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ال يكمن يف  3التحد الذي يواجه البنوك اإلسالمية عند تطبيق معايري بازل إن  :الملخص
املخاطر أو معدل كفاية رأس املال ، إمنا التحد الكبري يكمن يف كيفية إدارة السيولة مبا يتماشى مع 

جلنة الرقابة املصرفية اليت تتالءم مع املصارف التقليدية أكثر، إضافة إىل عدم احرتام مقررات بازل  و 
بازل خلصوصية العمل املصريف اإلسالمي عند قيامها بتحديد معظم النسب مثل نسبة تغطية 
السيولة ،وهنا يأيت دور جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لتكييف هذه املعايري لتتماشي مع طبيعة 

 .العمل املصريف اإلسالمي 
 3التمويل اإلسالمي، جلنة الرقابة املصرفية، بازلالبنوك اإلسالمية،  :يةالكلمات المفتاح

                                                 
   علىلونيسي – 2جامعة البليدة ،والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، كلية العلوم االقتصاديةأستاذة مساعدة أ   

Abstract: 

The challenge the Islamic banks are facing in applying Basel III, is 

not risk or capital adequacy, but the challenge lies in how liquidity is 

managed in line with Basel's decisions. These latter are more 

compatible with conventional banks. Basel, for the specificity of 

Islamic banking when determining most ratios such as liquidity 

coverage ratio. And at this phase, the role of "IFSB" to adapt these 

standards to conform with the nature of Islamic banking. 

 

Résume   
Le plus grand défi qui rencontre les banques islamiques lors de 

l'application des décisions du comité de Bâle  ne se trouve dans le 

ratio d'adéquation du capital , mais réside dans la gestion de la 

liquidité conformément aux décisions de Bâle 3 qui convient plus 

aux banques classiques,  et en plus de ne pas prendre en compte  les 

spécificités des banques islamiques de la part du comité de  Bâle , et 

c'est a ce moment que viens le rôle du "CSFI" dans l'adaptation de 

ses critères pour aller avec le fonctionnement de la banque islamique. 
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  :ةـدمـقـم

حتتل الصريفة اإلسالمية مكانة  مميزة يف السوق املصرفية العاملية  ، فقد شهدت  انتشارا  
واسعا و سريعا يف خمتلف دول العامل ،كما أصبحت  أدوات متويل اإلسالمي  أكثر أمانا و 

ورغم  . ،اليت أربكت النظام املايل العاملي 8002العاملية لسنة  فاعلية و  إقباال خاصة بعد األزمة
ذلك  تبقى البنوك اإلسالمية تواجه حتديات كبرية لضمان استمرارها و تأقلمها مع  قواعد البيئة 
املصرفية العاملية  املخصصة  أساسا  للعمل املصريف التقليدي  ، و من  بني هذه التحديات نذكر  

و اليت متثل حتد للبنوك  3معايري بازل و منها  معايري الرقابة املصرفية العاملية  قدرهتا على تطبيق
تتمثل  من هنا .خاصة و أن تطبيقها هلذه االتفاقية  مل يعد خيارا بل أصبح واقعا  ،اإلسالمية  

 كانو  اإلسالمية، للبنوك 3بازلإشكالية البحث  يف حماولة معرفة أهم التحديات اليت متثلها معايري 
 ؟ 3ما مدى  قدرة البنوك  اإلسالمية على االلتزام بمعايير اتفاقية  بازل  :التايلكالتساؤل   

 :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة نعتمد على الفرضيات التالية  :فرضيات البحث -
وحتسني أدائها يف وجه األزمات   إىل زيادة قوة املنظومة البنكية  3بازل  قد  هتدف مقررات-1

 ذلك من خالل زيادة  نسبة السيولة  و التقليل من الرتكيز على االقرتاضو 
قد يكون تأثريه أكرب على  3بازل  مؤشر كفاءة رأس املال اجلديد املقرتح من طرف جلنة -8

 .ة بالبنوك اإلسالميةنالبنوك التقليدية  الربوية مقار 
 . ك اإلسالمية أكرب حتدي  للبنو  3قد  متثل متطلبات  السيولة  يف بازل -3

و   ميكننا  اإلجابة  على اإلشكالية املطروحة   و اختبار الفرضيات  من خالل تطرقنا إىل 
ماهية البنوك اإلسالمية ، من  تعريف و خصائص و أهم مراحل تطورها ، إضافة إىل أهم صيغ 

ري الصادرة عنها من التمويل اإلسالمي ، و بعدها التعريف بلجنة الرقابة املصرفية بازل و أهم املعاي
 .البنوك اإلسالميةتأثريها على و  3و بازل  8، بازل  1بازل 

 :تعريف البنوك اإلسالمية -1
تلك البنوك أو املؤسسات اليت : "عرفتها اتفاقية إنشاء االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، بأهنا 

وعلى عدم  ,إلسالميةينص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة على االلتزام بالشريعة ا
 1  "التعامل بالفائدة أخذا وعطاء
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 ، سليم واقتصادي استثماري فكر فيه ووعاء ميتزج كيان "بأهنا اإلسالمية البنوك وتعرف 
 اإلسالمي اجلوهرية  لالقتصاد األسس جتسد قنوات منها لتخرج حالل عن ربح يبحث ومال
 بصفة تقدم بل واإلقراض بفوائد، باالقرتاض تقوم ال فهي  التطبيق، إىل النظرية من باد امل وتنقل
 و كاملراحبة شرعية لصيغ وفقا وذلك اخلسارة و يف الربح املشاركة على القائم التمويل عامة

 2".التمويل اإلسالمي أساليب من وغريها واإلجازة اإلستصناع املضاربة و
مجيع معامالهتا و نشاطها  مؤسسة مصرفية تلتزم يف: " و البنك اإلسالمي مبفهومه الواسع هو

االستثماري وإدارهتا جلميع أعماهلا بالشريعة اإلسالمية ، و مقاصدها ، وكذلك بأهداف  اجملتمع 
  3" اإلسالمي داخليا و خارجيا

وعليه فإن البنوك اإلسالمية هي مؤسسات مصرفية حترتم مباد  الشريعة اإلسالمية، فال تتعامل 
 . املشاركة يف الربح و اخلسارة  وبيئة عملها هو االقتصاد احلقيقي بالربا وتتبىن يف عملها مبدأ

