبادئ العمل املصريف ال

أن املصارف اإلسالمية تعتمد يف توظيف مواردها على األنشطة و ، تتعامل بالفوائد الربوية ال أخذًا وال عطاءاً 

العالقة اليت جتمع بني املصرف وأن وباستخدام أساليب املشاركة وليس بأسلوب القرض،  االستثمارية احلقيقية

وجدنا أن الصناعة املصرفية اإلسالمية يف تطور ومنو كما واملودعني قائمة على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة؛  

   .تريليون دوالر 2.175إىل  2024ة اإلسالمية حبلول عام ريفصث من املتوقع أن يصل حجم أصول ال، حيسريع

يف املصارف اإلسالمية وما هي أهم أنواعها وأمهيتها يف متويل  ختصيصه للودائعملبحث الثاين فتم أما ا  

؛ أما املبحث الثالث واألخري عن طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية الناشئةواملخاطر  ،األنشطة املصرفية

ستثمارية يف تعزيز لعبه الودائع االتفخصص لدراسة انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية والدور الذي ميكن أن 

فالودائع االستثمارية قائمة على عقد املضاربة الذي ينطوي على عقد شراكة مع املصرف، حيث  انضباط السوق،

بالنسبة للخسائر فيتحملها مقدم رأس املال  أمايتم تقاسم األرباح بنسب حمددة سلفًا بني املصرف واملودع، 

من مشكل الوكالة يف املصارف  اخاص اختلق نوع) املصرف(للمضارب  ، وبالتايل فإن املسؤولية احملدودة)املودع(

ملا أ�ا لن اط إىل الدخول يف مشاريع استثمارية عالية املخاطراإلسالمية قد تلجأ اإلسالمية، حيث أن املصارف 

ومبا أن إطار حوكمة الشركات احلايل ال مينح  ؛تتحمل أي خسائر مالية يف حالة فشل املشروع ووقوع خسائر

لذلك فإن اآللية  ،حلاملي الودائع االستثمارية أي سلطة يف تعيني أو استبعاد اإلدارة كما هو احلال مع املسامهني

تأثري عليه تكون من خالل ممارسة انضباط الالوحيدة املتاحة ألصحاب الودائع االستثمارية للسيطرة على املصرف و 

        .  ذات املخاطر العاليةا�ازفة من املصارف سحب أمواهلم أو املطالبة بعوائد عالية  عن طريقق، السو 



 

 
 

دراسة : الفصل الرابع

تطبيقية حول مجموعة من 

   المصارف
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  تمهيد

كثرية، خاصة منها اليت  القطاع املصريف التقليديانضباط السوق يف ن الدراسات واألحباث اليت تناولت إ      

يف حني جند أن الدراسات اليت الودائع غري املؤمنة والديون الثانوية ودورمها يف تعزيز انضباط السوق، تناولت 

   .تناولت انضباط السوق يف القطاع املصريف اإلسالمي قليلة جداً وحمدودة

 اعإن الطبيعة املميزة للمصارف اإلسالمية عن نظري�ا التقليدية قد جتعل املصارف اإلسالمية أكثر خضو 

النضباط السوق مقارنة باملصارف التقليدية، وذلك ألن املصارف اإلسالمية قائمة على مبدأين أساسني يف عملها 

  .األرباح واخلسائر وقاعدة الغنم بالغرم يفومها مبدأ املشاركة 

 عن عالقة املودعني يف املصارف اإلسالمية، حيث تعترب ةرف التقليدياتلف عالقة املودعني يف املصخت  

عالقة املودعني باملصرف اإلسالمي هي عالقة ؛ يف حني أن مبدين عالقة املودعني باملصرف التقليدي عالقة دائن

ذا بالنسبة للودائع االستثمارية؛ أي أن أموال املودعني وه) املصرف اإلسالمي(املضارب و رب املال مضاربة بني 

املخاطر اليت تواجه املصرف اإلسالمي ومن بينها خماطر العجز عن  لتحملمعرضة خلطر اخلسارة ومعرضة أيضًا 

السداد يف حالة إفالس املصرف، هذا ألن أصحاب الودائع االستثمارية يعتربون من فئة الدائنني املتبقني يف حالة 

سيجعل  إفالس املصرف، فهم هلم أولوية فقط على املسامهني يف حالة عجز املصرف عن سداد التزاماته؛ كل هذا

  .تأثري عليهالمن أصحاب الودائع االستثمارية الطرف األنسب والفعال ملمارسة الرقابة على املصرف اإلسالمي و 

االستثمارية يف ممارسة انضباط  الدور الذي ميكن أن يلعبه أصحاب الودائع فيما يلي سنقوم بدراسةو 

    :ط التاليةالتطرق إىل النقا وذلك من خالل، املصارف اإلسالميةيف سوق ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الدراسة اإلسالمية محل مصارفلتشخيص اقتصادي ل: المبحث األول

  .النضباط السوق في المصارف اإلسالمية محل الدراسة دراسة قياسية: المبحث الثاني
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  :عرض املطالب التاليةل هذا املبحث، سيتم من خال

 ؛وصف عينة الدراسة: املطلب األول 

 تشخيص القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت؛ :املطلب الثاين  

 تشخيص القطاع املصريف اإلسالمي البحريين؛: املطلب الثالث 

 تشخيص القطاع املصريف اإلسالمي السعودي؛: املطلب الرابع 

 اإلسالمي املاليزيتشخيص القطاع املصريف : املطلب اخلامس. 

  وصف عينة الدراسة: المطلب األول

  :من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  :الدراسة مجتمع .1

 20لدراسة انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية دراسة مستفيضة ومعمقة، قمنا بتشكيل عينة تتكون من 

  :مصرف إسالمي منتشرة عرب أربع دول إسالمية خمتلفة وموزعة على النحو التايل

 المصارف اإلسالمية محل الدراسة التطبيقية 9الجدول 

  سنة التأسيس  اإلسالمياسم المصرف   الدولة
خالل حجم األصول 

  )ألف دوالر( 2018عام 

خالل حجم الودائع 

  )ألف دوالر( 2018عام 

اإلمارات العربية 

  املتحدة

     624 335 27     921 084 34  1997  مصرف أبو ظيب

     782 683 4     185 165 6  2008  بنك عجمان

     101 528 8     859 882 11  2007  مصرف اهلالل

     530 328 11     203 894 15  1976  مصرف اإلمارات اإلسالمي

     390 626 9     657 808 13  2008  بنك نور اإلسالمي

     006 198 7     273 182 12  1975  مصرف الشارقة اإلسالمي

     796 378 42     036 899 60  1975  بنك ديب اإلسالمي

 الدراسة اإلسالمية محل مصارفلتشخيص اقتصادي ل: المبحث األول
 

 ؛مجتمع الدراسة -1

 فترة الدراسة؛ -2

 .بيانات الدراسة -3
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  مملكة البحرين
     111 805 2     631 536 4  2006  مصرف السالم

     533 457 2     618 393 3  1979  بنك البحرين اإلسالمي

اململكة العربية 

  السعودية

     767 375 78     355 334 97  1988  مصرف الراجحي

     170 034 24     554 355 32  2006  مصرف اإلمناء

     825 246 15     300 636 19  2004  بنك البالد

     426 814 13     519 467 19  1975  اجلزيرةبنك 

  ماليزيا

     382 382 1     880 833 1  2006  مصرف الراجحي املاليزي

     434 881 4     997 793 5  1999  بنك معامالت ماليزيا

     378 802 18     855 596 23  2003  اإلسالمي CIMBبنك 

HSBC 408 769 2     224 924 4  1994  أمانة ماليزيا     

     046 108 1     195 249 2  2005  بيت التمويل الكوييت املاليزي

     933 979 12     109 045 15  1993  البنك اإلسالمي العمومي

     RHB 1997  15 878 650     11 066 510البنك اإلسالمي 

 .2018الدراسة لعام  اإلسالمية محل لمصارفلمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير السنوية : المصدر

  :فترة الدراسة .2

حول دور أصحاب الودائع يف تعزيز انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية، قمنا جبمع تطبيقية للقيام بدراسة 

، 2018إىل غاية  2011من عام للفرتة املمتدة البيانات املالية والتقارير السنوية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة 

  .وهذا بغية أن تكون الدراسة معربة

  :بيانات الدراسة .3

ومن قاعدة البيانات  اإلسالمية حمل الدراسةمصارف لقمنا جبمع بيانات الدراسة من التقارير املالية السنوية ل

BANKSCOPE  ؛ وقد قمنا باستبعاد كل من القطاع املصريف 2018إىل غاية  2011وهذا للفرتة املمتدة من

وييت والقطاع املصريف اإلسالمي اجلزائري، لعدم قدرتنا على الفصل بني الودائع االستثمارية والودائع اإلسالمي الك

اجلارية، وذلك ألن القوائم املالية للمصارف اإلسالمية يف كل من الكويت واجلزائر تعرض الودائع اجلارية 

   .واالستثمارية جمملة وال تفصل بينهما
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  القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي

  

والشكل التاليني تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف املصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات 

  .العربية املتحدة، ومدى مسامهة كل نوع من الودائع يف عملية متويل األنشطة املصرفية

 )2018-2011(لمصرفي اإلسالمي اإلماراتي 

2015 2016 2017 2018 

336 475 280   353 773 343   389 618 689    407 994 006    

239 541 077   249 199 199   277 044 810    296 366 481    

94 489 960   102 223 049   109 890 141    109 087 787    

 )2018-2011(الدراسة اإلسالمية اإلماراتية محل 

 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي 

 

-

50,000,000   

100,000,000   

150,000,000   

200,000,000   

250,000,000   

300,000,000   

2011 2012 2013

 ؛تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي

. 

دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتيتشخيص : الثانيالمطلب 

  :هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  :تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي

والشكل التاليني تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف املصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ومدى مسامهة كل نوع من الودائع يف عملية متويل األنشطة املصرفية

لمصرفي اإلسالمي اإلماراتي تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع ا

20112012 2013 2014  

181 438 127   209 252 307   247 699 096   286 664 474   336 475 280   

137 144 149   158 582 451   182 983 198   204 745 100   239 541 077   

43 397 715   49 713 235    63 467 541    80 095 540   94 489 960   

اإلسالمية اإلماراتية محل مصارف لمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية ل

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي 

  .10 بيانات الجدول رقممن إعداد الطالب باالعتماد على 

2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي

.تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي

................................................:الفصل الرابع

المطلب 

هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية يف

  

  

  

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي .1

والشكل التاليني تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف املصارف اإلسالمية يف دولة اإلمارات يبني اجلدول 

العربية املتحدة، ومدى مسامهة كل نوع من الودائع يف عملية متويل األنشطة املصرفية

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع ا 10الجدول 

   السنوات

 )ألف درهم(
2011 

إجمالي الودائع 

 اإلجمالية
181 438 127    

الودائع إجمالي 

 االستثمارية
137 144 149    

إجمالي الودائع 

 الجارية
43 397 715    

من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية ل: المصدر

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي  12 الشكل  

من إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي -1

تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي -2
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، نالحظ أن كال من إمجايل الودائع 12 والشكل البياين رقم 10 من خالل بيانات اجلدول رقم  

 )2018-2011(وزيادة على مدار سنوات الدراسة املمتدة من  اً االستثمارية وإمجايل الودائع اجلارية عرف منو 

مقارنة بعام  % 216نسبة قدرت بأكثر  2018حيث وصلت نسبة الزيادة يف إمجايل الودائع االستثمارية يف عام 

؛ وما ميكن قوله 2011مقارنة بعام  2018يف عام  % 251قدر بــــ  ؛ كما عرف إمجايل الودائع اجلارية منواً 2011

رايت شهد تطورًا ومنوًا يف نشاطه خالل سنوات من خالل هذه املالحظات أن القطاع املصريف اإلسالمي اإلما

الدراسة؛ أما الشيء البارز الذي نالحظه من خالل النظر إىل الشكل البياين، هو أن القطاع املصريف اإلسالمي 

اإلمارايت يعتمد بشكل كبري على الودائع االستثمارية مقارنة حبجم الودائع اجلارية، حيث بلغت الودائع االستثمارية 

من إمجايل  % 26.74، يف حني شكلت الودائع اجلارية نسبة  % 72.64نسبة  2018إمجايل الودائع عام إىل 

  . الودائع

  :تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي .2

سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل األنشطة املصرفية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت وتطورها خالل الفرتة 

)2011-2018( . 

  )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي    11الجدول 

  السنوات

 )ألف درهم(
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

إجمالي 

 التمويالت
156 641 501   175 657 004   199 252 468   245 027 529   290 861 371   317 165 411   339 248 343   360 082 267   

إجمالي 

 االستثمارات
24 161 974   26 203 597   28 298 156   35 836 958   42 998 989   51 143 380   53 677 577   67 855 017   

إجمالي 

 األصول
254 524 908   292 594 666   346 899 179   386 369 384   448 237 440   490 038 161   538 268 616   569 010 632   

  )2018-2011(الدراسة اإلسالمية اإلماراتية محل لمصارف لمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر
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 )2018- 2011(واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي 

 

يف القطاع املصريف اإلسالمي  تنالحظ من خالل ما سبق، أن كال من إمجايل التمويالت واالستثمارا

 2018اإلمارايت عرف زيادة مستمرة طول فرتة الدراسة، حيث شهد إمجايل التمويالت منواً كبرياً وصل خالل سنة 

؛ أما األنشطة االستثمارية فهي األخرى عرفت منوًا وصل إىل نسبة 

؛ وأهم شيء ميكن مالحظته أن القطاع املصريف اإلسالمي 

اإلمارايت يعتمد بشكل كبري جدًا على األنشطة التمويلية يف استخداماته، حيث بلغت األنشطة التمويلية نسبة 

ية نسبة  أي أكثر من الثلثني؛ يف حني ال تشكل األنشطة االستثمار 

.  

تتكون األنشطة التمويلية من أنشطة املراحبة واإلجارة وعقود االستصناع واملشاركات واملضاربة، إال أنشطة 

كبري جدًا حيث املراحبة واإلجارة �يمن على األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت بشكل  

يف معظم مصارف الدراسة؛ ففي بنك ديب اإلسالمي والذي يعترب من بني أكرب املصارف 

اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة من حيث حجم األصول وحجم الودائع، بلغت عمليات املراحبة واإلجارة 

، يف حني شكلت عقود املشاركة واملضاربة 

تقريباً؛ ويف مصرف أبو ظيب اإلسالمي الذي يعترب ثاين أكرب مصرف إسالمي بعد بنك 

ديب اإلسالمي يف دولة اإلمارات من حيث حجم األصول وإمجايل الودائع، شكلت عمليات املراحبة واإلجارة فيه 

-

50,000,000   

100,000,000   

150,000,000   

200,000,000   

250,000,000   

300,000,000   

350,000,000   

400,000,000   

2011 2012 2013

دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي اإلماراتي تطور حجم التمويالت 

  .11 :من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم

نالحظ من خالل ما سبق، أن كال من إمجايل التمويالت واالستثمارا

اإلمارايت عرف زيادة مستمرة طول فرتة الدراسة، حيث شهد إمجايل التمويالت منواً كبرياً وصل خالل سنة 

؛ أما األنشطة االستثمارية فهي األخرى عرفت منوًا وصل إىل نسبة 2011تقريبًا مقارنة بسنة 

؛ وأهم شيء ميكن مالحظته أن القطاع املصريف اإلسالمي 2011مقارنة بسنة  2018تقريبًا يف عام 

اإلمارايت يعتمد بشكل كبري جدًا على األنشطة التمويلية يف استخداماته، حيث بلغت األنشطة التمويلية نسبة 

أي أكثر من الثلثني؛ يف حني ال تشكل األنشطة االستثمار  2018من إمجايل األصول يف عام 

.2018يف عام  % 11.93كبرية من إمجايل األصول حيث بلغت نسبتها 

تتكون األنشطة التمويلية من أنشطة املراحبة واإلجارة وعقود االستصناع واملشاركات واملضاربة، إال أنشطة 

املراحبة واإلجارة �يمن على األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت بشكل  

يف معظم مصارف الدراسة؛ ففي بنك ديب اإلسالمي والذي يعترب من بني أكرب املصارف  %

اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة من حيث حجم األصول وحجم الودائع، بلغت عمليات املراحبة واإلجارة 

، يف حني شكلت عقود املشاركة واملضاربة % 70سبة ما يقارب ن للبنكفيه إىل إمجايل األنشطة التمويلية 

تقريباً؛ ويف مصرف أبو ظيب اإلسالمي الذي يعترب ثاين أكرب مصرف إسالمي بعد بنك  % 20

ديب اإلسالمي يف دولة اإلمارات من حيث حجم األصول وإمجايل الودائع، شكلت عمليات املراحبة واإلجارة فيه 

  .  للمصرفمن إمجايل األنشطة التمويلية 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

................................................:الفصل الرابع

تطور حجم التمويالت  13  الشكل

من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم: المصدر

نالحظ من خالل ما سبق، أن كال من إمجايل التمويالت واالستثمارا  

اإلمارايت عرف زيادة مستمرة طول فرتة الدراسة، حيث شهد إمجايل التمويالت منواً كبرياً وصل خالل سنة 

تقريبًا مقارنة بسنة  % 230إىل نسبة 

تقريبًا يف عام  % 281

اإلمارايت يعتمد بشكل كبري جدًا على األنشطة التمويلية يف استخداماته، حيث بلغت األنشطة التمويلية نسبة 

من إمجايل األصول يف عام  % 63.28

كبرية من إمجايل األصول حيث بلغت نسبتها 

تتكون األنشطة التمويلية من أنشطة املراحبة واإلجارة وعقود االستصناع واملشاركات واملضاربة، إال أنشطة   

املراحبة واإلجارة �يمن على األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت بشكل  

% 90جتاوزت نسبة 

اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة من حيث حجم األصول وحجم الودائع، بلغت عمليات املراحبة واإلجارة 

فيه إىل إمجايل األنشطة التمويلية 

20والوكاالت نسبة 

ديب اإلسالمي يف دولة اإلمارات من حيث حجم األصول وإمجايل الودائع، شكلت عمليات املراحبة واإلجارة فيه 

من إمجايل األنشطة التمويلية  % 99.44نسبة 

إجمالي التمويالت

إجمالي االستثمارات
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أما عن األنشطة االستثمارية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت فتتكون من األدوات املالية كاألسهم   

والصكوك والصناديق االستثمارية، وتشكل الصكوك نسبة كبرية جدًا من إمجايل األنشطة االستثمارية؛ يف عام 

من إمجايل األنشطة االستثمارية للبنك؛ يف  % 94.86يف بنك ديب اإلسالمي نسبة بلغ حجم الصكوك  2018

  .  من إمجايل استثمارات املصرف % 99.13حني بلغ حجم الصكوك يف مصرف أبو ظيب اإلسالمي نسبة 

  تشخيص القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني: الثالثالمطلب 

  :هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية يف

  

  

  

  :البحريني تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي .1

االستثمارية واجلارية يف املصارف اإلسالمية يف مملكة البحرين، يبني اجلدول والشكل التاليني تطور حجم الودائع 

  .ومدى مسامهة كل نوع من هذه الودائع يف عملية متويل األنشطة املصرفية

 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني  12الجدول 

  السنوات

 )ألف دينار(
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

إجمالي الودائع 

 اإلجمالية
1 321 295   1 372 518   1 674 169   1 992 876   1 885 991   1 878 807   1 930 973   1 984 017   

إجمالي الودائع 

 االستثمارية
1 169 614   1 201 465   1 497 705   1 628 805   1 504 325    1 446 551   1 515 421   1 591 676   

إجمالي الودائع 

 الجارية
151 681    171 053    176 464     364 071     381 666    432 256    415 552    385 086    

  )2018-2011(الدراسة اإلسالمية البحرينية محل مصارف لمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية ل: المصدر

 ؛تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني -1

 ؛البحرينيتحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي  -2
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 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

 

نالحظ أن القطاع املصريف اإلسالمي البحريين يعتمد على الودائع االستثمارية بشكل كبري جداً يف عملية 

متويل استخداماته وأنشطته املصرفية، حيث بلغ متوسط الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة 

. % 17.12ايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة 

عرف االجتاه العام لنمو الودائع االستثمارية خالل فرتة الدراسة تذبذبا، حيث شهد ارتفاعًا خالل 

 2017، لريتفع بعد ذلك خالل العامني 

، مث 2016إىل غاية  2011 عام خالل الفرتة املمتدة من

وعلى العموم ميكن أن نقول أن النشاط املصريف اإلسالمي يف مملكة 

 2018 يف عام % 150خالل فرتة الدراسة حيث شهد إمجايل الودائع املصرفية منواً قدر 

يف مملكة البحرين ومعرفة مكوناته وتطوره 
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تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

  .12: من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم

نالحظ أن القطاع املصريف اإلسالمي البحريين يعتمد على الودائع االستثمارية بشكل كبري جداً يف عملية 

متويل استخداماته وأنشطته املصرفية، حيث بلغ متوسط الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة 

ايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة ؛ يف حني بلغ متوسط الودائع اجلارية إىل إمج

عرف االجتاه العام لنمو الودائع االستثمارية خالل فرتة الدراسة تذبذبا، حيث شهد ارتفاعًا خالل 

، لريتفع بعد ذلك خالل العامني 2016و 2015، مث اخنفض يف عامي 2014إىل غاية 

خالل الفرتة املمتدة من اً ة فقد عرف منو ؛ أما عن حجم الودائع اجلاري

وعلى العموم ميكن أن نقول أن النشاط املصريف اإلسالمي يف مملكة . 2018و 2017اخنفض خالل العامني 

خالل فرتة الدراسة حيث شهد إمجايل الودائع املصرفية منواً قدر  اً وتطور 

 .  

