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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 

ا))  َها ٌَ ٌُّ ُحوا لَُكم   قٌِلَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َسُحوا ال َمَجالِسِ   فًِ َتَفسَّ َسحِ  َفاف  ف  ٌَ 

 ُ
 انشُ  قٌِلَ  َوإَِذاۖ   لَُكم   هللاَّ

َفعِ  َفانُشُزوا ُزوا ر  ٌَ  ُ
ُ ۖ   َدَرَجات   ال ِعل مَ  أُوُتوا َوالَِّذٌنَ  ِمنُكم   آَمُنوا الَِّذٌنَ  هللاَّ

 َوهللاَّ

َملُونَ  بَِما  ( (( 44) َخبٌِر   َتع 

 

 44 اآلٌة/  المجادلة سورة
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  والتقدٌــــر الشكـــر

 

 حلــت أٌنمــا شتالتهــا تـزرع وهـً ألمـً وامتنانــً شكـري أقــدم

 .  الحٌاة دوامـة وجــه فً صمودهــا أمـل على وأحًٌ

 

               لمعركته إكرامــا   جهدي أقـدم فوقنــا خٌمتــه ٌرفــع وهـو أبً وإلــى

 .  الحٌاة مع

 

 الطرٌق إلنارة جهدهــم قصارى ٌبذلــون وهـم واخواتً اخوانً وإلـى

 المسافة وقلق الطرٌق وشقاء التعب عناء معنً تحملوا الذٌن هم أمامً

 .  البحث هذا واخرها انتصاراتً تدوٌن فً هللا بعد الكبٌر الفضل فلهم

 

 البحـث هـذا إنجـاز فً ساعدنً الذي ألستاذي وامتنانً شكري اقـدم كمــا

 ( .  الهـداش جمال.  د)  حاجتها فً كنت معلومــة بأي علـً ٌبخـل ولم
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  اإلهــــداء

 ............ إلــــــى

 خلفهم لٌتركوا خبزا   الرصاص القوا الذٌن األبـرار شهدائنا العراق ذاكـرة

 سـوى ٌبقـى فلم األٌتـام من الكثٌـر والكثٌـر أرملـة وزوجـة ثكلى ام  

 حقائبهــم سـوى ٌرجـع ولـم أهلهـم صـور احتـوت التـً خوذهم

........... 

 

 ............ إلــــــى

 صوب الجـراح فـوق  سٌما ال أكــون كٌـف علمانً اللـذان والـداي

  والدتً

 

 ............. إلـــــى

 وهـم وإلٌهـم للمـلل عـالج أٌدٌهم بٌن ٌحملون وهم وأصدقائــً أخوانـً

 دسَ  كطفـل النجـاح هــذا وٌرتقبــون القلـب اكتسـاب على ٌتسابقــون

 ........... العٌـد صبـاح ٌرتقـب وسادتـه تحـت ثٌابـه

 

 ............. وإلــــى

 ....... دراستــً إنجــاز فً ساعدنـً من كل

  الدراســً العمـل هــذا أهـــدي هؤالء جمٌـع وإلــى

 

 :  وأخٌــرا  

  المترقـب وقلبهــا المتعبــة عٌنــاه ألجــل فعلتهــا  

 ج



ه
 

 :  الملخـــص

 

 3 لبـازل االفصـاح متطلبـات تطبٌـق إمكانٌـة بٌــان إلى الدراسـة تهـدف

 االستقرار تحقٌق إلى بازل لجنـة سعت لـذى العراقٌة المصـارف فً

 مستخدمـً ومساعـدة الشفافٌـة وتحقٌق العالمٌة األسواق فً المالً

 تواجـه التـً والمخاطـر المـال رأس كفاٌـة تقٌٌـم فً المالٌـة التقارٌـر

 المصارف بٌن المقارنـة عملٌـة تسهٌـل عن فضـال   المصرفـً القطـاع

 والتً(  السوق انضباط)  الثالثة ركٌزتها خالل من وذلك دولٌـا   النشطـة

               والرقابة المـال رأس كفاٌة)  السابقتٌن للركٌزتٌن مكملـة تعـد

 ثابتـة قوالـب اللجنـة وضعـت فقـد االهداف هذه لتحقٌق(  اإلشرافٌة

 :  هـً الدراسـة إلٌهـا توصلـت النتائـج أهـم ومن لإلفصاح

 

 من األولى للركٌزة تطبٌقها بداٌة فً تزال ال العراقٌة المصارف إن

 المعلومات وإتاحة اإلفصاح مستوى بتحسٌن بدأت وأنها 3 بازل اتفاقٌة

 السنة خالل من متكرر وبشكل االلكترونٌة مواقعها خالل من للمستخدمٌن

 أرض على وتطبٌقها 3 لبازل اإلفصاح متطلبات تبنً إمكانٌة ٌعنً مما

 .  الواقــع

 