 :تتمثل أهم خصائصها يف  :خصائص  البنوك اإلسالمية-2  
 .متحركة أو ثابتة خمتفية، أو ظاهرة كانت سواء  :بالفائدة التعامل استبعاد-2-1
 .ةاحلقيقي راتاالستثما زيادة يف  يساهم امم:اجملتمع يف املال رأس وظيفة تصحيح-8-8
 :التالية قواعدبال االلتزام مع، واحلرام احلالل قاعدة وهي:الذهبية بالقاعدة التمسك -8-3
 .حلق يف الربح يكون بقدر االستعداد لتحمل اخلسارة ا: بالغرم الغنم -8-3-1
 .  العائد منه من ضمن أصل شيء له احلق أن حيصل على :بالضمان اخلراج -8-3-8
 .فيه مستخلفني والبشر اهلل مال املال :املال يف فاالستخال -8-3-3
 تؤدي إىل حبيث اليقني، وعدم مغامرة حتمل معاملة كل جتنب:الغرر عن بتعاداال-8-3-4
 .واملستقبليات واملقامرة الرهان عن يبتعد وهلذا اآلخر، دون لطرف الربح حتقيق
 .مبثابة بنوك شاملة  فهي :الوظائف متعددة بنوك -8-4
 الشرعية للرقابة اإلسالمية املصرفية املعامالت خضوع -8-5
 4 .االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ربط-8-6

   .وهي ما مييزها عن غريها من البنوك ثابتة ال تتغري أساسية  لبنوك اإلسالمية على ركائزا تعتمد
 5 :ميكن تلخيص هذه املراحل يف: مراحل تطور البنوك اإلسالمية-
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شهدت هذه املرحلة ظهور شخصيات وعلماء نادوا بضرورة التخلي : رحلة التنظيرم-3-1
 عن تطبيق مباد  العمل املصريف الغريب وتطبيق تعاليم الشريعة اإلسالمية 

تأسيس النماذج األوىل للبنوك اإلسالمية يف كل   شهدت هذه املرحلة :مرحلة النشأة-3-2
انتهاء التجربة الباكستانية واملصرية يف وقت مبكر ، مع ومصر ، بالرغم من  من باكستان وماليزيا

  ؛ استمرار التجربة املاليزية بالنجاح إىل يومنا هذا
متيزت هذه املرحلة بتأسيس بنوك إسالمية يف كافة أحناء  :مرحلة التوسع واالنتشار -3-3

 ، وظهور وعة الربكةالعامل، إضافة إىل إنشاء اجملموعات املصرفية مثل دار املال اإلسالمي و جمم
  .صناديق االستثمار اإلسالمية

البنوك وعلى  ،قرن  العشرين  إىل غاية اليوممتتد من  تسعينيات ال:  مرحلة العولمة -3-4
 .اإلسالمية مواجهة حتدي أن  العامل  أصبح سوقا مفتوحة و خاصة يف جمال  اخلدمات املالية

 

 :واقع البنوك اإلسالمية-4

 وك اإلسالمية في العالمانتشار البن-4-1
من  ٪28 بنسبة تصل إىل فريقياإ يف منطقة الشرق األوسط ومشال يرتكز التمويل اإلسالمي
 يف( ٪34.4) باقيوال، منها يف دول اخلليج  ٪  32.6، اإلسالمية  أصول املؤسسات املالية

ن األصول ، ٪ م 88.44على حوايل   فتستحوذ آسيا ،أمافريقيا إمنطقة الشرق األوسط ومشال 
، وأوروبا وأمريكا و أسرتاليا جمتمعة على حوايل ٪1.82فريقيا وجنوب الصحراء على نسبة باقي إو 

 :كما هو موضح يف  الشكل التايل  ؛ ٪6 4.34

 
 من إعداد الباحثة اعتمادا على املعطيات السابقة: املصدر 
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 7: أهم البنوك اإلسالمية  المتواجدة في أوروبا نذكر   4-1-1
وبنك لندن والشرق   كربهم البنك الربيطاين اإلسالميأ ، إسالميابنكا   88جد يف بريطانيا يو 

سويسرا ، أما يف  يف بنوك( 4)و   بنوك 3يصل عدد البنوك اإلسالمية يف  فرنسا إىل  و.األوسط
جد ا وإيرلندا ففي كل دولة يو روسي ، أما  واحد فقط بنك يف لوكسمبورغ، ( 8) بنكنيفأملانيا  
 .واحد يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية بنك

 - 8016هناية  عريببنك  100أهم قائمة  فقد ضمت: في الدول العربيةأما  4-1-2
دات ، تديـر موجو  اإسالمي بنكا 81 ؛-تريليون دوالر 8.2واليت تدير موجودات تقدر حبوايل 

أماكن  ضمن  (  05)مس البنوك اإلماراتية  خب حظيت و  .8 رمليار دوال 426تقدر حبوالـي 
بسوق  بنوكثالثة  , ن حيث القيمة السوقية معربيا  إسالميا  بنكا( 80)قائمة  أكرب عشرين 

لكل منهما   بنوك بأربعلسعودية والبحرين املركز الثاين واثنني بسوق أبوظيب ، كما تقامست ا  ديب
 :وضح يف اجلدول التايل كما هو م  واحد  بنكب سلطنة عمانو ,  بنوكثالث  بالكويت وقطر و ،
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 ( 2114أكتوبر )أكبر المصارف اإلسالمية  من حيث القيمة السوقية ( : 11)الجدول رقم 
 الترتيب الدولة البنك (مليار دوالر )القيمة السوقية 

 1 السعودية الراجحي 82,554
 8 الكويت (بيتك)بيت التمويل الكوييت  13,143
 3 قطر مصرف الريان 10,282
 4 السعودية مصرف اإلمناء 2,486
 5 اإلمارات ديب اإلسالمي 2,110
 6 قطر قطر اإلسالمي 2,305
 2 السعودية البالد 5,621
 2 اإلمارات أبوظيب اإلسالمي 5,462
 2 الكويت بوبيان 3,221
 10 قطر قطر الدويل اإلسالمي 3,522
 11 السعودية اجلزيرة 3,830
 18 البحرين الربكة املصرفية 8,408
 13 البحرين بنك إمثار 1,435
 14 اإلمارات الشارقة اإلسالمي 1,848
 15 الكويت بنك الكويت الدويل 1,802
 16 البحرين البحرين -السالم 1,028
 12 اإلمارات اإلمارات اإلسالمي 222
 12 اإلمارات مصرف عجمان 681
 12 البحرين البحرين اإلسالمي 320
 80 عمان سلطنة العز اإلسالمي 843

