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 ملخص البحث 
دف البحـث إلى            IIIقيتاس متدى التزام البنو  التجتاريتة للقواعتد و اللوا ح التنظيميتة بمتطلبتات بتازل  يـ 

بإستتتمدام نستتبتى كفاية رأس المال والستتيولة من ناحية ، و تحليل أثر للك على ااداء المالى للبنو  التجارية  

 Capitalالمصتتتتريتة من نتاحيتة أخرى ، وللتك بتدراستتتتتة العالقتة بين كالً من نستتتتبتى كفتايتة رأس المتال  

Adequacy Ratio (CAR)  ا فى ااجل القصتير وت ستمى المتمثلة فى نستبتين إحدهم  ونستب الستيولة الجديدة

والثانية فى ااجل الطويل وت ستتمى بنستتبة  Liquidity Coverage Ratio(LCR)بنستتبة تغطية الستتيولة  

للبنو  التجتاريتة     على ااداء المتالى  Net Stable Funding Ratio(NSFR)صتتتتافى التمويتل المستتتتتقر

قاسة بمعدل العا د على حقوق الملكية  ذ   وتحقيقاً ل ذا ال دف.    Return On Equity (ROE)المصرية  الم 

فقد قام الباحث باستتتتقراء العديد من الدراستتتات المالية و المصتتترفية الستتتابقة المتعلقة بالبحث، و قام بإختبار 

فروض البحث وتم جمع البيانات الفعلية من التقارير المالية للبنو  المقيدة فى البورصتة المصترية لفترة خمستة  

م من عينة مكونة من ثالثة بنو  تجارية 2021م إلى عام 2017انات الربع ستنوية من عام  عشتر ربع من البي

تقليدية  من البنو  المقيدة فى البورصتة المصترية ، وللك بإستتمدام بعا ااستاليب واإلختبارات اإلحصتا ية 

 Ordinary، ثم تم استتتمدام طريقة المربعات الصتتغرى   Time Seriesمثل  استتلوب الستتالستتل الزمنية 

Squares Method (OLS)  لتحليتل اإلنحتدارRegression Analysis  لمتغيرات البحتث، واخيراً اختبتار

Granger Causality Test .إلى وجود تحثير   وتشـير نتائج الدراسـة   لتحليل العالقة الستببية بين المتغيرات

 (NSFR)ى التمويل المستتقر  ، نستبة صتاف(CAR)إيجابى ومعنوى لكل من نستبة كفاية رأس المال المصترفى  

على ااداء المالى للبنو  التجارية المصرية ، كما أظهرت نتا ج الدراسة إلى وجود تحثير سلبى و غير معنوى  

على ااداء المالى للبنو  التجارية المصترية محل الدراستة ،كما أظهرت النتا ج  (LCR)لنستبة تغطية الستيولة  

لدراستتة تحتفظ بنستتبة كفاية رأس مال مصتترفى فى المتوستتط أكبر من أن البنو  التجارية المصتترية محل ا

قررة وفقاً لبازل  ، كذلك تجاوزت نستب الستيولة الجديدة للبنو  محل الدراستة  فى المتوستط عن النستب IIIالم 

تشتددة من قبل البنك المركزى    (BCBS)التى أقرتها لجنة بازل للرقابة المصترفية  ممايعكس قوة الستياستات الم 

  وتوصــلت الدراســةللبنو  التجارية المصتترية محل الدراستتة.    IIIمصتترى لتحقي   اإللتزام بمتطلبات بازل ال

إلى ضترورة تحكد البنو  المركزية من إمتال  البنو  التجارية لعملية شتاملة إلدارة المماطر من خالل مجلس 

منهتا فى الوقتت المنتاستتتتب ، و تقييم    إدارة فعتال للتعرف على جميع الممتاطر المتاليتة والتحكم فيهتا أو التمفيف

متدى كفتايتة راس المتال والستتتتيولتة الجتديتدة وفقتاً للقواعتد و اللوا ح التنظيميتة، كمتا يوصتتتتى البحتث بقيتام البنو  

بوضتتع خطة طوارىء م صتتدق عليها يتم اإلستتتعانة بها فى حالة تعرض البنك لتراجع مفاجىء وطارىء فى  

ة وضتع ستياستات واجراءات فعالة، على أن يتم تحديثها أول بحول مستتوى الستيولة لديه، حيث تتضتمن المط

 للتاكد من فعاليتها.

، نستتتبة صتتتافى التمويل المستتتتقر (CAR)، نستتتبة كفاية رأس المال   IIIمتطلبات بازل الكلمات المفتاحية:  

(NSFR) نستتتتبتة تغطيتة الستتتتيولتة ،(LCR) معتدل العتا تد على حقوق الملكيتة ،(ROE)  لجنتة بتازل للرقتابتة ،

 . (BCBS)المصرفية 
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 مقدمة   -1
المالية و المصتترفية إهتمام متزايد على الصتتعيد الدولى منذ بداية اازمة المالية  شتتهدت المؤستتستتات 

م )صتتندوق النقد    2008التى عصتتفت ااستتواق المالية عام   Global Financial Crisis (GFC)العالمية 

أدت    (، و كان لرزمة تحثير ها ل على إستتقرار النظام المصترفى، وBIS، بنك التستويات الدولية  IMFالدولى

إلى تغيرات فجا ية فى نوعية ااصتول و قيمتها التى نتج عنها عدم كفاية رأس المال، و عدم ااستتقرار المالى  

فرط للمماطر كما واجتتتتته القطتتتتتاع المصرفي  ،  (Thi Ngoc et al.,2020) فى البنو ، نتيجة للتعرض الم 

عتام     (Covid-19)ار جتا حتة كورونتام، و أخيراً التتداعيتات المرتبطتة بتانتشتتتت  2011أزمتات محليتة فى عتام  

قتدار التعامل معها جميعاً وامتصتتتاص تداعياتها بفضتتتل التهيئة المستتتتمرة إ، إال أن القطاع استتتتطاع ب2019

للقطاع من خالل بناء القواعد الرأستمالية وتدعيمها بصتورة مستتمرة، والحفاظ على مستتويات الستيولة بفضتل 

المركزي والرقتابتة اللصتتتتيقتة على البنو  والتوجيته المستتتتتمر لهتا والتعتامتل مع كتافتة اإلدارة الرشتتتتيتدة للبنتك  

التي من شتانها التحثير على القطاع، واتمال ما يلزم من إجراءات وفى أوقات مبكرة من  ااحداسالمستتجدات و

لستتتلبية التي قد  شتتتانها التمفيف من التداعيات، والحفاظ على قوة ومتانة وستتتيولة القطاع للتمفيف من ااثار ا

تستتببها اازمات والحد من إنعكاستتها على اانشتتطة اإلقتصتتادية ومعدالت النمو المستتتهدفة، ويتوقع أن يظل 

القطاع المصتتترفي بنفس القوة والمتانة والقدرة على مواجهة اازمات واستتتتمرار دعمه ومستتتاندته لممتلف 

 (.2019القطاعات اإلقتصادية ) البنك المركزى المصرى، 

نظمين فى الدول العشترين الكبرى إن   ، أصتبح من الضترورى لهم (G20)مستئولى الستلطات النقدية و الم 

اإلهتمام بإدارة المماطر المصتترفية لدى المؤستتستتات المالية و المصتترفية، التى تتبنى تستتارع خطى العولمة  

ده وإنفتاح ااسواق المالية اإلقتصتادية و المالية و تشتجيعها، حيث يتم للك من خالل إستتحداس أدوات مالية جدي

علي بعضتها في الدول الممتلفة بصتورة غير مستبقة، حدة المنافستة، والتطور التكنولوجي الها ل في الصتناعة  

المصتتتترفيتة، و لمستتتتتايرة هتذا التطور و الممتاطر المرتبطته بته، كتان البتد من تتحكيتد أهميتة إدارة الممتاطر  

لمواجهة أى صتدمات أو أزمات مصترفية تحدس فى المستتقبل  المصترفية بطريقة ستليمة وأكثر فعالية، و للك

(BIS,2015) وعلي الرغم من هتذه التطورات اإليجتابيتة، فتإن هنتا  بعا اازمتات التي شتتتتهتدهتا القطتاع .

المالي ستواء في الدول النامية أو المتقدمة، أدت إلي التحثير الستلبي علي إقتصتاديات تلك الدول،هذا وقد نالحظ 

 (.2013شهدت أزمات مالية وإقتصادية كانت مشاكل البنو  قاسماً مشتركاً فيها )نجار، التي أن معظم الدول

 Basel Committee on Banking (BCBS)ومن هنتا، أطلقتت لجنتة بتازل للرقتابتة المصتتتترفيتة  

Supervision    م، حزمتة من اللوا ح، والتتدابير المتف  عليهتا دوليتاً، ومجموعتة من 2010فى نوفمبر عتام

ميتت بتإتفتاقيتة بتازل  IIالحتات و التعتديالت  التنظيميتة العتالميتة على إتفتاقيتة بتازلاإلصتتتت  ، وكتان III، و التى ستتتت 

الهدف الر يسى من هذه اإلصالحات هى  تعزيز تنظيم القطاع المصرفى لتحقي  السالمة و اإلستقرار المالى،  

محتملة فى ااستتتواق المالية، و قد  اإلشتتتراف، و إدارة المماطر، و أيضتتتاً لمنع أية إنهيارات أو إضتتتطرابات  

بتطبي  مقررات بازل للرقابة المصتتترفية خاصتتتة المعايير   IIIستتتعت اللجنة اإلشتتترافية التابعة إلتفاقية بازل 

 (.Thi Ngoc et al.,2020; BCBS, 2010; BIS, 2019 الكمية والنوعية إلدارة المماطر)

من خالل اإلشتتتراف على البنو    III بازل وبشتتتكل عام، ستتتعت الستتتلطات النقدية  نحو تطبي  إتفاقية

امريكا  –المركزية العاملة و الهيئات الرقابية الماصتتة ووزارة المالية فى العديد من بلدان تلك الدول )انجلترا 

ألمانيا (  فهى بمثابة حجر ااستتتاس للرقابة الفعالة، للتحكيد على ستتتالمة المراكز المالية لها إلى   –فرنستتتا   –

الرقتابيتة لهتا وتقييم أدا هتا.ً  جتانتب إلتزام البنو  بتا ، ومن بين هتذه المعتايير،  (Kentaro , 2015)لمعتايير 

، من Capital Adequacy Ratio(CAR)المعتايير الكميتة، معيتار الحتد اادنى لمتطلبتات كفتايتة رأس المتال  

من أجتل    خالل تعزيز متطلبتاتته فيمتا يتعل  بنوعيتة و كميتة رأس المتال التذى يجتب على البنو  اإلحتفتاظ بهتا

إستتيعاب و إمتصتاص المستا ر لتفادى أية إضتطرابات أو إختالالت تحدس فى اازمات القادمة، و أيضتاً يؤكد 

تمثلة فى نستتتبة صتتتافى التمويل المستتتتقر  ستتتتحدثة الم  الحاجة إلى وضتتتع معيار لنستتتب الستتتيولة الجديدة الم 

(NSFR) Net Stable Funding Ratio نستتتتبة تغطية الستتتتيولة ،(LCR) Liquidity Coverage 

Ratio  و للك لتعزيز اإلفصاح و الشفافية، والتعرف على كيفية قياسها و الرقابة عليها، و أخيراً  الحاجة إلى ،

حستتتن أداء    -.أما عن المعايير النوعية ومنهاLeverage(LR)تحستتتين مكونات معيار نستتتبة الرافعة المالية 
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متة، وكفتاءة نظم المعلومتات، ومعتايير الليتاقتة والمالءمتة البنو  وضتتتتمتان أموال المودعين مثتل: قواعتد الحوك

بها نظاماً مالياً أمناً بعد تنفيذ    IIIبالنستبة لمستئولى ومديرى القطاعات الر يستية بالبنو ، لذا ت عتبر إتفاقية بازل 

ركزى  اللوا ح الجتديتدة فى بيئتة أكثر تحتديتاً للحفتاظ على الستتتتالمتة و ااستتتتتقرار المتالى للبنو . )البنتك الم

 .(BIS,2013; BCBS,2010)( 2016المصرى، 

وبنتاء على متاستتتتب ، تظهر أهميتة التعرف على مظتاهر اازمتة المتاليتة العتالميتة وتوابعهتا، للتعرف على  

الدور الذي لعبته فى المؤستتستتات المالية و المصتترفية، و للك لمستتاعدة القطاع المصتترفى على وضتتع حلول  

لعديد من االيات للتحوط ضتتتد حدوس أزمات فى المستتتتقبل لذلك كان من إبتكارية لمواجهة اازمة، و تبنى ا

الضتتترورى التعرف على إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل، خاصتتتة نستتتبة كفاية رأس المال، و نستتتب 

 (Pollick et al., 2016)السيولة الجديدة 

 دوافع ومشكلة البحث:  -2
توصتتتتف بتحنهتا أستتتتوأ اازمتات التى مر بهتا اإلقتصتتتتاد تعرض العتالم فى ااونتة ااخيرة ازمتة متاليتة  

  15العالمى، جاءت بدايتها كحزمة مصترفية ومالية. كما شتهدت ااستواق المالية العالمية منذ حدوس اازمة فى  

، ففى هذا اليوم، تم اإلعالن عن إفالس )بنك ليمان برازر( ليكون أكبر ثانى بنك إستتثمارى فى  2008ستبتمبر  

ة اامريكية بعد )بنك ميريل لينش(. كما أيضتتاً نتج عن حدوس اازمة إفالس أكبر بنك أمريكى لواليات المتحد

)بنتك فرانكلين الوطنى(، وحتدوس أزمتة التديون التدوليتة إلى تنبيته محتافظى البنو  المركزيتة للتدول العشتتتترة  ) 

G20 لية( على ضتترورة وضتتع حزمة من اللوا ح و القيود الصتتارمة من بنك التستتويات الدو(BIS)  و للك ،

 ,Austin Murph, 2008; IMF)لمنع أية إختالالت أو إضتتطرابات محتملة الحدوس فى ااستتواق المالية.

2008; BIS, 2014)   وإتستاقاً مع ماستب ، فإن المشتكلة التى تستعى الدراستة إليها لبحثها وتحليلها تتثمل فى .

التدوليتة، بهتدف   IIIبتازل  مصتتتتريتة وبين متطلبتات  تحتديتد حجم الفجوة بين متاهو مطب  فى البنو  التجتاريتة ال

تقديم التوصتيات أو المقترحات المال مة لحل مشتكلة البحث، ومن ثم يمكن صتياغة مشتكلة البحث فى التستاؤل 

 التالى

يمكن قياسها؟ " وما أثرها على ااداء    ؟ وكيفIIIهل تلتزم البنو  التجارية المصرية بتطبي  متطلبات بازل  

 المالى للقطاع المصرفى المصرى؟ 

 لبحث: أهداف ا -3
 ي دف البحث إلى محاولة اإلجابة عن تساؤل البحث والذي يمكن صياغته فى األهداف التالية:

خالل مقتارنتة نستتتتب البنو    من  III قيتاس متدى التزام البنو  التجتاريتة المصتتتتريتة لتطبي  متطلبتات بتازل -

 التجارية المصرية عينة البحث بنسب اتفاقية بازل الدولية.

قاسة بمعدل العا د على حقوق الملكية  (CAR)تحثير نسبة كفاية رأس المال   -  (.ROEعلى ااداء المالى الم 

قاستة بمعدل العا د عل  (NSFR) تحثير نستبة صتافي التمويل المستتقر - ى حقوق الملكية على ااداء المالى الم 

ROE.) 

قاسة بمعدل العا د على حقوق الملكية  (LCR)تحثير نسبة تغطية السيولة  -  (.ROEعلى ااداء المالى الم 

 أهمية الدراسة:  4 -
 تتمثل أهمية البحث فى جانبين أحدهما أكاديمى واألخر تطبيقى، كاألتى:

 األهمية األكاديمية  4-1

 األكاديمية من العوامل التالية:يشت  البحث أهميته 

بالبنو  التجارية المصتترية، موضتتوعاً هاماً و حيوياً، حيث لفت أنظار   IIIل أصتتبح تطبي  مقررات باز  ▪

البتاحثين فى ااونتة ااخيرة، و للتك نتيجتة لرزمتة المتاليتة العتالميتة التى عصتتتتفتت بتإقتصتتتتتاديتات التدول  

ماستتتبقها من فضتتتا ح مالية شتتتهدتها كبرى الشتتتركات الصتتتناعية الكبرى فى نهاية العقد الماضتتتى، و م

والمؤستتتستتتات المالية و المصتتترفية  فى العالم، مما أدى إلى تركيز اانتباه من خالل التعرف على مدى 

الرقتابيتة، و لهتذا تزايتد اإلهتمتام     IIIإلتزام البنو  التجتاريتة المصتتتتريتة بتطبي  متطلبتات و مقررات بتازل  
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ض المؤسسات المالية و المصرفية  للمماطر النظامية، وتحديد المسارة غير بهذه الدراسة بهدف عدم تعر

المتوقعتة، و بتالتتالى تحتديتد رأس المتال الكتافى، لضتتتتمتان القتدرة على اإلستتتتتمرار والبقتاء فى ظتل حتدوس 

 اازمات، ومتطلبات السيولة الجديدة.

ل التعرف بشتتكل أكثر تعمقاً  تستتعى الدراستتة إلى تحقي  بعا اإلستتهامات على المستتتوى العلمى من خال  ▪

بعتد أن وضتتتتع محتافظى البنو  المركزيتة حزمتة من   IIIعن متدى إلتزام البنو  التجتاريتة بمتطلبتات بتازل 

وللتك بعتد اازمتة المتاليتة العتالميتة، فى محتاولتة لبنتاء مجتال   IIIاللوا ح والتنظيمتات تطبيقتاً لمقررات بتازل  

 المجال الحديث سواء فى المراجع أو اابحاس.بحثي ي ضاف إلى الكتابات العربية فى هذا 

 األهمية التطبيقية  4-2

 إن الجدوى التطبيقية ل ذا البحث يتلخص أهميته فى العوامل التالية:     

تعتديتل مكونتات رأس المتال    أوالً:  ،IIالتدوليتة أدخلتت مفهومين جتديتدين على معيتار بتازل    IIIإتفتاقيتة بتازل   ▪

، و إلغاء بعا (Tier 1)التنظيمى لتشتتتمل أدوات أكثر أستتتتقراراً )الشتتتريحة ااولى لرستتتهم العادية( 

أدختل معيتار ختاص    ثتانيتاً:مكونتات رأس المتال التنظيمى )مثتل إلغتاء الشتتتتريحتة الثتالثتة من رأس المتال(،  

 .ها لتغطية احتياجاتها وودا ع أكثر استقراراً بالسيولة للتحكد من أن البنو  تملك أصول يمكن أن تسيل

التعرف على البنو  التجارية المصترية المقيدة فى البورصتة المصترية ااكثر إلتزاماً بمعايير اتفاقية بازل  ▪

التدوليتة وللتك من خالل التعرف على مكونتات نستتتتبتة كفتايتة رأس المتال، و كيف يمكن قيتاستتتتهتا، و كتذلتك 

و نستبة  ،(NSFR)ولة الجديدة المتمثلة فى نستبة صتافى التمويل المستتقر  التعرف على مكونات نستب الستي

المجمعة   ات العموميةإلتزامها  بالوفاء بمتطلبات الستيولة، وللك من خالل الميزاني  (LCR)تغطية الستيولة  

 للبنو  و سيتم استمدامها فى التحليل المالى )الش  المالى من الدراسة التطبيقية(. 