 الهـدف والتوصٌات االستنتاجات من مجموعة إلى أٌضا   البحث وتوصل

 النظام فً مكانتها توحد بحٌث العراق فً التجارٌة المصارف تأهٌل منها

                   حصتها لكسب لها التنافسٌة المٌزة من وتستفٌد المالً المصرفً

 والعالمٌــة والمحلٌة المصرفٌة الصناعة من





 د
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 المقدمـــــــة



األزمة لالضطراباتالمالٌةالتًخلفتها قامت2002العالمٌةلعامنظراً

الدعاماتالثالثلبازللجنةبازلبإجراءتعدٌالتواسعةوجوهرٌةعلى

تمثلتبإصدارقواعدومعاٌٌرجدٌدةشكلتمعاًماٌدعىببازلحٌث

المصارؾبتحسٌنأنفسهاضداالضطرابات   اتفاقٌةبازل قواعد تلزم

 لها تتعرض ان الممكن من التً البنكالمالٌة تدخل او مساعدة دون

المركزياوالحكومةقدرماأمكن.كماتركزالتعدٌالتبموجباتفاقٌة

علىزٌادةمتطلباترأسالمالوتعزٌزجودتهلٌتسنىللقطاع بازل

العدٌد معالجة خالل أو األزمات خالل الخسائر تحمل المصرفً

لنتٌجةجوانبأهملتهاوكانتبمثابةثؽراتمنالعٌوبفًبازل أما

القصور نتٌجة أو ، الرقابة متطلبات من للتهرب المصارؾ استؽلتها

لرأسفًتضٌٌقمعاٌٌرها معاٌٌرجدٌدة    بازل  تطرحاتفاقٌة إذ ،

مع التعامل المصرفًفً القطاع قدرة لتقوٌة والسٌولة والمدٌونٌة المال

اال الشفافٌةالضؽوط وزٌادة المخاطر ادارة لتحسٌن والمالٌة قتصادٌة

لتعزٌزاالستقرارالمالًوالنموعلىالمدىالطوٌل.



فً   تطبٌقمتطلباتبازل امكانٌة هدؾالبحثالىمعرفة فقد وعلٌه

المصارؾالعراقٌةوذلكلدورهاالفعالفًتعزٌزانضباطالسوقوتحقٌق

ان ، العالمٌة المصارؾ مع المقارنة من المستخدمٌن وتمكٌن الشفافٌة

االمصارؾالعراقٌةبدأتبتطبٌقالمحوراألولمناتفاقٌةبازلوكم

شرعتفًتطبٌقالمعاٌٌرالدولٌةلإلبالغالمالًوالتًتنسجمإلىحدما

معمتطلباتالبنكالمركزيوالجهاتالرقابٌة.
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 المبحث األول : منهجٌـــــة البحـــث 

 

 أوال  : مشكلـــة البحــث : 



 المصرفً النظام منان وٌتكون واالستقرار بالكفاءة ٌتصؾ السلٌم

بكفاءةمجمو والتزاماتها علىتوظٌؾأصولها المصارؾالقادرة من عة

فًالوساطةالمالٌةوتتمتعبالمالكةالمالٌة،وفًالعراقكمافًكلبلدان

القطاع استقرار ٌتأثر عرضةالعالم تجعله العوامل من المصرفًبجملة

عدمقدرتهعلىتحملاألزمات نتائجها للمخاطرالمختلفةلٌكونمنأهم

لمواجهة الرئٌسٌة باألركان األضرار ثم ومن والخارجٌة الداخلٌة

التطوراتالحاصلةفًالبٌئةالمصرفٌةالداخلٌةوالخارجٌة،وتكمنفجوة

مواكب خالل من    بازل البٌئةتطبٌق فً الحاصلة المالٌة التطورات ة

والتًتساعدالبنوكلالرتقاءبأعمال.



كماوٌمكنتوضٌحمشكلةالبحثمنخاللاالجابةعنالتساؤالتاالتٌة:



 توضٌحماالمقصودبمتطلباتبازل؟ .1

االفصاح .2 متطلبات تطبٌق على قادرة العراقٌة المصارؾ ان هل

 لبازل؟

من .3 المزٌد سٌحقق    لبازل االفصاح متطلبات تطبٌق ان هل

 الشفافٌةفًالقوائمالمالٌة؟
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 ثانٌـا  : أهمٌـة البحـث : 

 

لقدتزاٌددوراالفصاحفًالسنواتاالخٌرةلمسألةمناهمٌةفًاطالع

تبرز ومنهنا بالشركة المحٌطة علىالمخاطر المالٌة مستخدمًالقوائم

أهمٌةالبحثوالسٌماانهٌركزعلىمتطلباتاالفصاحبازلومالها

باإلضافة الشفافٌة وتخفٌؾ السوق انضباط تعزٌز فً فعال دور من

مع المقارنة من المستخدمٌن سٌمكن المتطلبات هذه تطبٌق ان الى

تلك تطبٌق فً طوٌالً شوطاً أؼلبها قطع والتً العالمٌة المصارؾ

 االستقرار ان القول وٌمكن ٌعدالمتطلبات العراق فً المصرفً النظام

مهماًفًتحقٌقالدورالرٌادي للقطاعالمصرفًفًتحقٌقالتنمٌةعامالً

االجنبٌة االموال رؤوس واستقطاب الشاملة واالجتماعٌة االقتصادٌة

والحفاظعلىرأسالمالالوطنًفًظلشحةالمواردالمالٌةالمتوقعة.