 3قائمة أقوى املصارف اإلسالمية يف العامل ، مرجع سابق ، ص:املصدر 
مصرفا إسالميا يف هناية  أكتوبر  80ألكرب  و نالحظ من خالل اجلدول أن القيمة السوقية 

مصرف الراجحي املرتبة األوىل    حيث احتل, مليار دوالر  102.2بلغت حوايل   8014
مليار دوالر ، و يتمتع مصرف الراجحي خبربة متتد ألكثر من  82.554بقيمة سوقية تقدر بنحو 

يدير حاليا أصول  مبركز مايل قوي وهوو عاماً يف جمال األعمال املصرفية واألنشطة التجارية ،  50
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مليار دوالر، ولديه شبكة واسعة تضم  4.3مليار دوالر أمريكي و يبلغ رأس ماله  20مبقدار 
  9 .أجهزة نقاط البيع 46000جهاز صراف آيل و  4100ر من فرعاً و أكث 500أكثر من 

 1225سنة   واحدة مؤسسة اإلسالمية من البنوك تطورت :نمو البنوك اإلسالمية -4-2
 تفوق وبأصول مالية ، 8005سنة  بلدا 25 من أزيد يف تعمل مؤسسة   300من أكثر إىل

، و تصل 10مليار دوالر  500و  865ما بني  8002سنة  يف دوالر، و قدرت مليار 850
حسب تقرير التنافسية العاملي و  ؛ 8015إسالمية حبلول  رفيةمؤسسة مص 200إىل  حوايل 

قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا  كل منتعد    8014-8013مية لعام للمصارف اإلسال
ه الدول جمتمعة إذ بلغت قيمة األصول يف هذ ، ملتحدة وتركيا أسرع األسواق منواواإلمارات العربية ا

 16.4من األصول املصرفية اإلسالمية العاملية، مسجلة منوا  نسبته  ٪ 22مليار دوالر أي  562
-8013خالل الفرتة  ٪ 12.2ومن املتوقع أن يرتفع إىل  8018و 8002بني عامي  ٪

، فرتكيا ٪31، تلتها قطر٪ 48وقد بلغت نسبة منو األصول اإلسالمية يف إندونيسيا  .8012
بلغ  فقد لتقريرنفس ا ووفق؛ 11 ٪ 11، فالسعودية ٪ 14، فاإلمارات ٪ 80، فماليزيا  ٪ 82

من  ٪ 20مليون عميل، ومع ذلك ال تزال  32العامل  عدد عمالء املصارف اإلسالمية حول
  12؛قاعدة العمالء احملتملة للتمويل اإلسالمي غري مستغلة

 :أهم صيغ التمويل اإلسالمي -5 
 :اإلسالمية يف البنوك  املستخدمة يفصيغ التتمثل أهم 

 بسعر املوجودات من امعلوم انوع لعميله اإلسالمي مبوجبه بنكال يبيع عقد: المرابحة-5-1
 فقد يطلب14 األمانة، بيوع ضمناملراحبة  تصنف ،و13عليه متفق ربح هامش مضافا إليها التكلفة
 أساس على وذلك حمددة اصفاتمبو  سلع أو سلعة له شرتيي أن اإلسالميالبنك   من املتعامل
 على السداد يتم أن على عليه، متفق معيناا رحب الشراء مثن مضافا إىل السلعة تلك بشراء منه وعد

 16:عادة على أساس  هذه العملية  تتم،  15منها  كل استحقاق وتاريخ قيمة حتديد يتم أقساط
إىل أجل حمدد بعد متلكها   طلب العميل من البنك أن يقوم بشراء سلعة معينة مث يبيعها له-

على أساس املراحبة ، مث تعهد البنك بشراء تلك السلعة مث بيعها للعميل ، و بعدها تعهد العميل 
 .بشرائها بالثمن املتفق عليه
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 .قيام البنك عقب ذلك بشراء تلك السلعة املطلوبة و بيعها وفق ما سبق االتفاق عليه-
صاحب  مها طرفني بني اتفاق على  تقوم استثمارية عملية "بأهنا  توصف :المضاربة -5-2
 باملسامهة املال صاحب فيه ، يقوم )املال باستثمار املختص الطرف أي( العامل أو واملضارب املال

 .17 ")العمل مقدم أو( مضاربا  بصفته العمل صاحب يديره نشاط أو يف مؤسسة برأمسال
 : المشاركة  -5-3

ضاربة والفرق األساسي بينهما أنه يف حالة املضاربة يتم تقدم املشاركة هي صورة قريبة من امل
رأس مال من قبل صاحب املال وحده ، أما يف حالة املشاركة فإن رأس املال يقدم بني الطرفني 

   . 18"وحيدد عقد املشاركة الشروط اخلاصة بني األطراف املختلفة 
 إجارة ، اإلجارة من نوعان ناكوه األجرة مقابل املنافع متلك عن عبارة: جارةاإل-5-4
أو  معني أصل استئجار مبقتضاه يتم اتفاق  التشغيلية بالتمليك ، و متثل  منتهية إجارة و تشغيلية

 يف حمدودة زمنية لفرتة دورية مبالغ بسداد األخري هذا قيام مقابل يف مستأجر بواسطة استخدامه
 اليت اإلجارة عقود من شكل فهي بالتمليك هيةاملنت اإلجارة أما ؛(املؤجر( األصل مالك إىل العقد
 رمزي مثن مقابل املوجود بشراء إما اإلجارة فرتة هناية عند املوجود بامتالك خيارا للمستأجر تقدم
 أن شريطة اإلجارة فرتة خالل اإلجارة قسط دفع أو هبة، عقد مبوجب أو السوقية القيمة بدفع أو
 على معلق هبة عقد إبرام يتم أو األساسي، اإلجارة عقد عن ومستقل منفصل بشكل الوعد يتم
 19 .ذلك حتقق عند تلقائيا امللكية فتنقل اإلجارة التزامات جبميع الوفاء
 وفقها اليت الصيغة"أو  ،20"البضاعة اآلجل الثمن احلاضر الفوري البيع"هو:السلم-5-5
 21"ملوعد حمدد تسليمال مؤجلة كافيا  وصفا موصوفة سلعة حال بثمن العميل من البنك يشرتي
 يتم مل رمبا أصل شراء أو بيع على عميلال مع اتفاق" هو االستصناع عقد:االستصناع-5-6
 مستقبلي تاريخ له يف وتسليمه النهائي املشرتي ملواصفات اوفق صناعته تتم أن بعد ، على إنشاؤه
 .22" ا سلف حمدد بيع بسعر،  حمدد

