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المقدمة

المقدمة

تقوم العمليات ادلصرفية أساسا على جتميع ادلوارد والتسليف وسهلت حمدودية ادلنافسة على حتقيق رحبية عادلة
ومستقرة ،ومع تطور القطاع ادلصريف وظهور أنشطة ومنتجات جديدة يف األسواق ادلالية مثل :ادلشتقات وعقود
ادلستقبليات ازدادت العمليات ادلصرفية تعقيدا يف سوق مسته ادلنافسة الشديدة كما ظهرت العديد من ادلخاطر اليت تعرض
البنك إىل خسائر غري متوععة وغري طخط ذلا ،ذه ادلخاطر عد تكون طخاطر ائتمانية ،طخاطر التشغيل ،ادلخاطر
القانونية...اخل.
ودلراعبة ذها التطور و ادلخاطر ادلرتبطة به أصبح من الضروري مراعبة مستوى ادلخاطر اليت حتي ابلعمل ووضع
االجراءات الرعابية الالزمة ابلسيطرة على اآلاثر السلبية ذله ادلخاطر و ادارهتا بطريقة سليمة و من ذها ادلنطلق برزت
ادارة ادلخاطر بقوة شديدة لتصبح واحدة من أذم الوظائف االدارية ضمن ادلؤسسات ادلصرفية و اليت تعمل لتهيئة البيئة
ادلناسبة و األدوات الالزمة لتوعع و دراسة ادلخاطر احملتملة على أعمال البنك و أصوله و اراداته ووضع اخلط ادلناسبة دلا
يلزم و ميكن القيام به لتجنب ذه ادلخاطر أو لكبحها أو السيطرة عليها.
وعد بدأ التفكري يف البحث عن آليات دلواجهة ذه ادلخاطر و اجياد فكر مشًتك بني البنوك ادلركزية يف دول العامل
ادلختلفة تقوم على التنسيق بني تلك السلطات الرعابية ابلتقليل من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك و ابألخص طخاطر
االئتمان ،مت اجياد معايري عادلية لتطبيقها يف ذها الصدد من خالل ظهور جلنة ابزل لرعابة ادلصرفية عام  1794بقرار من
حمافظي البنوك ادلركزية جملموعة الدول الصناعية العشرة ( )G10حتت اشراف بنك التسوايت الدولية ( )BRIتعمل
على صياغة معايري دولية تسًتشد هبا البنوك ادلركزية يف أعمال ادلصارف ،و هتدف جلنة ابزل إىل حتقيق ثالثة أذداف
رئيسية تقرير حدود دنيا لكفاية رأس ادلال ابلبنوك ،حتسني األساليب الفنية للرعابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية
تبادل ادلعلومات ادلتعلقة إبجراءات و أساليب رعابة السلطات النقدية على البنوك.
لقد وضعت جلنة ابل للرعابة ادلصرفية معدال دلالءة رأس ادلال يساوي  %8كحد أدىن محاية ألموال ادلودعني يف حال
افالس البنك أو تعرضه للمخاطر ،و عد حددت هناية سنة  1772كآخر أجل لتطبيق ذها االجراء و الهي عرف بعد
ابتفاق ابزل ،غري أن االجراءات ادلتعلقة ابتفاق ابزل  2جاءت بعد ذلك دلواجهة طختلف ادلخاطر ادلصرفية خاصة منها
طخاطر التشغيل ،و عد تقرر تطبيقها مع هناية  ،2002و يف سنة  2010أعلنت اجلهة الرعابية للجنة ابزل عن
اصالحات جديدة للقطاع البنكي تتمثل يف اتفاعية ابزل  ،3و هتدف االصالحات ادلقًتحة إىل زايدة متطلبات رأس ادلال
و اىل تعزيز جودة رأس ادلال البنك للقطاع البنكي.
]أ[