وٌمكنالقولاناهمٌةالبحثتكمنفً:



مع .1 تبنً فً البنوك امام المتاحة الفرص من اٌٌراالستفادة

 بالعملالمصرفً.بازلوالتًتمكنهامناالرتقاء

منخاللمواكبة .2 المصرفًالحدٌثة تحقٌقمبادئوضوابطالعمل

 التطوراتالحاصلةفًالعملالمصرفًالعالمً.
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 ثالثــا  : هـدف البحــث : 

 

ٌسعــىالبحـثإلـىتحقٌـقجملــةمـناألهـداؾهـً:



 تقدٌـمتصـورواضـحودقٌـقعـنمتطلبـاتبازل. .1

 دراســةإمكانٌـةمـدىتبنـًالبنـوكالعراقٌـةلضوابطبازل. .2



 فرضٌــة البحـث : رابعـا  : 

 

لةالبحثنضعمنأجلتحقٌقأهداؾالبحثووضعالحلولالالزمةلمشك

الفرضٌةالرئٌسٌةالتالٌة.

فًالمصارؾالعراقٌة()إمكانٌةتطبٌقمتطلباتاالفصاحبازل



هـذهالفرضٌةالىالفرضٌاتالفرعٌةالتالٌة:ونقسـم



فً .1  لبازل النقدٌةوفقاً امكانٌةتطبٌققالباالفصاحعنالسٌولة

 المصارؾالعراقٌة.

تطبٌققالباالفصاحعنصافًنسبةالتموٌلالمستقروفقاًامكانٌة .2

 لبازلفًالمصارؾالعراقٌة.

امكانٌةتطبٌققالباالفصاحعنالرافعةالمالٌةوفقاًلبازلفً .3

 المصارؾالعراقٌة.

امكانٌةتطبٌققالباالفصاحعنكفاٌةرأسالمالوفقاًلبازلفً .4

 .المصارؾالعرقٌة
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 المبحــث الثانـً 

 التصـور التارٌخـً التفاقٌـات بازل : 

 

المصرفٌةش  األنظمة لجنة البداٌة فً سمٌت التً بازل لجنة كلت

لمجموعة المركزي البنك محافظً قبل من اإلشرافٌة والممارسات

فًأعقاباالضطرابات1794الدولالصناعٌةالعشرفًنهاٌةعام

وجه وعلى ) الدولٌة والمصارؾ العمالت أسواق فً الخطٌرة

فًالمانٌاالؽربٌة(. Herstattالخصوصبعدفشلبنك

فًبنكالتسوٌاتالدولٌةفًبازل التًٌقعمقرها أنشئتاللجنة وقد

لتعزٌزاالستقرارالمالًمنخاللتحسٌننوعٌةاالشراؾالمصرفً

والع العالم أنحاء جمٌع الدولفً بٌن المنظم للتعاون كمنتدى مل

1795األعضاءفًالمسائلالمصرفٌةوصدرتأولاتفاقٌةلبازلفً

والتًركزتآنذاكعلىالرقابةاالشرافٌةلفروعالمصارؾالخارجٌة

1722وقدتمتنقٌحهاعدةمراتحتىصدرفًشكلهالنهائًفًعام

لرأس بازل اتفاقٌة باسم تعرؾ أصبحت المالوالتً

( Capital Basel)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولالصناعٌةالعشرهً:بلجٌكا،كندا،المانٌا،اٌطالٌا،الٌابان

 هولندا،فرنسا،السوٌد،أمرٌكا،برٌطانٌا.