 :اإلسالمية  الصكوك-5-7
صكوك اإلسالمية  تقوم على املشاركة يف متويل مشروع أو عملية استثمارية فكرة ال" إن   

على منوال نظام األسهم يف شركات (  الغنم بالغرم)متوسطة أو طويلة األجل وفقا لقاعدة 
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يث تؤسس شركة مسامهة املسامهة املعاصرة ونظام الوحدات االستثمارية يف صناديق االستثمار ، ح
ذه الشركة إصدار الصكوك الالزمة للتمويل وتطرحها لالكتتاب العام ، وتتوىل ههلذا الغرض

للمشاركني  ومن حق كل حامل صك املشاركة يف رأس املال واإلدارة والتداول واهلبة واإلرث وحنو 
وقد تكون اجلهة املصدرة هلذه الصكوك أحد البنوك اإلسالمية أو أي بيت متويل  ،..ذلك 

 . 23"ية هلا شخصية معنوية إسالمي أو شركة أو جهة حكوم
 يف رؤوس االستثمار على تستند  و أخرى موجودات على تستند وميكن التفريق بني صكوك

 احلال هو كما جيدة بصورة توقعها ميكن عوائد ها حلامل توفر فإهنا للنوع األول  النسبة؛ فباألموال
 على أساس العوائد فيها تحدديف النوع الثاين أما ،و اإلجارة و االستصناع السلم صكوك يف

 .24جيدة بصورة ال ميكن توقع عوائدها و  االستثمار يف واخلسارة الربح يف املشاركة
بنكا منتجات مالية  80لندن مركزا للمالية اإلسالمية، إذ يوفر أكثر من  سوق تشكلكما  

ن بليو  34بقيمة تبلغ  8010من الصكوك اإلسالمية منذ نوعا 42 وقد أدرج فيهاإسالمية، 
بليون  14.2ر، يف مقابل بليون دوال 83.3إصدار صكوك بقيمة  8002شهد عام  ودوالر، 
 25. 8002بليون دوالر يف   111.5 نوبلغ حجم سوق الصكوك ما يزيد ع ،8002يف 

  لجنة بازل للرقابة المصرفية-6
- 1224)الفرتة  خالل البنوك إن االهنيار الذي شهدته:خلفية تأسيس اللجنة 6-1
و عمق املخاطر االئتمانية بشكل  لب جديدة مل تكن معروفة يف السابق أظهر خماطر  ( 1220

 Franklin "و " Hersttat Bank"كل من  مت اإلعالن عن إفالس 1224، ففي غري مسبوق

National Bank" ، وإضافة   معا ،بية و سائر بالغة للبنوك األمريكية و األور مما تسبب يف خ
 البنوك بني املنافسة زيادةو  هافي املشكوك الديون حجم تزايد و اخلارجية نيةأزمة املديو  تفاقمإىل 
 جلنة تأسست فقد لذا ، كان من الضروري وجود هيئة للرقابة حتول دون تدهور األوضاع ، العاملية
 بنك إشراف حتت ،"واملمارسات الرقابية املصرفية األنظمة جلنة" مسّمى املصرفية حتت للرقابة بازل
 الصناعية الدول املركزية جملموعة البنوك حمافظي من مببادرةو بسويسرا  مبدينة بازل الدولية ياتالتسو 
 بلجيكا، من كل متمثلة يف  )دولة 13 أصبحت واليت ( ، 1974 هناية عام مع الكربى العشر
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 وكسمبورغإسبانيا، ل بريطانيا، السويد، سويسرا، هولندا، إيطاليا، اليابان، أملانيا، فرنسا، كندا،
 .26  األمريكية املتحدة والواليات

 

 :تعريفها 6-2
تعترب جلنة بازل جلنة تشريعية للرقابة املصرفية ، واهلدف من إنشائها هو تطوير الوسائل الرقابية 
و حتسينها من أجل ضمان جودة أكرب للمنظومة البنكية ، وتشمل مقرتحات اللجنة جمموعة من 

 .27رأس املال يةها  املعيار الدويل لكفااملعايري و التعليمات من ضمن
     :1التفاقية بازل الجوانب األساسية -2
كفاية رأس  ا األوىل بشأنبعد سلسلة من اجلهود واالجتماعات قدمت اللجنة توصياهت       
 :ضمت االتفاقية عدة جوانب أمهها توقد  ،1222 جويليه يف املال

تفاقية إىل حساب احلدود الدنيا لرأس االدف ته :التركيز على المخاطر االئتمانية  -7-1
املال، مع األخذ يف االعتبار املخاطر االئتمانية أوال، ومل تشمل مواجهة املخاطر األخرى مثل 

 28.خماطر سعر الفائدة و خماطر سعر الصرف ، خماطر االستثمار يف األوراق املالية و غريها
 :الدول إلى مجموعتين على أساس تصنيف بازل قامت مقررات لجنة -7-2
 السعوديةوالتنمية و  تضم دول منظمة التعاون االقتصادي :متدنية املخاطر(1)المجموعة -
 29 .وتضم بقية دول العامل: فهي عالية املخاطر الثانية (2)المجموعة -
تتعرض أنشطة البنك إىل :  وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول-7-3

حيث خيتلف  التفاقية بازل  يتم تصنيف األصول بناء على خماطر االلتزام ، خماطر متعددة وطبقا
تدرج ، و  الوزن  الرتجيحي باختالف األصل من جهة و باختالف امللتزم باألصل من جهة أخرى

، ومثال على ذلك   (٪100٪،50٪،80٪،10٪ ،0)  األصول حسب معدل الرتجيح باألوزان
و القروض املمنوحة للقطاع العام أو اخلاص وزهنا  املرجح بـ   ،٪0األصول النقدية وزهنا املرجح 

، و إلتاحة قدر من املرونة يف جمال التطبيق بالنسبة للدول املختلفة، أعطيت احلرية ٪ 100
 30.للسلطات الرقابية احمللية ألن حتدد بعض أوزان املخاطر

 1988 الصادرة بازل لجنة لتوصيات معدل  كفاية رأس المال وفقا  -7-4
 31يطلق عليه معيار كوك أو معيار كفاية األموال اخلاصةو
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 .املساند رأمسال + األساسي رأمسال = اخلاصة  األموال :حيث

 املخصصة املخاطر أوزان× جمموعات إىل األصول تبويب = املرجحة األخطار

ملواجهة   مقدار رأس املال الواجب االحتفاظ به لدى  البنك على 1بازل كزت اتفاقيةر -2-5
مع  حتديد مخس أقسام وفقا ملخاطر االئتمان اخلسائر احملتملة ،كما صنفت أصول البنك إىل 