المقدمة
اجلزائر على غرار ابعي دول العامل و عصد مواكبة التطورات يف الصناعة ادلصرفية العادلية و الستفاء متطلبات االندماج
يف االعتصاد العادلي ،أعدمت حسب عديد اخلرباء على االعًتاف أبمهية الرعابة االحًتازية ضمن الرعابة على البنوك إبصدار
عانون النقد و القرض  10/70مبثابة اعرار اجلزائر التفاعية ابزل  1آنهاك.
-1

اإلشكالية:

-2

األسئلة الفرعية:

-

ماذا نعين ابدلخاطر البنكية ؟ ما ذي أنواع ادلخاطر اليت تواجهها البنوك أثناء ممارستها لنشاطها؟

-

ما مدى جناعة تلك ادلعايري يف حتقيق االستقرار ومنع االفالسات اليت هتدد البنوك؟

-

ما مدى استجابة البنوك اجلزائرية دلقررات جلنة ابزل وذل تتوافق معها يف ادلعايري اليت أعرهتا؟

-3

الفرضيات:

ما مدى استجابة البنوك ملتطلبات جلنة ابزل يف تسيري املخاطر البنكية؟

 إن تنوع وتزايد ادلخاطر ادلصرفية الناشئة عن التطورات اليت يعرفها العامل تفًتض ضرورة التعديل ادلستمر يف أساليبالرعابة واإلشراف على ادلصارف.
 معايري جلنة ابزل تساذم يف هتيئة منظومة رعابية مصرفية انجعة. تستويف البنوك اجلزائرية معايري كفاية رأس ادلال حسب اتفاعية ابزل األوىل والثانية كاملة.-4

أسباب اختيار املوضوع:

 أمهية اخلاصة اليت يكتسبها اجلهاز ادلصريف ابعتبار الواجهة لكل اعتصاد يف العامل ،لها فسالمته تعين سالمةاالعتصاد.
 أييت ذها ادلوضوع يف الوعت الهي تشهد فيه الدول العامل مراجعة دلقررات جلنة ابزل الدولية للرعابة واالشراف علىادلصارف لسنة  1788وخاصة بعد األزمات ادلالية اليت شهدهتا بعض مناطق العامل يف بداية القرن الواحد
والعشرين.

]ب[

المقدمة
-5

أهداف الدراسة

هتدف ذه الدراسة إىل التعرف على ادلخاطر البنكية اليت يتعرض ذلا اجلهاز ادلصريف و مدى فعالية ادارة ادلخاطر للحد
منها ابإلضافة إىل التعديالت اليت تالحقت على اتفاعيات ابزل األوىل و الثانية و الثالثة و ادلعايري اجلديدة اليت أدخلتها
حلساب احلد األدىن لرأس ادلال و مدى تطبيق البنوك اجلزائرية ذله االتفاعيات.
-6

منهج البحث

حىت نتمكن من اإلجابة على األسئلة ادلطروحة أعال و دراسة اإلشكالية وحتليل أبعادذا وحماولة اختبار صحة الفرضيات
ادلتبناة ،اعتمدان على ادلنهج الوصفي و ادلنهج التارخيي.
-7

هيكل البحث

لتسهيل الدراسة عمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول:
الفصل األول  :تطرعنا فيه إىل ادلخاطر البنكية وإدارهتا ،يف مبحثني تناولنا يف ادلبحث األول ادلخاطر البنكية النشأة،
ادلفهوم ،األنواع ،أما ادلبحث الثا ي تطرعنا إىل إدارة ادلخاطر البنكية أساليبها ومراحلها.
الفصل الثاين :تطرعنا فيه إىل جلنة ابزل للرعابة ادلصرفية يف ثالثة مباحث ،تناولنا يف ادلبحث األول اتفاعية ابزل األوىل،
وتناولنا يف ادلبحث الثا ي اتفاعية ابزل الثانية ،أما ادلبحث الثالث تناولنا فيه اتفاعية ابزل الثالثة.
الفصل الثالث :تطرعنا فيه تسيري إدارة ادلخاطر البنكية ابلبنوك اجلزائرية وفق متطلبات جلنة ابزل يف مبحثني ،ادلبحث
األول تناولنا فيه إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري ،أما ادلبحث الثا ي تناولنا فيه تطبيق مقًتحات جلنة ابزل يف البنوك
اجلزائرية.
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الفصل
األول