  ( Bisبنكالتسوٌاتوٌرمزله أسسفًعام وقد تنفٌذا1730ً(

،وتقتصر بال(بسوٌسرا فًمدٌنةبازل) التفاقٌةالهايومقره

وسٌط وهو ، المركزٌة البنوك مع التعامل على البنك واجبات

للتسوٌاتالمالٌةوالدولٌة،ولهدوربارزفًإدارةاألزماتالمالٌة

تقرارالمالًالعالمً.الدولٌةودعماالس
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نص فقد عام بازل إلى1722اتفاق المال لرأس األدنى الحد على

 بنسبة بالمخاطر المرجحة نهاٌة2األصول بحلول تنفٌذها لٌتم %

.1772عام

www.bis.org  bcbs history .h tm.y //Chttps :



احتسابكفاٌةرأسأصدرتاللجنةاالتفاقٌةالخاصةب1776وفًعام

لسنة األصلٌة االتفاقٌة ركزت بعدما ، السوق مخاطر لتؽطٌة المال

الجدٌدة1722 االتفاقٌة سمحت وكما فقط االئتمانٌة المخاطر على

مخاطر قٌاس لؽرض الخاصة الداخلٌة أسالٌبها استخدام للمصارؾ

(21السوق)فاروق:



 عام جدٌدة1779وفً جولة بازل لجنة بٌنبدأت المشاورات من

محافظًالبنوكالمركزٌةللدولاألعضاءمنأجلتطوٌرهذهالمعاٌٌر

وإضافةمعاٌٌرجدٌدة،لٌتمبعدهااالتفاقعلىمعاٌٌربازلللرقابة

 بصورتها عام فً وذلك دعائم2001المبدئٌة ثالث على مرتكزاً

رئٌسٌة:

تتعلقالدعامةاألولىبكفاٌةرأسالمالوالتًتتطلبمزٌداًمنالضبط

والتطوٌرعلىاتفاقبازل.

على االحترازٌة الرقابة عملٌات نحو تتجه فإنها الثانٌة الدعامة أما

المصارؾ.

) االفصاح ( السوق بانضباط فتختص الثالثة الدعامة أما

(.2014:102جار:)ن

علىانٌتم2004وصدرتاتفاقٌةبازلفًشكلهاالنهائًفًعام

.(2009:44)ابوكمال،2009تطبٌقهابشكلكاملفًنهاٌة
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األزمـة عصفـت مـا فسرعـان طوٌـالً تـدم لم بازل اتفاقٌة أن اال

 العالمٌة االقتصادٌــة سنة آثارهـا2002فً على المصارؾ وتهاوت

 اللجنـةإلعـادة دعـا مما افالسهـا حٌثمعلنـة األخٌـرة النظـرباتفاقٌـاتها

والنكبـات األزمـات أمـام صالبـة أكثر المصـارؾ تكـون أن البد أنه

 نهاٌـة وفـً التنظٌمـ2010ًاالقتصادٌـة اإلطـار اللجنـة أصـدرت

ا لتعزٌـز الدولـً بمقرراتلمرونـة عـرؾ والـذي المصـارؾ فً

بازلوالتًهدفـتإلىتحسٌـنقـدرةالقطـاعالمصرفـًعلىامتصاص

(2019:49حمـزة،الصدمـاتالحقٌقٌـة)



فًالمصـارؾعلىشكـلمراحـلعلـىوٌتـمتطبٌقاتفاقٌــةبـازل

.2017أنتطبقبشكـلكامـلفًعـام



(bcbs  history . btu  www.bis.org    Chttps:)





















http://www.bis.org/


2
 

1،2،3مقــارنــةبٌـناتفاقٌــــاتبــازل



 3بازل 2بازل 1بازل




مكونــاترأس
المال

:1الشرٌحـةاألولى
رأسالمالاألساسً

:2الشرٌحــةالثانٌة
رأسالمـالالمسانـد

:3الشرٌحـةالثالثـة
القـروضالمسانـدة




لــمتتؽٌــر


الشرٌحـة نسبـة زٌـادة
الشرٌحـة وإلؽـاء األولـى

الثانٌـة



المخـاطــر
االئتمانٌـــة




تحسـبأوزانالمخاطرة
وفق لألصول بالنسبة
لجنة وضعته جدول
هذه تتراوح بازل
إلى صفر من األوزان

100%

تؽٌٌرجذريللمعامالت
لترجٌحالمخاطرفلمتعد
األوزانتعطىحسب

الطبٌعةالقانونٌة
للمقترضبلحسب

نوعٌةالقرضفًحد
أسالٌب3ذاتهوحددت

لقٌاسها

وسعتمفهومالمخاطر
التًٌمكنانتتعرضلها

مختلؾالمصارؾ
والمؤسساتالمالٌة

المخاطـرالسوقٌـة



تحسبوفقنموذجٌن
)المعٌاريوالداخلً(

لمتتؽٌرلكنسمحت
للمصارؾبوضعنماذج

داخلٌةلتحدٌدها

لمتتؽٌـر

نسبةكفاٌةرأس
المـال



%10،5أصبحتلمتتؽٌر%2حددتهااللجنة

اضافةنسبتٌنلقٌاسلمتحددبنسبةموحدةلمتحددبنسبةموحدةالسٌولةالنقدٌة
السٌولةللمدىالقصٌر

والطوٌل


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زاٌدي، : بازلالمصدر اتفاقٌة ـ وعالقتها3مرٌم المصرفٌة رأسالمال لقٌاسكفاٌة