 هيمى والدراسات السابقة واشتقاق الفروض:  اإلطار المفا  -5
 اإلطار المفاهيمى:   5-1 

المصرفية    5-1-1   للرقابة  بازل   The Basel Committee on Banking (BCBS)لجنة 

Supervision: 

اللوا ح المصرفية والممارسات اإلشرافية    -لجنة بازل   البداية بلجنة  أنشحها محافظو   -التي سميت في 

البلدان العشرة   اليابان، هولندا، (G-10)البنو  المركزية لمجموعة  ألمانيا، إيطاليا،  : )بلجيكا، كندا، فرنسا، 

في أعقاب اضطرابات   1974في نهاية عام  السويد، سويسرا، وبريطانيا باإلضافة إلى أمريكا ولوكسمبورغ(   

خطيرة في العمالت الدولية وااسواق المصرفية، تعتبر لجنة بازل الواضع ااول للقواعد اإلحترازية الماصة  

عضواً من البنو  المركزية و المراقبيين المصرفيين من ممتلف الدول،    (45)بالرقابة المصرفية، و تتكون من  

، و تضم فى عضويتها محافظى البنو  1974ول الصناعية العشر فى نهاية عام مو قد إجتمعت مجموعة الد

الدولية   التسويات  بمدينة    Bank for International Settlements (BIS)المركزية تحت إشراف بنك 

نسبة اسم محافظ بنك إنجلترا المركزى، ت عتبر أول   (Cooke)بازل بسويسرا. وثيقة بازل أو لجنة " كو "  

يقة دولية ت نظم العمل الرقابى على البنو  المحلية و الدولية ، و ااعضاء المؤسسين لها هم بنك التسويات  وث

الدول الصناعية العشر، كان  البنو  المركزية لمجموعة  الدولى،  النقد  الدولى )المشرف الر يسى(، صندوق 

النامية، و ازدياد نسبة الديون المشكو  في  الغرض من تحسيس اللجنة هو تفاقم أزمة المديوينة المارجية للدول  

للبنو  اامريكية و ااوربية بسبب نقا  اليابانية  البنو   القوية من جانب  المنافسة  تحصيلها، باإلضافة إلى 

رؤوس أموال هذه البنو ، أنبث  عن هذا اإلجتماع تشكيل " لجنة التنظيمات و اإلشراف و الرقابة المصرفية  

 .(BCBS, 2016)لية ". على الممارسات العم

كما تسعى لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تحقي  مجموعة من اانشطة التنظيمية والرقابية و هى تبادل 

أو   الحالية  المماطر  فى تحديد  للمساعدة  المالية  المصرفى وااسواق  القطاع  فى  التطورات  المعلومات حول 

حسين التعاون عبر الحدودذ تقوم بوضع الناشئة للنظام المالى العالمىذ العمل على تعزيز التفاهم المشتر  و ت

و تعزيز المعايير العالمية لتنظيم البنو  المركزية و اإلشراف عليها فضالً عن المبادىء و التشريعات ذ وأيضاً 

معالجة الثغرات التنظيمية واإلشرافية التى ت شكل مماطر على اإلستقرار المالىذ و كذلك رصد ومتابعة تنفيذ 

البلدان ااعضاء و خارجها بهدف ضمان تنفيذها فى الوقت المناسب والمساهمة فى تكافؤ معايير اللجنة فى  
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الفرص بين البنو  النشطة دولياًذ وأخيراً التنسي  والتعاون مع واضعى المعايير فى القطاع المالى والهيئات  

   (BCBS, 2019)الدولية والسيما التى تشار  فى تعزيز اإلستقرار المالى والمصرفى. 

 :Bank for International Settlements (BIS)بنك التسويات الدولية  5-1-2

يمثلون دواًل من  ب ك،ا مرك ي،ا  (63) ، وهى مملوكة لتعدد1930فل عا   تأسستهى مؤسسة مالية دولية 

% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. يقع مقرها الر يسي في بازل،    95جميع أنحاء العالم تمثل معًا حوالي  

مراك   : في منطقة هون  كون  اإلدارية الماصة ومكسيكو سيتي، باإلضافة إلىمكتبان تمثيليان سويسرا ولديها
حول العالم، و تتمثل  مهمتها فى  تدعيم البنو  المركزية سعياً لتحقي  اإلستقرار المالي و المصرفى   ا بتكار

يهدف للك إلى تعزيز اإلستقرار المالى العالمى،  من خالل التعاون الدولي، والعمل كبنك للبنو  المركزية، مما  

-1حيث يوفر بنك التسويات الدولية العديد من المدمات إلى البنو  المركزية  كما هو موضح فى الجدول رقم )

  BIS.2021)( ، و يواصل مهمته من خالل ااتى: 1
 يات الدولية( الم ام والخدمات الرئيسية التى يقوم ب ا بنك التسو1-1جدول )         

، حيث يمكنهم تبادل المعلومات، وصياغة تفاهم مشتر  التعاون بين البنوك المركزية تعزيز النقال وتسهيل ( 1)

واتمال قرار بشحن اإلجراءات المشتركة، والذي يدعم البنو  المركزية والسلطات المالية ااخرى في تنفيذ 

 .والممارسات الرقابية السليمةالمعايير التنظيمية العالمية 

الصطناعي، أو سواء كان للك في مجال الذكاء ا. باالبتكاريرتبط مستقبل البنو  المركزية ارتباًطا وثيقًا  ( 2)

البيانات الضممة، أو التكنولوجيا المالية ،أو العمالت الرقمية أو التمويل ااخضر. حيث أن االبتكار ي عطى  

الفرصة لالستفادة من التكنولوجيا الستكشاف منافع عامة جديدة للبنو  المركزية وجعل النظام المالي يعمل  

 المرتبطة به.  بشكل أفضل للجميع، و حماية البنو  ضد المماطر 

لحة على المدى القصير، وإستكشاف  إجراء البحوث و تحليل السياسات ( 3) ، الذى يستجيب إلى القضايا الم 

موضوعات لات أهمية إستراتيجية بالنسبة للبنو  المركزية و السلطات الرقابية المالية لات الصلة باإلستقرار 

 المالى .

، فهى ت قدم القيمة للبنو  المركزية من خالل التميز خدمات مالية تنافسية  (BIS)يوفر بنك التسويات الدولية   (  4)

فى ااداء، تسعى دا ماً إلى التحسين المستمرو اإلبتكار، التصرف بالنزاهة والشفافية، وأخيراً تعزيز ثقافة  

 الشمول و اإلستدامة و المسؤولية اإلجتماعية. 

مقابل للبنو  المركزية فى معامالتها المالية، وأيضاً العمل كوكيل أو وصّى فيما يتعل   العمل كطرف رئيسى (  5)

 بالعمليات المالية الدولية.  

 الدولية   IIIمتطلبات إتفاقية بازل  5-1-3

م التى تستببت فى تراجع النشتاط اإلقتصتادى وركوده،  2008عام    (GFC)بعد حدوس اازمة المالية العالمية   

حيث نتج     عنها أزمة مصتتترفية فى كثير من البلدان، ومنها اكتشتتتاف بنو  كثيرة كبير الحجم لم يكن لديها 

رأس مال كاٍف لدعم المماطر التى تعرضتت لها، وعدم امتال  هذه البنو  ممزوناً كافياً من الستيولة مما أدى  

  (BCBS)(، لذا قامت لجنة بازل للرقابة المصترفية  2010انكماشتها اقتصتادياً )اتحاد المصتارف العربية،   إلى

،   (BIS, 2014)لبناء مؤستستات مالية و مصترفية قادرة على تحمل اازمات    IIبتعديل وتطوير اتفاقية بازل 

لعمل اإلشترافى لتعزيز مرونة م، ااولى: اإلطار الدولى ل2010وللك عن طري  إصتدار وثيقتين فى ديستمبر 

البنو  والقطاعات المصتتتترفية على الصتتتتعيد الدولى، والثانية: إطار العمل الدولى لقياس مماطر الستتتتيولة،  

م،  2019، التى ست نفذ بالكامل فى عام  IIIومعاييرها وكيفية قياسها والرقابة عليها، والتى س ميت باتفاقية بازل  

(BCBS, 2013) . 

 

https://www-bis-org.translate.goog/about/history.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/history.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/history.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/history.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/member_cb.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/member_cb.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/regional_offices.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/bisih/about.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-bis-org.translate.goog/about/bisih/about.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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التدوليتة أحتد المعتايير التنظيميتة الجتديتدة التى تنتاولتت تعزيز كفتايتة رأس المتال أى    IIIمتطلبتات بتازل تعتبر        

احتفتاظ البنو  برؤوس أموال كتافيتة تغطى الممتاطر الممتلفتة التى تتعرض لهتا، ضتتتترورة امتال  البنو  

من اازمات المالية المحتملة،  ممزوناً كافياً من الستيولة المصترفية بهدف تعزيز قدرتها التنافستية وتحصتينها  

التدوليتة والتى تتمثلتت فى ااتى : تعزيز قتاعتدة رأس المتال العتالمى وقواعتد    IIIاتفتاقيتة بتازل    أـهدافوتعتددت  

الستتتتيولتة، وتحستتتتين قتاعتدة رأس المتال التنظيمى من حيتث النوع والكم، وتعزيز تغطيتة الممتاطر والحوكمتة 

د من المماطر وامتصتاص المستا ر المؤكدة قبل حدوثها، كما تهدف المصترفية، تعزيز الشتفافية واإلفصتاح للح

ايضتتاً إلى استتتكمال متطلبات ااصتتول المرجحة بحوزان المماطر مع نستتبة الرافعة المالية    IIIاتفاقية بازل 

(Financial Leverage) و أخيراً تمفيا التقلبتات التدوريتة واإلقتصتتتتتاديتة من خالل إضتتتتتافتة هوامش ،

(Buffers)  هة التقلبات الدورية اإلقتصتادية لمواج(Countercyclical Buffer)  وإضتافة هامش لمواجهة ،

 Capital Conservative)وإضتتتافة هامش رأس المال التحوطى  (Systemic Risk)المماطر النظامية 

Buffer)   .أو هامش رأس المال ااساسى لرسهم العادية لتغطية وامتصاص المسا ر متوقعة الحدوس 

 الدولية: IIIمحاور بازل  5-1-4

)المحور   :( وهى كاالّتى2013من خمستتة محاور أستتاستتية )صتتالح ورحال،    IIIقد تكونت اتفاقية بازل      

رأس المال   -الشتريحة ااولى  III، جعل إطار بازل تحسـين نوعية وشـفافية قاعدة را  مال البنوك األول(:

دفوع أو المكتتب فيه، واارباح غير القابلة للتوزيع  هذا من ( يقتصتتر على رأس المال المTier 1ااستتاستتي )

رأس المال    -جانب، مضتافًا إليها اادوات القادرة على استتيعاب المستا ر فور حدوثها، بينما الشتريحة الثانية 

( فيكون دوره قاصتتراً فقط على اادوات لممس ستتنوات على ااقل والقابلة لتحمل المستتا ر  Tier 2المستتاند )

انى(:  (Tier3)الشتتتتريحتة الثتالثتة    IIIبتل الودا ع. وألغى إطتار بتازل  ق ات    ، )المحورالـث اطر الجـ  ة مـخ تغطـي

مثل: المشتقات المالية، والتوري ، المسا ر الم غطاة الناتجة عن إعادة تقييم ااصول المالية  المقترضة المقابلة  

يهدف  Leverage Ratio)المحور الثالث(: نسـبة الرافعة المالية كااستهم والستندات وفقاً لتقلبات الستوق.  

بستتبب التركيز على   إلى وضتتع حد أقصتتى لنستتبة الديون فى النظام المصتترفى، لعدم حدوس خستتا ر ا تمانية

اانشتطة   اى يتم تمويلProcyclicality .)المحور الرابع(: التمويل أثناء الدورات اإلقتصـادية  اإلستتثمارات

اإلقتصتتتادية من خالل ستتتياستتتات إقراض مواكبة تجنباً إطالة المدة الزمنية للستتتداد فى حالة حدوس الركود  

ــيولة  )المحور الخامس(: المعيار العاإلقتصتتادى. وأخيراً  حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصتترفية  المى للس

(BCBS)  ( :1بوضتع معيارين دوليين لقياس الستيولة المصترفية، وهما ) نـسبة تغطية الـسيولة(LCR)    التى

تهدف إلى احتفاظ البنو  بقدر كاٍف من ااصتول الستا لة عالية الجودة لمقابلة صتافى التدفقات النقدية المارجة  

نســبة صــافى التمويل المســتقر ( 2ماً قادمة، وت ستتتمدم لقياس الستتيولة فى ااجل القصتتير )يو 30فى أثناء 

(NSFR)   وهى تهدف إلى احتفاظ البنو  بمصتادر تمويلية مستتقرة انشتطتها، فهى لقياس الستيولة المتوستطة

 والطويلة اامد.

 الدولية: IIIالتعديالت وإلصالحات التى أقرت ا اتفاقية بازل    5-1-5

مجموعة من التعديالت واإلصتالحات وللك لتعزيز قدرة   (BCBS)ت لجنة بازل للرقابة المصترفية  أجر

 رأس المال العالمى وقواعد السيولة المصرفية، ويمكن عرض هذه التعديالت فى ااتى:

% من إجمالى 10.5إلى   %8من  (CAR)بزيادة نستتبة كفاية رأس المال المصتترفى    IIIقامت اتفاقية بازل  ▪

، ويمكن قياس نستبة كفاية رأس المال المصترفى وف  معيار  (RWA)ااصتول الم رجحة بحوزان المماطر  

 بإستمدام المعادلة ااتية:  IIIبازل 
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نسبة كفاية راس المال  

 ( =  2013المصرفى ) 

 رأس المال األساسى + رأس المال المساند 
>  10.5 % 

 بأوزان المخاطر مجموع األصول المرجحة 

 

إلى إجمالى االصتتول الم رجحة بحوزان المماطر   (Tier1)رفع الحد اادنى لنستتبة رأس المال ااستتاستتى  ▪

(RWA)   وف  معيار بازل   %4منII   فى عام 5.5، ثم إلى 2013% فى عام  4.5ليصتتتتل تدريجياً إلى %

اادنى يهدف إلى امتصتتاص واستتتيعاب  م، فهذا الحد 2015% فى عام 6م، ليصتتل فى النهاية إلى  2014

 المسا ر محتملة الحدوس.

، رأس المال التحوطى أو ماي ستتتتمى باحتياطى المحافظة  IIIكما أضتتتتافت اللجنة الرقابية وف  لمعياربازل   ▪

الذى يهدف إلى احتفاظ    Capital Conservative Bufferعلى رأس المال ااستتتاستتتى لرستتتهم العادية 

تمدامه لتغطية وامتصتتتاص المستتتا ر المستتتتقبلية فى حال حدوثها خالل فترات البنو  برأس مال يتم استتت 

% من ااصتتول الم رجحة باوزان 2.5  (Buffer)االزمات المالية واإلقتصتتادية، و يبل  نستتبة هذا الهامش 

% ، لتكون متطلباته تصتل 4.5باإلضتافة إلى الحد اادنى لنستبة رأس المال ااستاستى   (RWA)المماطر 

% خالل أربع ستنوات  تزيد تدريجياً بدءاً من 0.625م، أى زيادة ستنوياً بواقع  2019لول عام  % بح7إلى  

، وعتدم زيتادة رأس المتال البنتك، ينبغى عليته %7م، وفى حتالتة حتدوس إنمفتاض فى النستتتتبتة عن 2016عتام 

 زيادة نسبة اإلحتجاز )اارباح المحتجزة(.

ر، ي سمى بإحتياطى رأس المال ااساسى عالى الجودة، الذى  أخ   الدولية هامش  IIIكما أضافت اتفاقية بازل   ▪

،  (Countercyclical Buffer)يهدف إلى حماية البنو  من مماطر تقلبات الدورات المالية واإلقتصتادية  

% من ااصتول الم رجحة بحوزان المماطر، ويع تبر هذا 2.5ويتراوح نستبة هذا الهامش مابين صتفر% إلى 

اع لمقابلة المستا ر فى حالة حدوس تقلبات اقتصتادية مستتقبلية، كما يهدف إلى التقليل الهامش بمثابة خط دف

من التوستتعات اإل تمانية فى فترات الرواج اإلقتصتتادى، واستتتمدامه فى فترات الركود اإلقتصتتادى، حيث  

ضتتد تقوم البنو  باحتجاز نستتبة من أرباحها فى حالة إنمفاض نستتبة رأس المال ااستتاستتى عالى الجودة  

%، حيث ارتبط هذا الهامش بوجود ارتفاع كبير فى اإل تمان مقارنة  9.5التقلبات الدورية واإلقتصتادية عن  

، والجدول التالى رقم     يوضتتح نستتب تكوين هامش أو احتياطى  (GDP)مع نمو الناتج المحلى اإلجمالى 

 قتصادية.رأس المال ااساسى عالى الجودة ضد مماطر تقلبات الدورات المالية واإل
 جدول نسب تكوين هامش أو احتياطى رأ  المال األساسى عالى الجودة 

 ضد مخاطر تقلبات الدورات المالية و اإلقتصادية 

نسبة رأس المال ااساسى عالى الجودة لرسهم  

 العادية

الحد اادنى من احتياطى مقابلة التقلبات الدورية  

 واإلقتصادية )كنسبة من اارباح( 

 % 100 % 5.75% إلى  4.5أكبر من 
 % 80 %7% إلى 5.75أكبر من 

 % 60 % 8.25إلى  %7أكبر من 

 % 40 % 9.5% إلى 8.25أكبر من 

 صفر%  % 9.5أكبر من 

               Source: (BCBS, 2011).  

