
كلمة أخيرة

البنوك  على  القيود  هذه  إلى  ُينظر  يعد  لم 
الصناعية  الدول  بين  اتفاق  مجرد  باعتبارها 
المالي الدولي ينظر  العشر، بل أصبح المجتمع 
إليها باعتبارها معيارًا لسالمة النظام المصرفي، 
هذه  مراعاة  عدم  أن  ترى  دولة  كل  وأصبحت 
على  دليل  هو  الوطنية  بنوكها  في  النسب 

عدم سالمة المراكز المالية لهذه البنوك، كما أصبحت مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية تعتبر 
أن كفاية رأس المال كما حددتها لجنة بازل هو ما يمثل الحد األدنى لسالمة البنوك، وبالتالي أصبحت الجدارة 
االئتمانية والقدرة على االقتراض للدول تتحدد وفقًا لمدى التوافق مع هذه المعايير، وترتب على ذلك تحول 
من  نوع  إلى  الصناعية  المركزية  البنوك  ممثلي  تجمع  لجنة  مجرد  من  المصرفية(  للرقابة  بازل  )لجنة  دور 

الرقيب العالمي على سالمة العمل المصرفي.
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Basel I and Basel II    بازل األوىل وبازل الثانية

إن الصناعة المصرفية وما تتطلبه من مبادئ لإلدارة والرقابة عليها قد عرفت تطورًا كبيرًا خالل 
ربع القرن المنصرم، حيث لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورًا رائدًا في تقنين العديد من هذه 
المعايير  األولى، والتي قامت بتطوير حزمة من  بازل  اتفاقية  البداية في إصدار  التطورات. وكانت 
الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي أن تسود في النظام المصرفي الدولي، 
وقد جاء هذا اإلجراء نتيجة للتنسيق بين البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر بغرض تحقيق 
المنافسة السليمة بينها، ثم لم يلبث أن اعتبر هذا اإلصالح معيارًا للسالمة المالية للبنوك وأصبح 

التوافق مع هذه الشروط عنصرًا في تحديد الجدارة االئتمانية للدول وبنوكها.
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التعريف بلجنة بازل للرقابة المصرفية 

البنوك  محافظو  وجد  الماضي  القرن  سبعينات  منذ 
المركزية أن المنافسة بين البنوك الكبرى لدولهم لم 
القيود  مستوى  اختالف  إلى  بالنظر  عادلة  دائمًا  تكن 
الدول،  مختلف  في  البنوك  هذه  على  تفرض  التي 
في  البنوك  على  مشددة  قيودًا  تضع  الدول  فبعض 
فقد  تساهال،  أكثر  بنظم  يأخذ  اآلخر  البعض  أن  حين 
وجدوا أنه من المناسب تحقيق أكبر قدر من التناسق 
بينها  المصرفي  العمل  على  المفروضة  القيود  في 
بغرض توفير درجة أكبر من المنافسة السليمة دوليًا 

في عمل هذه البنوك. 

المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  تأسست  فقد  لذا، 
والممارسات  المصرفية  األنظمة  »لجنة  مسّمى  تحت 
المركزية  البنوك  محافظي  من  بمبادرة  الرقابية«، 
نهاية  مع  الكبرى  العشر  الصناعية  الدول  لمجموعة 
عام 1974، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة 
بازل بسويسرا، وقد اقتصر أعضاؤها على مسئولين 
البنوك  محافظي  ومن  المصرفية  الرقابة  هيئات  من 
المركزية لتلك الدول )والتي أصبحت 13 دولة( متمثلة 
ايطاليا،  ألمانيا،  فرنسا،  كندا،  بلجيكا،  من  كل  في 
اسبانيا،  بريطانيا،  السويد،  اليابان، هولندا، سويسرا، 

.)OECD( لوكسمبورغ والواليات المتحدة األمريكية

استشارية  لجنة  المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  تعتبر 
دولية،  معاهدة  أو  اتفاقية  أية  إلى  تستند  ال  فنية 
تفاهم وتنسيق  فهي تنظيم غير رسمي قائم على 