202،ص2019بإدارةمخاطرصٌػالتموٌلاالسالمٌةـاطروحةدكتوراهـ



7
 

 متطلبــات االفصـاح لبـازل   

 

االهداؾالتًوضعتها تحقٌق فً   لبازل متطلباتاالفصاح فشل بعـد

اجراء السوقمن فً المشاركٌن تمكٌن هو أهمها والتًمن بازل لجنة

المقارنةبٌنالمصارؾأصدرتلجنةبازلالعدٌدمنالوثائقاالستشارٌة

الوثائق تلك بتوحٌد ذلك بعد اللجنة وقامت ، الثالثة الركٌزة لمرجعة

أساسٌتٌنو وثٌقتٌن الدراسة هذه اعداد ولؽاٌة أصدرت حٌث جمعها

.2019واألخرىفًعام2015صدرتاألولىفًعام



وفٌماٌلًاستعراضلألجزاءالرئٌسٌةلهاتٌنالوثٌقتٌن:



 الثانً كانون فً الصادرة االستشارٌة الوثٌقة 2015أجزاء

(Super vision . 2015 : 7-8 Basel committee on Banking)



 عن عامة نظرة : األول المرجحةدارةإالجزء واألصول المخاطر

بالمخاطر.

والتعرض المالٌة البٌانات بٌن العالقـة عن االفصاح : الثانً الجزء

التنظٌمً.

الجزءالثالث:االفصاحعنمخاطراالئتمـان.

مقابل.الجزءالرابع:االفصاحعنمخاطرائتمانالطرؾال

الجزءالخامس:االفصاحعنعملٌاتالتورٌق)التسنٌد(
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2019أجزاءالوثٌقةاالستشارٌةالصادرةفًكانونالثانً

(Super vision . 2017 : 13-16 Basel committee on Banking)



الجزءاألول:االفصاحعناإلجراءاتالكلٌةللرقابةاإلشرافٌة



الجزءالثانً:االفصاحعننسبةالرافعـةالمالٌة



الجزءالثالث:االفصاحعنتكوٌنرأسالمالوالقدرةعلىامتصاص

الصدمات



الجزءالرابعاالفصاحعنالسٌولة



الجزءالخامس:االفصاحعنمخاطرأسعارالفائدةفًسجالتالمصرؾ



الجزءالسادس:االفصاحعنمخاطرالسوق



الجزءالسابع:االفصاحعناألجور)المكافئات(
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ال نقاط لبازل االفصاح متطلبات فً متطلباتضعؾ عالجتها والتً

االفصاحلبازل.



 ـ شكل التقرٌر : 4



الحرٌةإلدارةالمصرؾفًتحدٌدتركتالركٌزةالثالثةمناتفاقبازل

االفصا ومكان التقرٌر تسببشكل مما االفصاحح مكان تحدٌد بصعوبة

اقترحتاللجنةفًتعدٌلاالخٌرللركٌزة ان3منقبلالمستخدمٌنوقد

تقومالمصارؾبنشراالفصاحاتالخاصةبهذهالركٌزةبوثٌقةمنفصلةأو

مما الٌه االشارة أو تمٌٌزها ٌمكن المالٌة التقارٌر فً منفصل قسم فً

صولالٌها.ٌسهلعلىالمستخدمٌنالو

(Basel Committee on Banking Supervision .2014 : 4 )



:والتكرار وتوقٌت االفصاح ـ نطاق التطبٌق 2



االنصاؾمننقاطالضعؾفًالركٌزةالثالثةمناالتفاقالسابقانهعدم

فًتوقٌتوتكرارونشرالبٌاناتممابعدمنقدرةالمشاركٌنفًالسوق

بٌنالمصارؾوقداقترحاالطارالجدٌدعلىالمقارنة

وكما دولٌاً النشطة المصارؾ جمٌع فً الثالثة الركٌزة تطبٌق ٌتم ان

سنوي ربع بشكل ٌنشر بعضها ان حٌث التقارٌر نشر وقت حددت

وبعضهانصؾسنويوالبعضاالخرسنويوكماأوصتاللجنةعلىأن

ٌتمنشرالتقارٌربأقربوقتممكن.

(Basel Committee on Banking Supervision .2015 : 2  ) 
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 ـ التناسـق وقابلٌة المقارنـة : 3

 

منمواطنالضعؾالتًشخصتهـالجنـةبازلفًاالتفاقٌةالسابقةوجود

ممارساتمختلفـةبٌنالمصارؾفٌمـاٌتعلـقبتفاصٌـلالبٌانـاتالتًٌتم

االفصـاحعنهااألمرالذيدعـااللجنـةإلـىمعالجـةهذهالنقطـةمنخالل

 ( لقوالـب فضـالً Teu plateوضعهـا لالفصاح ثابتـة قٌامهـا( عن

بتوحٌـدالمصطلحـاتالرئٌسٌـة.