  (Systemic Buffer)كمتا اضتتتتافتت لجنتة بتازل التدوليتة هتامش أو احتيتاطى لمواجهتة الممتاطر النظتاميتة   ▪

يهدف إلى ضتترورة احتفاظ البنو  كبير الحجم لات النشتتاط الدولى برؤوس اموال أكبر من متطلبات الحد  

ارى جهودها لتحديد اادنى، ولم ي حتدد حتى اان مقدار لهذا الهامش، فى حين تبذل لجنة بازل الدولية قصتتتت 

( ،وإلغاء رأس المال المستتتاند )الشتتتريحة الثالثة 2014مقداره أو نستتتبته، والمدة الزمنية للتطبي  )ستتتعيد، 

Tier3)  

غير  (Financial Leverage Ratio)وأخيراً، اتفقت لجنة بازل الدولية بإضتتتافة نستتتبة الرافعة المالية  ▪

  %3دف إلى قدرة البنو  على التوسع فى اإلقراض لتصبح  ، التى تهIIIمرجحة بالمماطر وف  معيار بازل 
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( وإاصتتول اإلجمالية بعد استتتبعاد  Tier1كحد أدنى، للعالقة بين رأس المال ااستتاستتى )الشتتريحة ااولى 

ااصتتول غير الملموستتة مثل:) ااصتتول الضتتريبية المؤجلة، شتتهرة المحل، براءات اإلختراع ( والستتبب  

،   (GFC)ارتفتاع نستتتتبتة الرافعتة المتاليتة قبتل حدوس اازمة المالية العالمية يرجع إلى ضتتتتحلة راس المتال،  

 حيث ت قاس نسبة الرافعة المالية بإستمدام المعادلة االتية:

نسبة الرافعة المالية وف  معيار  

 = IIIبازل 

 رأ  المال األساسى 

 3 < ( Tier 1)الشريحة األولى 

 الملموسةإجمالي األصول بعد طرح األصول غير 

 IIIويٌستملا مماسب  الجدول التالى متطلبات رأس المال والهوامش أو اإلحتياطيات وفقاً إلتفاقية بازل  ▪
 III  Source: (BCBS, 2011)متطلبات رأ  المال وال وامش أو اإلحتياطيات وفقاً إلتفاقية بازل  

 التتبيان 
حقوق  

 المساهمين 

رأس المال ااساسى  

 عالي الجودة 

 )الشريحة ااولى( 

إجمالي رأس المال  

)الشريحةااولى  

 والثانية(

 %8 %6 % 4.5 الحد اادنى

هامش رأس المال ااستتاستتى لرستتهم العادية أو  

 هامش الحماية التحوطى
2.5 %   

هامش أو احتياطى راس المال ااستتاستتى عالى 

 الجودة ضد تقلبات الدورات المالية واإلقتصادية
0%  - 2.5 %   

كفتايتة راس المتال المصتتتترفى وف  إلطتار بتازل 

III 
7% 8.5 % 10.5 % 

أظهرت اازمة المالية العالمية مشاكل فى السيولة المصرفية كانت لم تؤخذ فى الحسبان أثناء فترات تطبي    ▪

، حيتث أكتفتت فقط بتحتديتد الحتد التدنى لمتطلبتات راس المتال، لتذلتك أعتمتدت لجنتة بتازل التدولية  IIإتفتاقيتة بتازل 

  (Global Liquidity Requirements)مقاييس للستيولة المصترفية، ت ستمى بمتطلبات الستيولة العالمية  

تعزيز قدرة البنو  على مواجهة  –  ال دف األولنستتتتبتين للوفاء بهذه المتطلبات، وللك لتحقي  هدفين هما: 

يوماً، عن طري  اإلحتفاظ بقدر كاف من ااصتول  30مماطر الستيولة المصترفية فى ااجل القصتير لمدة 

يوماً قادمة فى ظل   30فى التدفقات النقدية المارجة فى أثناء  الستتتتا لة عالية الجودة يمكنها من مقابلة صتتتتا

،  Liquidity Coverage Ratio (LCR))ستيناريو للظروف غير المواتية، ت ستمى بنستبة تغطية الستيولة  

 Net Stable Funding Ratioيتحق  من خالل نستتتبة صتتتافى التمويل المستتتتقر   -  ال دف الثانىأما 

(NSFR)    توفير مصتتادر تمويلية أكثر استتتقراراً لكل من أصتتول وانشتتطة البنك، حيث  ، والتى تهدف إلى

تشتتمل المصتتادر التمويلية للبنك: حقوق المستتاهمين )المال ( واإللتزامات الم رجحة بحوزان م حددة من قبل 

لجنة بازل منستتوبة إلى استتتمدامات هذه المصتتادر، وي عبر عنها بتوظيفات ااموال داخل وخارج الميزانية 

)فى   %100لم رجحة بحوزان م حددة من قبل لجنة بازل، ويجب أال تقل هذه النستتتب فى جميع ااحوال عن ا

نهاية فترة التطبي  التدريجى(، و الجدول التالى يوضتتتح  التعريف بمتطلبات الستتتيولة العالمية وف  لمعيار  

 .IIIبازل 

 نسبة تغطية السيولة 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

 صافي التمويل المستقر نسبة 

Net Stable Funding Ratio 

هى الحد اادنى الذي يجب أن يحتفظ به البنك من االصتول  

الستتا لة عالية الجودة لإلستتتمرار فى مزاولة نشتتاطه خالل  

30  ً  يوماً فى ظل ظروف صعبة ماليا

هى التى تقيس قيمة ااموال المتاحة طويلة ااجل للبنك 

بالتوظيفات فى هذه ااصول، وتساعد البنك مقارنة 

 على هيكلة مصادر التمويل فى مركزه المالى.

تهدف إلى تعزيز الستيولة المصترفية فى المدى المتوستط   تهدف إلى تعزيز السيولة المصرفية فى ااجل القصير.

 والطويل ااجل.
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 تحخذ فى اإلعتبار عناصر المركز المالى. .Cash Flowsتحخذ فى اإلعتبار التدفقات النقدية 

 المدى الزمنى لها سنة واحد أو أكثر. يوماً ) لمدة شهر واحد(. 30المدى الزمنى لها 

 
 : IIIالدعائم الرئيسية لمتطلبات بازل  5-1-6

Kern Alexander, 2014)من ثالثة دعا م ر يسية موضحة فى الجدول ااتى:   IIIقد تكونت اتفاقية بازل  

 
: وتشتمل:تعديل رأس المال من خالل إضتافة هامش الحماية  الحد األدنى لمتطلبات رأ  المال: الدعامة األولى

  التحوطى لرأس المال،هامش أو احتياطى راس المال ااستتتاستتتى عالى الجودة ضتتتد تقلبات الدورات المالية

، ونستبة صتافى  (LCR)واإلقتصتادية، إضتافة نستب ستيولة جديدة تتمثل فى نستبتين هما نستبة تغطية الستيولة  

،  OTC، ورستتوم المشتتتقات المالية (LR)، وأخيراً إضتتافة نستتبة الرافعة المالية (NSFR)التمويل المستتتقر 

 وتحسين جودة ومستوى رأس المال.

المماطر بها،  إدارة الشتركة، مستتوى على الشتركات تشتمل حوكمةوالتى الدعامة الثانية:الرقابة واإلـشراف:  

 اختبارات التقييم، ، ممارستتة(ICAAP) المال رأس  على الستتليمة في التعويضتتات، اإلشتتراف الممارستتات

 من خالل رأس المال  والحوكمة. اإلشرافية المراجعة ، وأخيراً تقييمStress Testingالضغط 

مماطر  –مماطر اإل تمان   –المماطرالممتلفة )مماطر الستتوق  عن طري  إدارة اإلفصــاح:الدعامة الثالثة:  

 التشغيل(، اإلفصاح عن مكونات رأس مال التنظيمي، وأخيراً تسوية رأس المال.

 : IIIمراحل تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل  5-1-7
 IIIمراحل تنفيذ مقررات اتفاقية بازل 

201 2012 2011 السنوات 

3 

201

4 

2015 2016 2017 2018 2019 

الحد اادنى لنسبة رأس  

المال ااساسى لرسهم  

 العادية

  %3.5 4% %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %4.5 

احتياطى أو هامش رأس  

المال التحوط )المحافظة  

 على رأس المال ( 

     %0.625 %1.25 %1.875 %2.5 
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الحد االدنى لرأس المال  

لرسهم العادية +  

احتياطى المحافظة على  

 رأس المال 

  %3.5 4% %4.5 %5.125 %5.75 %6.375 %7 

الحد اادنى للشريحة  

ااولى من رأس المال  

(Tier 1 ) 

  %4.5 %5.5 %6 %6 %6 %6 %6 

الحد اادنى إلجمالى  

 رأس المال 

  %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 

الحد اادنى إلجمالى  

رأس المال واحتياطى  

رأس  المحافظة على 

 المال

  %8 %8 %8 %8.625 %9.25 %9.875 %10.5 

اادوات الرأسمالية التى  

لم تعد مؤهلة للدخول فى  

رأس المال )الشريحة  

 ااولى والثانية معاً( 

 سنوات  10البدء فى التملا منها تدريجياً على مدار   

 2013تبدأ فى 

 المعيار تنفيذ  فترة االستعداد والمالحظة  نسبة تغطية السيولة 

نسبة صافي التمويل  

 المستقر

 تنفيذ المعيار  فترة لالستعداد والمالحظة 

 تنفيذ المعيار  2015\1\1التشغيل واالفصاح يبدأ فى  مراقبة الجهات االشرافية  نسبة الرافعة المالية 

 III  (Capital Adequacy Ratioمكونات نسبة كفاية رأ  المال المصرفى وف  معايار بازل   5-1-8

Components) 

ركزت لجنة بازل على تعديل رأس المال المصرفى، وأ طل  على الجزء من راس المال برأس المال     

التنظيمى وف  معيار  ، ويتكون راس المال Common Equity Capital (CET)ااساسى لرسهم العادية 

 من ااتى:   IIIبازل 

من ااصول الم رجحة بحوزان  %6، والحد اادنى له (Tier1)الشريحة ااولى: رأس المال ااساسى  -1

 ، وتتكون الشريحة ااولى ممايحتى: (RWA)المماطر 

A-   )رأس المال ااساسى لرسهم العادية )عالى الجودة(CET1) صول % من اا4.5، والحد اادنى له

 . (RWA)الم رجحة بحوزان المماطر 

B-   رأس المال ااساسى اإلضافى(Additional Tier1) . 

 ، ويتكون من مستويين:(Tier 2)الشريحة الثانية: رأس المال المساند أو التكميلى  -2

A-  :المستوى ااولUpper Tier 1. 

B-  :المستوى الثانىLower Tier 2. 

%، والشكل التالى 10.5وف  المعيار الجديد =  (CAR%)وتكون نسبة كفاية رأس المال المصرفى     

 . IIIيعرض تحليل تفصيلى لمكونات نسبة كفاية رأس المال المصرفى فى بازل 



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

216 
 

2022مارس   –ثالث الالعدد  – لث عشر الثا المجلد  – المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 
 المصدر: من إعداد الباحث  

 :III (Liquidity Ratios Components)مكونات نسب السيولة وف  معايار بازل    5-1-8

 : IIIوف  معيار بازل  (Liquidity Coverage Ratio)نسبة تغطية السيولة  -1

تهدف هذه النستبة إلى التحكد من احتفاظ البنك بقدر كاٍف من ااصتول الستا لة عالية الجودة غير المرهونة 

يومتاً قتادمتة فى ظتل ستتتتينتاريو للظروف غير المواتيتة،   30التتدفقتات النقتديتة المتارجتة فى أثنتاء لمقتابلتة صتتتتافي 

 ويمكن قياسها بإستمدام المعادلة ااتية:

)وفقاً لفترة التطبي  التدريجى(، او بمعنى أخر: يجب أن ت ستتتاوى   %100ويجب أال تقل هذه النستتتبة عن  

قدرة، ومن ثم يجب على البنك أن    ااصتول الستا لة عالية الجودة على القل صتافي التدفقات النقدية المارجة الم 

  30يحافظ على هذه النستبة بصتفة مستتمرة، وأن يكون على دراية بحية فجوات متوقعة فى أثناء الفترة المعنية )

ة قد  يوماً(، وان يتحكد من توافر ااصتتتتول الستتتتا لة عالية الجودة وكفايتها لتغطية أى فجوة فى التدفقات النقدي

 تطرأ فى ظل الظروف غير المواتية فى أثناء تلك الفترة. وتتكون هذه النسبة من:

 األصول السائلة عالية الجودة )بسط النسبة(:  -أ

ت مثل ااصتتول الستتا لة عالية الجودة كل ااصتتول غير المرهونة الكافية لمقابلة صتتافي التدفقات النقدية 

ستتيناريو للظروف غير المواتية. وبصتتفة عامة: تتكون ااصتتول الستتا لة  يوماً( فى ظل  30المارجة )خالل 

عالية الجودة الموجودة فى بسط هذه النسبة من مستويين أساسيين: )ااول والثانى(، كما ينقسم المستوى الثانى 

أيضتاً إلى مستتويين فرعيين )أ، ب( وللك بحستب درجة جودة وستيولة ااصتل. هذا ويجب أاليتجاوز إجمالى  

من إجمالى ااصتول الستا لة عالية الجودة )البستط(   %40قيمة البنود بالمستتوى الثانى )المستتويين أ، ب معاً(  

من إجمالى ااصتول الستا لة عالية الجودة   %15فى حين أاليتجاوز إجمالى قيمة البنود بالمستتوى الثانى )ب(  

 صول السا لة عالية الجودة فيماياتى:(، ويمكن لكر مكونات اا2016)البسط( )البنك المركزى المصرى، 

 (، ويشتمل على األتى: %100المستوى األول )يعطى معامل ترجيح 

أدوات دين متتداولة  –ودا ع لمتدة ليلتة واحدة لدى البنتك المركزى  –أرصتتتتدة لدى البنتك المركزى  –)النقتدية  

لحكومتة أو البنتك المركزى  أدوات دين متتداولتة م صتتتتدرة من ا  - %0فى ااستتتتواق المتاليتة لات وزن ممتاطر  

تداولة م صدرة من الحكومة أو البنك المركزى بالعمالت ااجنبية(. –بالعملة المحلية   أدوات دين م 

 من بسط النسبة(، ويشتمل على األتى:  %40المستوى الثانى )أال يزيد عن 

 (. %85المستوى الثانى )أ( )يُعطى معامل ترجيح 
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 بحث:  الدراسات السابقة وفروض ال 5-2
قد تباينت الدراستتات التجريبية، :   IIIالدراســات المالية والمصــرفية التى تتعل  بمعايير ومتطلبات بازل   -1

التعتربتيتتة)نتجتتار، التتدراستتتتتتات  متفتتتتاح،  2019ذ طتالل،  2013وتتعتتددت  يتهتورى،2015ذ  ذ  2018ذ 

 ; Spina, 2013 ; Azadinamin, 2011(، و كذلك الدراستات ااجنبية )  2017ذ شتلبى،2017بحوصتى،

Kirshan et al.,2018  ;Ozili , 2019   ;  Johansson , 2012    التى تناولت أسباب ظهور لجنة بازل )

III،( أن التعتديالت واإلصتتتتالحتات الواردة فى إتفتاقيتة بتازل  2013، حيتث أشتتتتارت دراستتتتة )نجتارIII،  

ازية لحمايتها من أزمات أو إنهيارات  أ ستتتتتنبطت من دروس اازمة المالية العالمية للبنو ، وكوستتتتيلة إحتر

( Spina,2013( تؤيد دراستة )  2019مالية و مصترفية جديدة، و وجد الباحث أن دراستة )طالل و اخرون،  

، و أيضتتاً لدعم صتتالبة و متانة  II، و بازل Iجاءت لمعالجة قصتتور مقررات بازل  III فى أن إتفاقية بازل

 رأس المال، وتعديل نسب السيولة.

، يؤدى إلى جعل مستئولى  III( أن تطبي  معايير بازل Ozili, 2019نفس الستياق، تٌضتيف دراستة )وفى 

الستتتتلطتات النقتديتة تتوقع جودة رأس متال أفضتتتتل، و تحتديتد الحتد اادنى من متطلبتات الستتتتيولتة للقطتاعتات  

الستتتتتتابتقتتة   التمتتالتيتتة  اازمتتات  أثتتار  متن  التتتعتتافتى  عتلتى  التبتنتو   تستتتتتتاعتتد  أنتهتتا  كتمتتا   التمصتتتترفتيتتة، 

( أن تطبي  متطلبات  Kirshan et al., 2018الية خاصتتتة فى البلدان النامية، وأيضتتتاً  ت بين دراستتتة )أو الح

يحق  أمرين هتامين، و همتا: اامر ااول يتثمتل فى تكتاليف متوقعتة مرتفعتة أثنتاء تنفيتذ معتايير إتفتاقيتة   IIIبتازل 

 .IIIتنفيذ معايير إتفاقية بازل  ، و اامر الثانى يتمثل فى منافع متوقعة يمكن تحقيقها بعدIIIبازل 

( مع أخرى أجنبيتة  2019طالل،  ;2017شتتتتلبى،  ;2017كمتا تتف  عتدة دراستتتتات عربيتة )بحوصتتتتى،

(Kirshan et al., 2018 حول وجود متطلبات و مقومات ضتتترورية لتطبي  إتفاقية بازل )III حيث ترى ،

و فى بيئتنا المصترية، يمثلها البنك   ( أنه يتعين على الجهات المعنية2017شتلبى،  ;2017دراستتى )بحوصتى،

، والعمل IIIالمركزى المصتتترى، وضتتتع أ طر قانونية و لوا ح تنظيمية صتتتارمة التنفيذ  لتطبي  إتفاقية بازل 

الدا م إلجراء العتديد من اإلصتتتتالحات، و للك لتحقي  ااهداف التنظيميتة للبنو ، ومن ثم تحقي  ااستتتتتقرار 

( اكثر تركيزاً و تحديداً فيما يتعل  Kirshan et al., 2018احث أن دراستتة )المالى المصتترفى،  لذا وجد الب

  : هتى  و  متتقتتومتتات،  عتتدة  تتتوافتتر  التتدراستتتتتتة ضتتتتترورة  هتتذه  تتترى  حتتيتتث  التتتتتطتتبتتيتت ،   بتتمتتقتتومتتات 

توافر موارد كافية للتنفيذ، ب( ضرورة وجود تكنولوجيا متقدمة، جتتتتت( العمل على تدريب الموارد البشرية  ) أ

داريتة، و للتك من خالل تصتتتتميم و تنظيم برامج تتدريبيتة، و إعتداد ورل عمتل لثقيف فى كتل المستتتتتويتات اإل

 . IIIالعاملين لرفع مستوى كهاراتهم تنفيذاً لمتطلبات بازل

صتالح،    ; 2017شتلبى، ; 2018تعليب،    ;2015وفى نفس الستياق، تعددت الدراستات العربية ) موستى،

2013  ( ااجتنتبتيتتة  التتدراستتتتتتات  أيضتتتتتتاً  و   ،)   Ozili,2019 ; Elshahed,2019; Sikos,2014; 

Johansson,2012 ; Nordell et al.,2020)   التى أشتتتارت إلى الدور الحيوى لمعايير إتفاقية بازل )III  

، ت عزز IIIعلى البنو  التجارية خاصتٍة، و القطاع المصترفى ككل، حيث أوضتحوا الباحثين أن متطلبات بازل 

و للتك من خالل معيتارين، و همتا معيتار نستتتتبتة  كفتايتة رأس المتال  من ستتتتالمتة و متتانتة القطتاع المصتتتترفى،  

(CAR) Capital Adequacy Ratio معيار نستب الستيولة الجديدة، و تنقستم إلى نستبتين، و هما : نستبة ،

 (LCR)، و نستتتبة تغطية الستتتيولة  Net Stable Funding Ratio (NSFR)صتتتافى التمويل المستتتتقر 

Liquidity Coverage Ratio،  ما أنهم أشتاروا أنها ستعت فى حل مشكلة التضمم، مشكلة إفالس البنو ، ك

و تعزيز القدرات التنافستتتية للبنو .  هذا باإلضتتتافة إلى ضتتترورة وجود إدارة للمماطر، تعمل بشتتتكل فعال،  

ى،  فالبنو  التى بها إدارة المماطر بكفاءة وفعالية ت مكن العاملين بها من حل المشتكالت، و العمل بشتكل جماع

و بذلك يكون لديها القدرة على اكتستاب ثقة عمال ها، وتحتل المراكز االولى فى بناء الميزة التنافستية من خالل  

و بالرغم من للك يمكن القول أنه البد من التحقي   (Hennie,2003 ; Elgari,2003) تفوقها على منافستيها.

