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 Basel III    اتفاقية بازل الثالثة

صالبة  تعزيز  إلى  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  طورتها  التي  الجديدة  الثالثة  بازل  اتفاقية  تطمح 
األنظمة المصرفية من خالل معالجة العديد من العيوب التي كشفت األزمة المالية العالمية النقاب 
عنها، حيث تطرح معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي 
في التعامل مع الضغوط اإلقتصادية والمالية وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الشفافية، وستكون 

مساهمتها كبيرة في اإلستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.
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الحاجة إلى اتفاقية بازل 3

التنظيمية  الجهات  العشرين  مجموعة  زعماء  دعا 
ومسئولي البنوك المركزية في العام 2009 إلى العمل 
على وضع لوائح أكثر صرامة بخصوص رؤوس األموال 

المصرفية، وذلك في أعقاب األزمة المالية العالمية التي 
وبهدف  للبنوك،  آمنة  غير  تعامالت  عن  جزئيا  نتجت 

خفض آثار أية أزمة مالية مستقبلية.

والتي  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  أعلنت  فقد  لذا، 
اجتمعت في مدينة بازل الواقعة في شمال سويسرا 
الهيئات  في  ومسئولين  مركزية  بنوك  رؤساء  أن 
في  الرائدة  االقتصاديات  من  دولة   27 من  التنظيمية 
في  صرامة  أكثر  قواعد  سن  على  وافقوا  قد  العالم، 
إدارة  بشأن   ،2010 )سبتمبر(  أيلول  من  عشر  الثاني 
قدرة  أكثر  الصناعة  هذه  لجعل  محاولة  في  المصارف 
على مواجهة األزمات، وهي عبارة عن حزمة جديدة من 

المعايير التنظيمية ُسميت بازل 3.

بوضع  األول  بالمقام  المعنية  اللجنة  هي  بازل  لجنة 
مخاطرها  وإدارة  المصارف  لرسملة  الدولية  القواعد 
التي  واإلضافات   1992 للعام  األولى  بازل  اتفاقية  منذ 
الثانية  بازل  اتفاقية  إلى  1996 وصوالً  عام  عليها  تمت 
للعام 2004. لذا، فإن اتفاقية بازل الثالثة هي استكماالً 
للجهود التي تبذلها لجنة بازل لتحسين أطر القواعد 
 1 بازل  وثائق  على  مبنية  وهي  للبنوك،  التنظيمية 
اإلصالحية  المقاييس  من  مجموعة  وتضم   2 وبازل 
المخاطر  وإدارة  والرقابة  القوانين  لتعزيز  تطمح  التي 

والحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي.

وتقوية  االستقرار  تحقيق  إلى  بازل  اتفاق  يهدف 
المنافسة  توفير  وإلى  العالمي  المصرفي  النظام 
مصرفية  لتشريعات  تخضع  التي  للبنوك  العادلة 
وضع  األولى  بازل  اتفاقية  تضمنت  وقد  مختلفة. 

لقياس  العالم  مستوى  على  موحدة  وأسس  قواعد 
رأس  بين  العالقة  تحديد  خالل  من  المال  رأس  كفاية 
المال في البنك والموجودات الخطرة المرجحة داخل 
وطبقته   ،% 8 بـ  نسبته  وحددت  الميزانية  وخارج 

100 دولة. البنوك العاملة في أكثر من 

صدور بيان اتفاقية بازل 3

المركزي  البنك  رئيس  تريشيه  كلود  جان  أوضح 
المركزية  البنوك  محافظي  مجموعة  ورئيس  األوروبي 
التوصل  إثر  صدر  بيان  في  الرقابية  األجهزة  ورؤساء 
إلى االتفاق: »أن االتفاقية التي تم التوصل إليها ترسخ 
بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال 
وأن مساهمتها ستكون جوهرية في ضمان االستقرار 
والنمو المالي على المدى البعيد، وتلزم قواعد اتفاقية 
بازل الثالثة البنوك بتحصين نفسها جيدًا ضد األزمات 
على  بمفردها  وبالتغلب  المستقبل  في  المالية 
لها  تتعرض  أن  الممكن  من  التي  المالية  االضطرابات 
دون مساعدة الدول ما أمكن. ومن أهم اإلجراءات التي 
وردت في نص االتفاقية الجديدة، تعزيز نسبة الموارد 
الذاتية للبنوك )أو احتياطياتها( والتي تعتبر من أهم 
المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات 

المصرفية«.