 :تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني

يف مملكة البحرين ومعرفة مكوناته وتطوره  حمل الدراسة سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل نشاط املصارف اإلسالمية

 .2018إىل غاية  2011 عام خالل الفرتة املمتدة من

2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

................................................:الفصل الرابع

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني  14  الشكل

من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم: المصدر

نالحظ أن القطاع املصريف اإلسالمي البحريين يعتمد على الودائع االستثمارية بشكل كبري جداً يف عملية   

متويل استخداماته وأنشطته املصرفية، حيث بلغ متوسط الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة 

؛ يف حني بلغ متوسط الودائع اجلارية إىل إمج% 82.84نسبة 

عرف االجتاه العام لنمو الودائع االستثمارية خالل فرتة الدراسة تذبذبا، حيث شهد ارتفاعًا خالل   

إىل غاية  2011سنوات 

؛ أما عن حجم الودائع اجلاري2018و

اخنفض خالل العامني 

وتطور  البحرين عرف منواً 

. 2011مقارنة بعام 

تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني .2

سنقوم يف هذا اجلزء بتحليل نشاط املصارف اإلسالمية

خالل الفرتة املمتدة من

 

 

 

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية
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 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

20152016 2017 2018 

1 255 971   1 358 665   1 486 475    1 591 621   

655 095   655 007    743 712      710 998    

2 632 991   2 723 481   2 817 875    2 989 704   

  )2018-2011(الدراسة  اإلسالمية البحرينية محل

 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

 

، نستنتج أن القطاع املصريف اإلسالمي يف 

البحرين قائم على األنشطة التمويلية، أي أن املصارف اإلسالمية يف البحرين تستخدم ودائعها وتستثمرها بشكل  

مقارنة باألنشطة االستثمارية، حيث بلغ إمجايل األنشطة التمويلية إىل إمجايل األصول 

، يف حني بلغ إمجايل األنشطة االستثمارية إىل إمجايل األصول يف نفس العام 

نالحظ أن حجم األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين عرف منوًا مستمرًا خالل فرتة 

الدراسة، ومن خالل إطالعنا على التقارير املالية ملصارف الدراسة البحرينية وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون 
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تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

20112012 2013 2014 2015 

680 887   766 718    852 087    1 136 295   1 255 971   

507 919   493 095    426 992    504 639    655 095    

1 763 050   1 775 022   1 998 546   2 830 504   2 632 991   

اإلسالمية البحرينية محل لمصارفلمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية 

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني 

  .13 :باالعتماد على بيانات الجدول رقممن إعداد الطالب 

، نستنتج أن القطاع املصريف اإلسالمي يف 15 والشكل البياين رقم 13بالنظر إىل بيانات اجلدول رقم 

البحرين قائم على األنشطة التمويلية، أي أن املصارف اإلسالمية يف البحرين تستخدم ودائعها وتستثمرها بشكل  

مقارنة باألنشطة االستثمارية، حيث بلغ إمجايل األنشطة التمويلية إىل إمجايل األصول  كبري يف األنشطة التمويلية

، يف حني بلغ إمجايل األنشطة االستثمارية إىل إمجايل األصول يف نفس العام % 53.24نسبة 

نالحظ أن حجم األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين عرف منوًا مستمرًا خالل فرتة 

الدراسة، ومن خالل إطالعنا على التقارير املالية ملصارف الدراسة البحرينية وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون 

2014 2015 2016 2017 2018

................................................:الفصل الرابع

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني  13الجدول 

   السنوات

 )ألف دينار(
2011 

    887 680 إجمالي التمويالت

إجمالي 

 االستثمارات
507 919    

   050 763 1 إجمالي األصول

من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر

  

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي البحريني  15  الشكل

من إعداد الطالب : المصدر

بالنظر إىل بيانات اجلدول رقم   

البحرين قائم على األنشطة التمويلية، أي أن املصارف اإلسالمية يف البحرين تستخدم ودائعها وتستثمرها بشكل  

كبري يف األنشطة التمويلية

نسبة  2018يف عام 

23.78 %.  

نالحظ أن حجم األنشطة التمويلية يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين عرف منوًا مستمرًا خالل فرتة   

الدراسة، ومن خالل إطالعنا على التقارير املالية ملصارف الدراسة البحرينية وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون 

إجمالي التمويالت

إجمالي االستثمارات
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حني وجدنا أن األنشطة االستثمارية يف القطاع املصريف من أنشطة املراحبة واإلجارة وعقود املضاربة واملشاركة؛ يف 

اإلسالمي البحريين تتكون من الصكوك واألسهم والصناديق االستثمارية، وتشكل الصكوك نسبة كبرية جدًا من 

بلغ حجم الصكوك يف مصرف السالم إىل إمجايل األنشطة  2018األنشطة االستثمارية، فنجد مثًال أنه يف عام 

؛ ويف نفس العام بلغ حجم الصكوك يف بنك البحرين اإلسالمي نسبة % 77.17للمصرف نسبة  االستثمارية

  . من إمجايل األنشطة االستثمارية للبنك % 86.33

  تشخيص القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي: الرابعالمطلب 

  :هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية يف

  

  

  

 :السعودي يتطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالم .1

سنقوم يف هذا اجلزء من الدراسة بتحليل طبيعة الودائع املصرفية اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي 

  .يف ممارسة أنشطته املصرفية السعودي

 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي  14الجدول 

   السنوات

 )ألف لایر(
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

إجمالي الودائع 

 اإلجمالية
249 705 701   317 973 442   351 541 979   406 797 887   415 460 818   445 042 431   460 182 521   493 016 955   

إجمالي الودائع 

 االستثمارية
42 321 353   65 792 999   74 468 827   85 507 364   76 017 715   95 681 598   102 511 373   105 091 919   

الودائع إجمالي 

 الجارية
202 414 804   244 498 670   270 073 430   314 108 243   330 206 077   341 764 741   349 478 628   377 825 448   

  )2018-2011(الدراسة  اإلسالمية السعودية محل لمصارفلمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر

 

 ؛المصرفي اإلسالمي السعوديتطور حجم الودائع في القطاع  -1

 ؛السعوديتحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي  -2
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 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

 

أول شيء جيب اإلشارة إليه أن مصرف الراجحي يعترب أكرب املصرف إسالمي يف السعودية من حيث 

حجم األصول والودائع، حيث بلغ متوسط إمجايل األصول ومتوسط إمجايل الودائع يف مصرف الراجحي إىل 

على التوايل،  % 64و  % 62نسبة  ة حمل الدراسة

  . ة حمل الدراسةالسعودي ةاإلسالمي للمصارف

، نالحظ أن حجم الودائع اجلارية 16 والشكل البياين رقم

مقارنة بعام  2018عرف منوًا كبريًا ومستمر على مدار سنوات الدراسة، حيث منى حجم الودائع اجلارية يف عام 

منوًا خالل فرتة  تعرف ىخر سبة حلجم الودائع االستثمارية فهي األ

؛ وما % 248بنسبة تقدر بــــ  2011مقارنة بسنة 

ميكننا أن نستنتجه من خالل هذه املالحظات أن النشاط املصريف اإلسالمي السعودي يف منو وتطور مستمر 

صريف اإلسالمي السعودي أما أهم شيء نستنتجه من خالل اجلدول والشكل السابقني، أن القطاع امل

يعتمد على الودائع اجلارية بشكل كبري جداً يف متويل استثماراته وأنشطته املصرفية مقارنة بباقي املصارف اإلسالمية 

؛ % 77.61حمل الدراسة، حيث شكل متوسط حجم الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة 

تثمارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة كبرية، حيث بلغ متوسط حجم 

وميكن إرجاع سبب اعتماد املصارف اإلسالمية يف 

أي أرباح أو عوائد السعودية على الودائع اجلارية، إىل اعتبارها مصدر متويل عدمي التكلفة أي أ�ا ال تستحق 

-
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دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

  .14 :من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم

أول شيء جيب اإلشارة إليه أن مصرف الراجحي يعترب أكرب املصرف إسالمي يف السعودية من حيث 

حجم األصول والودائع، حيث بلغ متوسط إمجايل األصول ومتوسط إمجايل الودائع يف مصرف الراجحي إىل 

ة حمل الدراسةالسعودي ةاإلسالمي املصارفإمجايل األصول وإمجايل الودائع يف 

للمصارفنشطة املصرفية واملؤشرات املالية األهذا سيؤثر على دراسة وحتليل 

والشكل البياين رقم 14 من خالل النظر إىل بيانات اجلدول رقم

عرف منوًا كبريًا ومستمر على مدار سنوات الدراسة، حيث منى حجم الودائع اجلارية يف عام 

سبة حلجم الودائع االستثمارية فهي األ؛ أما بالن% 187بنسبة تقدر بـــ 

مقارنة بسنة  2018حيث منى حجم الودائع االستثمارية يف عام 

ميكننا أن نستنتجه من خالل هذه املالحظات أن النشاط املصريف اإلسالمي السعودي يف منو وتطور مستمر 

أما أهم شيء نستنتجه من خالل اجلدول والشكل السابقني، أن القطاع امل

يعتمد على الودائع اجلارية بشكل كبري جداً يف متويل استثماراته وأنشطته املصرفية مقارنة بباقي املصارف اإلسالمية 

حمل الدراسة، حيث شكل متوسط حجم الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة 

تثمارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة كبرية، حيث بلغ متوسط حجم يف حني مل تشكل الودائع االس

وميكن إرجاع سبب اعتماد املصارف اإلسالمية يف ؛ % 20.40الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع نسبة 

السعودية على الودائع اجلارية، إىل اعتبارها مصدر متويل عدمي التكلفة أي أ�ا ال تستحق 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

................................................:الفصل الرابع

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي  16 الشكل  

من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم: المصدر

أول شيء جيب اإلشارة إليه أن مصرف الراجحي يعترب أكرب املصرف إسالمي يف السعودية من حيث   

حجم األصول والودائع، حيث بلغ متوسط إمجايل األصول ومتوسط إمجايل الودائع يف مصرف الراجحي إىل 

إمجايل األصول وإمجايل الودائع يف 

هذا سيؤثر على دراسة وحتليل 

من خالل النظر إىل بيانات اجلدول رقم  

عرف منوًا كبريًا ومستمر على مدار سنوات الدراسة، حيث منى حجم الودائع اجلارية يف عام 

بنسبة تقدر بـــ  2011

حيث منى حجم الودائع االستثمارية يف عام الدراسة، 

ميكننا أن نستنتجه من خالل هذه املالحظات أن النشاط املصريف اإلسالمي السعودي يف منو وتطور مستمر 

  .وسريع

أما أهم شيء نستنتجه من خالل اجلدول والشكل السابقني، أن القطاع امل  

يعتمد على الودائع اجلارية بشكل كبري جداً يف متويل استثماراته وأنشطته املصرفية مقارنة بباقي املصارف اإلسالمية 

حمل الدراسة، حيث شكل متوسط حجم الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة 

يف حني مل تشكل الودائع االس

الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع نسبة 

السعودية على الودائع اجلارية، إىل اعتبارها مصدر متويل عدمي التكلفة أي أ�ا ال تستحق 

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية
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نتيجة استخدامها يف األنشطة املصرفية، كما أن أصحاب الودائع اجلارية ليس هلم حافز ملراقبة املصارف والتأثري 

عليها عن طريق سحب ودائعهم ألن أمواهلم حممية ومضمونة من قبل املصرف اإلسالمي وال تشارك يف املخاطر 

وبالرغم من كل هذا ميكن أن تشكل الودائع اجلارية خطراً على حياة 

املصرف، حيث ميكن أن تؤدي إىل أزمة سيولة إذا مل يستطع املصرف تلبية التزاماته املالية، أي إذا كان املصرف ال 

.     

بدراسة وحتليل األنشطة املصرفية يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي ومدى تطورها 

خالل فرتة الدراسة، ومعرفة أهم األنشطة اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي السعودي يف استخدام أمواله 

 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

20152016 2017 2018 

343 651 915   373 583 154   395 835 445   409 237 879   

60 571 766   59 563 909   76 967 855   91 979 728   

518 828 722   564 653 636   589 363 335   632 976 481   

 )2018-2011(الدراسة اإلسالمية السعودية محل 

 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

 

-

50,000,000   

100,000,000   

150,000,000   

200,000,000   

250,000,000   

300,000,000   

350,000,000   

400,000,000   

450,000,000   

2011 2012 2013

دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

نتيجة استخدامها يف األنشطة املصرفية، كما أن أصحاب الودائع اجلارية ليس هلم حافز ملراقبة املصارف والتأثري 

عليها عن طريق سحب ودائعهم ألن أمواهلم حممية ومضمونة من قبل املصرف اإلسالمي وال تشارك يف املخاطر 

وبالرغم من كل هذا ميكن أن تشكل الودائع اجلارية خطراً على حياة  االستثمارية اليت تواجه مشروعات املصرف؛

املصرف، حيث ميكن أن تؤدي إىل أزمة سيولة إذا مل يستطع املصرف تلبية التزاماته املالية، أي إذا كان املصرف ال 

.سيولة فإنه قد يقع يف مشكل السيولةالميتلك قدر وفري من األصول عالية 

  :القطاع المصرفي اإلسالمي السعوديتحليل أنشطة 

بدراسة وحتليل األنشطة املصرفية يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي ومدى تطورها  ،سنقوم يف هذا اجلزء

خالل فرتة الدراسة، ومعرفة أهم األنشطة اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي السعودي يف استخدام أمواله 

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

20112012 2013 2014 2015 

202 660 398   257 280 436   290 147 030   329 176 762   343 651 915   

48 579 146   53 476 298   59 236 718   64 556 074   60 571 766   

324 139 870   402 131 038    439 171 633   500 357 257   518 828 722   

اإلسالمية السعودية محل لمصارف لمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية 

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي 

  .15 :من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم

2013 2014 2015 2016 2017 2018

................................................:الفصل الرابع

نتيجة استخدامها يف األنشطة املصرفية، كما أن أصحاب الودائع اجلارية ليس هلم حافز ملراقبة املصارف والتأثري 

عليها عن طريق سحب ودائعهم ألن أمواهلم حممية ومضمونة من قبل املصرف اإلسالمي وال تشارك يف املخاطر 

االستثمارية اليت تواجه مشروعات املصرف؛

املصرف، حيث ميكن أن تؤدي إىل أزمة سيولة إذا مل يستطع املصرف تلبية التزاماته املالية، أي إذا كان املصرف ال 

ميتلك قدر وفري من األصول عالية 

تحليل أنشطة  .2

سنقوم يف هذا اجلزء

خالل فرتة الدراسة، ومعرفة أهم األنشطة اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي السعودي يف استخدام أمواله 

  . وتوظيفها

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي  15الجدول 

   السنوات

 )ألف لایر(
2011 

إجمالي 

 التمويالت
202 660 398   

إجمالي 

 االستثمارات
48 579 146   

إجمالي 

 األصول
324 139 870   

من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي السعودي  17 الشكل 

من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات الجدول رقم: المصدر

إجمالي التمويالت

إجمالي االستثمارات
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، نالحظ أن حجم التمويالت عرف منوًا مستمر على مدار فرتة 17 بالنظر إىل الشكل البياين رقم  

، كما أن % 202بنسبة تقدر بــــــ  2011مقارنة بعام  2018الدراسة، حيث منى حجم التمويالت يف عام 

، أي أن القطاع املصريف % 65.32متوسط حجم التمويالت إىل إمجايل األصول خالل فرتة الدراسة بلغ نسبة 

ودي يوظف أمواله ويستثمرها يف األنشطة التمويلية مقارنة باألنشطة االستثمارية اليت تشكل نسبة اإلسالمي السع

قليلة من حجم األصول؛ حيث بلغ متوسط حجم األنشطة االستثمارية إىل إمجايل األصول يف مصارف الدراسة 

  .ة حبجم األنشطة التمويليةوهي نسبة قليلة مقارن % 13نسبة  2018إىل غاية  2011خالل الفرتة املمتدة من 

من خالل اإلطالع على التقارير املالية ملصارف الدراسة السعودية وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون   

من عمليات املراحبة، واملتاجرة، والبيع بالتقسيط، واإلجارة، فمثالً وجدنا أن حجم البيع بالتقسيط وحجم عمليات 

على التوايل من إمجايل األنشطة  % 19.66و  % 73.47قدر بــــــــ  2018املتاجرة يف مصرف الراجحي يف عام 

التمويلية اخلاصة باملصرف، أي أن مصرف الراجحي يعتمد على األنشطة التجارية؛ كما وجدنا أن صايف عقود 

على التوايل من إمجايل األنشطة  % 38.80و  % 39قدر بـــــــ  2017و  2018اإلجارة يف مصرف اإلمناء يف عام 

  . باملصرفالتمويلية اخلاصة 

فيما خيص األنشطة االستثمارية يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي فوجدنا أ�ا تتكون من   

استثمارات يف األسهم والصناديق االستثمارية واستثمارات يف الصكوك، فمثًال وجدنا أن حجم الصكوك يف بنك 

ايل األنشطة االستثمارية اخلاصة من إمج % 75.51و  % 79.38قدر بــــــ  2017و 2018اجلزيرة يف عامي 

   و % 67.91قدر بـــــ  2017و  2018بالبنك؛ كما وجدنا أن حجم الصكوك يف بنك البالد يف عامي 

من إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة بالبنك؛ ووجدنا أيضًا أن حجم االستثمار يف الصكوك  % 43.78

 % 11.57و  % 71.36قدر بـــــــ  2018وحجم االستثمار يف الصناديق االستثمارية يف مصرف اإلمناء يف عام 

  . من إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة باملصرف

تثمارية ملصرف الراجحي فتتكون من املراحبة لدى مؤسسة النقد العريب أما فيما خيص األنشطة االس  

السعودي واالستثمار يف الصكوك والصناديق االستثمارية واألسهم، حيث بلغ حجم االستثمار يف الصكوك إىل 

 % 29.13و  % 42.25نسبة  2017و  2018 يإمجايل العمليات االستثمارية يف مصرف الراجحي يف عام

يل؛ أما عن حجم االستثمار يف املراحبات لدى مؤسسة النقد العريب السعودي إىل إمجايل األنشطة على التوا

  . على التوايل 2017و  2018يف عامي  % 64.43و  % 52.20االستثمارية اخلاصة باملصرف فقد بلغ نسبة 
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  تشخيص القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي

 

 املاليزيسنقوم يف هذا اجلزء من الدراسة بتحليل طبيعة الودائع املصرفية اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي 

 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 

20152016 2017 2018 

149 194 865   163 775 964   194 602 090   218 981 548   

127 082 050   140 311 017   166 503 943   193 246 106   

 22 048 306   23 398 203    28 042 086    25 681 488   

  )2018-2011(الدراسة  اإلسالمية الماليزية محل

 )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 
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 ؛تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي

 

دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

تشخيص القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي: الخامسالمطلب 

  :هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

 :تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي

سنقوم يف هذا اجلزء من الدراسة بتحليل طبيعة الودائع املصرفية اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي 

 .يف ممارسة أنشطته املصرفية

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 

20112012 2013 2014 2015 

96 719 840   113 140 221   127 302 160   134 570 246   149 194 865   

81 972 310   93 790 343   113 357 874   115 312 118   127 082 050   

 14 525 952   17 621 403   13 436 264   18 770 872   22 048 306   

اإلسالمية الماليزية محل لمصارفلمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية 

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 

  .16 :باالعتماد على بيانات الجدول رقممن إعداد الطالب 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي

 .الماليزيتحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي 

................................................:الفصل الرابع

المطلب 

هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية يف

  

  

  

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي .1

سنقوم يف هذا اجلزء من الدراسة بتحليل طبيعة الودائع املصرفية اليت يعتمد عليها القطاع املصريف اإلسالمي 

يف ممارسة أنشطته املصرفية

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي  16الجدول 

   السنوات

 )ألف رينقت(
2011 

إجمالي الودائع 

 اإلجمالية
96 719 840   

إجمالي الودائع 

 االستثمارية
81 972 310   

إجمالي الودائع 

 الجارية
14 525 952   

من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر

تطور حجم الودائع االستثمارية والجارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي  18  الشكل

من إعداد الطالب : المصدر

إجمالي الودائع االستثمارية

إجمالي الودائع الجارية

تطور حجم الودائع في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي -1

تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي  -2
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؛ نالحظ أن إمجايل الودائع االستثمارية يف القطاع 18 والشكل البياين رقم 16من خالل اجلدول رقم   

، حيث زاد حجم )2018-2011(املصريف اإلسالمي املاليزي شهد تطورًا ومنوًا كبريًا خالل سنوات الدراسة 

، ونالحظ أن حجم الودائع االستثمارية 2011مقارنة بعام  % 235.75بنسبة  2018الودائع االستثمارية يف عام 

يشكل نسبة كبرية يف املصارف اإلسالمية املاليزية بالنسبة إلمجايل الودائع، حيث بلغ متوسط الودائع االستثمارية 

ليزيا تعتمد على ، أي املصارف اإلسالمية يف ما% 86إىل إمجايل الودائع خالل فرتة الدراسة نسبة تقارب من 

متويل أنشطتها االستثمارية والتمويلية على الودائع االستثمارية، كما أن القطاع املصريف اإلسالمي املاليزي يف تطور 

مستمر؛ يف حني نالحظ أن حجم الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع ال يشكل نسبة كبرية، حيث بلغ متوسط 

  . % 13.79خالل فرتة الدراسة نسبة  الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع

 :تحليل أنشطة القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي .2

سنقوم يف هذا اجلزء بدراسة وحتليل األنشطة املصرفية اليت متارسها املصارف اإلسالمية يف ماليزيا على مدار الفرتة 

  .2018إىل غاية  2011املمتدة من 

 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي  17الجدول 

   السنوات

 )ألف رينقت(
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

إجمالي 

 التمويالت
83 833 457   96 345 077   106 736 465   120 884 867   140 321 261   157 002 947   181 536 870   207 481 010   

إجمالي 

 االستثمارات
18 378 406   26 481 783   24 704 772   32 903 228   31 414 269   33 621 875   39 193 729   45 149 820   

إجمالي 

 األصول
140 202 910   154 839 441   164 868 375   178 315 828   204 044 255   222 561 518   257 249 614   286 472 790   

  )2018-2011(الدراسة  اإلسالمية الماليزية محل لمصارفلمن إعداد الطالب باالعتماد على التقارير المالية : المصدر
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 )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 

 

أن النشاط املصريف  19 والرسم البياين رقم

اإلسالمي املاليزي قائم على األنشطة التمويلية مقارنة باألنشطة االستثمارية، حيث بلغ متوسط األنشطة التمويلية 

، يف حني بلغ متوسط األنشطة االستثمارية إىل إمجايل 

ومستمر على  اً كبري   اً ؛ كما نالحظ أن األنشطة التمويلية عرفت منو 

؛ كما عرف 2011مقارنة بعام  2018يف عام 

.  

من خالل إطالعنا على التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية املاليزية حمل الدراسة للفرتة املمتدة من 

، وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون من عقود املراحبة واإلجارة املنتهية بالتمليك واملشاركة 

التمويل الكوييت املاليزي أن حجم التمويل باملراحبة وحجم 

على التوايل من إمجايل األنشطة  % 98.14

؛ أما يف مصرف الراجحي املاليزي فوجدنا أن عمليات 

  2017و 2018بالثمن اآلجل تشكل معظم األنشطة التمويلية يف املصرف، حيث بلغت نسبتها يف عامي 

 HSBCعلى التوايل من إمجايل األنشطة التمويلية اخلاصة باملصرف؛ ويف بنك 

إمجايل األنشطة التمويلية من  % 54.20

وجدنا أن عمليات البيع بالثمن اآلجل واإلجارة املنتهية بالتمليك 

-

50,000,000   

100,000,000   

150,000,000   

200,000,000   

250,000,000   

2011 2012 2013

دراسة تطبيقية حول مجموعة من المصارف اإلسالمية................................................