(Basel Committee on Banking Supervision .2014 : 5)



  3ـ تدقٌـق ) مراجعـة ( بٌانـات الركٌزة 4

 

 لنفسالمستوى3ٌجبانتخضعالمعلومـاتالواردةفًإطـارالركٌزة

المعلوماتالمالٌة لها التًتخضـع الداخلٌة منعملٌاتالتدقٌقوالرقابة

التًتعوضهـاالمصارؾفًتقارٌرهاالمالٌةالرئٌسٌة.



(Basel Committee on Banking Supervision .2015 : 2-3)
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طالحـاتالواردةفًاتفاقٌــةبازل.االص



فًأربعـةمحاور  اتفاقٌـةبازل ركـزتاالصطالحـاتالتـًتضمنتهـا

رئٌسٌـةمـنالتعدٌالتأبرزهـافًتعدٌـلمقـدارماتحتفـظبـهمـنرأس

المال رأس وجودة رأسمال أعلى متطلبات وكذلك واحتٌاطاتها مالهـا

مـادمقاٌٌـسجدٌدة.فضالًعناعت



وفٌمـاٌلـًبٌــانتلكالتعدٌــالت:



 اوال  : متطلبات رأس المال ورأسمال التحوط  

 

مـنأجلالتعرؾعلىحجمالتعدٌالتالتًطرأتعلىبازلٌكونمن

المناسباجراءمقارنةبٌنحجممتطلباترأسالمالكنسبةمناألصول

(حجمتلك1المرجحةبالمخاطرفًبازلوبازلإذٌبٌنالجدول)

التعدٌالتالحاصلةعلىمتطلباترأسالمال.
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 .         ( : متطلبـات رأس المال فً مقررات بازل   وبازل 1الجـدول )  

 

متطلبـاترأسالمال)كنسبـةاألصـولالمرجحـةبالمخاطـر(

رأسالمالاإلجمالًرأسالمالاالسهـمالعادٌـة

النسبة
الدنٌا

النسبة
االضافٌة

النسبة
المطلوبة

النسبة
الدنٌا

النسبة
المطلوبة

النسبة
الدنٌا

النسبة
المطلوبة


بازل



    %2   
   


ــــ


ــــ



%4 

ــــ



%8 

ــــ


بازل




%4.5 




%2.5 




     % 7 




%6 




%8.5 




%8 


  




%10.5 



Basel Committee : A global regulatory Frame work for 

more resilient banking and banking systemems , 

Switzerland . June 2011 , p 46 







 ( العدد ، واالدارٌة االقتصادٌة العلوم 101مجلة ( المجلد )23)

.2017لسنة
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 ( الجـدول التحوطوفق2بٌنمــا  متطلباترأسالمالورأسمال : )

مقرراتبازل.



(:2الجـدولرقـم)




حقوقالمساهمٌن


رأسالمـال


اجمالًرأسالمال


الحداالدنى




رأسمالالتحوط



حدودرأسمال
التحوطللتقلبات

الدورٌة




الحداألدنى+
رأسمالالتحوط

بازل






%4.5




%2.5




%2.5-0







%7 



%6




ـــــ



ـــــ






%8.5 



%8




%2.5




ـــــ






%10.5 
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اتفاقبازلرفعالحداالدنىلنسبةرأسالمال(2وٌبٌنالجدول)

ممــاٌعنــًالــزام4.5%وفـقاتفاقٌـــةبـازلالى2%األولىمن

ٌعادل التًتكتشفها4.5المصارؾباالحتفاظبما علىاالقلمنأصولها

 نسبته احتٌاطً هامش اضافة عن فضالً االصول2.5%المخاطر من

ٌصلوالتعهدا المجموع ٌجعل مما االزمات مواجهة فً الستخدامه ت

7%الى كمٌةرأسالمالالممتازالذيايانالمصارؾٌجبانتزٌد

7%تحتفظبهلمواجهةالصدماتالمستقبلٌةالىثالثاضعاؾٌبلػنسبة

حالة وفً عن االحتٌاطٌة االموال للسلطات7%  انخفاضنسبة ٌمكن

انتفرضقٌوداًعلىتوزٌعالبنوكلألرباحعلىالمساهمٌنأومنحالمالٌة

المال رأس مالئمة معدل رفع تم كما لموظفٌهم المالٌة المكافئات

وهذاٌعنًانالمصارؾملزمةكتدبٌررأسمال8%بدالًمن10.5%الى

اضافًللوفاءبهذهالمتطلباتكماتبٌنأٌضاًانالمستوىاالولمنرأس

 من ازداد قد الحالً االجمالً 4.5% المال احتساب6%الى وعدم

رأسالمال.الشرٌحةالثالثةفًمعدلكفاٌة



ازدادتنسبةكفاٌةرأسالمالمن الى2وبازل1لوفقباز8%فٌما

.امافٌماٌخصجودةرأسالمالفقدتركزتفًتوفٌرقدرأكبر%10.5

مال رأس إجمالً فً المساهمٌن حقوق من المكون المال رأس من

المصرؾ.
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 ( الجدول تبٌنمن 2كما بازل اتفاقٌة ان أٌضاً ألزمتالمصارؾ3(