انمخاطر انبنكية وإدارتها

انفصم األول:
متهيد

إن التطور الذي عرفتو الصناعة البنكية يف شىت امليادين وخاصة من خبلل استخدام وسائل اإلعبلم اآلرل املتقدمة أدى
إذل زايدة وتنوع اخلدمات اليت يقدمها ،كما أدى إذل تعقيد العمليات البنكية يف تسيَت أصوهلا وخصومها دبا صمعلها ربقق
عوائد مرضية أبقل قدر دمكن من املخاطرة ،ذلك ألهنا تعمل يف بيئة تتسم ابلدينامكية والتحكم يف كل متغَتات ىذا
صعب إن دل يكن مستحيبل خاصة وإهنا تعمل يف سوق يتسم بشدة املنافسة ،وملقابلة ىذا التطور واملخاطر املرتبطة بو أصبح
من الضروري مراقبة مستوى املخاطر اليت ربيط ابلعمل ووضع اإلجراءات الرقابية البلزمة للسيطرة على اآلاثر السلبية هلذه
املخاطر وإدارهتا بطريقة سليمة دبا طمدم أىدافها  ،لذا فانو ظمكن القول ابن معرفة املخاطر وتقوظمها وإدارهتا من العوامل
الرئيسية يف ذماح البنوك وازدىارىا وربقيقها ألىدافها  ،فإذا كان الدخول يف املخاطرة املقصود منو ربقيق أعلى عائد إال أن
عدم إدارة ىذه املخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدى اذل فقدان ىذه العوائد والفشل يف ربقيق األىداف اإلسًتاذبية
للبنك.
و سوف نتطرق يف ىذا الفصل إذل مبحثُت كما يلي:
ادلبحث األول :ادلخاطر البنكية ،النشأة ،ادلفهوم و األنواع.
ادلبحث الثاين :إدارة ادلخاطر البنكية ،أساليبها ومراحلها.
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انمخاطر انبنكية وإدارتها

انفصم األول:
ادلبحث األول :ادلخاطر البنكية ،النشأة ،ادلفهوم و األنواع

تواجو البنوك عدة خماطر تعرقل السَت اسحسن ألنشطتها وأغلبية ىذه املخاطر انذبة عن احمليط الداخلي واخلارجي للبنوك
وبفعل ربوالت ىذا األخَت تظهر مشاكل وصعوابت يف التكيف الشيء الذي يفسر ربمل البنوك دوما للمخاطر يف تنفيذ
أنشطتها املختلفة ،وتبقى درجة ىذه املخاط ر وكذا اإلجراءات املتخذة للتخفيض منها ،تعود أساسا إذل فعالية أنظمة املراقبة
اليت توضع خصيصا ملواجهة التغَتات و االختبلالت اليت قد ربصل يف احمليط.
ادلطلب األول :نشأة اخلطر يف البيئة البنكية

لقد ساعدت عدة عوامل على ربقيق االستقرار للبيئة املصرفية يف السبعينات ،فقد كان ىذا القطاع طمضع للتنظيم