 %2معامل ترجيح املخاطر لكل قسم ، و كانت القاعدة العامة لالتفاقية تتمثل يف ضرورة  متويل 
 32.من أصوهلا املرجحة  بواسطة األموال اخلاصة

 : 2اتفاقية لجنة بازل-8

، نظرا إىل أن عملية  تقييم املخاطر   1تعقيدا من اتفاقية بازل أكثر 8بازل يةفاقعترب اتت
جعل املعايري أكثر حساسية مما .33أصبحت يف إطار بيئة تتميز بتطور و تنوع األدوات املالية  

من خالل إدخال تعديالت على آلية احتساب املوجودات املرجحة وخاصة مبا يتعلق  للمخاطر
ان حبيث تأخذ باالعتبار اختالف درجة املخاطرة بني عميل وآخر، وكذلك  مت مبخاطر االئتم

إضافة موضوع املخاطر التشغيلية والتحوط مقابلها، والعمل على دمج متطلبات كفاية رأس املال 
     34( .الشفافية حول رأس املال وإدارة املخاطر)وعمليات الرقابة املصرفية واالنضباط يف السوق 

 :35يف  8ب معدل كفاية رأس املال وفق بازل ويتمثل حسا
 
 
 
 
 

 األموال اخلاصة                              
         =                                         ≥ 8%كوك معيار
 األخطار املرجحة                        

 (ةلثالشرحية الثا+الشرحية الثانية + الشرحية األوىل)األموال اخلاصة                      
 ٪2 ≤=                                                                    نسبة ماك دنوث 

 خماطر التشغيل+  خماطر السوق + خماطر اإلقراض                         
                               25           ٪5             ٪10٪ 
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رأس املال التكميلي ، الشرحية : رأس املال األساسي ، الشرحية الثانية:الشرحية األوىل : حيث 
 .القروض املساندة ألجل سنتني لتغطية خماطر السوق: الثالثة
  ”3بازل “ متطلبات تطبيق مقررات-9

ترغب  يتعلى البنوك الف ،العاملية  املالية عيات األزمةملعاجلة  تدا 3بازل اتفاقية جاءت 
، إضافة إىل   ٪40 ــب  الوقائية  وزيادة السيولة،  ٪ 85رفع رأس ماهلا الثابت بنسبة  ها تطبيق  يف

رأس املال فقد  يةأما يف ما يتعلق بكفا .ثابتال ا ملالرأس من ٪ 15 – 10نسبة من االحتفاظ  ب
 .٪3جيب أن ال تقل عن   الرافعة املاليةو  ،  ٪ 18إىل  ٪ 2ما بني النسبة  حددت
 3:36التعديالت التي جاءت  بها  اتفاقية بازل 9-1
من املوجودات املرجحة  ٪2من :  37 رفع الحد األدنى من رأس المال عالي الجودة- 

 .8015 يف( ٪4.5)  مث 8014يف ( ٪4)مث  8013يف ( ٪3.5)باملخاطر إىل 
إىل املوجودات املرجحة  (Tier 1) سبـة رأس المـال األساسـيرفع الحد األدنـى لن-

ليصل إىل  8014 يف بداية( ٪5.5)مث إىل  8013يف بداية  ٪5. إىل ( ٪4)باملخاطر من 
 .38 8015يف بداية( 6٪)

من رأس املال عايل اجلودة بداًل من طرح  طرح االستثناءات من رأس المال التنظيمي -
 منهـا مـن رأس املـال اإلضايف ( ٪50)و (Tier 1)األساسي منها من رأس املال ( 50٪)

(Tier 2)على فرتة مخسة سنوات اعتبارا من بداية  ، علمًا بأن هذا التعديل سُيطبق تدرجييا 
 .من هذه االستثمارات لكل سنة( ٪80)وبنسبة  8012وحىت بداية  8014
رجحة باملخاطر على أن من املوجودات ( ٪2.5)بنسبة  إضافـة هـامش حمايـة تحفظـي -

ُ
امل

 8016 من هذا اهلامش بشكل تدرجيي اعتبارا وسيتم إضافة،يتكون من رأس املال عايل اجلودة 
 .( ٪2)مما سريفع احلد األدىن من رأس املال عايل اجلودة إىل  8012إىل عام 

ت لعمليات التوريق واملشتقات املالية املعقدة وأدوا رفع أوزان المخاطر الترجيحية -
 .8011املتاجرة، حيث سُيطبق هذا التعديل اعتباراً من هناية عام 



 (2162جوان ) 61العدد  – 2مجلة األبحاث االقتصادية لجامعة البليدة 

 

 - 611 - 

رأس املال املساند عبارة عن قرض مساند قصري : (Tier 3)إلغاء رأس المال المساند  -
حيصل عليه البنك لدعم رأمساله وهو حيمل صفات مشرتكة بني رأس املال ( ألجل سنتني)األجل 

 .القرض تتنازل عن حق األولوية يف السدادوالدين، كون اجلهة اليت تقدم هذا 
من ( ٪8.5 –٪0)يرتاوح من  إضافة هامش إضافي يتعلق بمراحل دورة األعمال -

وذلك , 8012وحىت  8016را من اعتبا ادرجييتسيضاف و , املوجودات املرجحة باملخاطر 
الدولة منو  ن هذا اهلامش سيضاف فقط عندما حيصل يفأعلما ب, للظروف احمللية للدولة وفقا

هذا  إضافةويف حال مت  ، مرتفع لالئتمان قد ينتج عنه خماطر مرتفعة على النظام املصريف واملايل
 .8012يف عام ( ٪13) إىللنسبة كفاية رأس املال  األدىناهلامش سريتفع احلد 

، واليت يتم احتساهبا بقسمة رأس املال (٪3)وحبد أدىن   تطبيق نسبة الرافعة المالية -
، وذلك بشكل جترييب (املوجودات خارج امليزانية إضافةوقد مت ) ساسي على إمجايل املوجودات األ
وبناء على نتائج التجربة سيتم إجراء التعديالت  8012وحىت بداية 8013من بداية   اار باعت

 .8012يف بداية ا وستطبق فعلي,8012النهائية على هذه النسبة يف النصف األول من 
األوىل تسمى نسبة تغطية السيولة  ويتم تطبيقها  : ين لمراقبة سيولة البنوكتطبيق نسبت -
أما النسبة الثانية اليت ُتسمى  .39 8011 بداية تبدأ مع بعد فرتة مراقبة 8015من بداية  ااعتبار 