الصناعية.  الدول  بنوك  محافظي  بين  المواقف  في 
كبير  بقدر  تساهم  أن  اللجنة  هذه  استطاعت  وقد 
وإيجاد  المصرفية  للرقابة  دولي  إطار  إعطاء  في 
العالم  دول  في  المركزية  البنوك  بين  مشترك  فكر 
المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات 
لمواجهة  آليات  إيجاد  في  التفكير  وكذلك  الرقابية، 
المخاطر التي تتعرض لها البنوك إدراكًا منها بأهمية 
أربع  اللجنة  هذه  وتجتمع  المصرفي.  القطاع  وخطورة 
الفنية  العمل  فرق  من  عدد  يساعدها  سنوًيا،  مرات 
وبذلك  البنوك،  على  الرقابة  جوانب  مختلف  لدراسة 
للتعاون  األساس  حجر  تمثل  اللجنة  هذه  أصبحت 

الرقابي الدولي.

عن  فضال  الدولية،  المنظمات  بعض  تلجأ  كذلك 
بعض الدول إلى ربط مساعدتها للدول األخرى بمدى 
وتتضمن  الدولية،  والمعايير  القواعد  لهذه  احترامها 

الدوليين في  والبنك  للصندوق  المالي  اإلصالح  برامج 
القواعد  بإتباع  الدول  ُتلزم  شروط  األحوال  من  كثير 
البنوك  على  الرقابة  مجال  في  الدولية  والمعايير 
وغيرها من قواعد ومعايير اإلدارة السليمة، فالقواعد 
األدبي  اإللزام  بهذا  تتمتع  بازل  لجنة  تصدرها  التي 
اقتصادية  تكلفة  األحوال  معظم  في  يصاحبه  والذي 

عند عدم االنصياع لها.

المبادئ  وضع  اللجنة  وتوصيات  قرارات  وتتضمن 
اإلشارة  مع  البنوك،  على  للرقابة  المناسبة  والمعايير 
البلدان  مختلف  في  الجيدة  الممارسات  نماذج  إلى 
بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ والمعايير 

واالستفادة من هذه الممارسات.

 

أهداف لجنة بازل 

تهدف لجنة بازل إلى تحقيق األمور التالية:

المصرفي  النظام  استقرار  تقوية  في  المساعدة   -  1
الخارجية  المديونية  أزمة  تفاقم  بعد  وخاصة  العالمي، 
للدول النامية، حيث توسعت البنوك وبخاصة الدولية 
قروضها  تقديم  في  كثيرًا  السبعينات  خالل  منها 
المشكوك  الديون  ونسبة  حجم  وتزاُيد  الدول،  لهذه 
أضعف  مما  البنوك،  وتعثر بعض هذه  تحصيلها  في 

مراكزها المالية إلى حد كبير.

2 - إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين البنوك 

الوطنية  الرقابة  متطلبات  في  الفروق  عن  الناشئة 
منافسة  المالحظ  فمن  المصرفي،  المال  رأس  بشأن 
البنوك اليابانية حيث استطاعت أن َتْنُفَذ بقوة كبيرة 
واألوروبية  األمريكية  للبنوك  التقليدية  األسواق  داخل 
في ذلك الوقت، وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي 
الثاني وراء اإلندفاع األوروبي لتحديد حد أدنى لكفاية 

رأس المال.

التغيرات  مع  للتكيف  آليات  إيجاد  على  العمل   -  3
المالية  العولمة  مقدمتها  وفي  العالمية  المصرفية 
األسواق  وتحرير  المالي  التحرير  من  تنبع  والتي 
النقدية من البنوك، بما في ذلك التشريعات واللوائح 
النشاط  وتعميق  اتساع  من  تحد  التي  والمعوقات 
الثورة  ظل  في  العالم  أنحاء  عبر  للبنوك  المصرفي 

التكنولوجية.

4 - تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك 
وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك األساليب 

بين السلطات النقدية المختلفة.