للرقابة  بازل  للجنة  الرسمي  البيان  من  وباالقتباس 
المصرفية: »فإن الهدف من حملة اإلصالح هو تحسين 

الناشئة  الصدمات  مواجهة  على  المالي  القطاع  قدرة 
مما  مصدره،  كان  أيًا  والمالي،  االقتصادي  الضغط  عن 
يقلل من خطر تسربها من القطاع المالي إلى االقتصاد 

الحقيقي«.
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اإلصالحات الواردة في اتفاقية بازل 3

الممتاز  المال  رأس  بقدر من  باالحتفاظ  البنوك  إلزام   •
المستوى  من  وهو  أساسي(  مال  )رأس  باسم  يعرف 
األول ويتألف من رأس المال المدفوع واألرباح المحتفظ 
التي  أصولها  من  األقل  على   % 4,5 ويعادل  بها 
تكتنفها المخاطر بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة 

بـ 2 % وفق اتفاقية بازل 2. 

يتألف من أسهم  احتياطي جديد منفصل  تكوين   •
البنوك يجب  أن  أي  2,5 % من األصول،  عادية ويعادل 
به  تحتفظ  الذي  الممتاز  المال  رأس  كمية  تزيد  أن 
أضعاف  ثالث  إلى  المستقبلية  الصدمات  لمواجهة 
األموال  نسبة  انخفاض  حالة  وفى   .% 7 نسبة  ليبلغ 
االحتياطية عن 7 % يمكن للسلطات المالية أن تفرض 
أو  المساهمين  لألرباح على  البنوك  قيودًا على توزيع 
منح المكافآت المالية لموظفيهم، ورغم الصرامة في 
هذه  لتطبيق  الزمنية  المدة  أن  إال  الجديدة  المعايير 
المعايير والتي قد تصل إلى عام 2019 جعلت البنوك 

تتنفس الصعداء.

• وبموجب االتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنوع من 
االحتياطي لمواجهة اآلثار السلبية المترتبة على حركة 
الدورة االقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و2,5 % من 
توافر  مع  المساهمين(،  )حقوق  األساسي  المال  رأس 
البنوك  لدى  المستقرة  التمويل  مصادر  من  أدنى  حد 
وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح االئتمان 

واالستثمار جنبًا إلى جنب، مع توافر نسب محددة من 
بالتزاماتها  الوفاء  على  البنوك  قدرة  لضمان  السيولة 

تجاه العمالء.

اإلجمالي  المال  رأس  من  األول  المستوى  معدل  رفع   •

الشريحة  احتساب  وعدم   % 6 إلى   % 4 من  الحالي 
الثالثة في معدل كفاية رأس المال. ومن المفترض أن 
يناير  من  اعتبارًا  اإلجراءات  بهذه  تدريجيًا  العمل  يبدأ 
 2015 عام  بها في  العمل  بداية  إلى  2013 وصوال  عام 

وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2019. 

اعتماد  أيضًا  اإلصالحات  من  الحزمة  هذه  تشمل   •
مقاييس جديدة بخصوص السيولة ال زالت تستوجب 
قادة دول مجموعة  الموافقة من طرف  الحصول على 
أدوات  تقديم  البنوك  على  سيتعين  حيث  العشرين، 
أكبر للسيولة، مكونة بشكل أساسي من أصول عالية 

السيولة مثل السندات الحكومية.