تعتديتل ممتارستتتتات إدارة الممتاطر من أجتل    فى إعتادة تصتتتتميم اإلطتار لمواجهتة التحتديتات الحتاليتة من خالل

، و (Abbas et al,2018)اإلستتتجابة للتحديات التى يواجهها القطاع المصتترفى بعد اازمة المالية العالمية  

، و Iأفضتل من مقررات كل من بازل   III(، أن مقررات بازل Johansson,2012أخيراً أوضتحت دراستة )

، وبالرغم من للك، إال أن هنا  بعا القضتتايا قيد الطرح فى اانظمة المصتترفية، و لم تتم معالجتها  IIبازل 
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ت قدم حماية ضتد أى فشتل مصترفى قادم، إلا تم   IIIبشتكل كامل، و أكدت الدراستة فى النهاية أن مقررات بازل  

 Nordell)دراستة   و أكدت لتعكس الواقع بشتكل أفضتل.  Risk Weights (RW)تصتحيح أوزان المماطر 

et al., 2010)   أن التعريف باإلطار الرقابى على المعايير المالية الجديدة إلتفاقية بازلIII  الذى وضتتتعته ،

 Bank Of Internationalبالتعاون مع بنك التستتتتويات الدولية    (BCBS)لجنة بازل للرقابة المصتتتترفية 

Settlements (BIS)رامة على إحتياطى رأس المال، حيث أصبحت ، فرض اللوا ح الجديدة بصورة أشد ص

إدارة المماطر أكثر شتتتتموالً و دقة، كما أظهرت هذه الدراستتتتة ضتتتترورة توافر بيئة تنظيمية و رقابية أكثر 

صتتتترامتة على المستتتتتوى العتالمى، بتالرغم من وجود بعا الممتاوف التى تتمثتل فى متدى كفتايتة القوانين و 

قواعد أكثر بكتير صتترامة لمواجهة اية إختالالت او إضتتطرابات من  القواعد الجديدة صتتارمة، أو نحتاج إلى

 أزمات أخرى.

( أن البنك المركزى المصترى يوفر طرق ومناهج و مقررات يجب  Elshahed,2019وتوضتح دراستة )

، و يتعين فى هتذا الشتتتتان توضتتتتيح أهميتة عمليتات الرقتابتة المتاليتة IIIاإللتزام بهتا عنتد تنفيتذ متطلبتات بتازل  

فية من أجل فهم و تطوير تنفيذ اللوا ح الجديدة التى أقرتها لجنة بازل للرقابة المصتتترفية. و أيضتتتاً  والمصتتتر

، يتطلب وقت كافى لإلنتقال، ويستتلزم III( أن التحول إلى تطبي  إتفاقية بازل Ozili,2019أظهرت دراستة )

( لمجموعة الدراستات  2018،فى البداية إصتالح الميزانيات العمومية للمصتارف.كما تٌضتيف دراستة )بهورى

الستتتتابقتة، ضتتتترورة تقوية أجهزة التنظيم، و الرقابة المصتتتترفيتة، والعمتل على تطويرها حتى ت حق  أهدافهتا 

 التنظيمية، و ااستقرار المالى المصرفى.

(، إلى أن هنا  إستتقرار كبير من قبل البنو  التجارية 2014وفى نفس المجال، ت شتير دراستة )البلبيستى، 

، نستتتتب الستتتتيولتة الجتديتدة (CAR)، من حيتث المتطلبتات التدنيتا لكفتايتة رأس المتال IIIمتطلبتات بتازل   لتطبي 

(NSFR & LCR)  ونستتتتبتة الرافعتة المتاليتة ،(LR) Leverage Ratio  وأيضتتتتتاً توضتتتتح دراستتتتتة .

 ، تتطلب جهود إضافية لإللتزام بها، حيث يتعين تحسين الجوانبIII( أن تحقي  متطلبات بازل  2013)صالح،

الفنية كالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة إدارة المماطر بها فى تحستين الشتفافية واإلفصتاح، وأخيراً  

 أشار أن المصارف التقليدية تفى بمتطلبات السيولة الجديدة.

  تبين للباحث من تحليل و تقييم الدراستتتات الستتتابقة فى هذا المجال، أنه قد أتفقت الدراستتتات التجريبية،

  2012كوكش،   ;  2012الغندور،   ;  2018شتتيلى و أخرون،   ;  2018وتعددت الدراستتات العربية ) تعليب،

، حيث وجد الباحث إتفاق (Angelini et al.,2011; King et al., 2011)(، وأيضتتاً الدراستتات ااجنبية  

البنو  على تحقي  النستبة   ، يؤدى إلى تحستين قدرةIIIبين الدراستات الستابقة على ان اإللتزام بمتطلبات بازل 

قررة وفقاً لمعايير إتفاقية بازل   ، ب( نسبة صافى  (CAR)، وهم ثالثة مقاييس أ( نسبة كفاية رأس المال IIIالم 

 . (LCR)، و أخيراً جتت( نسبة تغطية السيولة (NSFR) التمويل المستقر

أن القواعد الصارمة   (Kirshan et al.,2018) ;(  2018وفي نفس السياق، توضح دراستى )بحوصى،

، أدت إلى زيادة متطلبات راس المال الواجب اإلحتفاظ بها، بصورة أكبر منها بالنسبة لمعيار IIIإلتفاقية بازل  

ترى عكس نتيجة الدراستتة الستتابقة، حيث توضتتح أن    (King et al.,2011)نستتب الستتيولة، إال أن دراستتة  

ممت لتصتحيح مقررات إتفاقيةIIIإتفاقية بازل  ، من خالل تصتميم برامج مكثفة ونظام II، وبازل Iبازل  ، صت 

 قوى وفعال يسمح بتطبي  متطلبات معيار كفاية رأس المال، وأيضاً معيار نسب السيولة الجديدة.

(، أوضتتحت بضتترورة التركيز على تطبي   2014وعلى جانب أخر، وجد الباحث أن دراستتة )بركات، 

الحوكمة فى المؤستتستتات المالية والمصتترفية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أشتتارت إلى ضتترورة اإللتزام  

بتتازل   متتتطتلتبتتات  فتى:    –  IIIبتتتطتبتيت   والتمتتتمتثتلتتة  التجتتديتتدة،  الستتتتتيتولتتة  نستتتتتتب  متعتيتتار   ختتاصتتتتتتة 

، التى أدت إلى جعل المصتتارف تقوم بتمويل أنشتتطتها بمصتتادر (NSFR)في التمويل المستتتقر  أ( نستتبة صتتا

، (LCR)تمويل مستتقرة، و للك لزيادة قدرتها على تحمل ضتغوط تمويل مستتقبلية. ب( نستبة تغطية الستيولة  

من والتي أدت إلى تعزيز وضتتتتعية الستتتتيولة فى الوقت القصتتتتير، من خالل إحتفاظ المصتتتتارف بقدر كاٍف 

غير المرهونة لمقابلة صتتافي   High Quality Liquid Assets(HQLA)ااصتتول الستتا لة عالية الجودة 

 يوماً قادمة فى ظل ظروف سيناريو للظروف المضطربة غير المواتية.  30التدفقات النقدية المارجة فى أثناء 
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ط نستبة كفاية رأس  (، أن فى المصتارف الماصتة أرتفع متوست   2018وأيضتاً أشتارت دراستة ) تعليب،  

تشتتددة من قبل البنك المركزى، لتحقي  اإللتزام بمتطلبات بازل  (CAR)المال   ، ممايعكس قوة الستتياستتات الم 

III   ولكن على النقيا للك، و أضتتتحت الدراستتتة أن المصتتتارف المملوكة للدولة تواجه صتتتعوبات لتحقي ،

، و للك يرجع إلى  (NSFR & LCR)الجديدة ، و نستب الستيولة  (CAR)المتطلبات الدنيا لكفاية راس المال  

تواضتتتتع رأستتتتمالها، و التكلفة التمويلية الالزمة لتحقي  للك،  حيث أختلفت الدراستتتتة الستتتتابقة مع دراستتتة  

(Kirshan et al., 2018)  و أوضتحت أن مصتارف القطاع العام قامت بإستتعدادات كافية لإللتزام بلوا ح و ،

اثار العملية التى توصتتتتلت إليها الدراستتتتة أ( أنه يتعين على بنو  القطاع الدولية، و من ا  IIIمقررات بازل 

العام فى البيئة الهندية التركيز على مراجعة الستياستات الموضتوعة، لصتقل ممارستاتها فى إدارة المماطر، ب( 

ى كشتترط أنه البد من ااعتراف بحهمية التكنولوجيا المتقدمة، و أيضتتاً تدريب الموارد البشتترية فى كل مستتتو

متتتتتتتتقتتتتتتتتررات   لتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتفتتتتتتتتيتتتتتتتتذ  ضتتتتتتتتتتتترورى  و   أستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتى 

، و يمكن تحقي  للك بدعم من الحكومة، ال منظمين، و صناع القرار. جتتتتت( أنهم سوف يواجهون عدةٍ  IIIبازل 

، و منهتا، إنمفتاض معتدالت الربحيتة، التوستتتتع فى  IIIتحتديتات من وراء تطبي  مقررات و معتايير بتازل  

.د( ستيكون النظام المصترفى أكثر شتفافية، و يضتمن توحيد متطلبات  متطلبات رأس المال، و ااصتول المتعثرة

مع الدراستات الستابقة، حيث ت بين أن إتفاقية   (Azadinamin, 2011)اإلفصتاح بشتكل أفضتل. وتتف  دراستة  

، عملت على التقليل من المماطر أو الحد منها، التى ت حيط برأستتتمال المصتتتارف، وللك لحماية كٍل IIIبازل 

ود عين، و حقوق المستتتاهمين، فى حالة حدوس خستتتا ر غير متوقعة التى أثرها على المصتتتارف عادةً  من الم 

 مايكون كبيراً.  

( CARبنسبة كفاية رأس المال )  IIIيؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل    الفرض الفرعي األول:
 (. ROEالملكية )إيجابيًا على ااداء المالي م قاًسا بمعدل العا د على حقوق 

 Regulatory ) رأ  المال التنظيمىمن خالل مستتح الدراستتات المالية والمصتترفية  التى تناولت 

Capital )    وفقتاً لمتطلبتات بتازلIII  تتف  كالً من ،(K.N.Kombo,2017 ; Girts,2014)   أن إحتيتاطى

 Countercyclical)قتصتادية  رأس المال ااستاستّى عالى الجودة ضتد مماطر تقلبات الدورات المالية و اإل

Buffer)  ،يكون الهدف منه تشتتتجيع البنو  على تكوين إحتياصتتتيات تمثل كحاجز صتتتد فى ااوقات الجيدة ،

، يضتتمن  (Buffer)والتى ت ستتتمدم فى أوقات اازمات، هذا يدل على أن هذا اإلحتياطى أو الهامش اإلضتتافى 

وس أية تقلبات إقتصتادية مستتقبلية، دون اإلخالل بالحد  إستتيعاب المصتارف للمستا ر غير المتوقعة فى حال حد

أن إحتياطى رأس المال ااستتاستتّى  (Girts,2014)اادنى من متطلبات كفاية رأس المال. و تضتتيف دراستتة  

، حيث يتم الحد من التوستتتتع (GDP)عالى الجودة يرتبط إرتبتاطاً وثيقاً مع معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى 

 القروض فى فترات الرواج اإلقتصادى، و إستمدامه فى فترات الركود اإلقتصادى.فى منح 

أن راس المال ااستتتتاستتتتّى اإلضتتتتافى    Hadjixenophontos,2018)  (Aكما تضتتتتيف دراستتتتة  

(Additional Tier 1)    رأت على أنه تحوط إستراتيجى لحماية أموال الم ودعين، و أسواق المال، فهو بمثابة

 لتفادى أى أزمات أو صدمات نتيجة عن أحداس غير متوقعة فى المستقبل.   (Buffer)حاجز صد 

و أكدت على ضرورة إدخال أو إضافة    ( Bank Negara,2020)و فى نفس المجال، تناولت دراسة  

%، و ي طل  2.5لرأس المال ااستتاستتّى لرستتهم العادية، و تبل  نستتبة هذا الهامش    (Buffer)هامش إحتياطى 

، الغرض منه تغطية المستا ر المستتقبلية فى حال  (Capital Conservative)عليه هامش الحماية التحوطّى 

أربعة أعوام  %، حتى يصتتل تدريجياً فى أثناء   2.5حدوثها، كما أظهرت هذه الدراستتة أن نستتبة هذا الهامش  

، و بذلك ستيرتفع  (RWA)% من ااصتول المرجحة بحوزان المماطر  0.625، و بنستبة  2016بدءاً من عام  

بحلول   %7% إلى  4.5الحد اادنى لرأس المال ااساسّى عالى الجودة لرصول المرجحة بحوزان المماطر من  

، يتعين على  %7نمفضتتت النستتبة عن  ، و فى حال عدم إحتفاظ المصتتارف برأس مال كاٍف أو إلا إ2019عام  

نظمين و الستلطات العليا فى البنو  المركزية أن يقوموا بإحتجاز نستبة من أرباحها فى حال إنمفضتت نستبة  الم 

 %. 7رأس المال الساسّى عالى الجودة لرصول الم رجحة بحوزان المماطر عن 

ــول الُمرجالدراستتتات الستتتابقة التى تناولت  قام الباحث بمستتتح  ،  (RWA)  حة بأوزان المخاطراألصـ

 H.Piefer, 2021)عدةٍ دراستات ووجد الباحث ندرة فى مثل هذه الدراستات، و بالرغم من للك إال أن هنا  
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;B.Farouk,2020 ; H.Hessai,2018; Cerulti,2017 ;A.Otmstead,2015 ; Ansary,2015; 

Detken et al.,2014)      قتد أتفقتت على أن المصتتتتارف التى ت طب  متطلبتات بتازلIII   فيمتايتعل  بتإحتيتاطى

 (CAR)رأس المتال تهتدف غلى الحتد من منح القروض الجتديتدة، و التكيف مع نستتتتبتة كفتايتة رأس المتال  

متتتمتتتاطتتتر   أيتتتة  متتتواجتتتهتتتة  ضتتتتتتد  صتتتتتتد  كتتتحتتتا تتتط  التتتركتتتود،  فتتتتتتترات  أثتتتنتتتاء   التتتمتتتطتتتلتتتوبتتتة 

ضترورة رفع الحد اادنى لنستبة راس المال ااستاستّى عالى   أو خستا ر غير متوقعة، كما اوضتحت الدراستات

، كما يجب على المصتتتارف ضتتترورة عدم  %7الجودة لرصتتتول المرجحة بحوزان المماطر حتى تصتتتل إلى  

إنمفاض رأس مال، و إال يجب زيادة نستتبة الرباح المحتجزة.كما أتفقوا الباحثين على أن إحتياطى رأس المال  

أن   ( H.Hessai,2018)فى التفادى من المماطر الكلية. و ت ضتتتيف دراستتتة اإلضتتتافى يستتتاعد المصتتتارف  

التتذبتذب فى إحتيتاطى رأس المتال القتا م على الممتاطر يرتبط إرتبتاطتاً ستتتتلبيتاً فى التتذبتذب فى القروض و كتذلك  

 النمو فى القروض. 

المصتارف  على نتيجة مؤداها أن   (H,Hessai,2018 ; Juelsoud et al.,2018)كما تتف  دراستتى  

قامت برفع الحد اادنى لنستبة رأس المال ااستاستّى عالى الجودة من خالل تمفيا ااصتول المرجحة بحوزان  

، و يمكن القول بحنه تحتفظ افتحتادات اإل تمتانيتة بإحتيتاطيتات رأس مال يتجتاوز نستتتتبتة أكبر (RWA)الممتاطر 

قررة، وللتك تطبيقتاً إلتفتاقيتة بتازل التدوليتة، كنستتتتبتة من ااصتتتتول الم رجحتة بتحوزان   III قليالً من النستتتتبتة الم 

 .(RWA)المماطر 

على أن    (K.N.Kombo)(، و دراستتة    2018و فى نفس الستتياق أيضتتاً، تتف  كل من دراستتة )عبود، 

( أن    2018، حيث ترى دراستتة )عبود، (CAR)هنا  عالقة بين مماطر اإل تمان و نستتبة كفاية رأس المال  

ترى ان نستبة كفاية   (K.N.Kombo)، أما دراستة (CAR)كفاية رأس المال    مماطر اإل تمان تؤثر فى نستبة

لمتطلبتات بتازل    (CAR)رأس المتال   تفيتد بشتتتتكتل قوى و فعتال فى إدارة الممتاطر، حيتث أن  IIIوفقتاً   ،

اإحتياطيات الرأستتمالية لمواجهة مماطر اإل تمان الناشتتئة عن المشتتتقات، إتفاقيات إعادى الشتتراء، و أنشتتطة 

 وراق المالية.تمويل اا

 )حالً مقترحاً للمشتتتكلة التى أظهرتها دراستتتة   ( A Hadjixenophontos,2018) قدمت دراستتتة  

Ashraf et al.,2016 )     أال و هى وجود سلو  لدى البنو  نحو المماطرة، بدافع عوامل المنافسة، و ينمثل

قترح لهذه المشتكلة، ضترورة قيام مديرى المصتارف فى المستتقب ل بدراستة إستتراتيجيات و حلول بديلة  الحل الم 

 فيما يتعل  بإدارة المماطر و إدارة الفرص. 

، وتوضح ( A Hadjixenophontos,2018)ت دعم دراسة   (EToto )أخيراً، وجد الباحث أن دراسة  

أن القرارات التحوطية الكلية التى تنطوى كمط دفاع رأس المال ااستتتاستتتّى عالى الجودة، تتاثر بمؤشتتترات 

ار مبكر تفيتد فى تقتدير إحتمتال وقوع الممتاطر، تتمثتل فى أ( قيتاس التطورات اإل تمتانيتة فى القطتاع المتاص،  إنتذ

ب( عبء الديون، جتتتتتتتتت( اإلفراط فى تقييم سوق العقارات، د( اإلختالالت واإلضطرابات المارجية، هتتتتتتتتت( 

ها المجلس ااوربى للمماطر  ستتتوء تستتتعير المماطر، و( قوة الميزانيات العمومية للمصتتتارف، و هى ماحدد

 .(ESRB)النظامية 

بنســبة صــافي التمويل   IIIيؤثر مدى إلتزام البنوك التجارية بمتطلبات بازل    الفرض الفرعي الثاني والثالث:
ا بمعدل العائد على   (LCR)(، ونســـبة تغطية الســـيولة  NSFRالمســـتقل) إيجابيًا على األداء المالي ُمقاســـً

 (.ROEحقوق الملكية )
تمثلة فى نسبتين، ااولى : نسبة   من خالل مستح الدراستات السابقة التى تناولت نسب السيولة الجديدة الم 

م  ، من عا IIIوفقاً لمتطلبات بازل    (LCR)، و نستتتبة تغطية الستتتيولة  (NSFR)صتتتافى التمويل المستتتتقر 

عتتتام    2014 نتتتتتتتا تتتج   2021إلتتتى  فتتتى  إتتتتفتتتاقتتتيتتتات  و  تتتتبتتتايتتتن  هتتتنتتتا   أن  أتضتتتتتتح   التتتحتتتالتتتى، 

 &Covas)اادبيات والدراستتتتات الستتتتابقة، المتعلقة بنستتتتب الستتتتيولة الجديدة، حيث أتفقت عدةٍ دراستتتتات  

Dricoll,2014;Bouwman,2014;Dictrich et al.,2014)   على أن بنك التستويات الدولية(BIS)  قام ،

بإدخال متطلبات جديدة للستيولة، و للك بعد تستليط الضتوء على اإلضتطرابات المالية العالمية التى حدثت فى  

ااونة ااخيرة، و ما أظهرته من أوجه القصتور فى إدارة الستيولة فى المؤستستات المصترفية، حيث أشتترطت 

، حيث تشتتير (LCR)ستتبة تغطية الستتيولة  بحن تحتفظ البنو  بستتيولة كافية، ت قاس من خالل ن IIIلجنة بازل  
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هذه النستتبة إلى إجبار البنو  على اإلحتفاظ بجزء أكبر من أصتتولها كستتندات ستتا لة عالية الجودة، و هذا يقلل 

 من كمية لقروض المصرفية، و ي زيد من سعر الفا دة على القروض المصرفية.