 .8018 تبدأ مع بعد فرتة مراقبة  8012بداية  ل الصايف املستقر سُتطبق رمسيانسبة التموي
سيكون رأس  8012يف هناية عام لى ما تقدم فهذه التعديالت  تعين أنه و  و اعتمادا ع 

هتدف إىل زيادة قوة  3ازل بو عليه فإن  ،رأس املال إمجايلمن  ٪62املال عايل اجلودة ما نسبته 
 ذلك من خالل زيادة  و  وحتسني أدائها يف وجه األزمات و الصدمات املفاجئة املنظومة البنكية 

ي التقليل من الرتكيز على أ  "  Leverage Ratio   "قوة الرافعة املالية  و نقص السيولةنسبة 
قد تسهم يف  املعايري املالية اليت  و  تشمل هذه املقررات العديد من السياسات، كما االقرتاض
 .لتخفيف من آثار األزمات املفاجئة  أداء البنوك و خلق سياسات وقائية  حتسني
 على البنوك اإلسالمية  3أثير مقررات بازلت-

 40: من خالل  النقاط التالية  على البنوك اإلسالمية 3بازل  مقررات سنتطرق إىل تأثري
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 جودة  األصول -11-1
ض لتقييم جودة األصول لدى ميكن االعتماد على نسبة القروض املتعثرة إىل إمجايل القرو  
اإلسالمية  و اليت تشري إىل  نسبة املالءة املالية لديها ، كما تعكس هذه النسبة  احتمال  بنوكال

ختلف املستفيد من التمويل اإلسالمي عن سداد هامش الربح أو اإلجارة ، أو عدم اإلعالن عن 
ة ، خاص بنكرأس املال مما يلحق خسائر بالمقدار الربح احلقيقي ، أو أن يقوم بإساءة استخدام  

و أن اإلجراءات القانونية من أجل اسرتداد التمويل اإلسالمي ليست بنفس سرعة  اإلجراءات 
و ، لسيولة لدى البنوك التقليدية  ، مما يضع املصرف أمام خطر عدم السداد أو حىت   نقص ا

سب اإلحصائيات يبني اجلدول التايل نسبة  القروض املتعثرة من إمجايل القروض  و ذلك ح
 ،801341لسنة  يف هذه الدول ة  املتوفر 
  لقروض المتعثرة  إلى إجمالي القروض حسب الدولانسبة ( 12) ول رقم دالج

 لبنان قطر سنغافورة مصر إيران السعودية ماليزيا تركيا اليمن الدولة
 النسبة
٪ 

2.3 8.2 1.4 1.4 12.5 15.2 32.1 0.2 15 

Source : Le Secteur  Bancaire Islamique , Croissance , Efficacité  et  Stabilité,   

Rapport Annuel ,DCIBF , Op-Cit,P 63 
، الكويت  ٪4.3، إندونيسيا ٪ 2.8، اإلمارات ٪ 4.2كما سجلت البحرين نسبة 

 ٪ 6.8باكستان ؛٪ 4.4، األردن  2.5٪
منخفضة يف كل من السعودية و ماليزيا و تركيا مقارنة بدول  نالحظ  أن هذه النسبو  

 . بنوكها وجودة أصوهلا الشرق الوسط و إفريقيا  مما يعكس مدى متانة
 

 :تصنيف الودائع-11-2
تبعا ملبدأ حرمة  التعامل بالفائدة  املعتمدة من طرف البنوك اإلسالمية ، فإن هذه األخرية   

قرارا غالبا ما تستقبل  الودائع عن طريق حسابات استثمار بنظام تقاسم الربح و اليت تعترب أقل است
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بتعويض أثر ذلك  3وعليه فالبنوك اإلسالمية مطالبة مبوجب قواعد بازل  ،  من الودائع التقليدية
 .التقلب عن طريق زيادة حجم األصول السائلة عالية اجلودة اليت يف حوزهتا

غري أن أسواق األوراق املالية اإلسالمية أصغر بكثري وأقل عمقا وتطورا من األسواق التقليدية 
يؤدي إىل نقص املعروض من األصول السائلة عالية اجلودة املتوافقة مع الشريعة وهو ما يضغط مما 

 . 42اإلسالمية  البنوك  بدوره على
على البنوك االحتفاظ بقدر كاف من األصول السائلة عالية اجلودة  3كما تشرتط بازل 

وحتسب  .ط شديدةيوما يف حالة التعرض لضغو  30لتغطية صايف التدفقات اخلارجة لفرتة 
التدفقات بإعطاء مصادر التمويل مبا فيها حسابات االستثمار أوزانا متنوعة، وكلما زادت املخاطر 

سيتوقف   ، و عليه يف مصدر التمويل كان حجم األصول السائلة عالية املخاطر الالزمة كبريا
يف أحناء العامل املخولة بتطبيق  األمر بدرجة كبرية على األوزان اليت ستعطيها اهليئات الرقابية الوطنية

 .43سابات االستثمار ،و اليت من  املفروض إعطائها  أوزان خاصةحليف مناطقها  3بازل 
 

 رأس المال والرافعة المالية يةكفا مؤشر-11-3
نظيفة البنوك اإلسالمية  فإن ميزانياتلذا  املضاربة النقدية عم التمويل اإلسالمييتعارض 

األزمة التقليدية يف تقات واألصول املعقدة عالية املخاطر اليت أغرقت البنوك بدرجة كبرية من املش
  خبصوص 3يف تلبية معايري بازل  تواجه البنوك اإلسالمية مشاكلمن املفروض أال و  .املالية العاملية

نسب  حتقيق حيث متمعطيات اجلدول التايل ،، و هذا ما نالحظه من خالل 44رأس املال كفاية 
  3حددته اتفاقية بازل الذي  ٪18من كرب أ مرتفعة و
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 (٪)الوحدة.     نسبة كفاية رأس المال في بعض البنوك اإلسالمية(:13)الجدول رقم 
 8013 8014 8015 8016 

 81.22 80.23 12.52 12.16 (السعودية)مصرف الراجحي 
 81.55 80.05 12.2 81.4 (البحرين)مصرف السالم 

 15.42 14.55 16.01 16.42 (لبحرينا)جمموعة الربكة املصرفية
 12.64 84 86 30 الربكة اجلزائريبنك 

 12.5 14.6 80.1 88.2 بيت التمويل الكوييت 
 :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية و إفصاحات البنوك : املصدر 