القانوين الشديد ،و كانت العمليات املصرفية التجارية تقوم أساساً على ذبميع املوارد و التسليف ،وسهلت حمدودية املنافسة
على ربقيق رحبية عادلة و مستقرة ،وكانت اهليئات التنظيمية مشغولة بسبلمة القطاع املصريف والسيطرة على قوة خلق النقود
اخلاصة هبا و اسحد من خماطرىا و دل توجد اسحوافز الدافعة للتغيَت و املنافسة.
أما أواخر السبعينات و الثمانينات فكانت الفًتات اليت ضبلت معها موجات من التغَت اجلذري يف ىذا القطاع ،ومن بُت
القوى الدافعة الرئيسية كان ىناك ثبلثة عوامل زعزعت االستقرار ىي:
الدور املتضخم لؤلسواق املالية.التحرر من اللوائح و القواعد التنظيمية.ازدايد املنافسة.ومنذ تلك الفًتة مت التحرر بشكل جذري من جمموعة املنتجات و اخلدمات املطروحة بواسطة البنوك ،و نوعت معظم
املؤسسات االئتمانية نشاطاهتا بعيداً عن أنشطتها األصلية ،و ظهرت منتجات جديدة من قبل العاملُت يف األسواق املالية
بشكل خاص مثل املشتقات املالية و عقود املستقبليات ،و مع ىذا النمو السريع دخلت البنوك جماالت عمل جديدة و
واجهت خماطر جديدة ،وظهر منافسون جدد يف جمال األعمال املصرفية التجارية كاملؤسسات التجارية ،وتناقصت اسحصة
السوقية ألنشطة الوساطة مع سمو أسواق رأس املال ،واشتدت املنافسة داخل اسحصص السوقية القائمة.
ونتيجة ملوجات التغيَت سابقة الذكر و اليت رغم سرعة تطورىا إال أهنا تطورت على رمو منتظم ،فقد برزت إدارة املخاطر
بقوة شديدة لتصبح واحدة من أىم الوظائف اإلدارية ضمن املؤسسات املصرفية.1

_1طلعت اسعد عبداسحميد ،االدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة ،مكتبة الشقري الرئيس العليا ،مصر ، 1991 ،ص.83
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انمخاطر انبنكية وإدارتها

انفصم األول:
ادلطلب الثاين :مفهوم ادلخطر
أوال :التفربق بني اخلطر وادلخطر

صمب أن نفرق بُت اخلطر و املخطر ،فاخلطر يعٍت اسحاالت العشوائية و اليت ظمكن حصرىا بتعداد خمتلف اسحاالت املمكنة
أما املخطر فيعٍت اسحاالت اليت ال ظمكن من خبلهلا التعرف على كل اسحاالت و ابلتارل معاجلتها ،و بتحديد احتماالهتا لذا يتم
عادة إبسقاط حالة عدم التأكد ابخلطر ،و ىذا إبدخال االحتماالت املوضوعية.
و تدعى املخاطرة أحياان ابخلطر رغم االختبلف املوجود بينهما فقط يف اللغة الفرنسية و كذلك زبتلف وضعية املخاطرة
عن وضعية عدم التأكد ،فيمكننا اسحديث عن األوذل (املخاطرة) عندما يتعرض عون اقتصادي إذل مصادفة ذات أثر سليب
حيث ىذه املصادفة قابلة للتقدير بواسطة احتماالت رقمية حمددة من طرف العون االقتصادي بصفة موضوعية بينما يف حالة

عدم التأكد يعترب أن العون االقتصادي ال يدخل أي احتمال رقمي يف تقديره.1
اثنيا :تعريف ادلخطر
لقد تعددت تعاريف اخلطر و من أىم التعاريف املتداولة ذمد:

-1لغة :إن كلمة خمطر مستوحاة من مصطلح التيٍت  RESCAREأي  RISQUEوالذي يدل على االرتفاع يف التوازن و

حدوث تغَت ما ابملقارنة مع ما كان منتظرا و االرمراف عن املتوقع.

- 2اصطالحا  :ىو ذلك االلتزام الذي ضمل يف جوانبو الريبة وعدم التأكد املرفقُت ابحتمال وقوع النفع أو الضرر حيث
يكون ىذا األخَت إما تدىورا أو خسارة.
كما تعرف املخاطرة على أهنا احتمال وقوع اخلسارة يف املوارد املالية او الشخصية نتيجة عوامل غَت منتظرة يف األجل2
القصَت أو الطويل
كما يعرف اخلطر على أنو احتمال وقوع حدث مستقبلي يسبب ،ملن وقع عليو ،خسارة أو ضرر مادي أو معنوي فهوغالبا ما يقًتن ابسحظ و الصدفة  -فكما يُقال " اسحياة خماطرة و جمازفة  "-أما عواقب اخلطر قد تكون ضعيفة و حمتملة ،وقد
تكون معتربة تؤدي إذل دمار و خراب.
و لتفادي ىذه العواقب ،تلجأ املؤسسات االقتصادية ،بغرض املواجهة و التحكم أكثر يف املخاطر ،إذل ما يسمى بعمليات
تغطية املخاطر ( ضماانت؛ أتمينات؛ اخل.3)….