 تحتفظ بتااصتتتتول الستتتتتا لتة    أن البنو  التجتاريتة أو التقليتديتة  (M.Le,2020)ت ضتتتتيف دراستتتتتة  

 Vazquez and)عتاليتة الجودة، من أجتل إدارة محتاطر الستتتتيولتة بشتتتتكتل أفضتتتتتل. و تتف  دراستتتتتة

Fedeasiso,2015)    مع الدراستتتتة الستتتتابقة، و ت ظهر أنه فى الفترة التى ستتتتبقت اازمة كانت البنو  تعتمد

بدور الستتتتيولة المصتتتترفيتة، وممتاطر   أعتمتاداً كبيراً على التمويل قصتتتتير ااجل، و لكن بعتد اازمة أهتمتت

، أنه من الممارستات الشتا عة  (Feess and Hege,2012)الستيولة، و أيضتاً فى نفس الستياق ت وضتح دراستة 

للبنو  لمل  الستيولة على جانبى ميزانياتها العمومية تحويل المشتاريع طويلة ااجل، اإللتزامات الستا لة نستبياً  

 قصير ااجل. مثل ودا ع المعامالت، و التمويل

 D.Ashraf,2016; Dietrich et)، فيمايتعل  بالستيولة، فتشتير عدةٍ  IIIوفقاً لمتطلبات إتفاقية بازل 

al.,2014 ; B.Li and Xiong,2017)  حددت إتفاقية بازلIII    نستب ستيولة جديدة تتمثل فى نستبة صتافى

  (NSFR)صتافى التمويل المستتقر  ، حيث تعتبر نستبةLCR، و نستبة تغطية الستيولة NSFRالتمويل المستتقر 

مؤشتر ستيولة ر يستى و لها تاثير إيجابى على اإلستتقرار المالى للبنو  التجارية و اإلستالمية، حيث يتعين على  

فتتطلب من  (LCR)جميع المؤستستات المصترفية أن ت حافظ على هيكل تمويل م ستدام. أما نسبة تغطية السيولة  

 لة فى محافظ ااصتتول الستتا لة عالية الجودة، واليوجد تحثير لنستتبة البنو  زيادة حصتتة ااصتتول غير الستتا

 Robert et)تغطيتة الستتتتيولتة على أداء محتافظ القروض، و معتدالت نمو القروض. كمتا تشتتتتير دراستتتتة 

al.,2019) .فى هذا المجال أن عملية خل  السيولة تتناقا مع إحتفاظ البنو  بحصول سا لة عالية الجودة 

، أن  (Muhammed Habib, 2019)(    2019، تشتير كالً من دراستتى ) بغدادى،و فى نفس الستياق

البنو  التجارية واجت صتتعوبات كبيرة فى ستتعيها لإللتزام بالحد اادنى من نستتبة صتتافى التمويل المستتتقر  

(NSFR) ،و لكن تغلبت على هذه الصعوبات تدريجياً بدافع التمفيف من المماطر، و حماية مصالح العمالء ،

نتا ج   (S.papadamou,2021)، و تؤيد دراستة  (LCR)تحق  للك أيضتاً من خالل نستبة تغطية الستيولة و 

الدراستتتين الستتابقتين، و ت وضتتح أنه كان هنا  دور قوى لإلشتتراف التحوطى من خالل نستتبة صتتافى التمويل 

ى للبنو ، و أيضتتاً ، و التى توفر وستتا ل لتحستتين أداء البنو ، و تعزيز ااستتتقرار المال(NSFR)المستتتقر  

ت دراستة   ت قلل من التحثير الستلبى   NSFRفى أن نستبة صتافى التمويل المستتقر    (K.Sunday,2019)خلصت 

 لضعف أداء محافظ القروض، و كذلك معدالت نمو القروض المصرفية.

أنه ي مكن تحقي  التوازن اإل تمانى، عندما يكون  (B.Li and W.xiong,2017)و توضتتتح دراستتتة 

ستتدد، حيث أن وضتتع ستتيناريوهات إقتصتتادية ممتلفة تؤدى عادةٍ فى النهاية إلى    اإلقراض مستتاوى لما هو م 

قررة  (LCR)توازن الممزون النقدى فى مقابل القروض المصتترفية وفقاً لمتطلبات نستتبة تغطية الستتيولة   الم 

، و للك كله يلقى بذالله على الحد من مماطر الستتيولة الشتتاملة، والتمفيف من حدتها. كما IIIفى إتفاقية بازل 

، فإن للك  (LCR)أنه فى حالة حدوس إنمفاض فى نستتبة تغطية الستتيولة   (Jl.MH,2021)أشتتارت دراستتة  

ى  يكون لته أثتار على إنمفتاض الطلتب على الستتتتنتدات الحكوميتة أو ألون المزانتة، و لهتا تتاثير ممتلف عل 

 الضرا ب، ودا ع العمالء، وأرباح البنو .

إال أنته من المتوقع أن اإلمتثتال و اإللتزام بقواعتد معتايير الستتتتيولتة    (K.Sunday)و تمل ا دراستتتتة 

فى الدول اافريقية، ستتيكون لها أثار مفيدة على الستتياستتات المالية و   IIIالجديدة وفقاً لمتطلبات إتفاقية بازل 

الدراستة   (Jl.MH,2021)زيادة اإلقراض المصترفى فى القارة، حيث ت دعم دراستة    المصترفية التى تهدف إلى

الستابقة، و توضتح أن متطلبات الستيولة الجديدة مفيدة ضتد مماطر التقلبات فى الدورات اإلقتصتادية، و ي مكنها  

 تحسين الرعاية اإلجتماعية، و ت قلل من تذبذب القروض المصرفية.

، بإستمدام (BCBS)بنو  التجارية بمتطلبات إتفاقية بازل للرقابة المصرفية  مما الشك فيه إن إلتزام ال

، (LCR)، و نستبة تغطية الستيولة  (NSFR)، نستبة صتافى التمويل المستتقر  (CAR)نستبة كفاية رأس المال  

، و (Financial Performance)أنه ستينعكس على ااداء الماص بالبنو ، و بصتورة م حددة ااداء المالي 

، وربحيتة البنو  هى عالقتة  III قع البتاحتث أن يكون هتذا التتحثير إيجتابى، ان العالقتة بين متطلبتات بتازليتو

 مهمة، حيث أن تحثير اللوا ح الجديدة على أداء البنو  مثير للجدل.
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ومن تحليل وتقييم الدراستتات الستتابقة فى هذا المجال، تبين للباحث تناقا نتا ج هذه الدراستتات، حيث  

( إلى وجود عالقة ستتتلبية لات داللة إحصتتتا ية بين القروض غير العاملة،  2017راستتتة )شتتتلبى،خل صتتتت د

 Return On (ROA)الستيولة، الرفع المالى على أداء البنو  التجارية مقاستة بمعدل العا د على ااصتول (

Assetsعا د على حقوق ، فى حين لم ت ظهر أى عالقة لات داللة إحصتتا ية فى حالة القياس بإستتتمدام معدل ال

توصتلت إلى وجود عالقة عكستية    (Elseify,2013)، كما أن دراستة  Return On Equity (ROE)الملكية 

قاستتتة بمعدل العا د على حقوق الملكية  (CAR)بين نستتتبة كفاية رأس المال    Return (ROE)و الربحية م 

On Equity  على    لة إحصا ية فى البنو  اإلسالمية.،فى البنو  التقليدية، إال أن هذه العالقة لم تكن لات دال

توصتلت إلى ان البنو  اإلستالمية لديها نستب رأس مال أعلى بشتكل   (Osama et al.,2013)عكس دراستة  

التقليتديتة، و فيمتا يتعل  بتتحثير اازمتة المتاليتة العتالميتة   ملحوظ ) و ممتلفتة إلى حتد كبير ( مقتارنتٍة بتالبنو  

(GFC)   البنو ، حيث ت شتتتير النتا ج إلى أن أداء البنو  اإلستتتالمية كان أفضتتتل خالل  على كٍل النوعين من

م، نتيجتة إلرتفتاع رأس المتال، و إرتفتاع إحتيتاطيتات الستتتتيولتة، و بتالتتالى   2009م و حتى   2006الفترة من  

 Gulf Cooperation (GCC)حتافظتت أيضتتتتاً على تحقي  نمو عتالى ٍ فى دول مجلس التعتاون المليجى  

Council ، فى حين أن دراستتتة(Mooney and Rasmussen,2015)  ت شتتتير إلى أن هنا  عالقة إيجابية

 Bateni et al.,2014)و هامش صافى الفا دة، إال أن دراستى   (ROE)بين معدل العا د على حقوق الملكية  

; Dreca,2013)    أظهرت أن كل من معدل العا د على ااصول(ROA)لكية  ، و معدل العا د على حقوق الم

(ROE)    لهما تحثير كبير فى نستتتبة كفاية رأس المال(CAR) ً  A Polat et)خل صتتتت دراستتتة   ، و ايضتتتا

al.,2014)   إلى أن معدل العا د على ااصتول(ROA)   له أهمية كبيرة و تحثير إيجابى على نستبة كفاية رأس

جة الدراسة السابقة، حيث كشفت على نتيجة ت مالف نتي (Shingjergji,2015)، و لكن دراسة  (CAR)المال  

تمثلتة فى معتدل العتا د على حقوق الملكيتة   ، و معدل العا د على  (ROE)أوضتتتتحتت أن مؤشتتتترات الربحيتة الم 

 . (CAR)ليس لهما تحثير لهما تاثير على نسبة كفاية رأس المال  (ROA)إجمالى ااصول 

نتيجتة تتف  جز يتاً مع نتتا ج التدراستتتتتين    (Ansary,2015)وفى نفس المجتال، اوضتتتتحتت دراستتتتة  

 (CAR)الستتابقتين، حيث خل صتتت إلى أن مؤشتترات الربحية ليس لهما أى تحثير على نستتبة كفاية رأس المال  

الذى يرتبط إرتباطاً إيجابياً، و بشتتكل كبير مع نستتبة كفاية   (ROE)بإستتتثناء معدل العا د على حقوق الملكية  

م  ) قبتل حتدوس اازمتة  2008م حتى عتام   2003ل الفترة اإلنتقتاليتة من عتام ، و للتك خال(CAR)رأس المتال 

عتتام   متتن  التتفتتتتترة  ختتالل  أنتته  إال   ،) التتعتتالتتمتتيتتة  عتتام    2008التتمتتالتتيتتة  حتتتتتى   م،    2013م  

المتتال   كفتتايتتة رأس  على نستتتتبتتة  تتتحثير  أى  الربحيتتة  ت ظهر  دراستتتتتة                        (CAR)لم  أشتتتتتارت  أيضتتتتتاً  . و 

Hadjixenophontos,2018) إلى وجود عالقة إيجابية فيما يتعل  بمستتوى الم مصتصتات و النستبة السنوية )

 .(CAR)لصافى هامش الفا دة و نسبة كفاية راس المال 

 Detken et al.,2014 ; A.Dlmstead and)وبتحليتل و تقييم عتدةٍ دراستتتتتات ستتتتتابقتة أخرى  

Rumsey,2015; Cerutti Claessens and Laeven,2017; Cerutti et al.,2016)  أتضتح أن نستبة

تؤثر إيجتابيتاً على ااداء المتالى للبنو ، و نفس الوضتتتتع للمالءة المتاليتة، ممتايعنى    (CAR)كفتايتة رأس المتال  

 ت لقى بظاللها على تحسين ااداء المالى للبنو .  IIIاإللتزام بتطبي  متطلبات بازل 

قة عكستتية بين ماتملكه البنو  من ( أن هنا  عال2017وفى نفس الستتياق، توضتتح دراستتة )جويدة،  

 ,.Wei et al)ستيولة، و كيفية إدارتها لربحيتها، و قدرة البنو  على توليد اارباح، و كذلك خل صتت دراستة  

ت ستتاهم فى ربحية البنو ، و ت قلل من إحتمال فشتتل    (NSFR)إال أن نستتبة صتتافى التمويل المستتتقر  (2017

 البنو  أو تعرضها لمماطر اإلفالس. 

، وااداء (CAR)حتى يومنتا هتذا، اليوجتد إتفتاق قوى بشتتتتحن اإلرتبتاط بين متطلبتات كفتايتة رأس المتال 

قد يؤدى إلى   (CAR)المتالى فى البنو ، و قد جادلت بعا الدراستتتتات بحن إرتفتاع نستتتتبتة كفاية رأس المال  

اجهة متطلبات  لمو  (RWA)إنمفاض اإلقراض بستبب التعديالت الماصتة بحصتول المرجحة بحوزان المماطر 

 رأس المال.
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وعالوة على للك، فإنه قد يؤدى إلى تدهور موقف المقرضتين، لذلك فإن اإلحتفاظ برأس مال أكثر من 

للبنو . المتتالى  ااداء  من  ي قلتتل  أن  شتتتتتتحنتته  من  و  كلفتتاً،  م  ي عتبر   Bagntasarian and)الضتتتترورى، 

Mamatzakis,2019;Ma,atzakis and Vu,2018;Alfon et al.,2004;Berger and 

Bonaccorsi,2006)   

أنه    (Huynh,2020; Giordana and Schumacher,2017)وفى نفس الستتياق  أتفقت دراستتتى 

يتم تمفيا عوا د البنو  بستتتبب نقا ااموال الالزمة لإلقراض، و بالتالى يتم إحتجاز أرباح المستتتاهمين و 

قلتل الممتاطر اإل تمتانيتة لمحتافظ البنو ، و عتدم توزيعهتا، كمتا أن اإلحتفتاظ بتالمزيتد من رأس المتال ستتتتوف ي  

فى النهاية إلى تدهور المؤستتستتات المالية والمصتترفية.  وأشتتارت دراستتة    بالتالى ي قلل من أرباحها، وتؤدى

(Naceur and kandil,2009)    أنته وفقتاً لتطبي  متطلبتات بتازلIII   نجتد أن تجتاوز الحتد اادنى لمتطلبتات

مشتتتكلة المماطر اإلخالقية، ممايؤدى للك إلى تحستتتين الحفاظ على المماطر من كفاية رأس المال، ي قلل من 

أن اإلحتفاظ بالمزيد من رأس    (Tan and Floros,2013)قبل المستتتاهمين، و ناحية أخرى أكدت دراستتتة  

المال ي عرض إلقراض أقل، ومستتتوى أداء أقل، ان إرتفاع متطلبات رأس المال قد تؤدى إلى إرتفاع معدالت 

 قراض من خالل إرتفاع تكلفة التمويل فى البنو .اإل

الكشتف عن أثر متطلبات نستبة كفاية رأس   (Thi Ngoc L.L. et al.,2020)كما أستتهدفت دراستة  

على أنها فعالة فى تعزيز ربحية و كفاءة البنو ، و خل صتتتت نتا جها النها ية بحن   IIIالمال وفقاً إلتفاقية بازل 

رامة ت زيد من أرباح التشغيل، و تفشل فى تحسين ربحية وكفاءة البنو ، و توصلت نسبة رأس المال ااكثر ص

، و أداء و كفاءة IIIالدراسة إلى أن هنا  عالقة لات داللة إحصا ية بين نسبة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 

، Earning Before Interest And Tax (EBIT)البنو  التى ت قتاس بتااربتاح قبتل الفتا تدة و الضتتتتريبتة 

قاستتتة بتتتتتتتاارباح قبل الفا دة و  ووجد الباحث أن نستتتبة رأس المال ترتبط إيجابياً بشتتتكل كبير بحداء البنك، م 

قاستة بمعدل العا د على إجمالى ااصتول (EBIT)الضتريبة   ، (ROA)، و لكن ترتبط ستلبياً مع كفاءة البنك م 

قررة، فى هذه الحالة ستيضتعف ااداء المالى للبنك، لذا  فإلا كانت نستبة رأس المال أعلى كثيراً  من النستبة الم  

 البد من وجود هيكل رأس مال أمثل الذى يمكن للبنو  من خالله تحقي  أفضل أداء. 

وهنا  جزء أخر من اادبيات و الدراستتتات الستتتابقة، تدعو إلى أن تمفيف رأس المال، قد يؤدى إلى  

ان البنو  لات رأس المتال العتالى، لتديهتا إنمفتاض فى تكتاليف   وجود عالقتة إيجتابيتة مع ااداء المتالى للبنو ،

اإلفالس، و أيضتتاً إنمفاض تكاليف التمويل، و إرتفاع مراقبة و متابعة المستتاهمين للمماطر، اامر الذى يدفع 

نتتتمتتتو  تتتتعتتتزيتتتز  عتتتلتتتى  التتتقتتتدرة  متتتن  التتتمتتتزيتتتد  إلتتتى  التتتمتتتطتتتاف  نتتتهتتتايتتتة  فتتتى  التتتبتتتنتتتو  

 (Berger,1995;Mamatzakis,2017)اإل تمان.