 8016مصرف الراجحي ، التقرير السنوي-، 8014،8016بنك السالم ، التقرير السنوي -
 8016، إفصاحات رأس املال التنظيمي   8015جمموعة الربكة املصرفية ،التقرير السنوي -

-BASEL III-Capital Structure Disclosure,Pillar 3, Alrajhi Bank , 09/2013 /12/2014 
- Public Disclosure ,Kuwait Finance House , 2013/2014 

Kuwait Finance House, Annual Report ,2016 -
تكون على األقل  اليت و 3بازل  يف إطار قرتحة امل 45فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية-
البنوك اإلسالمية تعتمد على األصول الثابتة وبالتايل فإن إشكالية الرافعة املالية غري ، ف 3%

بازل  ،  حيث حتقق نسب جيدة تفوق بكثري ما مت حتديده من طرف اتفاقية مطروحة هلذه البنوك
  ( .السعودية)مصرف الراجحي  ما حيققه ومثال على ذلك

 (٪)وحدة .  نسب تغطية السيولة والرافعة المالية المحققة من طرف مصرف الراجحي(: 13)الجدول رقم 
 8015 8016 

 14.22 14.82 نسبة الرافعة املالية
 833 810 نسبة تغطية السيولة

 :ى التقارير  التالية من إعداد الباحثة اعتمادا عل:املصدر 
 8015/8016اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة : 3مصرف الراجحي ،بازل -
 8015/8016اإلفصاح عن نسبة الرافعة املالية : 3مصرف الراجحي ،بازل -
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 لدى البنوك اإلسالمية  3وفق بازل   إدارة السيولةتحدي  -11-4
ة  السحب  غري املتوقع   للودائع من تعرب نسبة السيولة عن قدرة  املصارف على مواجه

طرف العمالء ، كما أن  قيام املصارف اإلسالمية بتحويل الودائع قصرية األجل إىل متويل و 
استثمارات طويلة األجل يعرضها إىل خماطر السيولة  كما هو احلال يف املصارف التقليدية ، 

ف األخرى  يف احلصول على خاصة مع  عدم مرونة املصارف اإلسالمية على خالف  املصار 
 .السيولة يف املدى القصري من البنوك التجارية و البنك املركزي بسبب تعامل هذه األخرية بالفائدة

و ترتبط املخاطر يف املصارف اإلسالمية أساسا بالودائع اجلارية، ألن املدخرات وودائع 
كما الة السحب غري العادي ،  االستثمار فيتشارك العمالء مع املصارف األرباح و اخلسائر يف ح

تعترب  أدوات السيولة يف السوق املالية اإلسالمية  أقل فاعلية وقدرة على توفري السيولة مقارنة يف 
ويف هذا اإلطار تعترب ، 46 السوق املالية التقليدية وهو ما يشكل  حتد حقيقي للمالية اإلسالمية

 International Islamic Liquidity الصكوك  اإلسالمية  الذي مت استحداثها من طرف

Management Corporation (IILM)    مبثابة حل إلشكالية السيولة يف البنوك اإلسالمية
بشكل كبري على السيولة وآلياهتا و  3بازل كما  ركزت   47بشرط أن تلقى االعرتاف من جلنة بازل

رأس )ثل حتد هلا خاصة الفتية منها معايري إدارهتا يف البنوك التقليدية دون اإلسالمية،  و هو ما مي
 48نظرا حملدودية وسائل السيولة لديها  أكثر من إدارة السيولة يف حد ذاهتا ( ماهلا صغري 

هذا من جهة و من جهة أخرى إذا رجعنا إىل ما حتققه البنوك اإلسالمية  يف العامل  جند أن  
أما عند البنوك التقليدية األخرى ة،باملائ ٪88يصل إىل  لديها  السيولة لنسبة املرجح ملتوسطا

و لكن جند أن ثالثة أباع البنوك التقليدية  حتقق نسبة سيولة أقل من  ؛ ٪ 41فتصل النسبة إىل 
 ( ٪41)، بينما يف البنوك اإلسالمية جند نسبة الثلثني منها تقع حتت معدل ( ٪41)املعدل 
 البنوك من بكثري أدىن املتوسط يف املصارف اإلسالمية لدى السيولة نسبة أن من الرغم وعلى

 23تصل إىل ) لديها السيولة لنسب التوزيع  غري املتساوي التقليدية و هذا راجع كما ذكرنا إىل  
حسب التقرير السنوي و (  ٪ يف مصر  12٪،و 12٪ يف ماليزيا،  أما اليمن  25٪يف تركيا ، 

اإلسالمي فإن الواقع يثبت أن  املقدم من طرف مركز ديب  للصريفة  و التمويل 8014لسنة 
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أي اخنفاض احتمال مواجهتها –البنوك  اإلسالمية بصفة عامة لديها  نسب جيدة من السيولة 
 .49؛مقارنة بالبنوك األخرى -ملخاطر السحب غري املتوقع

 :مخاطر االئتمان ، السوق ، التشغيلية في البنوك اإلسالمية-11-5
 خماطر االئتمان من كل االعتبار بعني اإلسالمية صارفامل لدى املال رأس كفاية نسبة تأخذ-
 املصارف لدى املرجحة باملخاطر املوجودات قياس ويتم التشغيلية،  واملخاطر السوق وخماطر

 مثالً فاإلسالمية،  تقدمها البنوك واخلدمات اليت املنتجات طبيعة باالعتبار األخذ بعد اإلسالمية
 اليت املخاطر فإن بالدين، العميل إىل بيعها مث ومن  السلعة راءالبنك بش يقوم  املراحبة حالة يف

بيع  عند ئتماناال خماطر إىل بالسلعة االحتفاظ فرتة خالل السعر خماطر من ستتحول  هلا يتعرض
 خالل املخاطر يف التحوالت باالعتبار تأخذ املال رأس كفاية نسبة  منه ، و بالتقسيط السلعة

 ملخاطر أوالً  عرضة البنك سيكون امللزمة غري املراحبة حالة يف أنه مبعىن .50للعقد املراحل املتغرية
 فإن للعميل املراحبة امللزمة حالة ،  ويف االئتمان ملخاطر عرضة البنك سيكون بيعها وبعد السعر
يف الغالب ال  إضافة إىل أن البنوك اإلسالمية  .فقط االئتمان خماطر إىل عرضة هنا يكون البنك

وهي أدوات مالية حتول املخاطر االئتمانية من شخص آلخر ، ،   املشتقات املالية  تستخدم
حيث تستخدم هذه األدوات بكثرة من طرف البنوك الربوية وبالتايل البنوك اإلسالمية حتتاج معدل 