مقررات لجنة بازل وتعديالتها التنظيمية

ومشاورات  اجتماعات  وبعد   1988 عام  بازل  لجنة  أقرت 
لوضع  اتفاقًا  متخصصة  عمل  فرق  خالل  من  متعددة 
قواعد لكفاية رأس المال لدى البنوك، والمقصود بذلك 
وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر للبنك مقابل 
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البنك  يمنحها  التي  االئتمانية  والتسهيالت  القروض 
للعمالء، وهو يعد معيارًا موحدًا لكفاية رأس المال ملزمًا 
للداللة  المصرفي  النشاط  في  العاملة  البنوك  لكافة 
فيه  المودعين  ثقة  ويقوي  للبنك،  المالي  المركز  على 
في  اللجنة  أقرت  وقد  البنك.  مالءة  تعميق  منظور  من 
بمقتضاها  أصبح  التي  األولى  بازل  اتفاقية  الصدد  هذا 
تصل  بأن  االلتزام  العاملة  البنوك  كافة  على  يتعين 
بعد  الخطرة  أصولها  مجموع  إلى  رأسمالها  نسبة 
ترجيحها بأوزان المخاطر االئتمانية إلى 8 % كحد أدنى، 
وعلى جميع البنوك تعديل أوضاعهم مع هذه النسبة 

مع نهاية عام 1992.

 

معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل 1

الفدرالي  االحتياط  بنك  طرف  من  المعيار  هذا  ُطبق 
بأن  بازل  لجنة  1952، وأوصت  نيويورك منذ عام  لوالية 
يعمم على البنوك التي لها نشاط دولي أو ترغب في 
أن يكون لها نشاط دولي. يتم احتساب معيار كفاية 
8 % من خالل قسمة رأس  رأس المال المحدد بنسبة 
المال المتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية 
درجة  حسب  الموزونة  أو  المرجحة  الموجودات  على 
المخاطرة، حيث تم ترجيح الموجودات المصرفية بأوزان 
عشرين،  )صفر،  وهي  نسب  بأربعة  اختصرت  مخاطر 
بنود داخل وخارج  المائة( شملت  خمسين، ومائة في 
النقدية  للسلطات  مفتوحًا  المجال  وتركت  الميزانية، 

في اختيار الوزن المناسب لمخاطر البعض اآلخر.

المعيار  هذا  أساس  على  بازل  لجنة  مقررات  وقامت 
األولى  المجموعة  مجموعتين،  إلى  الدول  بتصنيف 
التعاون  منظمة  دول  وتضم  المخاطر  متدنية 
هما:  دولتان  ذلك  إلى  يضاف  والتنمية  االقتصادي 
المجموعة  أما  السعودية.  العربية  والمملكة  سويسرا 
الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم. 
فالقروض والتسهيالت التي ُتمنح للحكومات والبنوك 
قروضًا  تعتبر  األولى  المجموعة  دول  في  العاملة 
وتسهيالت خالية من المخاطر، ولذلك فإنه ال يشترط 
كضمان،  المال  رأس  من  نسبة  بأية  االحتفاظ  فيها 
أو  لألفراد  والتسهيالت  القروض  لباقي  بالنسبة  أما 
المشروعات فإن االتفاق يتطلب من البنوك أن تحتفظ 

بنسبة 8 % من رأس المال.

مكونات رأس المال 

تقسيم  على  بازل  لجنة  مباحثات  إطار  في  االتفاق  تم 
ألهداف  وذلك  شريحتين  إلى  المصرفي  المال  رأس 

رقابية وإشرافية:

 )Core Capital( 1 - الشريحة األولى: رأس المال األساسي
ويشتمل على حقوق المساهمين / حقوق الملكية أو 
المعلنة  االحتياطيات  إلى  إضافة  المدفوع  المال  رأس 

واألرباح غير الموزعة أو المحتجزة.

2 - الشريحة الثانية: رأس المال المساند أو التكميلي 
)Supplementary Capital(  ويشتمل على االحتياطيات 
الموجودات،  تقييم  إعادة  احتياطيات  المعلنة،  غير 
المتعثرة،  للديون  العامة  االحتياطيات  مخصصات 
المساهمين،  من  األجل  وطويل  متوسط  اإلقراض 
واألسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة.

وقد اشترطت أن ال يزيد رأس المال المساند عن 100 % 
بند  يزيد  ال  أقصى، وأن  األساسي كحد  المال  رأس  من 
المديونية للغير )أي سندات رأس المال( عن 50 % كحد 

أقصى من رأس المال المساند. 