رالسلبٌةالمترتبةعلىحركةباالحتفاظبنوعمناالحتٌاطًلمواجهةاآلثا

 و صفر بٌن تتراوح بنسبة االقتصادٌة المال2.5%الدورة رأس من

االساسً)حقوقالمساهمٌن(كماٌلزمهابتكوٌناحتٌاطًجدٌدمنفصل

معوجوبتوفرالحداألدنىمن2.5%ٌتألؾمنأسهمعادٌةبماٌعادل

بأداءفًمنحدمتأثرهامصادرالتموٌلالمستقرةلدىالمصارؾلضمانع

 واالستثمار السٌولةاالئتمان من محددة نسب توافر مع جنب الى جنباً

تبٌنمنالجدول العمالءكما تجاه بالتزاماتها علىالوفاء لضمانقدرتها

 (2 بازل اتفاقٌة ان المال3( رأس كفاٌة نسبة حدود بتعدٌل قامت

المو االصول نسبة رفع خالل من بالمخاطر الشرٌحةRWAزونة الى

 من ) واالضافٌة العادٌة لألسهم ( 4.5%االولى  فضال6ً%الى

رأس كفاٌة نسبة الى والتحوط األمان لؽاٌات مال رأس اضافة عن

 الى2.5%بنسبة باإلضافة رأسالمال كفاٌة وذلكلٌصبحاالدنىلنسبة

وسوؾٌستخدملؽاٌاتالحدمنتوزٌع10.5%التحوطرأسالماللؽاٌات

األرباح.
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والمعــادلةالتالٌةتبٌنأهمالتعدٌـالتفًحسابكفاٌةرأسالمـال



رأسالمال)وفقاًللتعرٌؾالجدٌد(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبةكفاٌةرأسالمال=

االصولالموزونةبالمخاطرنسبة

السوق،التشؽٌلٌــة()االئتمان،





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*************

هورأسالمالالممتازوالذيٌتألؾمنرأسالمال .1 هنا المقصود

 المدفوعواالرباحالمحتفظبهامناالصول.

نشرة ، اضاءات ، المصرفٌة الدراسات معهد : ذلك الى النظر

2012دولةالكوٌت،دٌسمبر5 ة،العددتوعوٌة،السلسلةالخامس

3ص

2. ، ابحاثاقتصادٌة نهجعلمً، بازل، اتفاقٌة ، الراجحًالمالٌة

 .1،ص2010السعودٌةللتقرٌر



 ( العدد ، واالدارٌة االقتصادٌة العلوم 101مجلة ( المجلد )23)

 .2017لسنة
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 ثانٌا  : متطلبات السٌولـــة : 

مماٌخصالوفاءبمتطلباتالسٌولةفاناالتفاقٌةالجدٌدةاقترحتالصٌؽة

اآلتٌة
(4)

:

 والتً تعرف بنسبة تغطٌة السٌولـة  : الصٌغـة األولى

(Net Stable Funding Ratio ()LCR)

 عن تقل ال والتً ، القصٌر األمد فً السٌولة لقٌاس 100%وتستخدم

لمواجهةاحتٌاجاتالمصرؾمنالسٌولةبشكلتلقائً.

 الصٌغـة الثانٌة : وتعرف بنسبة صافً التموٌل المستقر 

(Net Stable Funding Ratio ()NSFR)

ةالمرتفعةلدىالمصرؾاالصولذاتالسٌول

 10%(=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــLCRنسبةتؽطٌةالسٌولة)

ٌــوم30حجمالتدفقاتالنقدٌةخـالل





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـلمزٌدمنالتفاصٌلانظر:4

والنظم االسالمٌة البنوك ، عمر بن الحق عبد ، فؤاد حدو بن بوزان بن محمد

لمقررات تطبٌق وآفات واقع : الجدٌدة االحترازٌة والمعاٌٌر

بازل)(المؤتمرالعالمًالثامنلالقتصادوالتموٌلاالسالمًـالنموالمستدام

.2011ـقطــردٌسمبرٌةالشاملةمنمنظوراسالمًـالدوحةوالتنمٌةاالسالم

Basle Committee on banking Super vision (over view of the new 

Basle Capital accord )  

Consultative document , BIS , January 2001 , P : 6  
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 ثالثـا  : إدخــال معاٌٌــر جـدٌــدة :   

 