محاور اتفاقية بازل 3 

هامة،  محاور  خمسة  من  الثالثة  بازل  اتفاقية  تتكون 
هي:

على  الجديدة  االتفاقية  لمشروع  األول  المحور  ينص   •
رساميل  قاعدة  وشفافية  وبنية  نوعية  تحسين 
 Tier( األساسي  المال  رأس  مفهوم  وتجعل  البنوك، 
One( مقتصرًا على رأس المال المكتتب به واألرباح غير 
غير  المال  رأس  أدوات  إليهـا  الموزعة من جهة مضافًا 
المشروطة بعوائد وغير المقّيدة بتاريخ استحقاق، أي 
حدوثها.  فور  الخسائر  استيعاب  على  القادرة  األدوات 
أما رأس المال المساند )Tier Two( فقد يقتصر بدوره 

على  سنوات  لخمس  المقيدة  المال  رأس  أدوات  على 
األقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أية 
3 كل  بازل  وأسقطت  المصرف.  على  للغير  مطلوبات 
ما عدا ذلك من مكونات رأس المال التي كانت مقبولة 

عماًل باالتفاقات السابقة. 

على  الثاني  المحور  في  بازل  لجنة  مقترحات  د  تشدِّ  •
والناشئة  المقابلة  المقترضة  الجهات  مخاطر  تغطية 
الدين  سندات  وتمويل  المشتقات  في  العمليات  عن 
مال  رأس  متطلبات  فرض  خالل  من  الريبو  وعمليات 
الخسائر  لتغطية  المذكورة، وكذلك  للمخاطر  إضافية 
ضوء  على  المالية  األصول  تقييم  إعادة  عن  الناتجة 

تقلبات أسعارها في السوق.

• ُتدِخل لجنة بازل في المحور الثالث نسبة جديدة هي 
نسبة الرفع المالي )Leverage Ratio( وهي تهدف لوضع 
حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، 
التي ال تستند  المخاطر  أن  وهي نسبة بسيطة، كما 
إلى نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال 
على أساس المخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية في 
كمعيار  وتعمل  الخطأ.  ومعايير  المخاطر  نماذج  وجه 

إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر األساسية.

البنوك  إتباع  دون  الحؤول  إلى  الرابع  المحور  يهدف   •
سياسات إقراض مواكبة أكثر مما يجب فتزيد التمويل 
النمو  مرحلة  في  االقتصادية  لألنشطة  المفرط 
فتعمق  اإلقراض  عن  الركود  أيام  وتمتنع  واالزدهار، 

الركود االقتصادي وتطيل مداه الزمني. 
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• يعود المحور الخامس لمسألة السيولة، والتي تبين 
أثناء األزمة العالمية األخيرة مدى أهميتها لعمل النظام 
بازل  لجنة  أن  الواضح  ومن  بكاملها.  واألسواق  المالي 
ترغب في بلورة معيار عالمي للسيولة، وتقترح اعتماد 
 )LCR( السيولة  تغطية  نسبة  هي  األولى  نسبتين، 
البنوك االحتفاظ بأصول ذات درجة  والتي تتطلب من 
 30 لديها حتى  النقدي  التدفق  لتغطية  عالية  سيولة 
يومًا. أما النسبة الثانية )NSFR( فهي لقياس السيولة 
يتوفر  أن  منها  والهدف  األمد،  والطويلة  المتوسطة 

للبنوك مصادر تمويل مستقرة ألنشطتها.

تأثير اتفاقية بازل 3 

دفعت  المالية  األزمة  أن  عالميون  مصرفيون  أكد 
رؤوس  زيادة  في  جديًا  التفكير  إلى  المركزية  البنوك 

تعرضت  التي  االئتمانية  األزمات  لتفادى  البنوك  أموال 
البنوك خالل تلك األزمة، مما أدى إلفالسها  لها بعض 
وضياع أموال المودعين لديها. وتعتبر معايير اتفاقية 
العالمية  المالية  األزمة  من  مستفادًا  درسًا   3 بازل 
االختالالت  من  العالمي  المصرفي  القطاع  لتحصين 
الجوانب  تداعياتها  تطال  التي  المالية  واألزمات 
المختلفة لالقتصاد العالمي، وتضمن االتفاق أنه على 
البنوك االحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي 
يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود 

إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في األزمة األخيرة. 