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي 

  .17: من إعداد الطالب باالعتماد بيانات الجدول رقم

والرسم البياين رقم 17 نالحظ من خالل النظر إىل معطيات اجلدول رقم

اإلسالمي املاليزي قائم على األنشطة التمويلية مقارنة باألنشطة االستثمارية، حيث بلغ متوسط األنشطة التمويلية 

، يف حني بلغ متوسط األنشطة االستثمارية إىل إمجايل % 67.11إىل إمجايل األصول خالل فرتة الدراسة نسبة 

؛ كما نالحظ أن األنشطة التمويلية عرفت منو % 15.64األصول خالل فرتة الدراسة نسبة 

يف عام  % 247طول فرتة الدراسة، حيث فاق منو األنشطة التمويلية نسبة 

.حجم األنشطة االستثمارية هو اآلخر على العموم منواً خالل فرتة الدراسة

من خالل إطالعنا على التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية املاليزية حمل الدراسة للفرتة املمتدة من 

، وجدنا أن األنشطة التمويلية تتكون من عقود املراحبة واإلجارة املنتهية بالتمليك واملشاركة 2018

التمويل الكوييت املاليزي أن حجم التمويل باملراحبة وحجم  املتناقصة وبيع التورق وبيع العينة؛ فمثًال وجدنا يف بيت

98.14و  % 98.49التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك معا يشكالن نسبة 

؛ أما يف مصرف الراجحي املاليزي فوجدنا أن عمليات 2017و 2018التمويلية اخلاصة باملصرف وهذا يف عامي 

بالثمن اآلجل تشكل معظم األنشطة التمويلية يف املصرف، حيث بلغت نسبتها يف عامي 

على التوايل من إمجايل األنشطة التمويلية اخلاصة باملصرف؛ ويف بنك  % 99.98و 

54.20شكلت نسبة  2018أمانة وجدنا أن عمليات التمويل باملراحبة يف عام 

PUBLIC ISLAMIC BANK(  وجدنا أن عمليات البيع بالثمن اآلجل واإلجارة املنتهية بالتمليك

2014 2015 2016 2017 2018

................................................:الفصل الرابع

تطور حجم التمويالت واالستثمارات في القطاع المصرفي اإلسالمي الماليزي  19  الشكل

من إعداد الطالب باالعتماد بيانات الجدول رقم: المصدر

نالحظ من خالل النظر إىل معطيات اجلدول رقم  

اإلسالمي املاليزي قائم على األنشطة التمويلية مقارنة باألنشطة االستثمارية، حيث بلغ متوسط األنشطة التمويلية 

إىل إمجايل األصول خالل فرتة الدراسة نسبة 

األصول خالل فرتة الدراسة نسبة 

طول فرتة الدراسة، حيث فاق منو األنشطة التمويلية نسبة 

حجم األنشطة االستثمارية هو اآلخر على العموم منواً خالل فرتة الدراسة

من خالل إطالعنا على التقارير السنوية للمصارف اإلسالمية املاليزية حمل الدراسة للفرتة املمتدة من   

2018إىل غاية  2011

املتناقصة وبيع التورق وبيع العينة؛ فمثًال وجدنا يف بيت

التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك معا يشكالن نسبة 

التمويلية اخلاصة باملصرف وهذا يف عامي 

بالثمن اآلجل تشكل معظم األنشطة التمويلية يف املصرف، حيث بلغت نسبتها يف عامي  البيع

و  % 99.97نسبة 

أمانة وجدنا أن عمليات التمويل باملراحبة يف عام 

PUBLIC ISLAMIC BANK(لبنك؛ ويف ل

إجمالي التمويالت

إجمالي االستثمارات
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على التوايل من إمجايل األنشطة  % 49.97و  % 21.05و  % 24.65واملشاركة املتناقصة كانت تشكل نسب 

من  % 66.89وجدنا أن حجم التمويل بالتورق يشكل نسبة  ؛ ويف بنك معامالت ماليزيا2018التمويلية لعام 

وجدنا أن عمليات التمويل باملراحبة  )RHB ISLAMIC BANK( ؛ ويف بنك2018إمجايل األنشطة التمويلية لعام 

على التوايل من إمجايل األنشطة  % 23.39و  % 14.25و  % 57.93واإلجارة واملشاركة شكلت نسب 

وجدنا أن عمليات التمويل بالتورق وبيع العينة والبيع  )CIMB ISLAMIC BANK(؛ ويف 2018التمويلية لعام 

على التوايل من إمجايل األنشطة التمويلية  % 10.32و  % 10.13و  % 65.06بثمن اآلجل شكلت نسب 

   .2018لعام 

اسة فوجدنا أ�ا تتكون فيما خيص األنشطة االستثمارية اليت متارسها املصارف اإلسالمية املاليزية حمل الدر   

من الصكوك وسندات وشهادات االستثمار احلكومية وشهادات الدين اإلسالمي القابلة للتداول؛ فمثال وجدنا 

، أن حجم الصكوك إىل 2018لعام  )RHB ISLAMIC BANK(من خالل اإلطالع على التقرير السنوي لبنك 

إىل ، وأن حجم شهادات االستثمار احلكومية % 73.24 إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة بالبنك يشكل نسبة

وجدنا أن حجم  )CIMB ISLAMIC BANK(؛ ويف بنك %20.53شكل نسبة إمجايل األنشطة االستثمارية ي

من إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة بالبنك، وأن  % 51.41يشكل نسبة  2018االستثمار يف الصكوك لعام 

لعام  % 24.65حجم شهادات االستثمار احلكومية إىل إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة بالبنك يشكل نسبة 

و   2018ومن خالل اإلطالع على تقريره السنوي لعامي  )PUBLIC ISLAMIC BANK(؛ أما يف 2018

على  % 87.14و  % 93.15 مار يف شهادات االستثمار احلكومية بلغ نسبةوجدنا أن حجم االستث 2017

  . 2017و 2018التوايل من إمجايل األنشطة االستثمارية اخلاصة بالبنك لعامي 

من خالل النتائج اليت توصلنا إليها نتيجة التشخيص االقتصادي للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة،   

�رب من متويل األنشطة االستثمارية القائمة على مبدأ تقاسم األرباح واخلسائر  أن مجيع مصارف الدراسةوجدنا 

متيل حنو متويل األنشطة التجارية اليت غالبًا ما يكون رحبها  وذات املخاطر العالية، والحظنا أن هذه املصارف

   .حمل الدراسة ؛ هذا قد يؤدي إىل إضعاف انضباط السوق يف املصارف اإلسالميةمعلوم وخماطرها حمدودة
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  :ني التالينيلببحث، سيتم عرض املطمن خالل هذا امل

 ؛بانلاإلطار النظري لتحليل بيانات  :املطلب األول 

 تقديرات النماذج وحتليل النتائج :املطلب الثاين.  

  اإلطار النظري لتحليل بيانات بانل: المطلب األول

  :ومن خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم نموذج بيانات بانل .1

جمموعة البيانات اليت جتمع بني خصائص كل من " ، وهيبيانات السالسل الزمنية املقطعيةب أيضاً  تعرف  

البيانات املقطعية والسالسل الزمنية، فالبيانات املقطعية تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات املقطعية عند 

؛ أي يقصد بيانات السلسلة الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية معينةفرتة زمنية واحدة، بينما تصف 

املرصودة عرب فرتة زمنية معينة، مبعىن آخر ....) الدول، األسر، الشركات(ببيانات بانل تلك املشاهدات املقطعية 

  .1"دمج البيانات املقطعية مع الزمنية يف آن واحد

حبيث ؛ 2البيانات الطويلة اليت يتم مجعها يف نقاط زمنية خمتلفة من انوعً  )Panel Data(تعد بيانات بانل   

على عدد من الوحدات االقتصادية الفردية على مدى فرتة زمنية معينة، عادة من مشاهدات  بيانات بانل تتكون

                                                           
استخدام حتليل بيانات بانل يف منذجة عالقة تقلبات متغريات التجارة اخلارجية بالنمو "صفاء عبد اهللا معطي، حممد أمحد سامل بلحويصل،  1

  . 262: ، ص2019، جوان 01، العدد 02، ا�لد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، ")2013-2006(االقتصادي يف اليمن للفرتة 
2 Patricia A. McManus, Introduction to Regression Models for Panel Data Analysis, Workshop in Methods, 
Indiana University, USA, October 2011, p : 1. 

النضباط السوق في المصارف اإلسالمية  دراسة قياسية: الثانيالمبحث 

  محل الدراسة

 ؛مفهوم نموذج بيانات بانل -1

 ؛أهمية نماذج بيانات بانل -2

 ؛تحليل بيانات بانلللنماذج األساسية ا -3

 ؛ساليب االختيار بين نماذج بانلأ -4

 .ختبارات تجانس معلمات النموذجا -5
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د األوراق ، ويتم متثيلها عادة بواسطة الشركات، أو عوائما يشار إىل الوحدات الفردية على أ�ا وحدات مقطعية

    .1املالية، أو الصناعات، أو الدول

 :أهمية نماذج بيانات بانل .2

اكتسبت مناذج بانل اهتماماً كبرياً يف الدراسات االقتصادية، نظراً أل�ا تأخذ بعني االعتبار أثر تغري الزمن   

حتليل بانل على حتليل ، الكامن يف بيانات عينة الدراسة؛ ويتفوق وأثر تغري الوحدات املقطعية، على حد سواء

  :2البيانات الزمنية مبفردها أو البيانات املقطعية مبفردها، بالعديد من اإلجيابيات، نلخصها فيما يلي

  قد جنده يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية، والذي يفضي إىل نتائج التحكم يف التباين الفردي، الذي

 متحيزة؛

 ر من تلك اليت جندها يف البيانات املقطعية أو الزمنية، وبالتايل حتتوي بيانات بانل على معلومات أكث

احلصول على تقديرات دقيقة وذات ثقة عالية؛ كما أن مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقل 

أكرب من ومن ناحية أخرى تتميز بيانات بانل عن غريها بعدد   حدة من بيانات السالسل الزمنية، 

 وكذلك بكفاءة أفضل؛درجات احلرية 

  متنح مناذج بانل إمكانية  أفضل لدراسة ديناميكية التعديل، اليت قد ختفيها البيانات املقطعية، كما أ�ا

ومن جهة أخرى ميكن من  مثل البطالة والفقر؛ االقتصادية بعض الظواهرأيضًا تعترب مناسبة لدراسة 

 خالل بيانات البانل الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى؛

  تساعد على احلد من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة)omitted variables( الناجتة عن ،

 ت املفردة؛خصائص املفردات غري املشاهدة، واليت تؤدي بنا إىل تقديرات متحيزة يف االحندارا

  ما يوصف بعدم التجانس أو االختالف غري امللحوظ  االعتباريف تأخذ بيانات بانل)unobserved 

heterogeneity( ؛اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية 

  ،مناذج بانل تسمح بدراسة مشاكل يستحيل دراستها باستخدام البيانات املقطعية أو السالسل الزمنية

اليت تظهر  )Heteroscedasticity(حد اخلطأ حبيث تساعد يف منع ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين 

سل الزمنية عند استخدام بيانات املقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية، فبخالف السال غالباً 

السلوك عند مستوى الوحدات الفردية مع ضبط انعدام  حتليلمن لالقتصاد الكلي فإن مناذج البانل متكن 

                                                           
1 Pesaran M. Hashem, Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford University Press, 2015, p : 633. 

، 01، العدد 16، ا�لد دراسات اقتصادية إسالمية، "حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج حتليل بانل"د العبديل، عابد بن عاب 2

  .18-17: ص
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التجانس بينها، ألن كل واحد من املصادر اهلامة النعدام ثبات التجانس لبيانات املقطع العرضي هو 

 . 1حذف معلومات ثابتة نسبيا من الوحدات الفردية

    :تحليل بيانات بانللالنماذج األساسية  .3

                 :2على الشكل التايل )W. Green 1993(يقرتح املنهج احلديث الصيغة األساسية الحندار بيانات بانل كما قدمها 

��� = �� + ���� + ���  

  تعرب عن فرتات الزمن؛  t=1, 2, 3,…..Tتعرب عن مفردات الوحدة و  i=1, 2, 3,…..N: حيث أن

  ميثل املتغري التابع؛ nT*1متجه عامودي  ��� و

  املستقلة؛ للمتغريات nT*kمصفوفة  �� و

 �� من املعلمات يف kللمعلمات املراد تقديرها، حيث يفرتض النموذج وجود عدد  k*1 متجه عامودي � و

  دون احلد الثابت؛

  ؛tوالفرتة  iحد اخلطأ العشوائي للوحدة  ��� و

  .iوخاص بكل وحدة مقطعية  tاألثر الفردي والذي يكون ثابتاً عرب الزمن  ��ميثل و 

يتم ترتيب البيانات يف هذا النوع من النماذج حسب بعدين، البعد األول ميثل األثر الفردي والذي يعرب عن 

هو البعد الزمين أي ، والبعد الثاين i=i…..Nوهو يتغري من  i املصارف اإلسالمية يف دراستنا، ويرمز هلا بالرمز

فرد؛ ومنه حنصل على ما يسمى  Nيتم مالحظة  tاملرتبط بالزمن الذي يتم فيه مشاهدة األفراد، وعليه يف كل فرتة 

مقطع  Tمشاهدة؛ أي  N لـــــــ  ، أي لدينا مقطع حلظيT≥2بنموذج بانل ملا يكون الزمن على األقل يفوق فرتتني 

  .مشاهدة كلية NTو

  

  

  

  

  

                                                           
دولة  18تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي في الدول النامية دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل لعينة من بدراوي شهيناز،  1

: ، ص2015-2014، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، )2012- 1980(نامية 

202 .  
مقدمة لنيل ، أطروحة دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانل: تأثير أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصاديجبوري حممد،  2

  .328: ، ص2013-2012شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
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  : 1تأيت مناذج السالسل الزمنية املقطعية يف ثالثة أشكال رئيسية هي

 PRM( Pooled Regression Model( :نموذج االنحدار التجميعي .3.1

ثابتة جلميع  ��,�� يعترب هذا النموذج ابسط مناذج السالسل الزمنية املقطعية، حيث تكون فيه مجيع املعامالت

 )OLS(ة، أي يهمل تأثري الزمن، ويتم تقدير النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية الفرتات الزمني

Ordinary Least Squaresومعادلة منوذج االحندار التجميعي هي بالصيغة التالية ، :  

��� = α + � β�X�(��) + ε��

�

���

  , � = 1, 2, … . �     � = 1, 2, … … � 

(��ε)�                         :حيث = 0             ���(���) = σ�
�  

  FEM( Fixed Effects Model( :نموذج التأثيرات الثابتة .3.2

يعمل منوذج التأثريات الثابتة على معرفة سلوك كل جمموعة بيانات مقطعية على حده من خالل جعل معلمة 

ثابتة لكل جمموعة بيانات مقطعية، وعليه جند  �βخمتلفة من جمموعة ألخرى، مع بقاء معامالت امليل  αالقطع  

  :  النموذج يأخذ الصيغة التالية

��� = α� + � β�X�(��) + ε��

�

���

  , � = 1, 2, … . �     � = 1, 2, … … � 

(��ε)�                         :حيث = 0             ���(���) = σ�
�  

لكل جمموعة بيانات مقطعية ال تتغري خالل الزمن وإمنا يكون  αويقصد مبصطلح التأثريات الثابتة بأن املعلمة 

التغري فقط يف جماميع البيانات املقطعية، ويتم تقدير النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى للمتغريات الومهية 

)LSDV(  Least Squares Dummy Variable ل إضافة متغريات ومهية عددها وذلك من خال)N-1(  وبعد

  : إضافة هذه املتغريات الومهية يأخذ النموذج الصيغة التالية

��� = α� + � ����

�

���

+ � β�X�(��) + ε��

�

���

  , � = 1, 2, … . �     � = 1, 2, … … � 

�αحيث ميثل املقدار  + ∑ ����
�
  .αالتغري يف ا�اميع املقطعية ملعلمة القطع  ���

 REM(   Random Effects Model( :نموذج التأثيرات العشوائية .3.3

�σسط مقداره صفر وتباين مساويًا ذو توزيع طبيعي مبتو  ��εيف منوذج التأثريات الثابتة يكون حد اخلطأ 
ولكي  �

تكون معلمات منوذج التأثريات الثابتة صحيحة وغري متحيزة ال بد من ثبات تباين اخلطأ جلميع املشاهدات 

                                                           
، "يف حتديد أهم عوامل النمو االقتصادي يف الدول العربية )Panel Data(استخدام مناذج السالسل الزمنية املقطعية "عماد الدين إبراهيم علي،  1

  .104- 103: ، ص2021، جانفي 02، العدد 43، ا�لد لإلدارةالمجلة العربية 
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املقطعية، وليس هناك أي ارتباط ذايت بني كل جمموعة من املشاهدات املقطعية يف فرتة زمنية معينة، أما يف حالة 

  .منوذج التأثريات العشوائيةعدم توافر أي شرط من الشروط السابقة سوف يتم استخدام 

  :لذا �  كمتغري عشوائي له مقدار ثابت �α يف منوذج التأثريات العشوائية سوف يعامل معامل القطع 

α� = � + ��      , � = 1, 2, … … . � 

  :وبذلك جند أن منوذج التأثريات العشوائية يأخذ الصيغة التالية

��� = μ + � β�X�(��) + �� + ε��

�

���

  , � = 1, 2, … . �     � = 1, 2, … … � 

املعرب عن االحنرافات العشوائية لكل جمموعة من البيانات  i ميثل حد اخلطأ يف جمموعة البيانات املقطعية ��حيث 

خالل الفرتة الزمنية واليت ترجع إىل عوامل أخرى خارج حدود النموذج، ويتم تقدير النموذج باستخدام طريقة 

  .GLS(  Generalized Least Squares(عممة املربعات الصغرى امل

  :أساليب االختيار بين نماذج بانل .4

  حىت يتم حتديد أي من النماذج الثالثة السابقة أفضل الستخدامه يف التحليل، يتم تطبيق ثالثة اختبارات، هي

  : 1كاآليت

   :االختيار بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة .4.1

-F(باستخدام اختبار  )FEM(ومنوذج التأثريات الثابتة  )PRM(تتم املفاضلة بني النموذج االحندار التجميعي 

test(وفقا للصيغة التالية ،      :  

�(� − 1, �� − � − �) =
(����

� �����
� )/(���)

(������
� )/(������)

… … … . . (01)  

  : حيث

n :ميثل عدد املصارف؛  

T :عدد السالسل الزمنية؛  

K  :عدد املعلمات املقدرة.  

حيث أن فرضية العدم تقول بأن القواطع لكل املصارف اإلسالمية متساوية، وعند حتقق هذا الشرط، فإن منوذج 

)PRM(  مقارنة ويقوم االختبار على أساس ، الكفءيكون هو املقدرF  بقيمة  01احملسوبة من املعادلةF 

؛ أي أنه إذا كانت القيمة nT-n-kودرجة حرية للمقام تساوي  n-1اجلدولية بدرجة حرية للبسط تساوي 

                                                           
1

، رسالة ماجستري يف )دراسة تطبيقية(العالقة بين حجم المنشأة الصناعية والتقدم التقني في المملكة العربية السعودية مسرية سعيد املالكي،  

   .86-84: ، ص2013االقتصاد، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 
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، فإنه يتم رفض فرضية العدم، والقبول بالفرضية Fاحملسوبة إلحصائية االختبار أكرب من القيمة اجلدولية إلحصائية 

  . )PRM(  أفضل من منوذج )FEM(البديلة القائلة بأن منوذج 

  :ونموذج التأثيرات العشوائيةاالختيار بين نموذج االنحدار التجميعي  .4.2

باستخدام مضاعف  )REM(ومنوذج التأثريات العشوائية  )PRM(بني منوذج االحندار التجميعي تتم املفاضلة 

  :)Breusch & Pagan 1980(املقرتح من قبل  )LM(  القرانج

�� =
��

2(� − 1)
�

∑ (��̅�.)
��

���

∑ ∑ ���
��

���
�
���

− 1�

�

~ �� … … … … (02) 

من القيمة اجلدولية عند درجات حرية أقل  LMنالحظ أنه إذا كانت القيمة احملسوبة الختبار  )02(من معادلة 

  .هو أفضل مقدر وأكفأ )REM(دة، فإن هذا يعين قبول فرضية العدم القائلة بأن منوذج واح

  :االختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية .4.3

هذين من ، وأي )REM(ومنوذج  )FEM(باملفاضلة بني منوذج  )Hausman 1978(يقوم اختبار هومسان 

   ��اليت هلا توزيع  Hالنموذجني سيتم االعتماد عليه يف التحليل؛ ولتطبيق اختبار هومسان يتم استخدام إحصائية 

  : وفقا للصيغة الرياضية التالية kبدرجة حرية  Waldاملعتمدة على إحصائية 

� = ��(�) = ������ − ������
�
����������� − �����������

��
������ − ������ … … . . (03) 

  : حيث أن

����� −   هي الفرق بني مقدرات التأثريات الثابتة والتأثريات العشوائية؛: �����

���������� −    .العشوائية هي الفرق بني مصفوفة التباين ملقدرات التأثريات الثابتة والتأثريات: ����������

العشوائية واملتغريات املستقلة يف النموذج حمل التقدير  اتتتمثل يف عدم وجود ارتباط بني التأثري  إن فرضية العدم

:��]أي  Cov(α�, X��) =  )REM(يف منوذج  )K(ويف ظل هذه الفرضية، فإن القيم املقدرة ملعامالت امليل . [0

سوف تكون متسقة وذات كفاءة، بينما ستكون هذه القيم يف  )GLS(باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة 

سوف تكون متسقة ولكنها ليست  )OLS(طريقة املربعات الصغرى العادية الناجتة عن استخدام  )FEM(منوذج 

  .هو األفضل )REM(ذات كفاءة؛ وهذا يعين أن النموذج 

واملتغريات املستقلة يف النموذج حمل التقدير  وائيةالعش اتلة، فتنص على وجود ارتباط بني التأثري أما الفرضية البدي

:��]أي   Cov(α�, X��) ≠ تكون غري  )REM(ويف هذه احلالة، فإن القيم املقدرة ملعامالت امليل يف منوذج . [0
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هو  )FEM(تكون متسقة وذات كفاءة؛ ومن مث يكون اختيار منوذج  )FEM(متسقة، بينما هذه القيم يف منوذج 

  .األنسب

، يتم رفض الفرضية  ��أكرب من القيمة اجلدولية إلحصائية  Hومن مث، إذا كانت القيمة احملسوبة إلحصائية 

وسيتم استخدامه يف التحليل؛ هو النموذج األفضل،  )FEM(الصفرية، وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن منوذج 

     .هو األفضل للتحليل )REM(أما إذا قبلنا الفرضية الصفرية فإن منوذج 

 :اختبارات تجانس معلمات النموذج .5

استخدام مناذج بانل يتطلب أوال التأكد من جتانس البيانات حمل الدراسة، وإمكانية تطبيق هذه النماذج من 

  :1، ويطبق االختبار وفق ثالث مراحل هي كالتايل)Hsiao(عدمها، وذلك من خالل اختبار 

 :الكليمرحلة اختبار التجانس  .5.1

  :متطابقة وفقاً للفرضية التالية �βواملعامالت  �αأي التأكد أن الثوابت 

��
�: α� = α,     β� = β     ∀� ∈ [1, N] 

املقدمة الختبار التجانس الكلي، واليت تتبع توزيع فيشر مع  )�Fisher )Fإحصائية  وبالتايل نستخدم

(N − 1)(K + NT)حرية  درجاتو  (1 − N)(K +   :2ويتم كتابتها بالصيغة التالية ؛(1

�� =
(SCR�,� − SCR�)/[(� − 1)(� + 1)]

SCR� [NT − N(K + 1)]⁄
 

  : حيث أن

SCR� : جمموع مربعات البواقي للنموذج غري املقيد، وتساوي جمموع مربعات البواقي لـــــN  وحدة لكل مشاهدات

T لكل وحدة على حده أي أن  :SCR� = ∑ ����
�
��� 

SCR�,� : جمموع مربعات البواقي للنموذج املقيد حتت الفرضية��
  .أي تقدير النموذج بدمج كل املشاهدات �

N :عدد الوحدات           T :عدد السنوات          K :عدد معامالت النموذج  

�H يف حالة قبول 
��� ):املقيد(يكون النموذج األمثل هو منوذج التجانس الكلي  � = � + �′��� + ���  

�Hويف حالة رفض 
بني  �� ننتقل إىل املرحلة الثانية لتحديد إذا كان عدم التجانس مصدره  اختالف املعامالت �

       .الوحدات

                                                           
1
  : أنظر  

 .102-101: عماد الدين إبراهيم علي، مرجع سابق، ص -

  .208-206: بدراوي شهيناز، مرجع سابق، ص -
2 Christophe Hurlin, L’Econométrie des Données de Panel Modèles Linéaires Simples, Séminaire 
Méthodologique, Ecole Doctorale Edocif, France, p : 13. 
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 :�β  مرحلة اختبار تجانس المعامالت .5.2

  أم ال؛   �β  ما إذا كان عدم التجانس مصدره املعامالت حتديدأي 

   :ويتم ذلك وفق الفرضية التالية

��
�: β� = β,           ∀� ∈ [1, N]  

حرية  وعند درجات K(N-1(مع  Fischerلتجانس املعامالت تتبع توزيع ) �Fischer )Fإذن إحصائية 

)K+1)(NT-N( 1الصيغة التالية، حبيث تأخذ:  

�� =
(SCR�,�� − SCR�)/[(� − 1)�]

SCR� [NT − N(K + 1)]⁄
 

  : حيث أن

SCR�,�� : جمموع مربعات البواقي للنموذج املقيد حتت الفرضيةH�
  .أي تقدير منوذج التأثريات الفردية الثابتة �

�H رفض الفرضية حالة ففي 
يتم إذن رفض بنية منوذج البانل ألنه يف هذه احلالة تكون  �� لتجانس املعامالت �

���: ط بني املفردات وتكون بالشكل التايلفقمتماثلة   �αالثوابت = � + ����� + ���   

�Hويف حالة قبول الفرضية 
فإننا نقوم باالحتفاظ بنموذج البانل، وننتقل إىل املرحلة  ��لتجانس املعامالت  �

 . الثالثة

 :��مرحلة اختبار تجانس الثوابت  .5.3

املشرتكة لكل  ��املعامالت  فرضيةيف ظل تعتمد املرحلة الثالثة واألخرية على حتديد اختبار مساواة الثوابت الفردية 

   : لفرضية العدمية بالصيغة التاليةاملفردات، حبيث تعطى ا

��
�: α� = α,           ∀� ∈ [1, N] 

 حرية وعند درجات )N-1(مع  Fisherفهي تتبع توزيع  �αالختبار جتانس الثوابت  )�Fisher )Fأما إحصائية 

N(T-1)-K2، وتكتب الصيغة بالشكل التايل :  

�� =
(SCR�,� − SCR�,��)/(� − 1)

SCR�,�� [N(T − 1) − K]⁄
 

�Hففي حالة رفض فرضية العدم 
بانل مع التأثريات الفردية، وميثل حنصل على منوذج  �αلتجانس الثوابت  �

���:  بالصيغة التالية = �� + ���� + ���  

  

  

                                                           
1  Christophe Hurlin, Op.cit, p : 15. 
2  Idem, p : 16. 
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  تقديرات النماذج وتحليل النتائج: الثانيالمطلب 

  :من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل النقاط التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عينة الدراسة .1

عرب أربع دول إسالمية، منها ثالث دول خليجية ودولة  مصرف إسالمي، منتشر 20مشلت الدراسة   

اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وماليزيا، تعترب : آسيوية واحدة، هذه الدول هي

ن عينة هذه الدول رائدة يف جمال الصناعة املصرفية اإلسالمية و�ا أكرب املصارف اإلسالمية يف العامل؛  تتكو 

  : الدراسة من املصارف التالية

مصرف أبو ظيب، بنك : تعمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وهيإسالمية مصارف  )07(سبع  - 

عجمان، مصرف اهلالل، مصرف اإلمارات اإلسالمي، بنك نور اإلسالمي، مصرف الشارقة اإلسالمي، 

دوالر  مليار 111,1وحجم ودائع بلغ  دوالر مليار  154,92بنك ديب اإلسالمي، بإمجايل أصول بلغ 

 ؛ 2018لعام 

مصرف السالم، وبنك البحرين اإلسالمي، بإمجايل : ناشطني يف مملكة البحرين، مها )02(مصرفني اثنني  - 

 ؛2018لعام  مليار دوالر 5,26مليار دوالر وحجم ودائع بلغ  7,93أصول بلغ 

مصرف الراجحي، مصرف اإلمناء، : مصارف إسالمية تعمل يف اململكة العربية السعودية، هي )04(أربع  - 

لعام  131,47وحجم ودائع بلغ مليار دوالر  168,79بنك البالد، بنك اجلزيرة، بإمجايل أصول بلغ 

 ؛2018

 ؛عينة الدراسة -1

 ؛نماذج الدراسة القياسية -2

 القياسية؛وصف متغيرات الدراسة  -3

 االختيار بين نماذج بانل؛ -4

 النتائج اإلحصائية لنموذج آلية الكم؛ -5

 النتائج اإلحصائية لنموذج آلية السعر؛ -6

 ؛)آلية السعر(اختبارات جودة نموذج العائد على الودائع  -7

 .التحليل االقتصادي لنتائج الدراسة القياسية -8
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مصرف الراجحي املاليزي، بنك معامالت : مصارف إسالمية تنشط يف دولة ماليزيا، هي )07(سبع  - 

أمانة ماليزيا، بيت التمويل الكوييت املاليزي، البنك  HSBCاإلسالمي، بنك  CIMBماليزيا، بنك 

وحجم ودائع بلغ مليار دوالر  69,32، بإمجايل أصول بلغ RHB، البنك اإلسالمي اإلسالمي العمومي

  .2018لعام مليار دوالر  52,99

  .2018إىل غاية عام  2011من عام فرتة الدراسة  متتدوكما قلنا سابقاً، 

 :القياسية نماذج الدراسة .2

ما إذا كان أصحاب الودائع حساسية املودعني اجتاه أداء املصارف اإلسالمية و من أجل اختبار     

قمنا ببناء وذلك عن طريق آلييت الكم والسعر؛  أم ال،  مصارف الدراسةاالستثمارية ميارسون سلوكا تأديبيا على 

أن أصحاب الودائع سيقومون بسحب ودائعهم يف ب تقوليفحص آلية الكم اليت  النموذج األولمنوذجني اثنني، 

من خالل دراسة العالقة بني التغري يف حجم الودائع ومؤشرات وذلك رف عالية، احالة ما إذا كانت خماطر املص

؛ والنموذج الثاين يدرس العالقة بني التغري يف العائد على الودائع ومؤشرات األداء وهذا من )CAMEL( األداء

أجل اختبار آلية السعر، اليت مفادها أن أصحاب الودائع االستثمارية سيقومون بطلب عوائد عالية من املصارف 

اللذين نسعى من خالهلما لدراسة  اليت تشهد تدهور يف وضعيتها املالية؛ وفيما يلي نقدم النموذجني التاليني

  :الدراسة اإلسالمية حمل رفاصاملانضباط السوق يف 

∆Deposits�� = α� + β ∗ Bank Risk�� + ε�� ………(01) 

ReturnDeposits�� = α� + β ∗ Bank Risk�� + μ�� ………(02)  

  : القياسية وصف متغيرات الدراسة .3

االستثمارية يف تعزيز انضباط السوق يف للتحقق من الدور الذي ميكن أن يلعبه أصحاب الودائع   

املصارف اإلسالمية، قمنا باالعتماد على جمموعة من املتغريات الكمية، اليت استخدمت يف عديد من دراسات 

التقليدي؛ وفيما يلي نقدم السابقة اليت حاولت دراسة انضباط السوق يف القطاع املصريف بشقيه اإلسالمي و 

   :  تفصيلي للمتغريات الكمية اليت مت استخدامها، وهيجدول 
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 القياسيةوصف متغيرات الدراسة  18الجدول 

  مصدر املتغريات  ترمز املعامال  تاملعامال  املتغريات
الدراسات اليت 

  استخدمت املتغريات

  املتغريات التابعة

  الودائع االستثمارية
حجم نسبة التغري يف 

  الودائع االستثمارية
∆Deposits�� 

القوائم املالية السنوية 

اإلسالمية  لمصارفل

  الدراسة حمل

: انظر إىل امللحق رقم

العائد على الودائع   01

  االستثمارية

نسبة عائد الودائع 

االستثمارية على إمجايل 

  الودائع االستثمارية

ReturnDeposits�� 

  تشمل مؤشرات قياس األداء على مستوى املصرف )Bank Risk( املتغريات املفسرة

  كفاية رأس املال
نسبة إمجايل حقوق 

  إمجايل األصول/امللكية
CA 

  قاعدة البيانات املشفرة 

Bankscope 

 :انظر إىل امللحق رقم

01  

  جودة األصول

/ نسبة الديون املتعثرة

إمجايل التمويالت 

  وتسبيقات

AQ 

  )ROA(الرحبية 
إمجايل /الصافيةالنتيجة 

  األصول
EAR 

  السيولة

نسبة األصول 

إمجايل الودائع /السائلة

  واالقرتاض قصري األجل

LIQ 

  جودة اإلدارة

نسبة إمجايل املصاريف 

إمجايل /غري العوائد

  األصول

MA 

  حجم املصرف
اللوغاريتم الطبيعي 

  إلمجايل األصول
Size 

  .من إعداد الطالب: المصدر

 :نماذج بانل االختيار بين .4

سنعتمد عليه يف إجراء الدراسة القياسية، سنطبق االختبارات  منوذج بانل الذي نوع حىت نتمكن من حتديد

    :اإلحصائية التالية
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 :االختيار بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج التأثيرات العشوائية .4.1

سنتمكن من املفاضلة بني منوذج  )Breusch and Pagan(عن طريق إجراء االختبار اإلحصائي بروش باغن 

  :، وفيما يلي نقدم النتائج اإلحصائية هلذا االختباراالحندار التجميعي ومنوذج التأثريات العشوائية

 التجميعياالنحدار نموذج العشوائية و  نموذج اآلثاربين  لالختيار )Breusch and Pagan(اختبار  19الجدول 

chrevdepo[Indiv,t] = Xb + u[Indiv] + e[Indiv,t] 

Estimated results: 

|       Var     sd = sqrt(Var) 

chrevdepo |   .0001018       .0100905 

e |   .0000336       .0057987 

u |   .0000312       .0055879 

Test:   Var(u) = 0 

chibar 2(01)   =    62.34 

      Prob > chibar 2 =   0.0000 

  .STATAنتائج برنامج : املصدر

املعتمد على اختبار كاي تربيع، أن قيمة اإلحصائية احملسوبة لكاي تربيع  Breusch & Paganيظهر اختبار 

وهي أقل من  0.0000اليت تساوي  P valueاجلدولية، وباالستناد إىل قيمة القيمة وهي أقل من  62.34تساوي 

  .الصفرية ونقبل الفرضية البديلة نرفض الفرضيةفإننا  % 5

على منوذج االحندار التجميعي يف عملية  فإننا خنتار منوذج اآلثار العشوائية%  5أقل من  probمبا أن قيمة : أي

  .والتحليل التقدير

 :االختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية .4.2

من أجل االختيار بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية سنقوم بإجراء اختبار هومسان 

)Hausman(.  فكرة االختبار هي املقارنة بني املقدرين(1  , 2)  للنموذجني، حيث:  

1 : مقدرMCG ملعلمات النموذج.  

2 : املقدر الضمينWithin ملعلمات النموذج.  

 اختيار ميكن املقارنة بني املسافة املرجحة مبصفوفة التباين والتباين املشرتك بني املقدرين، للتمكن منولذلك، 

  .فإننا خنتار املقدر األول فإذا كانت املسافة إحصائيا صفر،. مةئالتحديد األكثر مال

  :حصائية هومسان هين إفإ �ذا املبدأ،

� = �b
�

− b
�

�
′
�� �b 1 � − ��b

�
��

��

�b 1 − b 2 � ∗ 

� = �b�
����

− b�
����

�
�

���b�
����

� − � �b�
����

��
��

�b�
����

− b�
����

� 
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Var (1 – 2) :  املقدرينمتثل مصفوفة التباينات للفروقات بني.  

  :وتصاغ فرضيات االختبار كما يلي

��: b�
����

− b�
����

= 0 

��:b�
����

− b�
����

≠ 0 

  .Kتتبع توزيع كاي تربيع بدرجة حرية  Hواإلحصائية 

�فإذا كانت  > c�(�)   عند املستوى،  واملقدر الضمين  ،��نرفض الفرضيةwithin )LSDV(  غري

  .، نرفض إذن استعمال منوذج اآلثار العشوائية وخنتار منوذج اآلثار الثابتةمتحيز

وإذا كان احتمال ؛ أفضل من املقدر الضمين MCGالفرضية الصفرية تقول بأن املقدر  ،هومسانختبار حسب ا

  .MCGفإن التقدير يكون يف هذه احلالة باستعمال  ،% 5قبول الفرضية الصفرية أكرب من 

ونستعمل  نرفض الفرضية الصفرية ونفضل منوذج اآلثار الفردية الثابتة فإذا كانت اإلحصائية أكرب من احلد 

 .estimator within non bias1املقدر الضمين غري املتحيز 

  :وفيما يلي نقدم النتائج اإلحصائية هلذا االختبار

 لالختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية )Hausman(اختبار هوسمان  20الجدول 

          ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |       fe           re         Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ca1 |   -.0072383    -.0244725        .0172342        .0136879 
        aq1 |    .0085712    -.0210347        .0296059        .0088428 
      ear1 |   -.2310894    -.3792539        .1481644        .0368734 
       Liq1 |   -.0003143     .0008051       -.0011194        .0021206 
       Ma1 |    .0943455    -.1443447        .2386902        .0598732 
        Size |    .0017432    -.0022828         .004026         .0020634 
       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

           B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
     Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

     chi2(6)  = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                   =          13.04 

Prob>chi2 =          0.121 

  .STATAنتائج برنامج : املصدر

                                                           
1 Mourad ZMAMI, " Les effets de la libéralisation financière sur l’investissement privé", Revue Tunisienne 
d’Economie, juin2010, p13.  

  . k-1إحصائية هومسان تتبع  توزيع كاي تربيع بدرجة حرية   *
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 probبالنظر للنتائج اإلحصائية الختبار هومسان خنتار منوذج التأثريات العشوائية إلجراء التحليل، وذلك ألن قيمة 

 .وهي أكرب من مستوى املعنوية املعتمد % 12.1تساوي 

  :آلية الكمالنتائج اإلحصائية لنموذج  .5

، مت التوصل إىل عدم معنوية وداللة النموذج وإجراء القياسات اإلحصائيةإدخال املتغريات الكمية بعد   

عن طريق دراسة العالقة بني التغري يف حجم الودائع االستثمارية ومؤشرات األداء  آلية الكم يقيساألول الذي 

)CAMEL( ؛ هذا معناه أننا نقبل الفرضية الصفرية، اليت مفادها أنه ال يوجد وال متغري واحد مستقل يفسر املتغري

التابع، أي أن منوذج التغري يف حجم الودائع غري مقبول؛ وعليه ميكن القول أن أصحاب الودائع االستثمارية يف 

؛ وفيما يلي نقدم التقديرات خالل آلية الكمالدراسة ال ميارسون انضباط السوق من  اإلسالمية حمل صارفامل

  :)STATA(اإلحصائية آللية الكم اليت مت التوصل إليها من خالل استعمال برنامج 

 النتائج اإلحصائية لنموذج آلية الكم21  الجدول

   STATAنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر
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  :النتائج اإلحصائية لنموذج آلية السعر .6

قمنا بإدخال املتغريات  ،من أجل قياس انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية عن طريق آلية السعر  

، وفيما يلي نقدم التقديرات اإلحصائية آللية )STATA(الكمية اليت اعتمدنا عليها يف هذه الدراسة يف برنامج 

  :السعر اليت مت التوصل إليها

  النتائج اإلحصائية لنموذج آلية السعر 22  لجدولا

 STATAنتائج البرنامج اإلحصائي : المصدر

، اليت مفادها أن �H فإننا نقبل الفرضية البديلة % 5وهو أقل من  0.0000يساوي  Probقيمة  مبا أن  

الذي مت  االستثمارية واحد يفسر املتغري التابع، وأن منوذج العائد على الودائعهناك على األقل متغري مستقل 

  .صياغته لقياس آلية السعر معنوي ومقبول بشكل كلي

، حيث أن % 10 معنويةعند مستوى ميكن اعتباره معنوي  CAأوًال نالحظ أن معامل كفاية رأس املال   

سلبية  CA، كما أن إشارة % 10وهي ليست بعيدة عن  % 13.60اخلاصة �ذا املتغري تساوي  Probقيمة 

وهذا دليل على وجود انضباط السوق، أي أنه كلما اخنفضت نسبة رأس املال كلما طالب أصحاب الودائع 

بعوائد عالية على ودائعهم، وهذا ألن رأس املال يوفر وسادة آمنة حتمي أصحاب االلتزامات املصرفية االستثمارية 

املصرف، ففي حالة اخنفاض نسبة كفاية رأس املال تنخفض قدرة املصرف يف مواجهة  أصول قيم يف حالة اخنفاض
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التزاماته املصرفية واإليفاء �ا، هلذا وجدنا أن أصحاب الودائع االستثمارية يطالبون بعوائد عالية من املصارف اليت 

  .أمواهلمماهلا، يف سبيل حتمل املخاطر اليت تواجه  تشهد اخنفاض يف قيمة رأس

اخلاصة �ذا املتغري أكرب  Probقيمة  غري معنوي وهذا ألن AQنالحظ أن معامل جودة األصول ثانيًا   

؛ وهذا دليل على عدم وجود انضباط السوق، أي أن أصحاب الودائع % 18.60حيث يساوي  % 10من 

   .املصارف اإلسالميةليست لديهم حساسية اجتاه التغريات اليت تطرأ على جودة أصول االستثمارية 

معنوي وسليب وهذا دليل على وجود يف منوذج العائد على الودائع  EARنالحظ أن معامل الرحبية ثالثًا  

انضباط السوق، أي أنه كلما اخنفضت أرباح املصرف كلما طالب أصحاب الودائع االستثمارية بزيادة عوائدهم 

  .من أجل حتمل املخاطر العالية اليت تواجه املصرف

، جند أن هذا املعامل غري معنوي وهذا يف منوذج العائد على الودائع LIQرابعاً بالنظر إىل معامل السيولة   

على عدم وجود انضباط السوق، أي أن واضح ؛ هذا دليل % 10اخلاص �ذا املتغري أكرب من  Probألن قيمة 

  .املصارف اإلسالمية اليت قد تواجهالعوائد ال تستجيب ملخاطر السيولة 

وهذا ألن قيمة  % 10 معنويةمعنوي عند مستوى  MAميكننا أن نعترب معامل جودة اإلدارة خامساً،     

Prob ؛ كما أن إشارة معامل جودة اإلدارة % 10وهي قريبة جدًا من  % 11.10 اخلاصة �ذا املتغري تساوي

النسبة اليت مت االعتماد عليها لقياس جودة اإلدارة بة وهذا دليل على عدم وجود انضباط السوق؛ حيث أن سال

من املفروض أنه كلما اخنفضت كلما كانت إدارة املصرف جيدة، ويف حالة انضباط السوق من املفروض أن تكون 

جيد   اإلدارةوجدنا العكس أي كلما كان معامل جودة  نا، ولكنهناك عالقة إجيابية بني هذه النسبة وحجم العوائد

  .حجم العوائد املدفوعة ألصحاب الودائع االستثمارية وهذا شيء مناقض النضباط السوق كلما زاد

، وهذا دليل % 10 معنويةمعنوي وسليب عند مستوى  Size أخرياً، نالحظ أن معامل حجم املصرف    

، فقط من خالل آلية السعر على املصارف الصغرية انضباط السوق أن أصحاب الودائع االستثمارية ميارسونعلى 

املصارف الكبرية جند أن قيمة العوائد تنخفض، أي ال يظهر حاملي الودائع االستثمارية أي حساسية حالة أما يف 

القائلة بأن املصارف الكبرية تضعف انضباط  )Too big to fail(اجتاه املصارف الكبرية، وهذا ما يدعم فرضية 

أن املصارف الكبرية قادرة على االستفادة من الدعم احلكومي يجة اعتقاد أصحاب الودائع االستثمارية السوق، نت

     . يف حالة حدوث أي خماطر
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 ):آلية السعر(اختبارات جودة نموذج العائد على الودائع  .7

وأ�ا ال تعاين من أية هناك العديد من االختبارات اإلحصائية اليت جترى �دف التأكد من جودة النماذج     

 من جودةللتأكد  اختبارين إحصائينيإجراء بسنقوم وعليه  مشاكل إحصائية وأ�ا كذلك صاحلة لعملية التنبؤ؛

  :ام، وفيما يلي سنقدم االختبارين الذين اعتمدنا عليهمنوذج العائد على الودائع

 : اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء .7.1

 لقياس االرتباط الذاتي بين األخطاء )Wooldridge( اختبار 23الجدول 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

F(  1,      19) =   6.599 

          Prob > F     =    0.0688 

H0: no first-order autocorrelation 

  .STATAنتائج برنامج : املصدر

تعطي نتائج و  standard errorsألن االرتباط الذايت يف مناذج البانل اخلطي تؤدي إىل حتيز االحنراف املعياري 

واالحنرافات املعنوية  .وجب حتديد االرتباط التسلسلي لألخطاء يف مناذج البيانات املقطعيةلذلك  ،1أقل كفاءة

  .2االرتباط الكبريةللمعامالت تتجه لتكون أصغر ما ميكن، مع قيمة معامل 

)(0:نبحث فيما إذا كانت األخطاء مرتبطة ببعضها البعض أي isiteeE  لكلst  بشكل احندار ذايت:  

ititit zee  1 Ni ,,,,2,1  

وبالتايل نقبل الفرضية %  5أكرب من  probنالحظ أن قيمة االحتمال ) Wooldridge(من خالل نتائج اختبار 

  .الصفرية القائلة بأنه ال يوجد مشكل االرتباط الذايت بني األخطاء

 :اختبار تجانس تباين األخطاء .7.2

 اختبار تجانس تباين األخطاء 24الجدول 

Likelihood-ratio test                                        LR chi2(19) =     25.01 

(Assumption: . nested in hetero)                      Prob > chi2 =    0.239 

  .STATAنتائج برنامج : املصدر

كاي تربيع يف األدىن   احتمالإذن حسب  homoscedasticityالفرضية الصفرية هي جتانس تباين األخطاء 

  . 0Hالفرضية فإننا نرفض الفرضية البديلة ونقبل

                                                           
1 David M. Drukker, "Testing for serial correlation in linear panel–data models", The Stata Journal, Vol 3, 
Number 2, 2003, p: 168 
2 Oscar Torres-reyna, Panel Data Analysis Fixed & Random Effects, V.4.1, tutorial Princeton university, 
2009, p:  36. 
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 ،0.239اليت يقابلها احتمال يساوي و  ،25.01اليت تساوي  LR chi2إذ أن قيمة معامل الرتجيح األعظم 

، وبالتايل نقبل الفرضية % 5أكرب من  probمن خالل نتائج اجلدول السابق، نالحظ أن قيمة االحتمال وعليه 

  .أنه ال يوجد مشكل عدم جتانس تباين األخطاءالصفرية القائلة بثبات تباين األخطاء، أي 

  :القياسية التحليل االقتصادي لنتائج الدراسة .8

، اليت تعترب من على الرغم من اعتماد جل املصارف اإلسالمية حمل الدراسة على الودائع االستثمارية  

ما مت التوصل إليه  النظرية الطرف األنسب واألجدر ملمارسة انضباط السوق نظراً خلصائصها املميزة؛ إال أنالناحية 

ال يعكس تصورات تلك الفرضيات  من نتائج إحصائية حول مدى وجود انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية،

أن  ؛ حيث وجدنايف املصارف اإلسالميةيف تعزيز انضباط السوق  حاملي الودائع االستثمارية بفعاليةالقائلة 