فى نفس المجال، أختلفت اادبيات و الدراستات الستابقة فى الرأى بشتحن العالقة بين نستبة كفاية رأس و 

و ااداء المتالى للبنو ، و للتك من خالل إختالف البيئتات التى تعمتل فيهتا هتذه البنو ، فنجتد أن    (CAR)المتال  

أكتدت أنته توجتد عالقتة إيجتابيتة بين رأس المتال و كفتاءة العمليتات   (Chortareas et al.,2015)دراستتتتتة  

ي شتيرا إلى    (Tan and Floros,2013; Tan,2016)( دولة أوربية، و لكن دراستتى 22المصترفية فى عدد )

وجود ضتتتتعف العالقتة اإليجتابيتة بين رأس المتال و الربحيتة لعتدد كبير من البنو  الصتتتتينيتة، حيتث يزعم  

ربالمستاهمين، و بالتالى يتم تمفيا  (CAR)المصترفيون أن إرتفاع نستبة كفاية رأس المال  من شتحنه أن يضتد

بشتتكل ملحوظ، ي قلل من العا د   (CAR)مال  معدل النمو اإلقتصتتادى، و بالتالى فإن إرتفاع نستتبة كفاية رأس ال

الذى يطلبه المستتتثمرين، و نتيجة لما تم توضتتيحه، ينبغى أن تكون  (ROE)المتوقع على حقوق المستتاهمين 

 Bitar et)هنا  عالقة ستلبية بين صترامة رأس المال، وااداء المالى للبنو ، كما أشتارت فى النهاية دراستة  

al.,2017) ل أن من متطلبات بازIII  اإلحتفاظ بنستتتبة ستتتيولة أعلى جانب إرتفاع نستتتبة كفاية رأس المال ،

(CAR).ممايشير إلى وجود تحثير سلبى على كفاءة و ربحية البنو  عالية السيولة ، 

( إلى وجود تحثير إيجابى لنسبة كفاية رأس 2021وفى نفس المجال ، دّلت نتا ج دراسة )السيد،راضى  

قاستة بمؤشترات الربحية معدل العا د على ح  الملكية على ااداء الم (CAR)لمال  ، و  (ROE)الى للبنو  م 

، ممتايتدل على للتك وجود تتحثير إيجتابى بتإلتزام البنو  التجتاريتة   (ROA)معتدل العتا تد على إجمتالى ااصتتتتول 

 ;Doku et al.,2019). كمتا أتفقتت  دراستتتتات كتل من    (CAR)بتحقي  متطلتب معتدل كفتايتة رأس المتال  
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Nkechi&Oluch,2019; Silaban,2017; Susan&Nasieku,2016)   مع دراستتة ) الستتيد، راضتتى

( و أوضتحت هذه الدراستات إلى أن هنا  تحثير إيجابى قوى لات داللة إحصتا ية بين نستبة كفاية راس  2021

أخرى  ، و  (ROA)و ااداء المالى للبنو  ، منها تم قياسه بمعدل العا د على إجمالى ااصول  (CAR)المال  

، بما يعكس أهمية إلزام الستتلطات النقدية البنو  بتحقي     (ROE)تم قياستتها بمعدل العا د على حقوق الملكية 

متطلتب نستتتتبتة كفتايتة رأس المتال ، لمتا لهتا من تتحثير إيجتابى على معتدل أدا هتا ، على عكس دراستتتتتة  

(Larojan,2020)  ة رأس المال  أوضتتتحت نتا ج التقدير بوجود عدم معنوية تاثير نستتتبة كفاي(CAR)   على

عبراً عنها بمعدل العا د على حقوق الملكية   . (ROE)مؤشرات الربحية م 

 Peter G. and Andre K.,2020; Olga G. et al.,2019; R.M)و أخيراً، أتفقت عدةٍ دراسات  

and JP,2018; R.Mohd Said,2014)   يذ  تناولت مدى تحثير نستتب الستتيولة على ربحية البنو  بعد تنف

و   (NSFR)، و توصتلت إلى أن هنا  عالقة إيجابية بين نستبة صتافى التمويل المستتقر IIIلوا ح إتفاقية بازل 

، ومعدل العا د على  (ROE)ثالثة مؤشترات مالية تتعل  بالربحية و هم : معدل العا د على حقوق المستاهمين  

إلى قدرة البنو  على إدارة إستقرار ، ممايؤدى للك (NIM)، و نسبة هامش الفا دة (ROA)إجمالى ااصول  

تمثلة فى نستبة صتافى   مصتادر تمويلها، وتحقي  أعلى معدالت للربحية، فإن تدابير مماطر الستيولة الممتلفة الم 

لها تحثير إيجابى و كبير على أداء البنو  و  (LCR)، ونستتتتبة تغطية الستتتتيولة  (NSFR)التمويل المستتتتتقر 

اعد على الحد من مماطر عدم القدرة على الستداد،  إال أن نستبة تغطية الستيولة  الربحية بشتكل عام، كما أنها ت ست 

(LCR)  . لها تحثير ضئيل على ربحية البنو 

يتضح مماسب  أنه قد تباينت اادبيات الدراسات السابقة التى التعقيب على الدراسات السابقة محل الدراسة :

بازل   بمتطلبات  اإللتزام  مدى  من IIIتناولت  كاٍل  دراسة  أن  فنجد  للبنو ،  المالى  ااداء  على  وأثرها   ،

Nkechi&Oluch,2019 ; (Larojan,2020; Peter G. and Andre K.,2020; Thi Ngoc L.L. 

et al.,2020; Huynh,2020)   وجدت أن إتفاقية بازل  III ،سعت على التقليل من المماطر أو الحد منها ،

و ، ونسب سيولة جديدة م ستحدثة،  فالبنو  التى تلتزم بتطبي  متطلبات بازل التى ت حيط برأس مال كاٍف للبن

III    إلتزاماً دقيقاً،  أستفادت من دروس اازمة المالية العالمية السابقة، و بذلك يكون لديها قدرة أكبر على

ية، وللك لحماية كٍل  إدارة المماطر، و مواجهة اازمات الحالية، والتحوط ضد اازمات و اإلنهيارات المستقبل

 من الم ودعين، و حقوق المساهمين، مماينتج عن للك تحقي  إستقراراً مالياً فى القطاع المصرفى.  

تباينت المنهجيات التى تعاملت مع مشكلة قياس أثر إلتزام البنو  بمتطلبات بازل لجنة بازل على ااداء 

البحثية التى ت المنهجيات  للبنو . و قد تطورت  عاملت مع هذه اإلشكالية بتطور مفاهيم و بناءات هذه المالى 

المتغيرات و بتطور أساليب و أدوات البحث العلمى، حيث ركزت البحوس التى تعاملت مع هذه اإلشكالية فى 

 فترة الثمانيات . 

و يتناول هذه المبحث الجوانب المنهجية الماصة بالش  التحليلى و القياسى  لمتغيرات الدراسة الحالية 

بالبيئة المصرية، و يشمل هذا المبحث تحديد مجتمع و متغيرات الدراسة و اإلحصاءات الوصفية الم ستمدمة  

الالزمة إلختبار   البيانات  تحليل  فى  ستمدمة  الم  ااساليب اإلحصا ية  الدراسة، مع تحديد  قياس متغيرات  فى 

 فروض الدراسة، و حدود الدراسة. 

 فروض البحث  6-2
ن تحليل و تقييم الدراستتتات المالية و المصتتترفية الستتتابقة، والتى ق ستتتمت إلى عدة  و يمل ا الباحث م

 دراسات ، إال أنه ي مكن إشتقاق فروض الدراسة نظرياً على النحو التالى: 

قاستتاً بمعدل   III: يؤثر مدى إلتزم البنو  التجارية بمتطلبات بازل  الفرض الرئيســى إيجابياً على ااداء المالى م 

 .(ROE)ى حقوق الملكية العا د عل

 ويُمكن تقسيم الفرض الرئيسى للدراسة إلى عدٍة فروض فرعية، تتمثل فى األتى: 

 (CAR)بنسبة كفاية راس المال    III: يؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل الفرض الفرعى األول

قاساً بمعدل العا د على حقوق الملكية   .(ROE)إيجابياً على ااداء المالى م 

بنستبة صتافى التمويل المستتقر   III: يؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل الفرض الفرعى الثانى

(NSFR)   قاساً بمعدل العا د على حقوق الملكية  .(ROE)إيجابياً على ااداء المالى م 
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  (LCR)بنستبة تغطية الستيولة    III: يؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل الفرعى الثالثالفرض  

قاساً بمعدل العا د على حقوق الملكية   .(ROE)إيجابياً على ااداء المالى م 

 من جية وتصميم البحث -7
تحديد مصتتتتادر جمع  يتناول هذا الجزءعرضتتتتاً استتتتاليب قياس المتغيرات، ثم مجتمع وعينة البحث، و

 البيانات، وأخيراً توضيح لرساليب اإلحصا ية المستمدمة

 متغيرات البحث وأساليب قياس ا: 7-1
 سوف نتناول فى هذا الجزء متغيرات وأساليب قياسها لكل من المتغيرات المستقلة والتابعة:

 طريقة القيا    الوصف  المتغير  المجموعة 

المتغير  

 التابع 

معدل العا د 

على حقوق  

الملكية 

(ROE)   

Return on 

Equity 

نستتتبة صتتتافي الربح بعد 

إجمتتالي   الضتتتتريبتتة إلى 

التتتمتتتلتتتكتتتيتتتة  حتتتقتتتوق 

)المستاهمين(، وت عبر هذه 

النستتتتبتة عن متدى كفتاءة 

فتى   نتجتتاحتته  و  التبتنتتك 

إستتتتتثمتار أموالته، فكلمتا  

زادت هتذه النستتتتبتة للبنتك 

أدى للك إلى تعظيم القيمة 

الستوقية للبنك فى الستوق  

 نك.  المالى للب 

)Ozili,2015; 

Hyseni,2015 ( 

 

 

 صافي الربح بعد الضريبة 

 

 إجمالي حقوق الملكية 

متغيرات  

متطلبات  

 IIIبازل 

نسبة كفاية 

رأس المال  

(CAR  )

Capital 

Adequacy 

Ratio 

تشتتتتير إلى متا إلا كتانتت  

الشتتركة تمتلك رأس مال  

ضتتتتتتد   لتتتتتحتتور  كتتاٍف 

قتتد  التتتتتي  التتمتتمتتاطتتر 

 ,BCBS)تتتواجتتهتتهتتا.  

2020) 

 رأس المال التنظيمي
> 10.5 % 

 إجمالي ااصول داخل وخارج الميزانية مرجحة بالمماطر 
 

نسبة صافي  

التمويل 

المستقر 

(NSFR  )

Net Stable 

Funding 

Ratio 

إلى تشتتتتير هتذه النستتتتبتة  

قياس الستتتيولة في المدى  

والتطتويتتل،   التمتتتوستتتتتط 

تتوفتيتر  متنتهتتا  والتهتتدف 

موارد ستتتتيولة مستتتتتقرة 

المركزي   )البنتتك  للبنتتك. 

 (2016المصري، 

 

 
 < قيمة التمويل المستقر المتاح 

 قيمة التمويل المستقر المطلوب  100

نسبة تغطية  

السيولة  

(LCR  )

Liquidity 

Coverage 

Ratio 

وهي تمثل نستبة ااصتول  

المرتفعة الستيولة )حستب  

مقسوًما    IIIتعريف بازل  

على صتتتتتافي التتدفقيتات  

النقدية الصتادرة المتوقعة  

يوم، ويجب أال  30خالل  

(. )البنتك %100تقتل عن  

 (2016المركزي، 

 

 
 < ااصول السا لة عالية الجودة 

 يوم 30صافي التدفقات النقدية المارجة خالل  % 100
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 مجتمع وعينة البحث 7-2
يتمثل مجتمع الدراستة من كافة البنو  فى القطاع المصترى المصترفى على إختالف هيكله القانونى ممثالً فى         

البنو  التجارية المصترية. و يبل  عدد هذه البنو   التجارية العاملة في مصتر والمدرجة في بورصتة ااوراق 

لبنو  التجارية المصتتترية خالل فترة الدراستتتة الممتدة من الربع الرابع من المالية والتي تتكون من عينة من ا

 . 2021إلى الربع الثانى من عام   2017عام 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 7-3
 تمثلت األساليب اإلحصائية الالزمة لإلختبار فروض الدراسة مايلى:      

، و قدم استمدام اادوات    Eviews 10مدام برنامج  تم إستمدام بعا أسليب اإلحصاء الوصفى عن طري  إست

اإلنحدار   معامل  معنوية  اختبار  مستقل،  متغير  لكل  البسيط  المطى  اإلنحدار  :معادلة  التالية  -Pاإلحصا ية 

Value  اإلرتباطية المصفوفة  ككل،  للنمولج  المتعدد  المطى  اإلنحدار  معادلة   ،Correlation Matrix 

للتعرف على نسبة التغير فى المتغير التابع الناتجة عن   R2امل التحديد الم صحح  بإستمدام نمولج بيرسون، مع

( للفروض على النحو OLS، ويظهر نمولج )المتغير المستقل، وأخيراً اختبار السببية بين المتغيرات و بعضها  

 Sun et al. 2016 ; Bond, 1991ايتي: )

▪ 𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕  =  𝒂 −  𝜷𝟏 𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕   − 𝜷𝟐 𝑵𝑺𝑭𝑹𝒊𝒕  − 𝜷𝟑 𝑳𝑪𝑹  +  𝑬𝒕  

 

 حيث أن: ▪

▪ i ( 3= البنك  ً  (بنكاً بتجاريا

▪ t ( 2021 - 2017= الفترة الزمنية) 

▪ a الجزء الثابت = 

… . , 𝛽3, 𝛽2, 𝛽1معالم النمولج =  

tE حد المطح العشوا ي =  

ROE  = معدل العا د على حقوق الملكية  

itCAR  ،نسبة كفاية رأس المال المصرفى =  

itNSFR ، نسبة صافى التمويل المستقر =  

itLCR   نسبة تغطية السيولة =  
 النموذج العام للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROR معدل العائد على 

 حقوق المالكية

 (CAR)نسبة كفاية راس المال 

نسبة صافي التمويل المستقر 

NSFR 

 LCRنسبة تغطية السيولة 

 المتغيرات المستقلة                              المتغير التابع
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 نتائج تحليل البيانات واختبار فروض البحث:  -8
د:  نتناول هنا الوصف اإلحصا ى واإلعداد بيانات البحث أوالً، ثم اختبار فروض البحث ثانيا

 الوصف اإلحصائى للبيانات :  8-1

، نستبة (NSFR)، نستبة صتافي التمويل المستتقر (CAR)تتمثل متغيرات الدراستة فى نستبة كفاية رأس المال  

، وقد كانت هذه المتغيرات فى صتتتتورة (ROE)، ومعدل العا د على حقوق الملكية  (LCR)تغطية الستتتتيولة 

 سالسل زمنية. ويوضح جدول المصا ا اإلحصا ية لمتغيرات البحث.

 لمتغيرات البحث  الخصائص اإلحصائية

Variables 

 

Measures  

CAR LCR NSFR ROE 

Mean   0.212888  5.177087  1.685284  0.138301 

Median  0.204900  3.430300  1.745400  0.123600 

Minimum   0.320200  15.13000  2.509600  0.362400 

Maximum   0.154300  1.921000  1.133800  0.029700 

Std. Dev.  0.043025  3.887387  0.347900  0.093300 

Skewness  0.986928  1.507600  0.125814  0.704386 

Kurtosis  3.285394  4.083349  2.325217  2.488192 

     

Jarque-Bera  7.457925  19.24702  0.972467  4.212351 

Probability   0.024018  0.000066  0.614938  0.121703 

     

Sum   9.579950  232.9689  75.83780  6.223530 

Sum Sq.Dev  0.081451  664.9181  5.325502  0.383014 

     

Observations   45  45  45  45 

المال   لنسبة كفاية رأس  الحد ااقصى  أن  الساب   الجدول  ، والحد اادنى 0.3202  (CAR)يتضح من 

، ممايشير إلى إحتمالية وجود قيم شالة باإلنمفاض  0.1659االدنى(    –، ومدى هذه المتغير )ااقصى  0.1543

فقد وصل الحد    (LCR)ولة  بنسبة ضئيلة. وبالنسبة لمتغير نسبة تغطية السي  (CAR)فى نسبة كفاية رأس المال  

ممايشير إلى وجود قيم شالة باإلنمفاض فى   13.209بمدى قدره    1.921، والحد اادنى  15.130ااقصى إلى  

  (NSFR)بنسبة كبيرة. كما وصل الحد ااقصى لنسبة صافي التمويل المستقر    (LCR)نسبة تغطية السيولة  

ممايدل على وجود قيم شالة باإلنمفاض فى   1.1716بمدى قدره    1.3380، والحد اادنى إلى  2.5096إلى  

المستقر   التمويل  المال    (NSFR)نسبة صافي  كفاية راس  نسبة  فى  اإلنمفاض  من  قليالً  أكبر  بنسبة  لكن  و 

(CAR)  و أقل بكثير من نسبة اإلنمفاض فى نسبة تغطية السيولة ،(LCR)  وأخيراً بالنسبة لمعدل العا د على .

، 0.3327بمدى قدره    0.5297والحد اادنى إلى    0.3624د وصل الحد االقصى إلى  فق  (ROE)حقوق الملكية  

فهذا يشير إلى وجود إنمفاض فى معدل العا د على حقوق الملكية، و لكن بنسبة ضئيلة مقارنة بنسبة تغطية 

 . (LCR)السيولة 
 كما يعرض الجدول التالى األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة، ودرجة المخاطرة وترتيب م وفقاً لمعامل اإلختالف. 

Ranking 
Coefficient of 

Variation 
Std.Dev. Mean Variables 

(1) 0.2 0.0430 0.2128 CAR 

(4) 0.75 3.8873 5.1770 LCR 
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(2) 0.21 0.3479 1.6852 NSFR 

(3) 0.67 0.0933 0.1383 ROE 

أقل مماطرة عن باقى المتغيرات   (CAR)يتضتتتتح من الجدول الستتتتاب  أن نستتتتبة كفاية رأس المال 

مقتارنتة ببتاقى  %20لهتذا المتغير نستتتتبتة    Coefficient of Variationااخرى، حيتث ان معتامتل اإلختالف  

، (0.21)% أي  21بمعامل إختالف بنسبة    (NSFR)متغيرات الدراسة، ثم يليها نسبة صافى التمويل المستقر 

، و أكثر خطورة نستتبة تغطية 0.67بمعامل إختالف بنستتبة   (ROE)ثم يليها معدل العا د على حقوق الملكية 

( ال CAR( ،)LCR. ويتضتتح أن الستتلستتلة الزمنية ااولى والثانية )0.75بمعامل إختالف  (LCR)الستتيولة  

علي   0.05( وهمتا أقل من 0.00006،  0.0240تتبع التوزيع الطبيعي حيتث أن قيمتة معنوية معتدل اإلعتتداليتة )

( فإن كالهم يتبع التوزيع الطبيعي حيث كانت  NSFR( ،)ROEبة للستلستة الثالثة والرابعة )التوالي. أما بالنست 

ممتا يتدل    0.05( وهمتا أكبر من  0.1217،  0.6149قيمتة معنويتة بمعتدل اإلعتتداليتة لكال ً منهمتا على التوالي )

 على تبعية هذه السالسل للتوزيع الطبيعي.

 توصيف السالسل الزمنية وإختبارها:  8-2

نقوم بتوصتيف الستالستل الزمنية لمتغيرات الدراستة كما هو موضتح بالشتكل التالى الذى يعرض خريطة      

، و حتى الربع الثتانى 2017خالل الفترة من الربع الرابع من عتام   (CAR)اإلتجتاه لنستتتتبتة كفتايتة رأس المتال 

 .2021من عام 

.16

.18

.20

.22

.24

.26

.28

.30

.32

.34

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019 2020 2021

CAR

 
         

 

ثم تحخذ فى الصعود    2017ويتضح من الشكل الساب  أن نسبة كفاية رأس المال تنحدر فى الربع الرابع من عام  

يحدس    2020، و فى عام  2019، و2018مرة أخرى خالل الربع ااول والثانى والثالث والرابع خالل عامى  

نمفاض ملحوظ فى الربع الثالث، ثم تزداد نسبة كفاية راس المال المصرفى مرة أخرى خالل الربع ااول و  إ

-5. كما يتضح لنا أنه فى المدى الطويل فغن اإلتجاه العام للسلسلة متزايد. كما يعرض شكل )2021الثانى لعام  

المستقر  2 التمويل  لنسبة صافي  الرابع من عام    (NSFR)( خريطة اإلتجاه  الفترة من الربع  ،  2017خالل 

 .2021وحتى الربع الثانى من عام 

خالل الفترة من الربع الرابع من عام    (NSFR)وفيمايلى عرض خريطة نستتتتبة صتتتتافي التمويل المستتتتتقر 

 .2021، وحتى الربع الثانى من عام 2017

ال 
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1.4
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1.8
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NSFR

 

 
أخذه فى    2017ب  ان نسبة صافى التمويل المستقر خالل الربع الرابع من عام  يتضح من الشكل السا        

، ثم بدات فى افنمفاض خالل 2018اإلنمفاض ثم بدات ترتفع خالل الربع االول و الثانى والثالث من عام  

  بدأت فى اإلنمفاض مرة  2019، وخالل الربع ااول والثانى والثالث من عام  2018الربع الرابع من عام  

بدأت فى اإلنمفاض مرة    2020، و خالل عام  2019أخرى ثم أخذت طريقها لإلرتفاع فى الربع الرابع لعام  

الثانى لعام   بدأت فى اإلرتفاع مرة أخرى، كما يتضح لنا أنه فى   2021أخرى، أما خالل الربعين ااول و 

 المدى الطويل فإن اإلتجاه العام للسلسلة متزايد بشكل ملحوظ.  