 .خطر أقل على األصول
 هو  ملالا رأس كفاية نسبة احتساب عند باالعتبار أخذها جيب اليت األخرى النقاط و من 
 ليست فهي ،البنك رأمسال من املشرتكة االستثمار حسابات أصحاب من املقدمة األموال استثناء
 إمهال البنك، عن ناتج ما كان إال  واخلسارة بالربح املشاركة أساس على تقوم  حيث، همن جزء

 حتملها يتم كاملشرت  االستثمار حسابات هلا تتعرض اليت السوق وخماطر االئتمان خماطر وعليه فإن
 .البنك فيتحملها التشغيلية املخاطر أما احلسابات هذه أصحاب قبل من فقط

  :الخاتمة 
 :من خالل هذا البحث حاولنا اختبار الفرضيات و مت التوصل إىل 

وحتسني أدائها يف وجه األزمات و  إىل زيادة قوة املنظومة البنكية  3بازل اتفاقية هتدف   - 1
أي التقليل من  ، الرافعة املاليةنسبة   و ذلك من خالل زيادة السيولة و نقص الصدمات املفاجئة 
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املعايري املالية اليت قد   و  العديد من السياسات االتفاقية تشمل هذه ، كما الرتكيز على االقرتاض
 .لتخفيف من آثار األزمات املفاجئة  أداء البنوك و خلق سياسات وقائية  تسهم يف حتسني

  عدلنتيجة لذلك فإن م، و البنوك اإلسالمية بشكل أكرب على األصول الثابتة  تعتمد -8
 . البنوك اإلسالميةمقارنة بسيكون تأثريه أكرب على البنوك الربوية  3لبازل رأس املال  يةكفا
ألهنا ال  3السيولة  يف بازل ايري إدارة البنوك اإلسالمية صعوبة يف تطبيق  معبعض تواجه -3

نتجات اليت تعتمد على الفائدة بعكس املصارف التقليدية ،كما أن  عملية إصدار تستثمر يف امل
 3الصكوك  قد  متكنها  من تغطية  جزء من نسبة السيولة املقرتحة يف بازل 

 :هم النتائج املتوصل إليها يف أتتمثل :نتائج  البحث  
تفظ به سابقا مل يكن كافيا أن مستوى  رأس املال اخلاص احمل املالية العامليةاألزمة  تأثبت -

 ، اليت  تعد 3ملواجهة املخاطر  و عليه جيب رفعه إىل مستوى أعلى بكثري و هذا ما أكدته بازل
ثالث اتفاقية من اتفاقيات جلنة  بازل  ، و هتدف إىل حتديث قواعد حتديد احلد األدىن لرأس املال 

ىل حتسني مستوى استقرار النظام الواجب االحتفاظ به من طرف البنوك ، كما هتدف أساسا إ
  ؛املايل  للحد من احتمال تفاقم األزمات يف املستقل

ميكن للبنوك اإلسالمية جتاوز  أكرب حتدي و املتمثل يف  معايري إدارة  السيولة  املقررة يف -
من خالل إجياد أدوات جديدة للسيولة  مثلما حدث مع الصكوك اإلسالمية ،  3إطار بازل 
  ،فري مصدر ثابت و مستقر للسيولةتو لضمان   ى تطوير سوق لألوراق املالية اإلسالميةوالعمل عل
 .حسابات االستثمار املتعامل هبا  يعاب عليها صعوبة حتويلها إىل سيولة يف  وقت قصري مبا أن 
تتمثل الودائع لدى البنوك اإلسالمية  يف حسابات مشاركة األرباح و اخلسائر ، مما جيعلها -
لالنتقاد كوهنا عرضة لتقلبات  معدالت األرباح ،  األمر الذي جيعلها أيضا ختضع لرقابة  عرضة

صارمة من قبل السلطات احمللية ، ورغم ذلك فالبنوك اإلسالمية تعتمد مصادر ثابتة للتمويل  مثل 
 .الربح من اإلجارة وعليه فإعالهنا على حتقيق خسائر كبرية  أمر مستبعد

ه أن البنوك اإلسالمية و اعتمادا على وترية تطورها و اندماجها يف و ما ميكن تأكيد- 
، خاصة و أن هذه األخرية   3االقتصاد العاملي قادرة على ختطي حتديات االمتثال ملقررات بازل 
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 للمصارف فال ميكن  .لتمكينها من تطبيق مقرراهتا 8012فتحت اجملال أمام البنوك حىت سنة 
   3ائق حقيقية  بسبب متطلبات معايري بازل عو   تواجه أن اإلسالمية

  يف  ةجملس اخلدمات املالية اإلسالمي دور ميكننا أن نوصي بضرورة  تفعيل  و يف ختام حبثنا 
تكييف معايري جلنة بازل مع خصوصية العمل املصريف اإلسالمي الذي جيب أن تأخذه بعني 

وبا  من طرف ألخذ مبعايري صدرت  يف أور االعتبار جلنة بازل يف معايريها ، فمن غري املمكن ا
 .اإلسالمية و حناول تطبيقها على مؤسساتنا املالية بنوك ربوية جلنة الرقابة  على  

 
 المراجع و  الهوامش قائمة

                                                 
: مىن إبراهيم التوجيري ،مفهوم البنك اإلسالمي و أهدافه ، البحث متوفر على الرابط 1

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=13421  و مت االطالع 86/04/8016بتاريخ ،
 30/06/8016عليه 

،   5شعاعية خلضر، اجلوانب القانونية لتأسيس البنوك اإلسالمية، جملة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،  العدد،   2
 162،ص8002

الكويت،  -لبنان-الجتماعية ،دار النور، سورياصاحل محيد العلي ، املؤسسات املالية اإلسالمية و دورها يف التنمية االقتصادية و ا3 
 22،ص8018

 :انظر يف ذلك   4
 دار ،والتجارية اإلسالمية البنوك التنظيمية، اجلوانب املالية، القوائم حتليل املصرفية، السياسات :املصارف إدارة حنفي، الغفار عبد -

 66 -67 .صص  ، 2002 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة
تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالمية ،رسالة ماجستري يف العلوم التجارية ،جامعة احلاج خلضر باتنة  ش عبدو،عيشو  -
 85، ص 8002/8002،
 24، ص  8006البنوك اإلسالمية ،عامل الكتاب احلديث ،األردن ،  ،فليح حسن خلف  -
ة حتديات املنافسة ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري ، جامعة منتوري  بو حيضر رقية ،اسرتاتيجية البنوك اإلسالمية يف مواجه   5
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