، هذا االنضباط لن جداً  حمدود وضعيف ، ولكن بشكلأصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط السوق

ارات قوية للهيئات اإلشرافية إشعلى املصارف اإلسالمية حمل الدراسة، كما أنه لن يقدم كبري وقوي يكون له تأثري  

انضباط السوق يف  ضعفميكن إيعاز وعليه االستفادة منها يف اختاذ التدابري الالزمة؛  حول وضعية السوق ميكن

  :نذكر منها ما يلياملصارف اإلسالمية حمل الدراسة إىل عدة أسباب 

 أوًال أن النشاط الرئيسي للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة هو نشاط جتاري قائم على عمليات التمويل  

 ، وهذا ما شاهدناه يف التشخيص االقتصادي للمصارف....)املتاجرة، اإلجارة، قسيط، البيع بالتاملراحبة، (

أن األنشطة التمويلية يف املصارف اإلسالمية اإلماراتية حمل الدراسة بلغت  حمل الدراسة؛ حيث وجدنا اإلسالمية

بشكل األنشطة التمويلية أنشطة املراحبة واإلجارة على  ، و�يمن2018من إمجايل األصول لعام  % 63.28نسبة 

ووجدنا أن األنشطة يف معظم مصارف اإلسالمية اإلماراتية حمل الدراسة؛  % 90كبري جداً، حيث جتاوزت نسبة 

، 2018من إمجايل األصول لعام  % 53.24التمويلية يف املصارف اإلسالمية البحرينية حمل الدراسة تشكل نسبة 

؛ كما الحظنا أن متوسط % 23.78يف حني بلغ إمجايل األنشطة االستثمارية إىل إمجايل األصول لنفس سنة 

من إمجايل األصول  % 65.32حجم األنشطة التمويلية يف املصارف اإلسالمية السعودية حمل الدراسة بلغ نسبة 

ستثمارية إىل إمجايل األصول خالل ، يف حني بلغ متوسط حجم األنشطة اال)2018-2011( خالل فرتة الدراسة

، حيث بلغ حجم البيع بالتقسيط وحجم أنشطة املتاجرة يف مصرف الراجحي يف عام % 13فرتة الدراسة نسبة 

أما متوسط على التوايل من إمجايل األنشطة التمويلية اخلاصة باملصرف؛  % 19.66و  % 73.47نسبة  2018

من إمجايل األصول  % 67.11سالمية املاليزية حمل الدراسة فقد بلغ نسبة حجم األنشطة التمويلية يف املصارف اإل

خالل فرتة الدراسة، يف حني بلغ متوسط حجم األنشطة االستثمارية إىل إمجايل األصول خالل فرتة الدراسة نسبة 

نا أ�ا تتكون ، من خالل دراسة األنشطة التمويلية يف املصارف اإلسالمية املاليزية حمل الدراسة وجد% 15.64
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فمثًال يف بيت التمويل الكوييت املاليزي من عقود املراحبة واإلجارة املنتهية بالتمليك وعمليات التورق وبيع العينة، 

من إمجايل األنشطة التمويلية %  98.49وجدنا أن أنشطة املراحبة واإلجارة املنتهية بالتمليك يشكالن معا نسبة 

، أما يف مصرف الراجحي املاليزي فوجدنا أن عمليات البيع بالثمن اآلجل 2018اخلاصة باملصرف وهذا يف عام 

، ويف بنك معامالت ماليزيا 2018من إمجايل األنشطة التمويلية اخلاصة باملصرف لعام  % 99.97تشكل نسبة 

  .2018من إمجايل األنشطة التمويلية اخلاصة باملصرف لعام  % 66.89بلغ حجم التمويل بالتورق نسبة 

من خالل ما سبق جند أن نشاط املصارف اإلسالمية حمل الدراسة هو نشاط التجاري أكثر مما هو استثماري، 

وأن األنشطة التمويلية اليت تشكل نسبة كبرية من إمجايل أصول املصارف اإلسالمية حمل الدراسة رحبها معلوم وال 

املصارف  فز أصحاب الودائع االستثمارية ملراقبةيف احلد من حوا اً ، وهذا قد يكون سببتنطوي على خماطر عالية

  اإلسالمية وتأثري عليها؛

قليل باملقارنة مع حجم األنشطة  األنشطة االستثمارية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة حجمثانيًا   

، املتداولةالصكوك اإلسالمية غري  عبارة عن استثمارات يف التمويلية، وأن هذه األنشطة االستثمارية هي يف الغالب

، أي أن حيث أن هذه الصكوك هي عبارة عن صكوك حكومية وصكوك قائمة على اإلجارة واالستصناع واملراحبة

، كل هذا قد يكون من أسباب ضعف انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية حمل رحبها يكاد يكون معلوم

  الدراسة؛

يعتمد القطاع املصريف اإلسالمي السعودي  أنعلى عكس املصارف اإلسالمية حمل الدراسة، وجدنا ثالثاً   

بشكل كبري جدًا يف متويل أنشطته االستثمارية،  خاصة مصرف الراجحي الذي يعتمد عليهاو على الودائع اجلارية 

خالل فرتة الدراسة املمتدة من  % 90.50الودائع اجلارية إىل إمجايل ودائع املصرف نسبة  متوسط حجم حيث بلغ

ضعف انضباط السوق يف القطاع املصريف اإلسالمي قد يكون من بني أسباب ؛ وهذا 2018إىل غاية  2011

  ؛السعودي

واحتياطي  )PER(احتياطي معادلة األرباح  تستعملاإلسالمية أن هناك العديد من املصارف  رابعاً   

واحملافظة على دفع عوائد ، من أجل مواجهة أي تذبذبات يف عوائد الودائع االستثمارية )IRR(خماطر االستثمار 

 يف البحرين وماليزيا واإلمارات العربيةسالمية هناك بعض املصارف اإل عالية تنافس أسعار السوق، وقد وجدنا أن

ملراقبة تستعمل مثل هذا النوع من االحتياطات؛ كل هذا من شأنه أن حيد من حوافز حاملي الودائع االستثمارية 

  يق سحب أمواهلم؛املصارف والتأثري عليها عن طر 

ال ميتاز أصحاب الودائع االستثمارية بالعقالنية يف التعامل مع املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية  خامساً   

للمصارف اإلسالمية، مبعىن آخر أن حاملي الودائع االستثمارية ليست لديهم الكفاءة الالزمة للتعامل مع 
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والثقافة لدى أصحاب الودائع االستثمارية حول خصوصية  ، وميكن أن نرجع ذلك إىل نقص الوعياملصارف

  وطبيعة األنشطة االستثمارية يف املصارف اإلسالمية؛

نشر كل املعلومات يتم نقص مستوى اإلفصاح والشفافية يف املصارف اإلسالمية، حبيث ال  سادساً   

ا عايشناه يف دراسة القوائم املالية للمصارف الكافية واملوثوقة اليت حيتاجها حاملي الودائع إلجراء تقييما�م؛ وهذا م

حيث أننا استبعدنا كل من القطاع املصريف اإلسالمي الكوييت واجلزائري أل�ما ال اإلسالمية حمل الدراسة، 

جمملة يف مبلغ واحد؛ كل هذا من الودائع االستثمارية، بل يظهرا�ا  وحجمالودائع اجلارية  حجميفصالن بني 

  .دور حاملي الودائع يف تعزيز انضباط السوق شأنه أن يضعف من
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  الخالصة

عن طريق  حمل الدراسة ضباط السوق يف املصارف اإلسالميةانمدى وجود بدراسة  يف هذا الفصلقمنا   

 دراسة؛ ويف املبحث الثاين مت بالتشخيص االقتصادي ملصارف الدراسةيف املبحث األول قمنا مبحثني اثنني، 

 اإلسالمية حمل الدراسة رفاة للمصحساسية أصحاب الودائع االستثمارية للتغريات اليت تطرأ على الوضعية املالي

صارف اإلسالمية باستخدام وذلك عن طريق إجراء دراسة قياسية على جمموعة من امل ،وكيف كانت ردود أفعاهلم

، وإلجراء هذه الدراسة قمنا بصياغة 2018إىل غاية  2011، وامتدت فرتة الدراسة من بانل اإلحصائيةمناذج 

      نقدمهاالنتائج جمموعة من منوذجني اثنني، األول خيترب آلية الكم والثاين خيترب آلية السعر؛ ومت التوصل إىل 

  :فيما يلي

 صرفية، تعتمد مجيع املصارف اإلسالمية حمل الدراسة على الودائع االستثمارية يف عملية متويل أنشطتها امل

ما عدا القطاع املصريف اإلسالمي السعودي الذي يعتمد على الودائع اجلارية يف متويل أنشطته املصرفية؛ 

حيث بلغ متوسط حجم الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي 

الودائع االستثمارية يف باقي ؛ يف حني جند أن نسبة متوسط حجم % 20.40خالل فرتة الدراسة نسبة 

 من إمجايل الودائع؛ % 80مصارف الدراسة بلغت 

 من إمجايل  % 60نسبة  لمصارف اإلسالمية حمل الدراسةل األنشطة التمويليةمتوسط حجم شكل ي

  أصول تلك املصارف خالل فرتة الدراسة؛ أما متوسط حجم األنشطة االستثمارية فيشكل نسبة

 من إمجايل أصول تلك املصارف خالل فرتة الدراسة؛ % 15.70

 على أنشطة  تعتمد، حيث ةاستثماري يأكثر مما ه ةرف جتاريامص هي اإلسالمية حمل دراسةرف اصامل

هذه األنشطة بشكل كبري جداً، حيث تشكل  واإلجارة وبيع التورق املتاجرة واملراحبة والبيع بالتقسيط

فتتكون من االستثمار يف األسهم والصناديق أما عن األنشطة االستثمارية  ؛األصولثلثي حجم  تقريباً 

االستثمارية والصكوك وشهادات االستثمار احلكومية، ويهيمن حجم الصكوك على حجم األنشطة 

 االستثمارية يف أغلب املصارف اإلسالمية اليت مت دراستها؛

 على املصارف اإلسالمية حمل  ضعيفسوق  وجدنا أن أصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط

الدراسة من خالل آلية السعر، حيث وجدنا أن منوذج العائد على الودائع استجاب للتغريات اليت طرأت 

ولكن  الثانيةاألولى و وهذا ما يؤكد صحة الفرضية ، فقط رحبية املصارفعلى معامل كفاية رأس املال و 
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فلم جند هلا تأثري ) ومعامل جودة اإلدارة األصول، السيولةجودة (؛ أما باقي املتغريات بشكل ضعيف

 على حجم العوائد؛

 أن أصحاب الودائع االستثمارية سيقومون ب القائلة الثالثة فرضيةصحة الم نجد أي دليل يدعم ل

أن  ؛ أياإلسالمية حمل الدراسةرف امصلبسحب أمواهلم يف حالة ما إذا تدهورت األوضاع املالية ل

 انضباط السوق من خالل آلية الكم؛  ميارسواأصحاب الودائع االستثمارية مل

 حمدود ، ولكن بشكلويف األخري ميكن القول بأن أصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط سوق 

، كما أنه لن يقدم اإلسالمية رفاعلى املصكبري يكون له تأثري   لن، هذا االنضباط وضعيف جداً 

  .الختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةمستقبالً إشارات قوية ميكن االستفادة منها  اإلشرافية للهيئات



 

 

  اخلامتـــــة
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  الخاتمة

للهيئات اإلشرافية حول العامل  اشكل حتدييتشهده األسواق املالية واملصرفية إن التغري السريع الذي   

للتكيف من أجل احملافظة على فعالية املعايري التنظيمية واملمارسات اإلشرافية اليت هدفها احملافظة على سالمة وأمن 

النظام املصريف من املخاطر النظامية اليت تواجهه؛ لذلك كان ال بد من إشراك أطراف أخرى فاعلة يف السوق 

ز املمارسة اإلشرافية، كما أن انضباط السوق غري كاف وحده وال ميكن النظر إليه مبعزل عن املصريف من أجل تعزي

مكونات النظام األخرى، وعليه جيب أن يكون انضباط السوق جزءًا من منهج شامل يسعى لتحقيق هدفني 

  .رئيسيني مها التقليل من احتمالية فشل املصارف وتقليل تكاليف ذلك الفشل إن وقع

يف األنظمة املتطورة ال يتم إجراء املراقبة من قبل اهليئات الرمسية فقط بل متتلك األسواق احلوافز ملراقبة   

سلوك املصارف، حيث ميكن أن تكون الضوابط اليت تفرضها األسواق قوية مثل أي عقوبات أخرى تفرضها 

  .الذي متارسه اهليئات اإلشرافية الرمسي يكون انضباط السوق مكمًال لالنضباط ميكن أناهليئات الرمسية، وعليه 

اهلدف من انضباط السوق هو زيادة دور الدائنني يف العملية التنظيمية واإلشرافية على املصارف، وهذا ألن   

املصارف هي مؤسسات ذات رافعة مالية عالية أي أن معظم مواردها من الديون، فاملودعون أهم مصدر متويل 

تعتمد بشكل كبري على  ،ف اإلسالمية هي كذلك مؤسسات ذات رافعة مالية عاليةومبا أن املصار للمصارف؛ 

أمهية انضباط السوق يف القطاع إن فا مثل باقي املصارف التقليدية، أموال املودعني يف متويل أنشطتها املصرفية مثله

، وذلك من التقليدييف يف القطاع املصر  انضباط السوقتلك األمهية اليت يكتسبها نفس بهي  اإلسالمياملصريف 

أجل تعزيز سالمة واستقرار القطاع املصريف اإلسالمي؛ إال أن طبيعة العمل املصريف اإلسالمي القائم على حرمة 

التعامل بالفوائد الربوية ومبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة، يعطي ألصحاب الودائع االستثمارية احلافز والرغبة القوية 

املايل للمصارف اإلسالمية، وذلك ألن ودائعهم ليست مضمونة وال تستحق عليها فوائد كما  ملراقبة وتقييم الوضع

هو معمول به يف املصارف التقليدية، بل هي تشارك املصارف اإلسالمية يف املشاريع االستثمارية اليت تقوم �ا 

ع االستثمارية من بني أهم لذلك يعترب أصحاب الودائ وتتحمل األرباح واخلسائر النامجة عن تلك املشاريع،

  .األطراف الفاعلة يف انضباط السوق

قد قمنا من خالل هذه الرسالة بدراسة الدور الذي ميكن أن يلعبه أصحاب الودائع يف تعزيز انضباط السوق يف و 

  :من النتائج تتمثل فيما يلي ةجمموع إىل مت التوصلو ، املصارف اإلسالمية
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 : نتائج البحث المتعلقة بالجانب النظري من الدراسة .1

  :من خالل دراسة الفصول النظرية، مت استخالص النتائج التالية

  أن انضباط السوق يقلل من احلوافز اليت قد تؤدي إىل املخاطر األخالقية، واليت تنشأ نتيجة الضمانات

 باملخاطر؛احلكومية اليت تدفع باملصارف إىل الدخول يف أنشطة حمفوفة 

  حتسني كفاءة املصارف من خالل الضغط على املصارف غري  يفأن انضباط السوق من شأنه أن يساعد

 الفعالة نسبياً لتصبح أكثر كفاءة أو دفعها للخروج من الصناعة املصرفية؛

 ختفيض التكلفة االجتماعية لإلشراف على املصارف، عن طريق استفادة اهليئات اإلشرافية من اإلشارات 

أن  من شأنه وهذاالتمييز بني املصارف اجليدة والسيئة،  تساعدها يفاليت و  ،اليت توفرها قوى السوق

 لتدخل يف الوقت املناسب، وفرض اإلجراءات الالزمة؛الهيئات اإلشرافية ل يسهل

  إن وجود انضباط السوق بشكل منتظم ميكن أن خيفف من العبء التنظيمي على املصارف واملؤسسات

ة، وهذا يدفع اهليئات اإلشرافية للحد من الضوابط التنظيمية املفروضة على هذه املصارف والرتكيز املالي

 على املصارف األكثر احتياجا للحماية؛

  ،يعترب انضباط السوق مكمال لعمل اهليئات اإلشرافية يف احلفاظ على سالمة واستقرار القطاع املصريف

صف بالنظام املايل واملصريف، عن طريق توفري املعلومات املناسبة واحلد من املخاطر النظامية اليت قد تع

 .للهيئات التنظيمية لتحسني االنضباط التنظيمي ودفعها الختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 : نتائج البحث المتعلقة بالجانب التطبيقي من الدراسة .2

 :التوصل إىل النتائج التالية ، متاملصارف اإلسالميةجمموعة من من خالل الدراسة التطبيقية واليت أجريناها على 

  ،تعتمد مجيع املصارف اإلسالمية حمل الدراسة على الودائع االستثمارية يف عملية متويل أنشطتها املصرفية

 ارية يف متويل أنشطته املصرفية؛ما عدا القطاع املصريف اإلسالمي السعودي الذي يعتمد على الودائع اجل

  من إمجايل  % 60يشكل متوسط حجم األنشطة التمويلية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة نسبة

  أصول تلك املصارف خالل فرتة الدراسة؛ أما متوسط حجم األنشطة االستثمارية فيشكل نسبة

 من إمجايل أصول تلك املصارف خالل فرتة الدراسة؛ % 15.70

 على أنشطة  تعتمد، حيث ةاستثماري يأكثر مما ه ةرف جتاريامص هي اإلسالمية حمل الدراسةرف اصامل

 ؛بشكل كبري جداً  واإلجارة وبيع التورق املتاجرة واملراحبة والبيع بالتقسيط
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  على املصارف اإلسالمية حمل  ضعيفوجدنا أن أصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط سوق

الدراسة من خالل آلية السعر، حيث وجدنا أن منوذج العائد على الودائع استجاب للتغريات اليت طرأت 

ولكن  الثانيةاألولى و وهذا ما يؤكد صحة الفرضية ، فقط على معامل كفاية رأس املال ورحبية املصارف

فلم جند هلا تأثري ) ومعامل جودة اإلدارة لسيولةجودة األصول، ا(؛ أما باقي املتغريات بشكل ضعيف

 على حجم العوائد؛

 أن أصحاب الودائع االستثمارية سيقومون ب القائلة الثالثة فرضيةصحة الم نجد أي دليل يدعم ل

أن ؛ أي اإلسالمية حمل الدراسةرف امصلبسحب أمواهلم يف حالة ما إذا تدهورت األوضاع املالية ل

 انضباط السوق من خالل آلية الكم؛ ميارسوا االستثمارية ملأصحاب الودائع 

 حمدود ويف األخري ميكن القول بأن أصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط سوق، ولكن بشكل 

للهيئات على املصارف اإلسالمية، كما أنه لن يقدم كبري يكون له تأثري   لن، هذا االنضباط وضعيف جداً 

 .الختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةمستقبًال قوية ميكن االستفادة منها إشارات  اإلشرافية

 :المقترحات .3

جيب أخذها بعني االعتبار  ، اليتهناك العديد من املقرتحاتعلى ضوء النتائج السابقة اليت مت التوصل إليها، 

  :وهي

  املعلومات الالزمة العمل على إلزام وحث املصارف اإلسالمية على زيادة الشفافية واإلفصاح عن

والضرورية، واليت من شأ�ا أن تساعد األطراف الفاعلة يف السوق على تقييم ومراقبة املصارف بشكل 

 جيد؛

  العمل على تطوير بنية حتتية معلوماتية للصناعة املصرفية اإلسالمية، تساهم يف تعزيز الشفافية وتساعد يف

 فهم املعامالت املالية اإلسالمية؛

 الذين لديهم االئتمانيةووكاالت التصنيف  والوسطاء املاليني  مؤهلني للسوق مثل احملللنيجذب مشاركني ،

  ملعاجلة املعلومات املقدمة من طرف املصارف اإلسالمية بشكل صحيح؛القدرات واملؤهالت الكافية 

 األرباح على زيادة متويل األنشطة االستثمارية القائمة على مبدأ تقاسم  حث املصارف اإلسالمية

، من شأنه أن يزيد من حوافز حاملي الودائع االستثمارية يف مراقبة )املضاربة واملشاركة(واخلسائر 

 ؛ املصارف
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  العمل على تطوير األسواق املالية والنقدية اإلسالمية، واليت من شأ�ا أن تعزز انضباط السوق، عن طريق

 تواجههاتسعريها بشكل فعال يعكس املخاطر اليت زيادة تداول املنتجات املالية والنقدية اإلسالمية و 

 ؛اإلسالمية رفااملص

 تكون أكثر حساسية اجتاه املخاطر اليت تواجه  جديدة منتجات مالية إسالمية وتطوير العمل على ابتكار

  ؛، مثل الديون الثانوية يف املصارف التقليديةاملصارف اإلسالمية

  بالطبيعة املميزة للعمل املصريف اإلسالمي؛ ونشر ثقافة االستثمار ا�تمع األفراد و جيب العمل على توعية

يف األنشطة املصرفية اإلسالمية بني أطراف ا�تمع، وذلك حىت يكونوا فاعلني يف مراقبة وتقييم املصارف 

 اإلسالمية؛

 ة للمصارف يف ظل فشل حاملي الودائع االستثمارية يف االستجابة للتغريات اليت تطرأ على الوضعية املالي

اإلسالمية، هناك حاجة ملحة إىل ترتيب هيكل حوكمة يتسم بالشفافية والفعالية من أجل محاية حقوق 

املودعني؛ وهذا ما اقرتحه جملس اخلدمات املالية اإلسالمية بضرورة إنشاء جلنة حوكمة مسؤولة عن محاية 

  أصحاب الودائع االستثمارية؛

 تعطل انضباط السوق وتثبط من حوافز املشاركني يف السوق ملراقبة من املعروف أن شبكات األمان املايل 

أن تقوم بتصميم وتطوير شبكات أمان مايل متوازنة على اهليئات اإلشرافية وتقييم املصارف، لذلك جيب 

 ؛ وحتمي املودعني الصغار تعزز انضباط السوق

  لضمان سالمة واستقرار القطاع املصريف جيب على اهليئات اإلشرافية والرقابية زيادة اإلشراف الرمسي

  .ضعف انضباط السوقحمدودية و يف ظل  اإلسالمي

 آفاق الدراسة .4

، "دراسة تطبيقية : دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية"إن البحث يف موضوع 

اإلسالمية، واليت ميكن إدراج هلا قد فتح لنا الباب لطرح عديد التساؤالت حول انضباط السوق يف املصارف 

  :املواضيع التالية

 دور األسواق املالية اإلسالمية يف تعزيز انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية؛ 

 متطلبات اإلفصاح وفق اتفاقية بازل  أثرIII تعزيز انضباط سوق املصارف اإلسالمية على. 