الحماية  أموال  رؤوس  تخصيص  من  الغرض  ويأتي 
الهدف  لتحقيق  االقتصادية  الدورة  تقلبات  لمقاومة 
األكثر حصافة والمتمثل في حماية القطاع البنكي من 
فترات اإلفراط في نمو االئتمان الكلي، وسيبدأ سريان 
هناك  يكون  عندما  فقط  هذه  الحماية  أموال  رؤوس 
المخاطر  تنامي  عنه  نتج  االئتماني  النمو  في  إفراط 
أموال  بكامله. وستكون نسبة  النظام  على مستوى 
التي تشهد نموًا عاليًا في  الحماية هذه أعلى للدول 

مستويات االئتمان.

الكبرى  المالية  المؤسسات  مدراء  بعض  يخشى  وقد 
موارد  توفير  على  الجديدة  االتفاقية  ترغمهم  أن  من 
البنوك  اعترف محافظو بعض  مالية ضخمة جدًا. وقد 
إلى  بحاجة  ستكون  الكبرى  البنوك  بأن  المركزية، 
لهذه  لالستجابة  اإلضافية،  الرساميل  من  هاّم  »مبلغ 
على  االتفاق  تم  السبب،  ولهذا  الجديدة«،  المقاييس 

بدء العمل بها بشكل تدريجي.

ثالث  أكبر  أصدرت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وفي 
االحتياط  بنك  وهي  مصرفية  تنظيمية  جهات 
الفيدرالية  الودائع  على  التأمين  وشركة  الفيدرالي 
فيه  أعلنت  مشتركًا  بيانًا  العملة،  مراقبة  ومكتب 
تقليص  طريق  على  مهمة  خطوة  يشكل   3 بازل  أن 

معدالت األزمات المالية المستقبلية.

تطبيق اتفاقية بازل 3 في دولة الكويت

تعد دولة الكويت من أوائل الدول التي قامت بتطبيق 
في  ساهم  مما   ،2005 عام  نهاية  في   2 بازل  قواعد 
حماية الجهاز المصرفي وتحصين البنوك الكويتية من 
آثار األزمة المالية العالمية، لذا فهي مستعدة لتطبيق 
ضرورة  المعنية  الجهات  ارتأت  حال  في   3 بازل  معايير 
الناجحة في تطبيق معايير  التجربة  بعد  ذلك السيما 
المخصصات  إلى  إضافة  البنوك،  في   2 وبازل   1 بازل 
الكبيرة التي تم االحتفاظ بها في البنوك منذ نشوب 
البنوك  معظم  أكدت  وقد  األخيرة.  المالية  األزمة 
جيد  موقع  في  أنها  مناسبة  من  أكثر  في  الكويتية 
وهذا  الثالثة،  بازل  معايير  تطبيق  على  قادرة  وأنها 
ناتج عن القوة الرأسمالية التي تتمتع بها تلك البنوك 
والتعليمات التي تلتزم بها من قبل الجهات الرقابية 

وبخاصة تعليمات بنك الكويت المركزي.

االنتقائية  ضرورة  على  المصرفيين  بعض  شدد  ولقد 
في  تطبيقها  حال  في  الجديدة  المعايير  اختيار  في 

دولة الكويت بما يتناسب مع القطاع المصرفي المحلي 
السيما أن تداعيات األزمة المالية العالمية على البنوك 
المحلية والخليجية كانت أقل وطأة من نظيراتها في 

الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية. 

الرأسمالية  المعايير  تعزز  الثالثة  بازل  اتفاقية  وأن 
العالمية وتساهم في االستقرار المالي والنمو وستبعد 
األكثر  اللوائح  الخطرة من خالل  المعامالت  البنوك عن 
صرامة التي يتضمنها االتفاق. وأن طول الفترة الزمنية 
تمتد  والتي  االتفاقية  هذه  لتطبيق  بها  المسموح 
2019 تعد سببًا قويًا لتبديد المخاوف ألنها  حتى عام 
وإعادة  أمورها  لتنظيم  الكافية  الفرصة  البنوك  تمنح 
الحادثة  للمستجدات  وفقا  المالية  سياساتها  رسم 
رأس  زيادة  في  البعض  ورأى  العالمية،  الساحة  على 
مال البنوك، حماية لها من المخاطر وقدرة أوسع على 

تعزيز خطوطها االئتمانية. 

 