سمات اتفاقية بازل 1

1 - تم ربط رأس المال ومتطلباته بالمخاطر التي تنتج 
عن التوظيفات المختلفة للبنك إضافة إلى البنود خارج 
الميزانية، وسوف تعتمد تقوية قاعدة كفاية رأس المال 

على مقدار الموجودات الخطرة المرجحة في الميزانية 
العمومية ألي بنك.

2 - تم تقسيم رأس المال إلى رأس مال أساسي ورأس 
مال تكميلي أو مساند.

عدة  إلى  الميزانية  وخارج  داخل  بنود  تقسيم  تم   -  3
يتناسب  مخاطرة  وزن  فئة  كل  إعطاء  بهدف  فئات 

معها.

إلى  المال  رأس  لنسبة  األدنى  الحد  االتفاق  وّضح   -  4
الموجودات والبنود خارج الميزانية الموزونة بالمخاطر.

المحلية  للسلطات  المرونة  ببعض  االتفاق  سمح   -  5
في تحديد األوزان الترجيحية لبعض الموجودات.

االئتمان،  رئيسي على مخاطر  االتفاق بشكل  ركز   -  6
ولم يبحث بشكل مفصل بمخاطر أخرى تؤثر في الوضع 
التسهيالت،  في  التركيز  مخاطر  مثل  للبنك  المالي 

مخاطر السيولة أو مخاطر االستثمارات.

إيجابيات معيار كفاية رأس المال

•	المساعدة في تنظيم وتوحيد عمليات الرقابة على 
معايير رأس المال في البنوك وجعلها أكثر واقعية.

المصرفية  المشروعات  في  المساهمون  يعد  لم  	•
غرار  على  منها  العائد  ينتظرون  أسهم  حملة  مجرد 
مساهمة  المعيار  ذلك  أدخل  بل  األخرى،  المشروعات 
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ارتباط زيادة رأس  البنوك في صميم أعمالها حيث أن 
االهتمام  تصاعد  مع  الخطرة  األصول  بزيادة  المال 
بسالمة المراكز المالية للبنوك قد ضاعف من مسؤولية 
الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارات البنوك 
واتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى لو اقتضى األمر 
أموال  من  جديدة  بمساهمات  البنك  مال  رأس  زيادة 
وفق  لمخاطر  البنك  تعرض  عند  الخاصة  المساهمين 
الوصول  شأنه  من  ما  وهو  الرقابية،  الجهات  تقدير 
الجهات  إلى دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند 

الرقابية في عملها بل ويساند البنوك ذاتها.

العادي على تكوين فكرة سريعة  المساهم  مقدرة  	•
عن سالمة المؤسسات المالية وذلك من خالل أسلوب 
متفق على مكوناته وعناصره دوليًا وبذات الصورة بين 

دول وأخرى أو بين بنك وآخر.

•	إن تطبيق المعيار سيدعو إلى أن تكون البنوك أكثر 
اتجاهًا إلى األصول ذات المعامل األقل من حيث درجة 
المخاطرة، وهو ما قد يترتب عليه االرتفاع النسبي في 
درجة األمان ألصول البنوك، بل ربما ستسعى أيضا إلى 
بيع األصول الخطرة واستبدالها بأصول أقل مخاطرة، 

إذا ما صعب عليها زيادة عناصر رأس المال .

الجوانب األساسية التفاقية بازل 2

بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في عام 1988 لم 
فأصدرت  المصرفية،  للرقابة  بازل  لجنة  عمل  يتوقف 
وقواعد  بمبادئ  متعلقة  وثائق  عدة   1997 عام  في 
عليها  الفعالة  والرقابة  للبنوك  السليمة  اإلدارة 
من  للتأكد  منهجية  بوضع   1999 عام  في  وأتبعتها 
اتفاقية بازل األولى جرت على  تطبيقها. وبعد صدور 
تكنولوجيا  مجال  في  سواء  هامة  تطورات  الساحة 
المالية فضال  اإلدارة  أساليب  أو  واالتصاالت  المعلومات 
النظر في  إعادة  المالية مما تطلب  األزمات  تعدد  عن 
بازل  اتفاقية  لتعديل  اإلعداد  فجاء  القائمة،  االتفاقية 
النظر  إلعادة  مناسبة  جديدة  اتفاقية  وإصدار  األولى 
البنوك  يحقق سالمة  وبما  المخاطر  إدارة  أساليب  في 
التي   2 بازل  فصدرت  المصرفي.  القطاع  واستقرار 
تضمنت منظومة متكاملة إلدارة المخاطر في القطاع 

المصرفي بشكل عام.