 



 

 

  املراجع



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

199  
 

 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية: أوال

 

  الكتب

، معهد السياسات البنوك وإدارة المخاطرأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على إبراهيم كراسنة،  .1

 .2010، أبو ظيب، مارس 2االقتصادية، صندوق النقد العريب، ط 
مقررات لجنة بازل، تحديات العولمة، إستراتيجية : المصارف اإلسالميةأمحد سليمان خصاونة،  .2

 .2008، 1، عامل الكتب احلديث، عمان، األردن، طمواجهتها
 األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية،للمبادئ الرتمجة العربية  .3

 .2014اللجنة العربية للرقابة املصرفية، صندوق النقد العريب، 

، دار حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرةحاكم حمسن الربيعي، محد عبد احملسن راضي،  .4

 .2013اليازوري العلمية، عمان، األردن، 

 .2019، احتاد شركات االستثمار، مقررات كفاية رأس المال بين النشأة والتطويرحبيب ليان فريد،  .5

، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةمحزة احلاج شودار،  .6

 .2009، 1عماد الدين للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط
 .2012، 1، دار املسرية، عمان، األردن، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شبيب،  .7

النقد العريب، ، اللجنة العربية للرقابة املصرفية، صندوق انضباط السوق 2الدعامة الثالثة التفاق بازل  .8

 .2006أبو ظيب، 
، حتميل من الفروق الجوهرية بين المصارف اإلسالمية والمصارف الربويةسامر مظهر قنطقجي،  .9

 .2006، سوريا، www.kantakji.com : املوقع االلكرتوين

عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية مع دراسة سليمان ناصر،  .10

 .2006، مكتبة الريام، اجلزائر، 1، طتطبيقية حول عالقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر
دور أنظمة التأمني على الودائع : سيد فايق جنيب، مضاء منجد مصطفى، بيرت كيسي، الفصل الرابع .11

شبكات األمان المالي تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة املتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها وآلياته، 

http://www.kantakji.com/


 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

200  
 

مات املالية اإلسالمي، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف ، جملس اخلدوسالمة النظام المالي اإلسالمي

 .2016املالية اإلسالمية، ماليزيا، 

 .2012، عمان، األردن، 1ط ، دار املسرية،إدارة المخاطرشقريي نوري موسى وآخرون،  .12

املعهد ، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةطارق اهللا خان، حبيب أمحد،  .13

 .2003، جدة، 1اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط
مصادر واستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية على ضوء تجربتها المصرفية عبد احلليم غريب،  .14

 .2013، دار أيب الفداء العاملية للنشر، سوريا، والمحاسبية
، املعهد اإلسالمي للبحوث اإلستراتيجية في البنوك اإلسالميةاإلدارة عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  .15

 .2004، 1والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، ط
، دار أسامة للنشر، عمان، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الرزاق رحيم جدي اهلييت،  .16

 .1998األردن، 
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 3رات بازل اإلصالح المصرفي ومقر عبد املطلب عبد احلميد،  .17

 .2013، 1ط

، املعهد اإلسالمي للبحوث نظام حماية الودائع لدى المصارف اإلسالميةعثمان بابكر أمحد،  .18

 .2000، 1والتدريب، جدة، اململكة العربية السعودية، ط
 .2004، 1بريوت، لبنان، ط، منشورات احلليب احلقوقية، المصارف اإلسالميةفادي حممد الرفاعي،  .19
 .1995، 2، إيرتاك، مصر، طالبنوك اإلسالميةحمسن أمحد اخلضريي،  .20
، دار النفائس، عّمان، األردن، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميحممد عثمان شبري،  .21

 .2007، 6ط
البنوك اإلسالمية ومأزق بازل من منظور المطلوبات واالستيفاء مقررات بازل حممد حممود املكاوي،  .22

 .2011، دار الفكر والقانون، املنصورة، مصر، 3و 2و 1
، االجتماع السنوي الثامن والعشرين �لس حمافظي والدول النامية 2المالمح األساسية التفاق بازل  .23

 .2004املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 

، 1، دار أبوللو للطباعة، القاهرة، مصر، طأصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيلناصر الغريب،  .24

1996. 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

201  
 

احتاد ، 5، جزء 2دليلك إلى الرقابة الداخلية والخارجية في المصارف موسوعة بازل نبيل حشاد،  .25

 .2007املصارف العربية، بريوت، لبنان، 
 البحوث

دراسة تجارب أنظمة اإلنذار المبكر لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد رامي يوسف عبيد،  .1

 .2019، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، )التنبؤ باألزمات المالية(العربية 

محاية الودائع املصرفية بني التأصيل الشرعي ومواكبة املعايري العاملية "زنكري ميلود، مسرية سعيداين،  .2

 .2015، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي، "للسالمة املصرفية
هياكل متوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها لنظام  : بوهراوة، الفصل السادسعبد الستار أبو غدة، سعيد  .3

شبكات األمان المالي تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة وسالمة النظام تأمني على الودائع املصرفية، 

، جملس اخلدمات املالية اإلسالمي، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية يف املالية اإلسالمية، المالي اإلسالمي

  .2016ماليزيا، 

مداخلة ضمن الملتقى الدولي  ،"2معايري بازل للرقابة املصرفية اتفاقية بازل "عبد القادر شاشي،  .4

لوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، ، كلية العالخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

 .2010أفريل  20-18 جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،

مؤتمر ،"الرقابة املصرفية يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية ومعايري جلنة بازل"ماجدة أمحد شليب،  .5

 .2002ديسمرب  24 – 22، جامعة الريموك، األردن، تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق

، لمؤسسة ضمان الودائع، حبث مقدم "ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن"منذر قحف،  .6

 .2005األردن، نوفمرب 
 المقاالت والدوريات

، 20، العدد مجلة العلوم االقتصادية، "وانعكاسا�ا على املصارف العربية 2اتفاقية بازل "باقر النجار،  .1

 .2008جامعة البصرة، بغداد، 

ومتطلبات حتقيق االستقرار املايل  3و  2إدارة املخاطر املصرفية وفقًا ملقررات بازل "بريش عبد القادر،  .2

 .2013، 29، العدد مجلة العلوم اإلنسانية ،"واملصريف العاملي ما بعد األزمة املالية العاملية

ودورها يف حتقيق مبادئ احلوكمة وتعزيز االستقرار املايل  3مقررات بازل " بريش عبد القادر، زهري غراية، .3

 .2015، مجلة االقتصاد والمالية ،"واملصريف العاملي



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

202  
 

مجلة ، "نظام محاية الودائع واحلوكمة: مداخل مبتكرة حلل مشاكل التعثر املصريف"بن علي بلعزوز،  .4

 .5، العدد اقتصاديات شمال إفريقيا
، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، "دعائم االنضباط الذايت"تقية حممد املهدي حسان،  .5

 .2014، جوان 12العدد 

مسامهة أخالقيات اإلدارة يف رفع مستوى األداء الوظيفي داخل املنظمة مع "حاكم أمساء، دويل خلضر،  .6

 .2017، جوان 02، العدد 03، ا�لد قتصاديةمجلة البشائر اال، "اإلشارة إىل جامعة طاهري حممد بشار

القطاع املصريف يف العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة "حسني جواد كاظم، منذر جبار داغر،  .7

 .2008، العراق، 9، العدد 2، ا�لد مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،"2املصرفية بازل 
مجلة البحوث في العلوم ، "مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية"محزة فيشوش،  .8

 .2020، جوان 01، العدد 05، ا�لد المالية والمحاسبية

يف كفاءة  2أثر تطبيق الركيزة الثالثة ملقررات بازل "خولة جاسم حممد، موفق عبد احلسني حممد،  .9

، 24، العدد 8، ا�لد مجلة دراسات محاسبية ومالية، "املكونات املعنوية لعوامل خماطر رأس املال املصريف

2013. 
، ا�لد مجلة العلوم اإلنسانية، "كاستجابة ملتطلبات النظام البنكي العاملي 3اتفاقية بازل "زبري عياش،  .10

 .2013، ماي 3، العدد 13
 ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،"املصريف اجلزائري واتفاقيات بازل النظام"سليمان ناصر،  .11

 . 2006، اجلزائر، 06العدد 

استخدام حتليل بيانات بانل يف منذجة عالقة "صفاء عبد اهللا معطي، حممد أمحد سامل بلحويصل،  .12

مجلة الريان للعلوم ، ")2013- 2006(تقلبات متغريات التجارة اخلارجية بالنمو االقتصادي يف اليمن للفرتة 

 .2019، جوان 01، العدد 02، ا�لد اإلنسانية والتطبيقية

دراسات ، "حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج حتليل بانل"عابد بن عابد العبديل،  .13

 .01، العدد 16، ا�لد اقتصادية إسالمية

دور الرقابة املصرفية يف احلد من املخاطر اليت تواجه املنظومة املصرفية اجلزائرية "عادل رحال، رابح خوين،  .14

مجلة الدراسات ، "-2019و 2015خالل الفرتة املمتدة بني  BDLدراسة حالة بنك التنمية احمللية  - 

 .2021، مارس 01، العدد 08، ا�لد المالية والمحاسبية واإلدارية



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

203  
 

اجلوانب اإلدارية واحملاسبية لصندوق مواجهة املخاطر االستثمار يف املصارف "عبد اهللا بركات،  .15

 .01، العدد 05، ا�لد مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، "اإلسالمية

 خترجيها، وكيفية: الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية"عبد اهللا علي الصيفي، بدر علي السليم،  .16

 .2010، 01، العدد 37، ا�لد دراسات علوم الشريعة والقانون، "توزيع أرباحها
أثر توظيف الودائع االستثمارية يف "عبد اهللا يوسف سعادة، هيام حممد الزيدانيني، باسل يوسف الشاعر،  .17

الدراسات المجلة األردنية في ، )"دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية األردنية(رحبية املسامهني 

 .2017، 02، العدد 13، ا�لد اإلسالمية
، "دور مصرف السورية املركزي يف الرقابة على املصارف األخرى وآلية تفعيله"عقبة الرضا، غنام رمي،  .18

، 2العدد  �27لد ، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية امجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية

2005. 

يف حتديد أهم  )Panel Data(استخدام مناذج السالسل الزمنية املقطعية "راهيم علي، عماد الدين إب .19

 .2021، جانفي 02، العدد 43، ا�لد المجلة العربية لإلدارة، "عوامل النمو االقتصادي يف الدول العربية

، جملة  علميةآفاق ، "التكييف الفقهي لودائع املصارف اإلسالمية"عمر حممد بشينه، حممد عقيل رائد،  .20

 .2018، 01كلية الدراسات العليا باجلامعة األمسرية اإلسالمية، العدد 
مجلة ، "3وإصالحات بازل  2تسيري خماطر السوق بني مقررات بازل "عياش زبري، العايب سناء،  .21

 .2019، 2، العدد 6، ا�لد دراسات اقتصادية
مجلة الباحث األكاديمي ، "التجارية يف التشريع اجلزائريالرقابة املصرفية على البنوك "مبارك بن الطييب،  .22

 .2020، سبتمرب 05، العدد في العلوم القانونية والسياسية
دراسة –أثر الدور احلوكمي �لس اإلدارة على األداء املايل للشركات "جميلي خليصة، رواحبي عبد الناصر،  .23

 .2016، ديسمرب 21، العدد 11، ا�لد معارف، "-تطبيقية على بعض الشركات ذات األسهم اجلزائرية
دور وفعالية الرقابة االحرتازية يف حتقيق السالمة املصرفية يف ظل تزايد خماطر العمل "حممد طرشي،  .24

 .2012، 07، العدد مجلة االقتصاد الجديد، "املصريف

رة املخاطر دور احلوكمة املصرفية يف إدا"ياسر تاج السر حممد سند، أسعد مبارك حسني موسى،  .25

مجلة اقتصاد المال ، "باملصارف دراسة ميدانية على عينة من فروع املصارف السودانية مبدينة األبيض

 .2020، ديسمرب 02، العدد 05، ا�لد واألعمال



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

204  
 

مجلة  ،"3، 2، 1إدارة املخاطر املصرفية وفقًا ملتطلبات بازل "يوسف بوعيشاوي، فطيمة عليش،  .26

 .2019، 01، العدد 20، ا�لد دراسات اقتصادية
  الرسائل العلمية

: تكييف معايير السالمة في المصارف اإلسالمية في ظل مقررات لجنة بازل الدولية"إبراهيم تومي،  .1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم "دراسة حالة مجموعة بنك البركة اإلسالمي

 .2016/2017االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي في الدول النامية دراسة قياسية بدراوي شهيناز،  .2

ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف ، أطروح)2012-1980(دولة نامية  18باستخدام بيانات البانل لعينة من 

  .2015-2014العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 

دراسة نظرية وقياسية : تأثير أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصاديجبوري حممد،  .3

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، باستخدام بيانات بانل

 .2013-2012تلمسان، اجلزائر، 

دراسة : عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة المصرفية التقليدية"شودار،  محزة .4

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم "تطبيقية حول عالقة بنك الجزائر ببنك البركة الجزائري

 .2017االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 

دراسة واقع البنوك التجارية العمومية (إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل "حياة جنار،  .5

دمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ، أطروحة مق)"الجزائرية

 .2013/2014فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية، "الرقابة المصرفية في الجزائر"ختري فريدة،  .6

 .2018دي بلعباس، اجلزائر، جامعة جياليل ليابس، سي

دور وسائل حماية المودعين في تحقيق االستقرار المالي لدى المصارف التقليدية "سعد قصري،  .7

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص علوم التسيري، "-دراسة تطبيقية مقارنة -واإلسالمية 

 .2019/2020جامعة غرداية، اجلزائر، 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

205  
 

العالقة بين حجم المنشأة الصناعية والتقدم التقني في المملكة العربية مسرية سعيد املالكي،  .8

، رسالة ماجستري يف االقتصاد، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، )دراسة تطبيقية(السعودية 

2013. 

، "قا لتوصيات لجنة بازلمدى التزام البنوك الجزائرية بتطبيق كفاية رأس المال وف"أمحد،  قارون .9

أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 .2012/2013، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر

دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض "لعمش أمال،  .10

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم "المنتجات المصرفية اإلسالمية

 .2011/2012التسيري،جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
، أطروحة مقدمة لنيل "نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف اإلسالمية"مصطفى إبراهيم حممد،  .11

 .2012ة املفتوحة، القاهرة، مصر، اإلسالمي، اجلامعة األمريكي االقتصادشهادة الدكتوراه يف 

 لمالية السنوية لتقارير اا

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، اإلسالمي CIMBبنك لالتقارير املالية السنوية  .1

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، أمانة ماليزيا HSBCلبنك التقارير املالية السنوية  .2

 ).2018إىل  2011من (، مملكة البحرين، لبنك البحرين اإلسالميالتقارير املالية السنوية  .3

 ).2018إىل  2011من (، مملكة العربية السعودية، لبنك البالدالتقارير املالية السنوية  .4

 ).2018إىل  2011من (، مملكة العربية السعودية، لبنك الجزيرةالتقارير املالية السنوية  .5

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لبنك دبي اإلسالميالتقارير املالية السنوية  .6

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لبنك عجمانالتقارير املالية السنوية  .7

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، لبنك معامالت ماليزياالتقارير املالية السنوية  .8

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لبنك نور اإلسالميالتقارير املالية السنوية  .9

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، بيت التمويل الكويتي الماليزيلالتقارير املالية السنوية  .10

  ).2018إىل  2011من (، ماليزيا ،RHBللبنك اإلسالمي التقارير املالية السنوية  .11

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، لبنك اإلسالمي العموميلالتقارير املالية السنوية  .12

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لمصرف أبو ظبيالتقارير املالية السنوية  .13



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

206  
 

إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لمصرف اإلمارات اإلسالميالتقارير املالية السنوية  .14

2018.( 

 ).2018إىل  2011من (، مملكة العربية السعودية، لمصرف اإلنماءالتقارير املالية السنوية  .15

 ).2018إىل  2011من (، ماليزيا، لمصرف الراجحي الماليزيالتقارير املالية السنوية  .16

 ).2018إىل  2011من (، مملكة العربية السعودية، لمصرف الراجحيالتقارير املالية السنوية  .17

 ).2018إىل  2011من (، مملكة البحرين، لمصرف السالمالتقارير املالية السنوية  .18

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لمصرف الشارقة اإلسالميالتقارير املالية السنوية  .19

 ).2018إىل  2011من (، اإلمارات العربية املتحدة، لمصرف الهاللالتقارير املالية السنوية  .20

 المعايير

المعيار المعدل لإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق : 22المعيار رقم  .1

 .2018اإلسالمية، ديسمرب  ، جملس اخلدمات املاليةللمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية

 قرارات المجامع الفقهية

، املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع، حول الودائع المصرفية )9/3( 86قرار مجمع الفقهي اإلسالمي رقم  .1

  .1995أفريل  6-1أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 

  ات األجنبيةثانيا المراجع باللغ
 

  الكتب

1. AAOIFI, Shari’ah Standards, Bahrain, 2015. 
2. Amr Mohamed El Tiby, Islamic Banking : How to Manage Risk and 

Improve Profitability, John Wily & Sons, 2011. 
3. Amr Mohamed El Tiby, Islamic Banking : How to Manage Risk and 

Improve Profitability, John Wiley & Sons, USA, 2011. 
4. anonymous, "Using subordinated debt as an instrument of market 

discipline," Staff Studies 172, Board of Governors of the Federal Reserve 

System (U.S.), 1999. 
5. Christophe Hurlin, L’Econométrie des Données de Panel Modèles 

Linéaires Simples, Séminaire Méthodologique, Ecole Doctorale Edocif, 

France. 

https://ideas.repec.org/p/fip/fedgss/172.html
https://ideas.repec.org/p/fip/fedgss/172.html
https://ideas.repec.org/s/fip/fedgss.html


 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

207  
 

6. Convergence Internationale de la Mesure et des Normes de Fonds 

Propres, Comité de Bale sur le Contrôle Bancaire, Banque des Règlements 

Internationaux, Juin 2006. 
7. Daniel K.Tarullo, Banking on Basel : The Future of International 

Financial Regulation, Peterson Institute for International Economics, 

Washington, U.S.A, 2008. 
8. Darryl E.Getter, U.S Implementation of The Basel Capital Regulatory 

Framework, Bank Capital and Basel III Regulations Implementation and 

Effects, Nova Science Publishers, 2015. 
9. Daud Abdullah, "chapter 22 : Transparency and Market Discipline : Post-

Basel Pillar 3", Islamic Finance : The New Regulatory Challenge, John 

Wiley & Sons, Singapore, 2013. 
10. Daud Abdullah, Transparency and Market Discipline : Basel Pillar 3, 

Islamic Finance : The Regulatory Challenge, John Wiley & Sons, 2007. 
11. David VanHoose, The Industrial Organization of Banking : Bank 

Behavior , Market Structure, and Regulation, Springer, 2ed Edition, 2017. 
12. Hennie Van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analyzing Banking 

Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk 

Management, 3 rd Edition, The World Bank, 2009. 
13. Hosono Kaoru, Iwaki Hiroko, Tsuru Kotaro, "Banking Crises, Deposit 

Insurance, and Market Discipline: Lessons from the Asian Crises", RIETI 

Discussion Paper Series 05E 029, 2005. 
14. International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards", Bank for International Settlements,  june 2006. 
15. James R.Barth, Jie Gan, Daniel E.Nolle, Global Banking Regulation & 

Supervision : What Are The Issues and What Are The Practices ?, New 

York : Nova Science Publishers,  2009. 
16. Jean-Charles Rochet, "Market Discipline in Banking : Where Do We 

Stand ?", Market Discipline Across Countries and Industries, The MIT Press, 

Massachusetts, 2004. 

17. Jean-Charles Rochet, Market Discipline in Banking : Where Do We 

Stand ?, Market Discipline Across Countries and Industries, The MIT Press, 

Massachusetts, 2004. 
18. Laurent Balthazar, From basel 1 To Basel 3 : The Integration of State 

of Art Risk Modeling in Banking Regulation, Palgrave Macmillan, 2006. 
19. Michael B.Gordy, Erik A.Heitfield, Risk-Based Regulatory Capital and 

Basel 2, The Oxford Hand Book of Banking, Oxford University Press, 2010. 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

208  
 

20. Patricia A. McManus, Introduction to Regression Models for Panel 

Data Analysis, Workshop in Methods, Indiana University, USA, October 

2011. 
21. Pesaran M. Hashem, Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford 

University Press, 2015. 
22. Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook : Plus Test Bank, 

John Wiley &Sons , Sixth Edition, 2011. 
23. Robert A.Eisenbeis, Georoge G.Kaufman, Deposit Insurance, The 

Oxford Hand Book of Banking, Oxford University Press, 2010. 
24. Robert Bliss, Market Discipline in Financial Markets : Theory, 

Evidence, and obstacles, The Oxford Handbook of Banking,  2ed, 2015. 
25. Simon Gleeson, International Regulation of Banking : Capital and 

Risk Requirements, Second Edition, Oxford University Press, 2012.   
26. Umer Chapra, Habib Ahmed, Corporate Governance in Islamic 

Financial Institutions, Islamic Development Bank, 2002. 
27. Xavier Freixas, Jean-charles Rochet, Microeconomics of Banking, 2ed 

edition, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2008. 
 البحوث

1. Alan Greenspan, "Corporate Governance", Conference on Bank 

Structure and Competition, The Federal Reserve Board, Chicago, U.S.A, 

May 2003, available 

at :https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030508/default

.htm 

2. David T.Llewellyn, David G.Mayes, "The Role of Market Discipline in 

Handling Problem Banks", Bank of Finland, Discussion Papers, 2003. 

3. David VanHoose, "Market Discipline and Supervisory Discretion in 

Banking : Reinforcing or Conflicting Pillars of Basel 2 ?", Working paper, 

Networks Financial  Institute, 2007, available 

at:http://ssrn.com/abstract=985659 

4. Douglas D.Evanoff, Larry D.Wall, "Sub-Debt Yield Spreads as Bank Risk 

Measures",Federal  Reserve Bank of Atlanta Working Paper N° 2001-11, 

U.S.A, 2001. 

5. Mark J.flannery, Stainslava Nikolova, "Market Discipline of U.S 

Financial Firms : Recent Evidence and Research Issues",Conference on 

Market Discipline Across Countries and Industries, Federal Reserve Bank 

of Chicago and  The Bank for International Settlements, October 30 to 

November 1, 2003. 

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030508/default.htm
https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030508/default.htm
http://ssrn.com/abstract=985659


 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

209  
 

6. Oscar Torres -reyna, Panel Data Analysis Fixed & Random Effects, 

V.4.1, tutorial Princeton University, 2009. 

7. Robert R.Bliss, "Market Discipline : Players, Processes and 

Purposes",Conference on Market Discipline : The Evidence Across 

Countries and Industries, 2004. 

8. Toby Fiennes, "Regulation and The Importance of Market Discipline", 

Reserve Bank of New Zealand, February 2016.  