مـنأجلتنظٌـمعملالمصـارؾفًالتعامـلمـعالمخاطـرالتًتتحملهـا

اتفاقٌـة أدخلـت والمصرفٌـة المالٌـة المؤسسـات االقتـراضمـن نتٌجـة

معٌارجدٌدهنالرافعةالمالٌةبازل
(5)



بعٌن المخاطـر أخـذ بدون المٌزانٌة وخارج داخل االصول تعبر وهً

الىرأسالمالمنالشركةاالولىاالعتبار



األصول

3 % (=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــLRالرافعـةالمالٌـة)

رأسالمــال



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Financial Leverageالمالٌةـٌقصدبالرافعة 5 

سد فً والمصرفٌة المالٌة المؤسسات من االقتراض على المنشأة اعتماد مدى

ا طرق من وؼٌرها سندات أو قروض كانت سواء المالٌة لتموٌلاحتٌاجاتها

المتعارؾعلٌهاماٌنعكسعلىاالرباحالتًٌحصلعلٌهاالمالكومنثمٌنعكس

علىدرجةالمخاطرةالتًٌتعرضونلهامنأثراستخدامأموالالؽٌرلتحقٌقأكبر

عائدممكنللمساهمٌنوتقٌسالرافعةالمالٌةاجمالًالموجودات.أنظرفًذلك:

اتفا أثر . كوكش فالح الدراساتـ معهد ، االردنٌة البنوك على    بازل قٌة

.2،ص2012المصرفٌة

2017(لسنة23(المجلد)101ـمجلةالعلوماالقتصادٌةواالدارٌة،العدد)
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 أوال  : االستنتاجـات : 

 

 انالمصارؾالعراقٌةقادرةعلىتطبٌقمتطلباتاالفصاحلبازل. .1

للمعاٌٌر .2 وفقاً المالٌة تقارٌرها بإعداد تقوم العراقٌة المصارؾ ان

العراقً المركزي البنك لتوجٌهات تنفٌذاً المالً لإلبالغ  الدولٌة

 وانمتطلباتاالفصاحلبازلالتتعارضمعالمعاٌٌرالدولٌة.

و .3 ارتباطاً المصرفً القطاع سالمة بالقوانٌنترتبط بااللتزام ثٌقاً

البنكالمركزيالتًتتطابقمعالمعاٌٌر والتشرٌعاتالتًٌعتمدها

 التًحددتهابازل.

أدتالىتزاٌداناحترامالمصارؾلقواعدالعملالمصرفًالسلٌم .4

القطاع تواجه التً المصرفٌة المخاطر مع التعامل فً الملموس

ل بازل أعطت كما والمصرفً حافزالمالً التجارٌة لمصارؾ

 ٌنأسالٌبادارةالمخاطرلدٌها.لتحس

 ثانٌا  : التوصٌــات 

 .3ضرورةاالسراعفًاستكمالتطبٌقبنوداتفاقٌةبازل .1

على .2 المصارؾ بالزام الرقابٌة والجهات المركزي البنك ٌقوم ان

تطبٌقمتطلباتاالفصاحلبازللمالهامناهمٌةفًتعزٌزانضباط

 قوالشفافٌةوتوفٌرامكانٌةالمقارنةللمستخدمٌن.السو

الرامٌ .3 المركزي البنك استراتٌجٌة من رقابةانطالقاً اتباع الى ة

ٌنبؽً الدولٌة والممارسات للمعاٌٌر االفضل ملكٌة فعالة مصرفٌة

إدامةالرقابةعلىالمصارؾبهدؾالتشخٌصالمبكرلنقاطالضعؾ

 المخالفاتوالمشاكلالتًتواجهها.فًاألداءوالمخاطرومعالجة

قٌامالبنكالمركزيبشكلمستمربالتحققمنصحةاعمالواداء .4

 والمالٌة منسالمةالمؤسساتالمصرفٌة والتأكد لرقابته الخاضعة

النافذة والتعلٌمات واألنظمة القوانٌن حدود فً المالٌة مراكزها

 االمن لمتطلبات وصوالً المصرفٌة المصرفًوالتعلٌمات

 واالستقرارالنقديالمالً.



22
 

 المصــادر : 

 

واالئتمانالنشرات .1 الصٌرفة مراقبة البنكالمركزيالعراقًدائرة

 السنوٌةلسنواتمختلفة.

بحوث .2 قسم واالبحاث إلحصاء العامة المدٌرٌة المركزي البنك

العراق فً المالً لالستقرار السنوي التقرٌر المالٌة السوق

 .2015لعام

محمدٌحٌىعبدالخالق،االدارةالمالٌةوالمصرفٌة،ط)االردن: .3

 .191(ص201داراسامةللنشروالتوزٌع،

.2012،الطبقةالثانٌة،3Baselالعربٌة،بازلاتحادالمصارؾ .4