أكثر  بمقترحات   2001 عام  في  بازل  لجنة  تقدمت 

المالءة  لمعدل  الجديد  اإلطار  حول  وتفصياًل  تحديدًا 
المصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من قبل 
الدولي(  النقد  المختصين والهيئات )ومنها صندوق 
أن  المتوقع  من  وكان   ،2001 مايو  شهر  نهاية  قبل 
قبل  االتفاق  هذا  من  النهائية  النسخة  اللجنة  ُتصدر 
نهاية العام لكن لكثرة الردود والمالحظات، تم تمديد 

مهلة التطبيق حتى عام 2005.

االتفاقية  سمحت  فقد  المال  رأس  لكفاية  وبالنسبة 
للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال الالزم 
آلخر،  بنك  من  تختلف  والتي  السوق،  مخاطر  لمقابلة 
هذه  تعطي  إذ  التطبيق،  في  المرونة  منحتها  كما 
االتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر 
تعقيدًا حسب حجم البنوك وقدرتها على التعامل مع 
تلك المخاطر، ومع أن االتفاق الجديد أبقى على معدل 
المالءة اإلجمالية 8 % إال أنه أدخل بعض التعديل على 

مكونات النسبة.

تضمنت اتفاقية بازل الثانية ثالث دعائم أساسية، وهي:

كفاية  لحساب  مستحدثة  طريقة  األولى:  الدعامة  	•
رأس  قسمة  خالل  من  بالمخاطر  المرجح  المال  رأس 
أو  الموزونة  الموجودات  قيمة  على  المتاح  المال 
االئتمانية  )المخاطر  المخاطر  درجة  حسب  المرجحة 
تفصيلية  معلومات  ووردت  التشغيلية(،  والمخاطر 
حول مقدار األوزان التي يجب استخدامها في التقرير 

األخير للجنة بازل.

•	الدعامة الثانية: ضمان وجود طريقة فعالة لعمليات 
من  غيره  أو  البنك  يكون  حيث  والمراقبة،  المراجعة 
الرقابية  الجهات  إلشراف  يخضع  المالية  المؤسسات 
وااللتزام  المال  رأس  لكفاية  الداخلي  للتقييم  اآللية 
المخاطر  تقييم  خالل  من  وذلك  المحددة،  بالنسب 

المتعددة المرتبطة بذلك.

مبادئ،  أربعة  الخصوص  هذا  في  بازل  لجنة  وتقترح 
لتقييم  المناسبة  الوسيلة  توفر  بمدى  يتعلق  األول 
مدى كفاية رأس المال، والثاني يتعلق بتقييم الجهة 
الرقابية للنظم المتوفرة لدى البنوك داخليًا لتقييم 
أن  والثالث  استراتيجيات،  من  لديها  وما  المال  رأس 
تتوقع الجهة الرقابية احتفاظ البنوك بزيادة في رأس 
القدرة  تمتلك  وأن  المطلوب،  األدنى  الحد  عن  المال 
الرقابية  الجهة  إلزامهم بذلك، والرابع هو قدرة  على 
أن  دون  للحيلولة  مبكر  وقت  في  التدخل  على 
ينخفض رأس المال عن الحد األدنى المطلوب، واتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية إذا لم يتم المحافظة على هذا 

المستوى.

السوق  النضباط  فاعل  نظام  الثالثة:  الدعامة  	•
بنك  أي  من  يتطلب  وهذا  استقراره،  إلى  والسعي 
مالها  رأس  باإلفصاح عن  تقوم  أن  مالية  أو مؤسسة 
لتحديد  المتبعة  والطرق  للمخاطر،  تعرضها  ومدى 
حجم هذه المخاطر وأنواعها وكيفية التعامل معها، 
رأس  حجم  لتقدير  الداخلي  البنك  نظام  وكذلك 
المؤسسات  المطلوب، حتى يكون عمالء هذه  المال 

واألسواق المالية على علم بها.