  مقاالت ودوريات

1. Ahmet F.Aysan, Mustafa Disli, Huseyin Ozturk, Ibrahim M.Turhan, "Are 

Islamic Banks Subject to Depositor Discipline ?", The Singapore Economic 

Review, Vol 60, N° 01, 2015. 
2. Allen N.Berger, Richard J.Herring, Giorgio P.Szego, "The Role of Capital 

in Financial Institutions", Journal of Banking & Finance, Vol 19, 1995.  
3. Allen N.Berger, Richard J.Herring, Giorgio P.Szego, "The Role of Capital 

in Financial Institutions", Journal of Banking & Finance, Vol 19, 1995. 
4. Andrea Sironi, "Testing for Market Discipline in the European Banking 

Industry: Evidence from Subordinated Debt Issues", Journal of Money, 

Credit and Banking, 2003. 
5. Andrew Crockett, "Market Discipline and Financial Stability", Journal of 

Banking and Finance, Vol 26, N° 5, 2002. 
6. Andrew Crockett, "Market Discipline and Financial Stability", Journal of 

Banking & Finance, Vol 26, 2002. 
7. Asli Demirgüç-Kunt & Harry Huizinga, "Market discipline and deposit 

insurance", Journal of Monetary Economics, Vol 51 ,2004. 
8. Constantinos Stephanou, Juan Carlos Mendoza, "Credit Risk 

Measurement Under Basel 2 : An Overview and Implementation Issues for 

Developing Countries", World Bank Policy Research Working paper N° 

3556, April 2005. 
9. Darius Palia, Robert Porter, "Contemporary Issues in Regulatory Risk 

Management of Commercial Banks", Financial Markets, Institutions & 

Instruments, Vol 12, N° 04, 2003.    
10. David M. Drukker, "Testing for serial correlation in linear panel–data 

models", The Stata Journal, Vol 3, Number 2, 2003. 
11. David T.Llewellyn, "Inside The Black Box of Market 

Discipline",Economic Affairs, Vol 25 N° 01, March 2005. 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

210  
 

12. Debajyoti Ghosh Roy, Bindya Kohli, Swati Khatkale, "Basel 1 to Basel 2 

to Basel 3 : A Risk Management Journey of Indian Banks", Journal of 

Management & Research, Vol 7, Issue 2/4, May 2013. 
13. Donald P.Morgan, "Ratings Banks : Risk and Uncertainty in an Opaque 

Industry",The American Economic Review, Vol 92 N° 04, 2002. 
14. Donald P.Morgan, Kevin J.Stiroh, "Market Discipline of Banks : The 

Asset Test", Journal of Financial Services Research, Vol 20 N° 2-3, 2001. 
15. Eric J.Gouvin, "Shareholder Enforced Market Discipline : How Much is 

Too Much ?", Annual Review of Banking Law, Vol16 :311, 1997. 
16. Erlend Nier, Ursel Baumann, "Market Discipline, Disclosure and Moral 

Hazard in Banking",Journal of Financial Intermediation, Vol 15, 2006. 
17. Iftekhar Hasan, Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Lukasz 

Kozlowski, "Market Discipline During Crisis : Evidence from Bank Depositors 

in Transition Countries", Journal of Banking & Finance, Vol 37, N° 12, 

2013.  
18. Jurg M. Blum, "Subordinated debt, Marekt Discipline, and Banks’ Risk-

taking", Journal of Banking & Finance, Vol 26, 2002.  
19. Keiko Murata, Masahiro Hori, "Do Small Depositors Exit from Bad 

Banks?  Evidence from Small Financial Institutions in Japan", The Japanese 

Economic Review, Vol. 57, No. 2, 2006. 
20. Maria Soledad Martinez Peria, Sergio L.Schmukler, "Do Depositers 

Punish Banks for Bad Behavior ? Market Discipline, Deposit Insurance, and 

Banking Crises", The Journal of Finance, Vol 56, N° 03, 2001. 
21. Mark J. Flannery, Sorin M. Sorescu, "Evidence of Bank Market 

Discipline in Subordinated Debenture Yields : 1983-1991", The Journal of 

Finance, Vol 51, N° 4, 1996. 
22. Mark J. Flannery,"The Faces of Market Discipline", Journal of Financial 

Services Research, 20 : 2/3, 2001. 
23. Mark J.K De Ceuster, Nancy Masschelein, "Regulating Banks Through 

Market Discipline : A Survey of The Issues", Journal of Economic Survey, 

Vol 17, N° 05, 2003. 

24. Mohammad Bitar, Philippe Madiés, "Les Spécificités des Banques 

Islamiques et la Réglementation de Bale III", Revue d’Economie Financière, 

N° 03, 2013. 
25. Mourad Zmani, " Les effets de la libéralisation financière sur 

l’investissement privé", Revue Tunisienne d’Economie, juin2010. 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

211  
 

26. Park Sangkyun, "Risk-taking Behavior of Banks under Regulation", 

Journal of Banking & Finance, Vol 21, 1997. 
27. Paul Hamalainen, "Market Discipline and Regulatory Authority Oversight 

of Banks : Complements not Substitutes",The Service Industries Journal, 

Vol.26, N° 01, 2006. 
28. Reint Gropp, Jukka Vesala, Giuseppe Vulpes, "Equity and Bond Market 

Signals as Leading Indicators of Bank Fragility", Journal of Money, Credit 

and Banking, Vol 38, N° 2, 2006. 
29. Rifki Ismal, "Depositors’ withdrawal behavior in Islamic banking: case of 

Indonesia", Journal of Humanomics, Vol 27, N° 1, 2011. 
30. Sangkyun Park, Stavros Peristiani, "Market Discipline by Thrift 

Depositors", Journal of Money, Credit and Banking, Vol 30, N° 3, 1998. 
31. Timothy D. Lane, "Market Discipline", International Monetary Fund, 

Staff  papers, Vol. 40, N° 01, March 1993. 
32. User Baumann, Erlend Nier, "Disclosure, Volatility, and Transparency: 

An Empirical Investigation into the Value of Bank Disclosure", Economic 

Policy Review, Vol 10, N° 2, 2004. 
33. Yener Coskun, "Fundamentals of Market Discipline and Custody Risk 

Management", Journal of Securities Operations & Custody, Vol 8 N° 2, 

2016. 
 الرسائل العلمية

1. Adrian Pop, "la Discipline de Marché dans la régulation bancaire : le 

rôle de la dette subordonnée", Thèse Doctorat, Sciences Economiques, 

Université d’Orléans, France, 2005. 
2. Chamsa Fendri, "La Discipline du Marché dans le Secteur Bancaire : Le 

Rôle de l’Actionnaire et l’Influence de la Charter Value", Thèse Doctorat, 

Science de Gestion, Université de Grenoble, France, 2012. 
3. Isabelle Distinguin, "Discipline de Marché et Contrôle du Risque 

Bancaire :Analyse des Conditions d’Efficacités", Thèse Doctorat, Université 

de Limoges, France, 2008. 
4. Muhammad Syahmi Mohd-Karim, "Profit-Sharing Deposit Accounts in 

Islamic Banking : Analysing the Perceptions and Attitudes of the 

Malaysian Depositors", Phd Thesis, Durham University, 2010. 
5. Sylvie Taccola-Lapierre, "Le Dispositif Prudentiel Bale 2 autoévaluation 

et contrôle interne : une application au cas français", Thèse de doctorat, 

Sciences de Gestion, Université du Sud Toulon-Var, France, 2008. 
 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

212  
 

 التقارير السنوية 

1. Financial Statements of  Public Islamic Bank Berhad (from 2011 to 

2018), download from : Bankscope data. 

2. Financial Statements of Abu Dhabi Islamic Bank (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

3. Financial Statements of Ajman Bank (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 

4. Financial Statements of Al Hilal Bank (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 

5. Financial Statements of Al Rajhi Bank (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 

6. Financial Statements of Al Rajhi Banking & Investment Corporation 

(Malaysia) Berhad (from 2011 to 2018), download from : Bankscope data. 

7. Financial Statements of Alinma Bank (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 

8. Financial Statements of Al-Salam Bank Bahrain (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

9. Financial Statements of Bahrain Islamic Bank (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

10. Financial Statements of Bank Al Bilad (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 

11. Financial Statements of Bank Al Jazira JSC (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

12. Financial Statements of Bank Muamalat Malaysia Berhad (from 2011 

to 2018), download from : Bankscope data. 

13. Financial Statements of CIMB Islamic Bank Berhad (from 2011 to 

2018), download from : Bankscope data. 

14. Financial Statements of Dubai Islamic Bank (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

15. Financial Statements of Emirates Islamic Bank (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

16. Financial Statements of  HSBC Amanah Malaysia Berhad (from 2011 

to 2018), download from : Bankscope data. 

17. Financial Statements of Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 

(from 2011 to 2018), download from : Bankscope data. 

18. Financial Statements of Noor Bank (from 2011 to 2018), download 

from : Bankscope data. 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :..........................قـائمة المراجع

 

213  
 

19. Financial Statements of  RHB Islamic Bank Berhad (from 2011 to 

2018), download from : Bankscope data.  

20. Financial Statements of Sharjah Islamic Bank (from 2011 to 2018), 

download from : Bankscope data. 

21. Islamic Finance Development Report 2019. 

 مواقع االنترنت 
1. https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy 

2. https://www.bis.org/bcbs/history.htm 

 

   

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy
https://www.bis.org/bcbs/history.htm


 

 

  اجلــداول 

  واألشكال



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :...................الجداول واألشكال

 

214  
 

  فهرس الجداول

 I ----------------------------------- 20بنود معيار كفاية رأس املال وفق متطلبات بازل  1اجلدول 

 22 -------------------------------------- أوزان املخاطر املرجحة حسب أنواع األصول 2اجلدول 

 24 -------------------------------------- أوزان املخاطر املرجحة لعناصر خارج امليزانية 3اجلدول 

 II -------------------------- 39واتفاقية بازل  Iمقارنة تصنيف اجلدارة االئتمانية بني اتفاقية بازل  4اجلدول 

 II ---------------------------------------- 40واتفاقية بازل  Iمقارنة بني اتفاقية بازل  5اجلدول 

 II ---------------- 42أوزان املخاطر الرتجيحية املستخدمة لتقدير املخاطر االئتمانية حسب اتفاقية بازل  6اجلدول 

 47 -------------- حلساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية حسب األسلوب املعياري βقيم معامل  7اجلدول 

 140 --------------------------- املزايا والعواقب احملتملة النضباط السوق يف املصارف اإلسالمية 8اجلدول 

 157 -------------------------------------- املصارف اإلسالمية حمل الدراسة التطبيقية 9اجلدول 

 159 -------- )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت  10اجلدول 

 160 ---------)2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت    11اجلدول 

 162 --------- )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين  12اجلدول 

 164 ---------- )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين  13اجلدول 

 165 -------- )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي  14اجلدول 

 167 --------- )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي  15اجلدول 

 169 --------- )2018- 2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي املاليزي  16اجلدول 

 170 ---------- )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي املاليزي  17اجلدول 

 183 ------------------------------------------ وصف متغريات الدراسة القياسية 18اجلدول 

 184 ------ بني منوذج اآلثار العشوائية و منوذج االحندار التجميعي لالختيار )Breusch and Pagan(اختبار  19اجلدول 

 185 ---------- لالختيار بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية )Hausman(اختبار هومسان  20اجلدول 

 186 ---------------------------------------- النتائج اإلحصائية لنموذج آلية الكم21 اجلدول 

 187 --------------------------------------- النتائج اإلحصائية لنموذج آلية السعر 22 اجلدول 

 189 -------------------------- لقياس االرتباط الذايت بني األخطاء )Wooldridge(اختبار  23اجلدول 

 189 -------------------------------------------- اختبار جتانس تباين األخطاء 24اجلدول 

  

 



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :...................الجداول واألشكال

 

215  
 

 فهرس األشكال

 II --------------------------------------------- 30أسباب إصدار اتفاقية بازل  1الشكل 

 II --------------------------------------------- 33اإلطار اهليكلي التفاقية بازل  2الشكل 

 36 ------------------------------------------------- مبادئ املراجعة الرقابية 3  الشكل

 57 --------------------------------------------- اإلطار النظري النضباط السوق 4الشكل 

 73 ----------------------------------------- تعزيز انضباط السوقدور الشفافية يف  5الشكل 

 89 --------------------------------------------- شروط انضباط السوق الفعال 6 الشكل 

 110 ---------------------------------------------- كيفية عمل انضباط السوق 7الشكل 

 121 -------------------------------- )2024-2012(منو أصول الصناعة املالية اإلسالمية  8 الشكل 

 122 ------------------------------ )2024- 2012(منو أصول الصناعة املصرفية اإلسالمية  9 الشكل 

 123 ------------------------------- 2018عدد املصارف اإلسالمية حسب النشاط لعام  10 الشكل 

 124 --------------------------------- )2024-2012(تطور حجم الصكوك املستحقة  11 الشكل 

 159 -------- )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت  12 الشكل 

 161 --------- )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي اإلمارايت  13الشكل 

 163 -------- )2018- 2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين  14 الشكل 

 164 --------- )2018- 2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي البحريين  15 الشكل 

 166 ------- )2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي  16 الشكل 

 167 -------- )2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي السعودي  17 الشكل 

 169 ---------)2018-2011(تطور حجم الودائع االستثمارية واجلارية يف القطاع املصريف اإلسالمي املاليزي  18 الشكل 

 171 ----------)2018-2011(تطور حجم التمويالت واالستثمارات يف القطاع املصريف اإلسالمي املاليزي  19 الشكل 



 

 

 

  املالحق



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :...................................المالحق

 

216  
 

  )التابعة والمستقلة(الدراسات التي تم االعتماد عليها الختيار متغيرات الدراسة  01الملحق رقم 
  

  اسم الدراسة  المتغيرات التابعة  المتغيرات المستقلة
Bank risk variables : 
Equity : The ratio of book 
value of equity to total 
assets ; 
ROA : Shareholders’ profit 
after taxes divided by total 
assets ; 
Bad loans : The ratio of loans 
under follow-up to gross 
loans. 
Bank controls : 
Bank age : The natural 
logarithm of the number of 
months the bank exists ; 
Size : The natural logarithm 
of total assets. 

DEPOSIT GROWTH, is the 
quarterly difference of the 
log of three month moving 
average of deposits. 
 
RETURN DEPOSIT, is the 
implicit three month moving 
average return on Islamic 
deposits. 

)01(  
 

Ahmet F.Aysan;  Mustafa 
Disli; Huseyin Ozturk; 
Are Islamic Banks Subject 
To Depositor Discipline?; 
The Singapore Economic 
Review, Vol. 60, No. 1 
(2015). 

Main independent variables : 
Asset quality Loan loss 
res/gross loans. 
Capital adequacy Equity/total 
assets. 
Management Non-interest 
operating income/ total 
assets. 
Liquidity Liquid assets/Dep 
& ST Funding. 
Earnings Return on avgerage 
assets. 
Control variables : 
Real GDP Growth GDP 
growth (annual percentage) 
based on constant 2005 US 
dollar. 
Bank size Total bank 
asset/country banking assets 

Growth Rate of PSIA First 
difference of the log of the 
unrestricted PSIA deposits. 
Level of PSIA Natural log of 
Unrestricted PSIA amount. 
Return on PSIA distributed 
profit to the unrestricted 
PSIA/PSIA. 

)02(  
Omar Alaeddin, Simon 
Archer, Rifaat Ahmed Abdel 
Karim  And Mohd. Eskandar 
Shah Mohd. Rasid ;  
Do Profit-Sharing Investment 
Account Holders Provide 
Market Discipline in an 
Islamic Banking System? ; 
Journal Of Financial 
Regulation, 2017. 

bank-level risk measures : 
capital adequacy : the ratio of 
shareholders equity to total 
assets. 
asset quality : total loans to 
total assets. 
management quality : ratio of 
non-interest expenses to total 
assets. 
earnings capability : ratio of 

ΔDeposits:  are the growth 
rate of deposits in bank i (the 
first difference of the log of 
bank deposits) at time t. 
Deposit Rate: are total 
interest expenses paid on 
deposits to total deposits. 

)03(  
Ghassan Omet, Shorouq  
Al-Hassan, Hadeel Yaseen ; 
Market Discipline in 
Banking: The Jordanian 
Experience ; Journal of 
Business, Economics & 
Finance ; 2015. 
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return on assets. 
bank liquidity : the ratio of 
cash to total assets. 
control variable is : 
bank size : natural logarithm 
of total assets. 
the macro variables include 
the inflation rate and real 
GDP growth rate. 
capital-asset ratio : which is 
defined as the ratio of own 
capital to total assets. 
banks’ liquidity risks : which 
is defined as the ratio of 
cash, deposits, and 
government bonds to total 
assets. 
bank profitability : which is 
measured by the ratio of 
operational profits to total 
assets. 
bank size : the logarithm of 
total assets as the size proxy. 

Deposit growth : 
 
Interest rates : is the interest 
rate on deposits of institution 
i in year t. 

)04(  
Keiko Murata ; Masahiro 
Hori ; Do Small Depositors 
Exit From Bad Banks? 
Evidence From Small 
Financial Institutions In 
Japan ; The Japanese 
Economic Review ; Vol. 57, 
No. 2, June 2006. 

capital adequacy : the ratio of 
Tier 1 capital to risk-
weighted assets (Tier1Ratio). 
liquidity risk : The ratio of 
liquid assets to total assets. 
liquidity transformation gap : 
is taken into account by the 
difference between liquid 
liabilities (sightand time 
deposits) and liquid assets 
held by a bank, scaled by its 
total assets (LTG). 
The extent to which banks 
are involved in traditional 
lending activities is captured 
by total loans to total assets. 

ΔDeposits: the growth rate in 
private house-holds’deposits. 
 
interest rate : 

)05(  
Eva A. Arnold, Ingrid Größl, 
Philipp Koziol ; Market 
Discipline across Bank 
Governance Models: 
Empirical Evidence from 
German Depositors ;  
The Quarterly Review of 
Economics and Finance ; 
2016. 

Capital adequacy : the ratio 
of capital to total assets. 
asset quality : reserve for 
loan losses divided by non-
performing loans ; and non-
performing loans divided by 
total loans. 
Management quality : the 
ratio 12 month managerial 
expenses to annual average 
total assets and and the ratio 

growth rate of deposits : 
deposits t/deposits last-
quarter) 
interest rate: the ratio of 12 
month interest payments on 
deposits to the amount of 
annual average deposits. 

)06(  
Edgar Demetrio Tovar-
Garcia ; Market discipline: a 
review of the Mexican 
deposit Market ; Lat Am 
Econ Rev (2014). 
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12 month managerial 
expenses to 12 month total 
income. 
Earnings are measured with 
the return on assets (ROA) 
and  return on capital (ROE). 
Liquidity : ratio short-term 
assets to total assets  and the 
ratio short-term assets to 
short-term liabilities. 
Equity is book value of 
equity (assets minus 
liabilities) to total assets. 
 Liquidity is defined as liquid 
assets to total assets.  
Profit is given by before tax 
profits divided by total 
assets.  
Overhead is personnel 
expenses and other non 
interest expenses over total 
assets. 

Deposit growth is the 
percentage growth in real 
deposits. 
Interest expense is the ratio 
of interest expense to interest 
paying debt. 

)07(  
Asli Demirguç-Kunt, Harry 
Huizinga ; Market discipline 
and deposit insurance ; 
Journal of Monetary 
Economics ; (2004). 
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   الخاصة بالمصارف اإلسالمية اإلماراتيةقيم المتغيرات التابعة والمستقلة  02الملحق رقم 

 السنوات المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets      

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances    
 

(AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
(EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding    

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets     

 
(MA) 

 مصرف أبو ظبي

2011 / 1,61% 11,53% 8,70% 1,55% 34,65% 3,07%     20 238 243    

1997 

2012 8,19% 1,22% 14,70% 8,20% 1,50% 40,77% 2,95%     23 436 905    

2013 23,08% 0,79% 12,67% 6,47% 1,53% 36,75% 2,64%     28 086 166    

2014 8,31% 0,77% 12,23% 3,80% 1,63% 28,62% 2,63%     30 466 595    

2015 9,44% 0,72% 12,74% 3,30% 1,68% 25,14% 2,79%     32 229 148    

2016 4,26% 0,81% 12,64% 3,98% 1,62% 26,02% 2,84%     33 294 235    

2017 -0,58% 0,87% 13,44% 5,03% 1,87% 26,75% 2,70%     33 563 191    

2018 1,46% 1,05% 14,17% 4,85% 2,01% 24,85% 2,65%     34 084 921    

 مصرف عجمان

2011 / 3,41% 24,96% 1,04% 0,17% 5,81% 4,33%       1 089 014    

2008 

2012 80,31% 1,82% 19,22% 1,79% 0,71% 7,36% 4,08%       1 494 620    

2013 26,30% 1,83% 14,65% 2,17% 0,17% 8,38% 3,83%       1 931 019    

2014 61,88% 1,52% 9,82% 1,23% 0,78% 18,75% 3,12%       3 057 797    

2015 27,79% 1,93% 8,59% 1,25% 0,96% 13,98% 2,34%       3 899 169    

2016 0,05% 2,96% 12,57% 3,02% 0,83% 6,92% 2,50%       4 356 541    

2017 25,60% 3,05% 10,54% 3,89% 0,74% 11,19% 2,40%       5 452 669    

2018 23,73% 3,47% 10,81% 5,19% 0,80% 17,73% 1,82%       6 165 185    

 مصرف الھالل

2011 / 3,55% 9,64% 1,16% 0,67% 15,68% 3,39%       7 691 554    

2007 

2012 30,13% 2,56% 10,88% 1,30% 0,88% 16,58% 3,28%       8 745 415    

2013 7,82% 1,64% 10,16% 1,22% 1,25% 19,20% 2,82%     10 537 780    

2014 11,50% 1,09% 13,50% 4,80% 0,21% 15,49% 1,93%     11 273 583    

2015 0,03% 1,05% 12,67% 8,46% 0,25% 17,09% 3,45%     11 731 906    

2016 -3,73% 1,52% 12,65% 8,35% 0,29% 13,66% 2,86%     11 823 227    

2017 6,33% 1,68% 12,33% 8,68% 0,32% 21,09% 2,78%     12 193 829    

2018 -9,42% 2,23% 12,58% 8,45% 0,24% 29,58% 2,75%     11 882 859    

 مصرف اإلمارات

2011 / 3,13% 10,90% 18,08% -1,97% 32,91% 5,92%       6 191 168    

1976 

2012 47,36% 1,99% 7,04% 18,16% 0,27% 45,05% 3,15%     10 145 320    

2013 -1,33% 1,18% 10,45% 16,50% 0,36% 47,63% 3,67%     10 827 380    

2014 2,66% 0,76% 10,48% 10,25% 0,88% 33,95% 3,90%     11 683 425    

2015 19,40% 0,67% 9,58% 8,84% 1,33% 34,53% 3,79%     14 484 666    

2016 4,44% 1,20% 11,29% 9,06% 0,19% 45,22% 4,40%     16 125 290    

2017 2,63% 1,18% 11,81% 10,28% 1,16% 51,88% 2,81%     16 847 635    

2018 -1,37% 1,61% 12,35% 8,23% 1,54% 41,33% 2,56%     15 894 203    

 Bankscopeعلى قاعدة البيانات املشفرة من إعداد الطالب باالعتماد : املصدر
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 )تابع(قيم المتغيرات التابعة والمستقلة الخاصة بالمصارف اإلسالمية اإلماراتية  03الملحق رقم 

 السنوات المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets   

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances  
 

(AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
(EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding  

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets  

 
(MA) 

 مصرف النور

2011 / 3,16% 11,60% 19,72% 0,29% 26,87% 5,96%       4 594 895    

2008 

2012 28,14% 2,23% 12,16% 25,75% 0,43% 33,31% 2,74%       4 888 260    

2013 19,01% 1,73% 10,55% 9,51% 1,24% 30,98% 2,10%       6 303 156    

2014 19,21% 1,28% 11,28% 7,32% 2,60% 27,37% 2,34%       7 898 980    

2015 30,18% 1,00% 8,90% 4,71% 1,64% 37,28% 2,46%     10 744 478    

2016 -19,47% 1,62% 13,18% 5,14% 0,92% 30,08% 3,39%     11 048 796    

2017 6,07% 1,61% 13,71% 4,34% 0,89% 31,15% 3,81%     11 616 809    

2018 21,87% 2,32% 11,85% 4,43% 1,29% 27,81% 3,03%     13 808 657    

 مصرف الشارقة

2011 / 3,10% 24,85% 5,98% 1,42% 39,35% 2,32%       4 827 972    

1975 

2012 6,04% 2,24% 24,26% 8,19% 1,51% 39,37% 2,47%       4 986 722    

2013 -2,37% 1,73% 20,87% 5,59% 1,53% 40,34% 2,99%       5 916 662    

2014 20,08% 1,21% 17,64% 4,77% 1,58% 37,38% 3,36%       7 082 191    

2015 12,34% 1,20% 15,74% 6,55% 1,47% 36,63% 3,50%       8 135 773    

2016 4,92% 1,95% 14,48% 6,03% 1,46% 35,57% 2,74%       9 131 289    

2017 26,16% 2,37% 14,42% 5,16% 1,33% 27,02% 2,73%     10 424 318    

2018 36,26% 3,06% 12,04% 5,48% 1,23% 29,41% 2,09%     12 182 273    

 بنك دبي اإلسالمي

2011 / 1,50% 11,23% 12,37% 1,17% 22,00% /     24 663 344    

1975 

2012 3,98% 1,26% 11,86% 10,39% 1,28% 24,33% 2,71%     25 963 708    

2013 19,40% 0,78% 14,43% 9,32% 1,62% 39,56% 2,38%     30 843 571    

2014 11,57% 0,52% 14,29% 6,76% 2,36% 21,43% 2,20%     33 729 202    

2015 25,96% 0,53% 15,21% 4,21% 2,81% 16,13% 1,92%     40 810 646    

2016 13,69% 0,51% 15,59% 3,68% 2,49% 15,97% 1,66%     47 636 947    

2017 21,25% 0,42% 13,93% 3,31% 2,36% 20,09% 1,65%     56 448 954    

2018 8,32% 0,43% 15,26% 3,34% 2,32% 18,27% 1,46%     60 899 036    

 Bankscopeمن إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة البيانات املشفرة : املصدر
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   البحرينيةقيم المتغيرات التابعة والمستقلة الخاصة بالمصارف اإلسالمية  04الملحق رقم 