خالل الفترة من الربع الرابع من   (LCR)ر الشكل التالى خريطة اإلتجاه لنسبة تغطية السيولة  كما ي ظه

 . 2021، و حتى الربع الثانى من عام 2017عام 

4
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الساب  أن نسبة تغطية السيولة كانت أخذة فى اإلنمفاض خالل الربع الرابع من عام يتضح من الشكل  

الثانى من عام  2017 الربع ااول و  الثالث 2018، ثم استقرت خالل  الربع  ، ثم أخذت فى اإلرتفاع خالل 

رت ثم استق  2019، ثم إنمفضت فى الربع الثانى من عام  2019،  2018والرابع و الربع االول من عامى  

، ثم بدأت فى اإلرتفاع مرة أخرى خالل الربع ااول و الثانى و 2019خالل الربع الثالث و الرابع من عام  

، ثم بدأت مرة أخرى فى اإلرتفاع  2020، ثم بدأت فى اإلنمفاض فى الربع الرابع من عام  2020الثالث من عام  

لمدى الطويل أن اإلتجاه العام للسلسلة متزايد ، كما يتضح لنا أنه فى ا2021فى الربع ااول و الثانى من عام  

 بشكل ملحوظ. 

لة  
سيو
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التالى خريطة اإلتجاه لمعدل العا د على حقوق الملكية   الفترة من   (ROE)كما ي عرض الشكل  خالل 

 .2021، و حتى الربع الثانى  من عام 2017الربع الرابع من عام  
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خالل الربع الرابع من   (ROE)يتضتتح من الشتتكل الستتاب   إنمفاض معدل العا د على حقوق الملكية  

ثم أختذ فى اإلرتفتاع خالل الربع    2018، وأستتتتتقرت خالل الربع الول و الثتانى و الثتالتث من عتام  2017عتام  

رتفاع مرة أخرى فى  ثم أخذ فى اف  2019ثم أخذ فى اإلنمفاض فى الربع ااول من عام    2018الرابع من عام  

، ثم أختذ فى اإلنمفتاض مرة اخرى فى الربع ااول لعتام 2019الربع الثتانى و الثتالتث و الرابع خالل عتام  

،  2020، ثم أختذ فى اإلرتفتاع مرة أخرى خالل الربع الثتانى و الربع الثتالتث و الربع الرابع خالل عتام 2020

و أخيراً أختذ فى اإلرتفتاع مرة أخرى فى الربع الثتانى  ،  2021ثم أختذ فى اإلنمفتاض فى الربع ااول عن عتام  

 .2021من عام 

 :(Unit Root Testing)إختبار السالسل الزمنية بإستخدام جذر الوحدة    8-3

السالسل  Stationaryالذى يقيس درجة إستقرار   (Unit Root Testingنقوم بإختبار جذر الوحدة )

، ونجد أن جميع Augmented Dickey-Fuller Test Statisticالزمنية وفقاً لتحليل ديكى فوالر الموسع  

( الذى  3-5قيم السالسل الزمنية ااربعة الم شار إليها سلفاً تملو من جذر الوحدة، كما هو موضح فى جدول ) 

 ي بين نتا ج تحليل ديكى فوالر الموسع. 
 Augmented Dickey-Fuller Test Statisticنتائج تحليل 

 السلسة الزمنية 
 فترة اإلبطاء 

Lag 
 tإحصائية 

مستوى المعنوية  

(α) 
 مستوى اإلستقرار 

نسبة كفاية رأس   -1

 Zero -27.52261 0.0000 (CAR)المال 

 السلسلة مستقرة 

للمتغير لات   difference st1أخذ 

Unit Root 

نسبة تغطية   -2

 3 -12.70639 0.0000 (LCR)السيولة 

 السلسلة مستقرة 

للمتغير لات   difference st1أخذ 

Unit Root 

نسبة صافى   -3

التمويل المستقر 

(NSFR) 
Zero -8.424979 0.0000 

 السلسلة مستقرة 

للمتغير لات   difference st1أخذ 

Unit Root 

معدل العا د على  -4

 (ROE)حقوق الملكية 
 مستقرة السلسلة  0.0000 12.96108- 3

ية  
ملك
  ال

حقو
  
 عل
ا د
 الع
عدل
م

(
R

O
E

 )
 

 ( Years by Quarterlyالسنوات بالر   سنوي )
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للمتغير لات   difference st1أخذ 

Unit Root 

للمتغيرات المستقلة هى:      ، و LCR، و NSFR، و  CARيتضح من الجدول الساب  أن السالسل الزمنية 

هو:   التابع  للمتغير  الزمنية  عند  ROEالسلسلة  مستقرة  جميعها   ،Difference  st1   الثابت وجود  مع 

Constant وهذا ي عنى ثبات إستقرار السالسل الزمنية فى ااجل القصير، و للك نظراً ان مستوى المعنوية ،

(α)  =  0.005، وهى اقل من 0.0000لهم. 

 إختبار فروض الدراسة:  8-4

اإلنحدار  نمولج  النمولج وهو  إختبار  ااساليب  أحد  اإلعتماد على على  تم  الدراسة  إلختبار فروض 

Regression Model( وقد تم إستمدام نمولج اإلنحدار المطي البسيط بين المتغير التابع .ROE  وكل متغير )

مستقل على حدا. كما تم استمدام اإلنحدار المطي المتعدد الذي يستمدم للتعرف على تحثير المتغيرات المستقلة 

 .Eviews10( بإستمدام برنامج ROEجميعاً على المتغير التابع )

 

 بإستخدام تحليل اإلنحدار:  الفرض الفرعي األول والثاني والثالثاختبار 

بنسبة كفاية رأس المال   IIIيؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل    الفرض الفرعي األول:
(CAR( إيجابيًا على ااداء المالي م قاًسا بمعدل العا د على حقوق الملكية )ROE .) 

( وللك CAR(، والمتغير المستقل ااول )ROEالفرعي ااول بين المتغير التابع )يتم اختبار الفرض  

 -5(، كما هو موضتح بالجدول )Simple Linear Regressionبإستتمدام نمولج اإلنحدار المطي البستيط )

 ( صياغة النمولج المقد ر على النحو التالي: OLS(، وعلى للك يظهر نمولج )4

DROE = -1.31E -19+1DCAR 

 

 ( OLS( بإستخدام )ROE، )  (CARتحليل اإلنحدار بين )

Dependent Variable: DROE   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/21   Time: 12:31   

Sample (adjusted): 2 45   

Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C -1.31E-19 8.20E-21 -15.94969 0.0000 

DCAR 1.000000 1.40E-19 7.16E+18 0.0000 

          R-squared 1.000000 Mean dependent var 0.001120 

Adjusted R-squared 79.80452 S.D. dependent var 0.059407 

S.E. of regression 5.44E-20 Sum squared resid 1.24E-37 

F-statistic 5.13E+37 Durbin-Watson stat 2.000000 

Prob(F-statistic) 0.000000    

بعتد إجراء تحليتل اإلنحتدار المطي البستتتتيط بتإستتتتتمتدام طريقتة المربعتات الصتتتتغرى للمتغير التتابع  

(ROE) ( والمتغير المستتتقلCAR  أظهر النمولج قدرة تفستتيرية عالية جداً حيث كانت قيمة معامل التحديد )

%  79.80( بنستتبة  ROE( يفستتر المتغير التابع )CAR، أي أن المتغير المستتتقل )12Adj. R =المصتتحح  

  DWمما يعني أن نمولج اإلنحدار جيد ان قيمة إحصا ية    Durbin Watson     =2وكانت قيمة احصا ية  

أقل من مستتوى   Prob = 0.0000)القيمة اإلحتمالية(    P-value. كما ستيتضتح من الجدول أن قيمة  2=  
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مما يعني أن نمولج اإلنحدار معنوي، ويتصتح من النمولج الستاب  وجود عالقة طردية   0.05( = αالمعنوية )

 (. DROE(، ومعدل العا د على حقوق الملكية )DCARفاية رأس المال )بين نسبة ك

الثاني: الفرعي  بازل    الفرض  بمتطلبات  التجارية  البنو   إلتزام  مدى  التمويل   IIIيؤثر  صافي  بنسبة 
 (. ROE( إيجابيًا على ااداء المالي م قاًسا بمعدل العا د على حقوق الملكية )NSFRالمستقل)

( وللك NSFR(، والمتغير المستقل الثاني )ROEالفرض الفرعي الثاني بين المتغير التابع )يتم اختبار  

 -5(، كما هو موضح بالجدول )Simple Linear Regressionبإستمدام نمولج اإلنحدار المطي البسيط )

 (  صياغة النمولج المقد ر على النحو التالي:  OLS(، وعلى للك يظهر نمولج ) 5

0.11568*DNSFR  +0.0023335  =DROE  

 (OLS( بإستخدام )ROE، ) (NSFRتحليل اإلنحدار بين )

Dependent Variable: DROE   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/21   Time: 12:36   

Sample (adjusted): 2 45   

Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     C 0.002335 0.008747 0.266955 0.7908 

DNSFR 0.115680 0.063315 1.827077 0.0748 

     R-squared 0.073629 Mean dependent var 0.001120 

Adjusted R-squared 0.051573 S.D. dependent var 0.059407 

S.E. of regression 0.057855 Akaike info criterion -2.817376 

Sum squared resid 0.140581 Schwarz criterion -2.736276 

Log likelihood 63.98226 Hannan-Quinn criter. -2.787300 

F-statistic 3.338210 Durbin-Watson stat 2.180901 

Prob(F-statistic) 0.074800    

( والمتغير  ROEإجراء تحليل اإلنحدار البسيط بإستمدام طريقة المربعات الصغرى للمتغير التابع )بعد  

 أظهر النمولج قدرة تفسيرية ضعيفة )منمفضة( جداً حيث كانت قيمة معامل التحديد المصحح  NSFRالمستقل  

= 0.0515   2Adj. R  .  أي أن المتغير المستقلNSFR    وكانت قيمة    5يفسر المتغير التابع بنسبة .%DW   =

 P-valueة  . كما يتضح من الجدول أن قيم2أعلى من    DWمما يعني أن النمولج غير جيد ان قيمة    2.18

مما يعني أن نمولج اإلنحدار غير    0.05 = (α)أكبر من مستوي المعنوية     0.0748)القيمة اإلحتمالية( =  

 معنوي وعليه يكون النمولج 

(  LCRبنسبة تغطية السيولة )  IIIيؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل    الفرض الفرعي الثالث:
 (. ROEالمالي م قاًسا بمعدل العا د على حقوق الملكية )إيجابيًا على ااداء 

( وللك LCR(، والمتغير المستقل الثالث )ROEيتم اختبار الفرض الفرعي الثالث بين المتغير التابع )

- 5(، كما هو موضح بالجدول )Simple Linear Regressionبإستمدام نمولج اإلنحدار المطي البسيط)

 ( صياغة النمولج المقد ر على النحو التالي:  OLS(، وعلى للك يظهر نمولج ) 6

0.002480*DLCR  +-0.011436  =DROE 
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 ( OLS( بإستخدام )ROE، )  (LCRتحليل اإلنحدار بين )

Dependent Variable: DROE   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/21   Time: 12:38   

Sample (adjusted): 2 45   

Included observations: 44 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     C -0.011436 0.014871 -0.769030 0.4462 

dLCR 0.002480 0.002346 1.056889 0.2966 

     R-squared 0.025907 Mean dependent var 0.001120 

Adjusted R-squared 0.002714 S.D. dependent var 0.059407 

S.E. of regression 0.059326 Akaike info criterion -2.767143 

Sum squared resid 0.147823 Schwarz criterion -2.686044 

Log likelihood 62.87715 Hannan-Quinn criter. -2.737068 

F-statistic 1.117014 Durbin-Watson stat 2.085613 

Prob(F-statistic) 0.296604    

( والمتغير  ROEبعد إجراء تحليل اإلنحدار البسيط بإستمدام طريقة المربعات الصغرى للمتغير التابع )

 أظهر النمولج قدرة تفسيرية ضعيفة )منمفضة( جداً حيث كانت قيمة معامل التحديد المصحح   LCRالمستقل

= 0.0027   2Adj. R  .  أي أن المتغير المستقلLCR    وكانت قيمة    0.2يفسر المتغير التابع بنسبة .%DW  

 P-valueمة  . كما يتضح من الجدول أن قي2أعلى من    DWمما يعني أن النمولج غير جيد ان قيمة    2.08=  

المعنوية )  0.2966)القيمة اإلحتمالية( =   مما يعني أن نمولج اإلنحدار غير    α  = )0.05أكبر من مستوي 

 .   DLCR  +-0.011436  =DROE*0.002480معنوي وعليه يكون النمولج 

 اختبار الفرض الرئيسي بإستخدام نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد: 

 دراسة العالقة بين المتغيرات المستقلة جميعاً في آن واحد والمتغير التابع. إلختبار الفرض الر يسي يتم  

إيجابيًا على ااداء المالي م قاًسا بمعدل  IIIيؤثر مدى إلتزام البنو  التجارية بمتطلبات بازل  الفرض الرئيسي:
 (.ROEالعا د على حقوق الملكية )

( التابع  المتغير  بين  الر يسي  الفرض  اختبار  بإستمدام  ROEيتم  وللك  المستقلة جميعها  والمتغير   ،)

(، وعلى 7-5(، كما هو موضح بالجدول )Multiple Linear Regressionنمولج اإلنحدار المطي المتعدد ) 

 ( صياغة النمولج المقد ر على النحو التالي: OLSك يظهر نمولج )لل

DROE = α +  
1



 DCAR + 
2



 DLCR + 3



 DNSFR 

 لفروض الدراسة على النحو التالي:   (OLSويظهر نمولج ) 

DROE   =   1.70E-18   +    1 * DCAR   -   3.5E-19 DLCR   +   zero * DNSFR 

 ملخص نتائج الدراسة القياسية 

 P-Value العالقات  الفروض 
 معنوية 

 االختبار 

قبول أو رفض  

 الفرض 

 قبول  معنوي III   ←DROE 0.0000متطلبات بازل  الفرض الر يسي

 قبول  معنوي DCAR  ←DROE 0.0001 الفرض الفرعي ااول 

 رفا  غير معنوي DNSFR  ←DROE 1 الفرض الفرعي الثاني

الفرض الفرعي  

 الثالث
DLCR  ←DROE 0.0001 قبول  معنوي 
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 ( ملخص لنتائج اختبارات مشاكل القيا  8-5جدول)

 نوع االختبار  مشاكل اإلقتصاد القياسي 
 البنوك التجارية )التقليدية( 

 العالج  النتائج 

Stationarity Unit Root 
Testing 

كانت كل المتغيرات تحتاج إلى  

Stationarity 

  difference st1أخذ 
 Unitللمتغيرات لات 

Root 

Autocorrelation Durbin 
Watson  

النمولج ال يعاني من مشكلة 

االرتباط الذاتي حيث أن قيمة  

  d* 1.77 =إحصا ية االختبار 
وهي قريبه من القيمة المعيارية  

 =2 

ال نحتاج لعالج حيث أن  

النمولج ال يعاني من 

مشكلة االرتباط الذاتي  

Durbin Watson 

Multicollinearity Varianc 
Inflation 

Factor “VIF” 

ميع معامالت يتضح لنا أن ج

جميعها أقل  VIFتضمم التباين 

   10من القيمة المعيارية 
VIF > 10   

 لكل المتغيرات

بالتالي يملو النمولج من 

مشكلة االمتداد المطي  

 المتعدد 

Heteroscedasticity  White Test   نظًرا انcal.2Chi   أقل من

tab2Chi  
 7.8<  5.82إلًا 

بالتالي نجد أن النمولج 

ال يعاني من مشكلة عدم 

 ثبات التباين  

 

 إختبار السببية:  8-5

 الهدف من إجراء إختبار السببية هو التحق  من وجود عالقة سببية من المتغيرات في ااجل القصير.

 والجدول التالي  يوضح اتجاه العالقة السببية بين متغيرات الدراسة:        

 Fاحصائية  اتجاه العالقة السببية العالقة السببية
القيمة اإلحتمالية 

Prob 

 ROE،CAR DROE←DCAR بين -1

DCAR ←DROE 
0.34870 

1.92403] 
0.8429 

0.01313 

 ROE ،NSFR DROE         DNSFRبين -2
DNSFR        DROE   

3.94180 

2.12380 
0.0043 
0.0795 

 LCR ،ROE DROE           DLCRبين  -3
DLCR           DROE 

0.3487 

1.92403 
0.8429 
0.01313 

، ROE  ،NSFRبين   -4

LCR 

DROE          DNSFR 
  DNSFR        DROE 
DROE          DLCR 
DLCR          DROE 

3.940180 

2.12380 
0.34870 
1.92403 

0.0043 

0.0795 
0.8429 
0.1313 

 DNSFR          DLCR 

DLCR           DNSFR 
0.74033 

0.9872 
0.5717 

0.9821 

 ، ROE   ،NSFR  ،LCRبين  

CAR 

DROE           DNSFR 
DNSFR         DROE 
DROE           DLCR 
DLCR           DROE 

3.94180 
2.12380 
0.34870 
1.92403 

0.0043 

0.0795 
0.8429 
0.1313 
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 Fاحصائية  اتجاه العالقة السببية العالقة السببية
القيمة اإلحتمالية 

Prob 

 

 
 

DROE             DCAR 

DCAR         DROE 
DNSFR       DLCR 

DLCR         DNSFR 
DNSFR        DCAR 

DCAR          DNSFR 
DLCR           DCAR 
DCAR            DLCR 

0.48710 

1.30261 
0.74033 
0.19872 
1.36341 
1.46019 
0.07239 
1.36670 

0.7452 
0.2707 
0.5717 
0.9821 
0.2483 
0.2161 
0.9900 
0.2681 

وتشير نتا ج التقدير للعالقة السببية في ااجل القصير في الجدول الساب  أن العالقة السببية الوحيدة بين 

DROE  ،DNSFR    وهذا يعني أنROE    تسببDNSFR  ،DNSFR    تسببDROE    اما باقي العالقات

، DCAR  ،DROE  ،DLCR  ،DROE  ،DNFR  ،DLCR  ،DROE  ،DROE  ،DCAR  ،DLCRمن  

DNSFR   .عالقات غير سببية طبقاً لمفهوم جرانجر هذا يتواف  مع راي جرانجر 

 مناقشة النتائج التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة  -9
   مناقشة النتائج   9-1

تناولتتت الدراستتة فتتى الشتت  ااول منهتتا  اإلطتتار المفتتاهيمى متتن ختتالل عتترض و تحليتتل الدراستتات 

يضتتاً الشتت  التطبيقتتى متتن ختتالل إستتتمدام مجموعتتة متتن ااستتاليب الماليتتة والمصتترفية ، كمتتا تناولتتت أ

اإلحصتتا ية ، و خلصتتت الدراستتة إلتتى عتتدة نتتتا ج بشتتقيها المفتتاهيمى و التطبيقتتى ، ويمكتتن بلتتورة هتتذه 

 النتا ج على النحو التالى : 

البلتتتدان  –تستتتاعد البنتتتو  علتتتى التعتتتافى متتتن أثتتتار اازمتتتات الماليتتتة ، و خاصتتتة  IIIإتفاقيتتتة بتتتازل  ▪

الناميتتة ، و للتتك متتن ختتالل جتتودة قاعتتدة رأستتمالية أفضتتل ، تحديتتد حتتد أدنتتى متتن متطلبتتات الستتيولة 

 للقطاعات المصرفية . 