 السنوات المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets   

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances  
 

(AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
(EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding  

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets  

 
(MA) 

مصرف السالم 
 البحریني

2011 / 3,12% 21,72% 1,46% 0,05% 204,20% 2,66%       2 450 682    

2006 

2012 1,66% 3,78% 22,53% 2,72% 1,11% 187,90% 3,03%       2 499 252    

2013 62,94% 1,97% 22,72% 1,17% 1,22% 196,07% 2,37%       2 886 610    

2014 20,68% 2,66% 16,82% 0,85% 1,04% 188,21% 3,10%       5 186 464    

2015 -14,81% 2,65% 19,32% 6,27% 0,58% 161,19% 3,65%       4 394 279    

2016 -12,45% 2,29% 19,32% 13,55% 0,96% 170,06% 3,15%       4 459 663    

2017 -8,91% 2,16% 19,12% 16,25% 1,10% 59,55% 1,26%       4 215 459    

2018 11,64% 2,43% 17,82% 4,09% 1,12% 59,52% 1,29%       4 536 631    

بنك البحرین 
 اإلسالمي

2011 / 2,31% 12,08% 31,87% -2,07% 33,70% 4,28%       2 225 844    

1979 

2012 3,61% 2,12% 8,38% 27,99% -4,33% 32,82% 4,55%       2 209 029    

2013 -6,62% 1,76% 8,58% 18,92% 0,70% 37,15% 2,87%       2 414 573    

2014 -8,24% 1,29% 9,04% 17,54% 1,06% 20,83% 3,26%       2 321 504    

2015 5,79% 0,87% 11,22% 12,38% 1,21% 19,88% 2,89%       2 589 782    

2016 9,16% 1,09% 11,40% 11,44% 0,84% 18,14% 2,21%       2 764 424    

2017 21,31% 1,43% 9,95% 7,14% 0,90% 16,53% 2,42%       3 259 011    

2018 -0,98% 1,77% 9,20% 11,95% 0,91% 20,72% 2,05%       3 393 618    

 Bankscopeمن إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة البيانات املشفرة : املصدر
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   السعوديةقيم المتغيرات التابعة والمستقلة الخاصة بالمصارف اإلسالمية  05الملحق رقم 

 السنوات   المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets   

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances  
 

(AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
(EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding  

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets  

 
(MA) 

مصرف الراجحي 
 السعودي

2011 / 2,54% 15,17% 1,66% 3,64% 20,50% 2,44%     58 861 623    

1988 

2012 178,10% 1,24% 13,64% 1,99% 3,23% 21,72% 2,42%     71 302 017    

2013 -25,71% 2,05% 13,72% 1,57% 2,72% 19,81% 2,32%     74 632 183    

2014 8,64% 1,48% 13,62% 1,26% 2,33% 19,77% 2,33%     82 056 415    

2015 -53,85% 2,35% 14,78% 1,51% 2,29% 21,00% 2,12%     84 165 239    

2016 108,34% 2,07% 15,29% 1,24% 2,48% 24,46% 2,18%     90 589 818    

2017 -26,46% 2,26% 16,25% 0,74% 2,67% 21,32% 1,99%     91 497 741    

2018 17,41% 1,86% 13,30% 0,95% 2,91% 25,23% 2,04%     97 334 355    

مصرف اإلنماء 
 السعودي

2011 / 0,93% 43,21% 0,04% 1,36% 26,91% 2,62%       9 808 898    

2006 

2012 32,44% 1,11% 30,85% 0,33% 1,62% 34,08% 2,04%     14 403 854    

2013 105,45% 0,87% 26,72% 0,67% 1,72% 23,40% 1,69%     16 800 329    

2014 30,92% 0,78% 22,19% 0,65% 1,76% 27,75% 1,85%     21 563 162    

2015 9,09% 0,90% 20,68% 0,74% 1,73% 32,84% 1,76%     23 659 875    

2016 24,51% 2,20% 18,31% 0,77% 1,55% 29,88% 1,75%     27 927 963    

2017 17,99% 1,70% 17,73% 1,01% 1,83% 18,98% 2,10%     30 600 447    

2018 -16,97% 2,84% 17,55% 1,48% 2,13% 18,49% 1,91%     32 355 554    

 بنك البالد السعودي

2011 / 0,61% 12,32% 4,69% 1,19% 39,86% 2,86%       7 393 912    

2004 

2012 16,27% 0,44% 14,68% 3,91% 3,28% 39,11% 4,07%       7 940 667    

2013 21,56% 0,43% 14,04% 1,90% 2,21% 34,38% 4,16%       9 686 215    

2014 55,21% 0,57% 13,03% 1,48% 2,12% 34,95% 3,02%     12 061 310    

2015 41,34% 0,56% 12,58% 1,47% 1,64% 29,78% 3,10%     13 658 776    

2016 -2,69% 2,31% 13,31% 1,36% 1,54% 28,86% 3,30%     14 371 358    

2017 56,29% 1,27% 12,01% 1,19% 1,60% 25,99% 3,46%     16 855 380    

2018 37,93% 1,54% 10,64% 1,39% 1,62% 25,17% 3,37%     19 636 300    

بنك الجزیرة 
 السعودي

2011 / 0,72% 12,69% 4,20% 0,88% 29,48% 2,61%     10 372 867    

1975 

2012 12,09% 0,90% 9,87% 3,33% 1,12% 25,45% 2,45%     13 588 406    

2013 18,58% 1,03% 9,55% 1,20% 1,18% 20,44% 2,15%     15 993 709    

2014 -1,10% 1,05% 9,25% 0,88% 0,91% 20,34% 2,62%     17 747 714    

2015 -13,06% 1,15% 11,72% 0,83% 1,98% 16,34% 2,52%     16 870 436    

2016 6,70% 2,56% 12,22% 1,13% 1,35% 12,02% 2,48%     17 685 165    

2017 -3,95% 2,05% 12,93% 1,25% 1,27% 11,35% 2,58%     18 209 988    

2018 -1,10% 2,30% 15,40% 2,86% 1,42% 10,83% 2,46%     19 467 519    

  Bankscopeمن إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة البيانات املشفرة : املصدر



 دور أصحاب الودائع في تعزيز انضباط سوق المصارف اإلسالمية :...................................المالحق

 

223  
 

   الماليزيةقيم المتغيرات التابعة والمستقلة الخاصة بالمصارف اإلسالمية  06الملحق رقم 

 السنوات المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets   

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances 
 

(AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
(EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding  

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets  

 
(MA) 

مصرف الراجحي 
 المالیزي

2011 / 3,90% 12,30% / 0,51% 24,78% 2,65%       1 933 242    

2006 

2012 23,10% 3,45% 10,19% / 0,21% 28,84% 1,91%       2 287 798    

2013 -2,08% 3,58% 10,60% 2,06% 0,05% 10,94% 2,34%       2 058 650    

2014 24,57% 3,17% 9,91% 1,53% 0,07% 13,00% 2,23%       2 076 045    

2015 -9,62% 3,43% 10,01% 0,61% 0,16% 10,12% 2,18%       1 701 135    

2016 23,10% 2,16% 8,80% 0,71% 0,09% 9,51% 2,24%       1 873 383    

2017 12,75% 3,74% 8,63% 0,42% 0,13% 17,39% 2,10%       2 148 291    

2018 -16,43% 4,17% 9,57% 1,31% 0,14% 16,66% 1,95%       1 833 880    

Bank 
Muamalat 
Malaysia 

2011 / 2,20% 7,44% / 0,73% 40,41% 1,36%       5 772 887    

1999 

2012 10,03% 2,45% 6,99% / 0,44% 28,41% 1,88%       6 695 168    

2013 5,38% 2,67% 7,59% 2,50% 0,81% 21,87% 1,80%       6 422 111    

2014 -7,99% 3,11% 8,70% 2,68% 0,74% 10,35% 1,99%       5 728 147    

2015 19,00% 3,06% 8,27% 2,48% 0,42% 10,72% 1,80%       5 217 784    

2016 -5,32% 3,46% 8,82% 2,21% 0,59% 9,75% 1,75%       5 047 807    

2017 6,03% 3,21% 9,09% 2,32% 0,65% 22,38% 1,74%       5 817 592    

2018 -0,81% 3,42% 9,61% 0,93% 0,77% 24,37% 1,95%       5 793 997    

CIMB Islamic 
Bank 

2011 / 2,30% 4,31% / 0,78% 31,64% 0,75%     13 590 662    

2003 

2012 16,28% 2,50% 4,44% / 0,85% 30,09% 1,00%     16 755 541    

2013 27,91% 2,55% 5,26% 0,88% 0,73% 30,29% 1,01%     15 062 998    

2014 -2,82% 3,01% 6,00% 1,25% 0,79% 28,44% 0,98%     14 237 443    

2015 2,83% 3,98% 6,21% 1,04% 0,77% 21,54% 0,98%     12 687 296    

2016 25,41% 3,54% 5,90% 0,98% 0,90% 28,31% 0,80%     14 861 610    

2017 23,49% 3,51% 5,37% 0,66% 0,84% 32,02% 0,71%     21 087 403    

2018 24,36% 3,75% 5,43% 0,62% 0,91% 25,19% 0,66%     23 596 855    

HSBC Amanah 
Malaysia 

2011 / 2,05% 8,63% / 0,97% 21,08% 1,57%       3 292 711    

1994 

2012 39,40% 2,66% 8,56% / 1,18% 32,62% 1,84%       3 972 975    

2013 47,58% 1,99% 8,08% 1,79% 1,08% 40,07% 1,60%       4 438 877    

2014 -4,56% 2,32% 8,05% 1,52% 0,92% 20,51% 1,53%       4 677 462    

2015 -20,14% 3,05% 7,51% 1,93% 0,68% 37,58% 1,36%       4 495 015    

2016 -9,36% 2,98% 9,33% 2,53% 0,46% 25,15% 1,31%       3 634 984    

2017 16,06% 2,42% 9,09% 2,78% 0,51% 13,64% 1,40%       4 395 584    

2018 22,14% 2,98% 8,96% 2,98% 0,85% 38,63% 1,31%       4 924 224    

  Bankscopeمن إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة البيانات املشفرة : املصدر
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  )تابع( الماليزيةقيم المتغيرات التابعة والمستقلة الخاصة بالمصارف اإلسالمية  07الملحق رقم 

 السنوات المصارف

 المتغیرات التابعة
 المتغیرات المستقلة                                                         المتغیرات المستقلة 

Capital 
adequacy 

Asset 
quality 

Earnings Liquidity Management 

Total assets on 
Dolar 

(Thousand) 

Age of 
Bank 

نسبة التغیر 
في حجم 
الودائع 

 االستثماریة

نسبة العائد 
على حجم 
الودائع 

 االستثماریة

Total 
equity / 

Total 
assets   

 
(CA) 

 Impaired 
loans / 
Gross 

customer 
loans & 

advances 
 

 (AQ) 

 Return 
on 

average 
assets  

 
 (EAR) 

 Liquid 
assets / 

Dep & ST 
funding 

 
(LIQ) 

Non int exp / 
Avg assets  

 
(MA) 

Kuwait Finance 
House 

(Malaysia) 

2011 / 2,94% 14,50% / -5,88% 37,93% 2,16%       3 191 602    

2005 

2012 11,40% 2,61% 16,70% / 0,63% 28,62% 2,34%       2 975 498    

2013 -1,56% 3,28% 16,82% 10,60% 1,05% 38,16% 2,61%       2 880 401    

2014 -23,67% 3,48% 16,29% 7,39% 0,93% 38,15% 2,15%       2 989 915    

2015 -16,19% 3,64% 15,63% 7,43% -0,35% 35,86% 1,64%       2 480 764    

2016 22,41% 3,56% 15,26% 6,97% -0,26% 44,16% 1,69%       2 407 248    

2017 15,72% 3,27% 18,05% 7,00% 0,07% 44,22% 2,36%       2 260 636    

2018 -3,88% 3,58% 18,26% 4,59% 0,23% 4,65% 2,31%       2 249 195    

Public Islamic 
Bank Berhad 

2011 / 2,02% 7,13% / 1,49% 30,44% 0,63%       9 284 194    

1993 

2012 19,71% 2,34% 7,81% / 1,40% 30,44% 0,85%       9 583 653    

2013 19,65% 2,34% 7,52% 0,90% 1,12% 30,26% 0,83%     10 506 408    

2014 8,37% 2,61% 6,95% 0,90% 0,97% 18,53% 0,75%     10 893 460    

2015 29,52% 2,74% 6,49% 0,66% 0,81% 15,06% 0,74%     10 617 158    

2016 8,59% 3,07% 7,22% 0,60% 0,85% 5,95% 0,77%     11 074 485    

2017 17,36% 2,95% 7,33% 0,58% 0,77% 11,57% 0,77%     14 125 349    

2018 8,74% 3,16% 7,31% 0,61% 0,80% 8,74% 0,73%     15 045 109    

RHB Islamic 
Bank Berhad 

2011 / 2,24% 5,92% / 0,68% 32,31% 0,69%       7 141 831    

1997 

2012 0,04% 3,56% 6,61% / 0,65% 27,33% 0,79%       8 376 836    

2013 26,15% 2,72% 6,96% 2,31% 0,61% 22,07% 0,84%       8 878 452    

2014 13,80% 2,87% 6,24% 1,30% 0,69% 19,94% 0,70%     10 311 448    

2015 13,76% 3,36% 5,66% 1,17% 0,64% 20,10% 0,85%     10 249 690    

2016 4,61% 3,81% 6,09% 1,15% 0,71% 17,40% 1,11%     10 729 544    

2017 22,62% 3,50% 5,94% 0,80% 0,71% 16,08% 1,22%     13 777 810    

2018 28,97% 3,36% 6,17% 0,98% 0,72% 18,08% 1,23%     15 878 650    

 Bankscopeمن إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة البيانات املشفرة : املصدر
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  للمصارف اإلسالمية محل الدراسةالتمويلية واالستثمارية  األنشطة 08حق رقم المل

  صفة النشاط  اسم النشاط  صفة النشاط  اسم النشاط

أو البيع  املتاجرة

  اآلجل

وهو عقد متويلي يقوم املصرف مبوجبه 

بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء 

على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل 

أعلى من الثمن النقدي، بالتايل يصبح 

العميل مديناً للمصرف مببلغ البيع للفرتة 

  .عليها يف العقداملتفق 

  الصكوك

هي وثائق متساوية القيمة متثل حصصاً 

مؤجر، أو (شائعة يف ملكية أصل معني 

سيؤجر سواء كان قائما أو موصوفا يف 

أو يف ملكية حقوق مرتتبة على بيع ) املستقبل

بعد أن يتملكه محلة الصكوك، أو أصل قائم 

يف ملكية سلعة مرتبة يف الذمة، أو يف ملكية 

تدار على أساس املضاربة أو  مشروعات

املشاركة، ويف كل هذه احلاالت يكون محلة 

الصكوك مالكني حلصتهم الشائعة من 

  .األصول

  البيع بالتقسيط

وهو عقد متويلي يقوم املصرف مبوجبه 

بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بناء 

على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل 

صبح أعلى من الثمن النقدي، بالتايل ي

العميل مديناً للمصرف مببلغ البيع الذي 

سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق 

  .عليه يف العقد

  التورق املصريف

يتكون هيكل منتج التورق من ثالث 

معامالت بيع وشراء، األول ينطوي على 

شراء املصرف لسلعة على أساس نقدي 

وفوري، بعدها يقوم املصرف ببيع تلك 

راحبة على أساس السلعة للعميل بعقد م

مؤجل، بعد ذلك يقوم العميل ببيع السلعة 

لطرف آخر نقداً وعلى أساس فوري، ومن 

سيحصل العميل على النقود لتمويل 

  .احتياجاته

  املراحبة

وهو عقد متويلي يقوم املصرف مبوجبه 

بشراء سلعة أو أصل وبيعه للعميل بثمن 

ميثل مثن الشراء مضافاً إليه الربح الذي 

  .لوم ومتفق عليه من قبل العميليكون مع

  

  بيع العينة

  

  

عقد بيع وشراء أصل، حيث يقوم املصرف 

مبوجبه ببيع أصل للعميل على أساس مؤجل 

مث يقوم الحقاً بإعادة شراء األصل بسعر 

  .نقدي أقل من سعر البيع املؤجل

هذه الصيغة تستعملها المصارف (

  )اإلسالمية الماليزية

  .الطالب باالعتماد على التقارير املالية السنوية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسةمن إعداد : املصدر
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  )تابع(األنشطة التمويلية واالستثمارية للمصارف اإلسالمية محل الدراسة  09الملحق رقم 

  صفة النشاط  اسم النشاط  صفة النشاط  اسم النشاط

  االستصناع

وهو عقد متويلي يقوم املصرف مبوجبه 

بالتعاقد لتصنيع سلعة ذات مواصفات 

حمددة معروفة ودقيقة وفقا لطلب 

العميل، ويصبح العميل مدينا للمصرف 

مقابل مثن التصنيع الذي تضمن 

  .التكلفة والربح

شهادات الدين 

اإلسالمي القابلة 

  للتداول

وهي منتج إيداع أو أداة مالية قابلة للتداول 

ق يف السوق الثانوية ذات تاريخ استحقا

معني من تاريخ اإلصدار؛ يقوم هذا املنتج 

على عقد بيع العينة، حيث يقوم املصرف 

ببيع أصل ما للعميل على أساس نقدي، 

وبعد ذلك يقوم املصرف بشراء نفس األصل 

من العميل على أساس مؤجل وبسعر 

مرتفع؛ بعدها يصدر املصرف شهادات دين 

  .للعميل إلثبات مديونية املصرف

تستعملها المصارف هذه الصيغة (

  )اإلسالمية الماليزية

  اإلجارة

وهي عبارة عن اتفاق يكون فيه 

املصرف مؤجرا ألصل ميلكه حيث يقوم 

بشراء أو إنشاء األصل املؤجر طبقاً 

) املستأجر(لطلب ومواصفات العميل 

بناء على وعد منه باستئجار األصل 

بإجيار متفق عليه وملدة معينة، ميكن أن 

امللكية للمستأجر بقيمة تنتهي بنقل 

  .متفق عليها

شهادات االستثمار 

  احلكومية

وهي شكل من أشكال سندات الدين 

احلكومية القابلة للتداول، تصدرها احلكومة 

املاليزية جلمع األموال من أسواق رأس املال 

احمللية لتمويل نفقات التنمية؛ يتم تداول 

شهادات االستثمار احلكومي من خالل 

دين؛ وميكن تعريف بيع الدين عقد بيع ال

على أنه بيع حق أو دين مستحق إما 

  .للمدين أو ألي طرف آخر

تقوم شهادات االستثمار احلكومية إما على 

أساس عقد املراحبة أو على أساس عقد بيع 

  .العينة

هذه الصيغة تستعملها المصارف (

  )اإلسالمية الماليزية

  متويل السلم

كمية   هو عقد يشرتي مبوجبه املصرف

حمددة من سلعة معينة ويسدد مثن 

السلم بالكامل مقدماً، يف حني يقوم 

العميل بتسليم كميات السلع املتفق 

  عيها طبقاً جلدول التسليم

////  //////  

  .من إعداد الطالب باالعتماد على التقارير املالية السنوية للمصارف اإلسالمية حمل الدراسة: املصدر



 

 

 

فهرس 

  احملتويات
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  ملخص

تناولت هذه الرسالة موضوع انضباط السوق يف املصارف اإلسالمية، الذي يعد من القضايا املهمة لسالمة   

واستقرار القطاع املصريف اإلسالمي؛ يعترب أصحاب الودائع االستثمارية من أبرز األطراف الفاعلة يف تعزيز انضباط السوق 

يف املصارف اإلسالمية؛ كان اهلدف من هذا البحث هو دراسة حساسية املودعني اجتاه املخاطر اليت تواجه املصارف 

ىل اإلشراف املصريف، ثانيًا انضباط السوق يف القطاع املصريف، ثالثًا التعرف اإلسالمية، ومت ذلك من خالل التطرق أوًال إ

على الطبيعة املميزة النضباط السوق يف املصارف اإلسالمية، ويف األخري قمنا بدراسة مدى وجود انضباط السوق يف 

  .2018إىل غاية  2011خالل الفرتة املمتدة من  القطاع املصريف اإلسالمي

أي دليل يدعم فرضية أن أصحاب  عدم وجود: ولقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، كان أمهها  

اإلسالمية حمل  للمصارفالودائع االستثمارية سيقومون بسحب أمواهلم يف حالة ما إذا تدهورت األوضاع املالية 

وجدنا بينما  السوق من خالل آلية الكم؛ انضباط يقوموا مبمارسة؛ أي أن أصحاب الودائع االستثمارية مل الدراسة

 ، ولكن بشكل حمدود وضعيفأن أصحاب الودائع االستثمارية قد مارسوا انضباط سوق من خالل آلية السعر

؛ معامل كفاية رأس املال، والرحبيةطرأت على ، حيث وجدنا أن العوائد على الودائع استجابة للتغريات اليت جداً 

 .العوائدحجم على  افلم جند هلا تأثري ) وجودة اإلدارة ، السيولةة األصولجود(أما باقي املتغريات 
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Abstract 

  This study addressed the subject of the market discipline in the Islamic 

banking, which is one of the important issues for the safety and soundness of the 

Islamic banking sector. Investment deposit holders are considered one of the 

most important actors in enhancing market discipline in Islamic banks. The aim 

of this research is to study the sensitivity of depositors to the risks facing Islamic 

banks, and this was done by first addressing banking supervision, secondly 

market discipline in the banking sector, thirdly identifying the distinctive nature 

of market discipline in Islamic banks, and finally we studied The extent of 

market discipline in the Islamic banking sector during the period from 2011 to 

2018. 

 The study found a set of results, including: the absence of any evidence to 

support the hypothesis that the holders of investment deposits will withdraw 

their money in the event that the financial conditions of Islamic Banks under 

study deteriorate; That is, the holders of investment deposits did not exercise 

market discipline through the quantum mechanism; While we found that 

investment depositors have exercised market discipline through the price 

mechanism, but in a limited and very weak way, we found that returns on 

deposits are in response to changes in the capital adequacy, profitability; As for 

the rest of the variables (assets quality, liquidity and the management quality), 

we did not find any effect on returns. 
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