لماليتتة ، بعتتد كشتتف اازمتتة ا IIIأكتتد صتتندوق النقتتد التتدولى علتتى أهميتتة تطبيتت  البنتتو  إلتفاقيتتة بتتازل  ▪

العالميتتة عتتن العديتتد متتن نقتتاط الضتتعف فتتى عمليتتات إدارة الممتتاطر ، وتتتورط البنتتو  الكبتترى فتتى 

 تقديم تسهيالت إ تمانية بدون دراسة متعمقة كافية 

فتتى القطتتاع المصتترفى و اإلقتصتتاد ككتتل ، ويتمثتتل فتتى  IIIهنتتا  دور حيتتوى لمعتتايير إتفاقيتتة بتتازل  ▪

، معيتتار نستتب الستتيولة الجديتتدة ، و تنقستتم  (CAR)معيتتارين همتتا : معيتتار نستتبة كفايتتة رأس المتتال 

، حيتتث ان إتفاقيتتة  (LCR)، نستتبة تغطيتتة الستتيولة  (NSFR)إلتتى نستتبة صتتافى التمويتتل المستتتقر 

ا ت عتتزز القتتدرات التنافستتية للبنتتو  ، البتتد متتن ت عتتزز متتن حتتل مشتتكلة إفتتالس البنتتو  ، كمتت  IIIبتتازل 

 ضرورة إدارة للمماطر فعالة .

مقارنتتة بمتتا ورد فتتى إتفاقيتتة  IIIتتتم إعتتادة هيكلتتة متطلبتتات راس المتتال التنظيمتتى وفقتتاً إلتفاقيتتة بتتازل  ▪

، كمتتا قامتتت اإلنفاقيتتة   (Tier 3)بإلغتتاء الشتتريحة الثالثتتة  III، حيتتث قامتتت إتفاقيتتة بتتازل  IIبتتازل 

 .  ( (Tier1,Tier2)خال تغييرات على البنود المكونة لكل من الشريحتين بإد

 II% وفقتتاً إلتفاقيتتة بتتازل  2متتن رأس المتتال التنظيمتتى متتن  (Tier 1)زيتتادة نستتبة الشتتريحة ااولتتى  ▪

، و الهتتدف الر يستتى متتن هتتذه الزيتتادة تحستتين جتتودة قاعتتدة  IIIوفقتتاً إلتفاقيتتة بتتازل   %4.5إلتتى 

 رأس المال 

ة هتتامش حمايتتة متتن رأس المتتال ااساستتى لرستتهم العاديتتة )عتتالى الجتتودة(  ليصتتل نستتبته تتتم إضتتاف ▪

% ، و هنتتا  بعتتا البنتتو  تجتتاوزت هتتذه النستتبة ، هتتذا يعتبتتر إلتتتزام كامتتل بهتتذا الهتتامش 2.5إلتتى 

 فى بعا البنو  التجارية المصرية .
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% متتتن 10.5إلتتتى  %8 نجتتتد أن إجمتتتالى رأس المتتتال التنظيمتتتى أرتفتتتع متتتن IIIوفقتتتاً إلتفاقيتتتة بتتتازل  ▪

 .  2019ااصول المرجحة بحوزان المماطر عام 

أوضتتحت أن هنتتا  نستتبتى للستتيولة  IIIفيمتتايتعل  بنستتب الستتيولة الجديتتدة ، نجتتد أن متطلبتتات بتتازل  ▪

و تهتتتدف إلتتتى التحكتتتد متتتن إحتفتتتاظ البنتتتو  بجتتتزء اكبتتترمن  (LCR)همتتتا : نستتتبة تغطيتتتة الستتتيولة 

غيتتر الماضتتعة اى قيتتود أو رهونتتات و التتتى يمكتتن تحويلهتتا أصتتولها  كستتندات ستتا لة عاليتتة الجتتودة 

إلتتى نقتتد إلستتتيفاء اإلحتياجتتات متتن الستتيولة ، ممتتا يقلتتل متتن كميتتة القتتروض المصتترفية ، و يزيتتد متتن 

ستتعر الفا تتدة علتتى القتتروض المصتترفية و بمعنتتى أختتر  تركتتز نستتبة تغطيتتة الستتيولة علتتى مرونتتة 

ستتتتيولة . ويعتتتتّرف نستتتتبة صتتتتافى التمويتتتتل البنتتتك علتتتتى المتتتتدى القصتتتتير ختتتتالل فتتتتترة أزمتتتة ال

علتتى أنتته مبلتت  التمويتتل المستتتقر المتتتاح، بالنستتبة إلتتى مبلتت  التمويتتل المستتتقر   (NSFR)المستتتقر

فتتتي المئتتتة بجميتتتع  100المطلتتتوب، إل يتعتتتين علتتتى البنتتتك االحتفتتتاظ بنستتتبة تعتتتادل أو تزيتتتد علتتتى 

النستتبة، يتمثتتل فتتي تقليتتل ااوقتتات، فهتتى بمثابتتة مؤشتتر ستتيولة ر يستتى ، ، فتتإن الهتتدف متتن هتتذه 

ممتتاطر التمويتتل ختتالل فتتترة زمنيتتة أطتتول، عتتن طريتت  مطالبتتة البنتتو  بتمويتتل أنشتتطتها بمصتتادر 

تمويتتل مستتتقلة علتتى نحتتو كتتاٍف. كمتتا لهتتا تتتحثير إيجتتابى علتتى اإلستتتقرار المتتالى فتتى البنتتو  التجاريتتة 

، و كتتذلك معتتدالت  المصتترية ، كمتتا انهتتا ت قلتتل متتن التتتحثير الستتلبى لضتتعف أداء محتتافظ القتتروض

 نمو القروض المصرفية .

ستتيكون لهتتا أثتتار  IIIأن اإلمتثتتال و اإللتتتزام بقواعتتد معتتايير الستتيولة الجديتتدة وفقتتاً لمتطلبتتات بتتازل  ▪

مفيتتدة علتتى السياستتات الماليتتة و المصتترفية التتتى تهتتدف إلتتى زيتتادة اإلقتتراض المصتترفى ، كمتتا أنهتتا 

 صادية .مفيدة ضد مماطر التقلبات فى الدورات اإلقت

بعتتد تطبيقهتتا تقتتوم بحتتل مشتتكلة نقتتا الستتيولة فتتى البنتتو  التجاريتتة ، نظتتراً لعتتدم  IIIإن إتفاقيتتة بتتازل  ▪

ودعين و غيتترهم متتن التتدا نين كمتتا حتتدس متتن قبتتل أثنتتاء اازمتتة الماليتتة العالميتتة فتتى   / 2007قلتت  المتت 

2008 . 

: نستتبة كفايتتة رأس  علتتى ثتتالس نستتب هتتى IIIركتتزت لجنتتة بتتازل الدوليتتة وفقتتاً لمقتتررات بتتازل  ▪

،  (LCR)، و نستتتبة تغطيتتتة الستتتيولة (NSFR)، نستتتبة صتتتافى التمويتتتل المستتتتقر (CAR)المتتتال 

فمتتن ختتالل تحليتتل البيانتتات للبنتتو  محتتل الدراستتة ، نجتتد أن البنتتو  التجاريتتة المصتترية تحتتتفظ فتتى 

% أى 168.52% ، و نستتتبة صتتتافى التمويتتتل المستتتتقر 21.3المتوستتتط بنستتتبة كفايتتتة راس متتتال 

، و أخيتتراً  2019، و هتتى الحتتد اادنتتى متتن النستتبة المطلوبتتة بحلتتول عتتام  %100مايزيتتد بكثيتتر عتتن 

% ، وتشتتتير تلتتتك النستتتب أن البنتتتو  517.70نجتتتد أن نستتتبة تغطيتتتة الستتتيولة فتتتى المتوستتتط تبلتتت  

س الدوليتتة ، ممتتايعك IIIالتجاريتتة المصتترية محتتل الدراستتة تلتتتزم إلتتتزام كامتتل بمعتتايير إتفاقيتتة بتتازل 

تشددة من قبل البنك المركزى المصرى لتحقي  اإللتزام بمتطلبات بازل   .  IIIقوة السياسات الم 

يتطلتتب وقتتت كتتافى لإلنتقتتال ، و يستتتلزم فتتى البدايتتة إصتتالح  IIIأن التحتتول إلتتى تطبيتت  إتفاقيتتة بتتازل  ▪

 الميزانيات العمومية للبنو  غير الملتزمة .

، نستتتبة صتتتافى (CAR)هتتتى : نستتتبة كفايتتتة رأس المتتتال  و IIIفيمتتتا يتعلتتت  بتتتتحثير متطلبتتتات بتتتازل  ▪

علتتى ااداء المتتالى للبنتتو  التجاريتتة  (LCR)، و نستتبة تغطيتتة الستتيولة (NSFR)التمويتتل المستتتقر 

 ، خل صت الدراسة إلى أن : 

اليوجتتد إتفتتاق تتتتام بتتين الدراستتتات الستتابقة علتتى مقيتتتاس ااداء المتتالى للبنتتتو  ، فتعتتددت مقتتتاييس  ▪

، معتتتدل العا تتتد علتتتى (ROE)بنتتتو  ، و منهتتتا معتتتدل العا تتتد علتتتى حقتتتوق الملكيتتتة ااداء المتتتالى لل

، و هنتتتتا  بعتتتتا  (EBIT)، اإليتتتترادات قبتتتتل الفا تتتتدة و الضتتتتريبة (ROA)إجمتتتتالى ااصتتتتول 

 الدراسات أستمدمت عدة مقاييس لرداء المالى و ليس مقياس واحد . 

قاستتتة بمعتتتدل علتتتى اادا (CAR)تباينتتتت نتتتتا ج تتتتاثير نستتتبة كفايتتتة راس المتتتال  ▪ ء المتتتالى للبنتتتو  م 

، فنجتتد أن هنتتا  بعتتا الدراستتات خل صتتت إلتتى وجتتود تتتحثير  (ROE)العا تتد علتتى حقتتوق الملكيتتة 

إيجتتابى ، فتتى حتتين أن التتبعا ااختتر توصتتل إلتتى تتتحثير عكستتى ، هتتذا يرجتتع إلتتى إختتتالف بيئتتة 

 الدراسة، إختالف عينة مجتمع الدراسة، و إختالف طبيعة نشاط البنو .
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الدراستتات المصتترفية إلتتى وجتتود تتتحثير إيجتتابى بتتين نستتبتى الستتيولة معتتاً وااداء المتتالى ، توصتتلت  ▪

بمفردهتتا كتتان لهتتا تتتحثير ضتتئيل علتتى ااداء المتتالى  (LCR)فتتى حتتين أن تتتحثير نستتبة تغطيتتة الستتيولة 

 للبنو  .   

 التوصيات  9-2
تعكتتتس النتتتتا ج التتتتى توصتتتلت إليهتتتا الدراستتتة الحاليتتتة بعتتتا التتتدالالت و التوصتتتيات التطبيقيتتتة و 

البحثيتتتة ، و التتتتى يمكتتتن أن تستتتاعد كتتتٍل متتتن القتتتا مين علتتتى إدارة البنتتتو  و متمتتتذى القتتترارات داختتتل 

القطتتاع المصتترفى المصتترى علتتى تطتتوير المجتتال البحثتتى فتتى مجتتال الرقابتتة علتتى البنتتو  . وتوصتتلت 

 إلى مجموعة من التوصيات، وهى كمايلى : البحث 

ضتترورة تحكتتد البنتتو  المركزيتتة متتن إمتتتال  البنتتو  التجاريتتة لعمليتتة شتتاملة إلدارة الممتتاطر متتن 

ختتالل مجلتتس إدارة فعتتال للتعتترف علتتى جميتتع الممتتاطر الماليتتة والتتتحكم فيهتتا أو التمفيتتف منهتتا فتتى 

ولة الجديتتتدة ، أضتتتف إلتتتى للتتتك ضتتترورة الوقتتتت المناستتتب ، و تقيتتتيم متتتدى كفايتتتة راس المتتتال والستتتي

اإلمتثتتتال واإللتتتتزام بالقواعتتتد و اللتتتوا ح التنظيميتتتة عتتتن طريتتت  تعيتتتين شتتتما ي ستتتمى بتتتت )مستتتئول 

اإللتتتزام(، ووضتتع لتته توصتتيف وظيفتتى يتمتتتع باإلستتتقاللية للتحكتتد متتن اإللتتتزام بتتالقوانين و القواعتتد و 

 التعليمات الرقابية فضالً عن سياسات و اجراءات البنك.

كمتتا توصتتى الدراستتة بضتترورة قيتتام البنتتك المركتتزى المصتترى بإنشتتاء إدارة فعالتتة الغتترض منهتتا 

درجتتة فتتى بورصتتة ااوراق الماليتتة  اإلفصتتاح عتتن القتتوا م الماليتتة للبنتتو  ، و خاصتتٍة البنتتو  غيتتر الم 

المصتترية ، لكتتى ت ستتاعد للتتك البتتاحثين فتتى عمتتتل دراستتات مقارنتتة الهتتدف منهتتا تحستتين اإلستتتتقرار 

 لى فى القطاع المصرفى المصرى.الما

حتتتددة  و كتتتذلك توصتتتى الدراستتتة بضتتترورة اإلفصتتتاح المبكتتتر و تطبيتتت  سياستتتات مصتتترفية م 

ومعروفتتتة عتتتن البيانتتتات و المؤشتتترات الماليتتتة للبنتتتك ، ممتتتا يعتتتزز القتتتدرة علتتتى التنبتتتوء بااوضتتتاع 

متتتة قبتتتل تفتتتاقم المستتتتقبلية ، حتتتتى تتتتتمكن البنتتتو  المصتتترية متتتن إتمتتتال اإلجتتتراءات التصتتتحيحية الالز

 الوضع ، حتى تبنى الميزة التنافسية من خالل تفوقها على منافسيها .

كمتتا توصتتى الدراستتة بضتترورة اإلهتمتتام بتصتتميم و تنظتتيم بتترامج و دورات تدريبيتتة للمتمصصتتين فتتى 

مجتتال البنتتو  التجاريتتة  و كتتذلك عقتتد متتؤتمرات ستتواء المحليتتة أو الدوليتتة  فتتى مجتتال التقيتتيم و الرقابتتة 

البنتتتو  ، و إعتتتداد ورل عمتتتل لتثقيتتتف المصتتترفيين متتتن أجتتتل رفتتتع مستتتتوى مهتتتاراتهم وتنميتتتة علتتتى 

قتتدراتهم الفنيتتة القتتادرة علتتى تحقيتت  نظتتام رقتتابى فعتتال يعمتتل بكفتتاءة و فاعليتتة ، و ضتترورة وجتتود 

 تكنولوجيا متقدمة  

والمتتوارد كمتتا يجتتب أيضتتاً علتتى إدارة البنتتو  تعزيتتز فهتتم ووعتتي لتتوا ح بتتازل، والفوا تتد المتوقعتتة، 

المطلوبتتة، باإلضتتافة إلتتى مراجعتتة إجتتراءات التنفيتتذ متتن قبتتل كتتل متتن البنتتك المركتتزي والبنتتو  التجاريتتة 

 لضمان الكفاءة وتقليل ااخطاء إلى أدنى حد ممكن.

يجتتتب علتتتى البنتتتك المركتتتزى المصتتترى و البنتتتو  المقيتتتدة فتتتى بورصتتتة ااوراق الماليتتتة وضتتتع  

إستتتراتيجية واضتتحة و فعالتتة ، و أيضتتاً وضتتع خطتتط مستتتقبلية للتنبتتؤ باازمتتات الماليتتة و اإلقتصتتادية 

 لضمان كفاءة القطاع المصرفى المصرى و تعزيز اإلستقرار المالى و المصرفى .

أن تتضتتمن سياستتة إدارة ممتتاطر الستتيولة نظتتم و طتترق قيتتاس ممتتاطر  باإلضتتافة إلتتى أنتته يجتتب

الستتيولة داختتل و ختتارج الميزانيتتة متتع التحكيتتد علتتى وضتتع حتتدود لممتتاطر الستتيولة بكافتتة العمتتالت تتفتت  

 مع استراتيجية العمل وحجم المماطر الكلية.

يولة بشتتكل دورى كمتتا يوصتتى البحتتث بحنتته يجتتب إلتتتزام اإلدارة العليتتا بالبنتتك بمراقبتتة ممتتاطر الستت 

 Internal)ومنتتتظم بمتتا يضتتمن وجتتود ستتيولة كافيتتة لتتدى البنتتك، و أيضتتاً وجتتود نظتتام رقابتتة داخليتتة 

Controlling System) . كافى لدى البنك يضمن فاعلية عملية إدارة مماطر السيولة 

قيتتام البنتتو  بوضتتع خطتتة طتتوارىء م صتتدق عليهتتا يتتتم اإلستتتعانة بهتتا فتتى حالتتة تعتترض البنتتك 

جتتتع مفتتتاجىء وطتتتارىء فتتتى مستتتتوى الستتتيولة لديتتته، حيتتتث تتضتتتمن المطتتتة وضتتتع سياستتتات لترا

 واجراءات فعالة، على أن يتم تحديثها أول بحول للتاكد من فعاليتها.
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وأخيتتراً يتعتتين علتتى البنتتو  اإلفصتتاح عتتن معلومتتات تتعلتت  بوضتتع الستتيولة وأطتتر إدارة ممتتاطر 

ى يتستتنى لتلتتك ااطتتراف لات الصتتلة أن تحكتتم الستتيولة لديتته لرطتتراف المعنيتتة علتتى أستتاس دورى حتتت 

 على سالمة أوضاع السيولة 

 البحوث المستقبلية المقترحة   9-3
بناءاً على ماتوصتتتتل إليه البحث بالنتا ج و التوصتتتتيات، يعتقد الباحث بحهمية البحث مستتتتتقبالً فى بعا     

  -المجاالت لات الصلة، و تتمثل أهمها فيما يلى: 

 دراسة تجريبية  –  IIIى فى البنو  التجارية على اإللتزام بمتطلبات بازل أثر التحول الرقم ▪

قاستتة   IIIقياس مدى إلتزام القطاع المصتترفى بمتطلبات بازل  ▪ قاستتة بالرفع المالى( على ااداء المالى )م  )م 

 دراسة تطبيقية. –( EPSبربحية السهم الواحد 

إجراء تحليل مقارن بين البنو  اإلستالمية المصترية و  –فى البنو  اإلستالمية    IIIم حددات متطلبات بازل  ▪

 بنو  الوطن العربى .

 دراسة تجريبية. –و أثرها على ااداء المالى   IIIقياس مدى إلتزام البنو  المتمصصة بمبادىء بازل  ▪

 إجراء تحليل مقارن بين البنو  التقليدية واإلسالمية .  –بين النظرية و التطبي    V، بازل   IIIبازل  ▪

 المراجع
 المراجع العربية

  III(، التعليمات الرقابية بشتان إدارة مماطر الستيولة وفقا لمقررات بازل  2016البنك المركزي المصتري ) .1

 يوليو.20، القاهرة، NSFRوصافي التمويل المستقر  LCRنسبتي تغطية السيولة 

(، اازمة المالية اامريكية والعالمية، سلسلة كراسات ااهرام االستراتيجية، القاهرة، 2008النجار، أحمد ) .1

 . 17-16(، ص 194نوفمبر، العدد )

على النظام المصتترفى اإلستتالمى،    III، تحثير مقررات لجنة بازل 2013صتتالح، مفتاح، ورحال، فاطمة،  .2

 اسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمى.أستنطبول، تركيا: المؤتمر العلمى الت

 "  III، " اتفاقية بازل 2004اتحاد المصارف العربية،  .3

، "تقييم خطة البنك المركزى المصتترى فى تحستتين أداء الجهاز 2011عبد العال، رانيا عبد الحليم رضتتا،  .4

عين " رستالة ماجستتير غير منشتورة، قستم اإلقتصتاد، جامعة 2008 –  2000المصترفى خالل الفترة من 

 شمس.  

"، ابحاس  II،III، "تحديث القطاع المصترفى المصترى فى ظل بازل 2012النجار، حستين حستن رؤوف،  .5

 المسابقة البحثية الثالثة للمعهد المصرفى المصرى
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