 _1نعيمة بن عامر ،البنوك التجارية و تقييم طلبات االئتمان ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستَت يف العلوم االقتصادية ،زبصص مالية و نقود،
جامعة اجلزائر ،2011-2010،ص.76
 -2طلعت اسعد عبداسحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص .5
- Dssier de lecture : Analyse & couverture des riques de crédit, SIBF, Paris, Mars 2000،p85.
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انفصم األول:

-3ادلخطر ادلصريف أو البنكي :لقد تعرض الكثَت من املهتمُت إذل تعريف املخطر املصريف ،واختلفت تعاريفهم طبقا للبيئة
اليت ينتمي إليها كل ابحث ،واهلدف الذي يسعى إذل ربقيقو وللزاوية اليت ينظر منها إذل الظاىرة حمل الدراسة ،وعلى الرغم
من اختبلف اآلراء الرامية لتحديد مفهوم املخاطرة فإننا سنتعرض للبعض ىذه التعاريف كما يلي:
التعريف األول :يعرف (فوغان) املخاطرة ابهنا إمكانية حدوث ارمراف يف املستقبل حبيث زبتلف األىداف املرغوب يف

ربقيقها عما ىو متوقع. 1

التعريف الثاين :يعرف (جون داونز و جوردان اليوت قوشمان) املخاطرة أبهنا سبثل احتماالت قابلة للقياس لتحقيق خسائر أو

عدم اسحصول على القيمة مشَتا إذل أن املخاطرة زبتلف عن عدم التأكد حيث أن األخَتة غَت قابلة للقياس. 2

التعريف الثالث :يعرف (جويل بسيس ) املخاطرة أبهنا سبثل األاثر غَت املواتية على الرحبية الناذبة عن العديد من عوامل عدم

التأكد و أن قياس املخاطرة يتطلب الوقوف على أتثَت األمور غَت املواتية اليت تتم يف ظل ظروف عدم التأكد على الرحبية.

3

التعريف الرابع :و يعرف (ىندي) املخاطرة أبهنا سبثل التقلب يف العائد املستقبلي و يتفق معو يف ذلك(سينكى)حيث يشَت
4

إذل أن ذلك ظمثل التعريف الشائع يف التمويل.
ومنو ظمكن الوصول إذل ربديد مفهوم املخاطرة البنكية كما يلي " تعرف املخاطرة أبهنا احتمالية تعرض البنك إذل خسائر
غَت متوقعة وغَت خمطط هلا و /أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار معُت.
ادلطلب الثالث :العوامل ادلؤثرة يف خماطر العمل ادلصريف
مرت املصارف التجارية منذ بداية السبعينات عرب مرحلة مهمة من التطورات املستمرة ،واليت يتوقع هلا أن تستمر لسنوات
أخرى قادمة  .وقد كان من نتائج ىذه التطورات تركها آاثرا دميزة يف حجم املخاطر اليت تواجهها املصارف التجارية يف عملها
ومداىا  .وكان من بُت التغَتات اليت تركت آاثرا مهمة يف خماطر العمل املصريف ما أييت:5

 -1سليم بن يوسف ،امهية ودور الطرق االحصائية احلديثة يف خماطر القرض يف البنوك التجارية ،مداخلة مقدمة اذل املؤسبر العلمي السنوي حول ادارة اخلاطر
واقتصاد املعرفة  ،االردن  ،يومي  17/16افريل ،2007ص.3

2

- Goohman John Downes & Jordan Elliott, Dictionary of Finance and lnvestment terms ,
( Barran‘slnc.U.S.A, 1995), P 491.
_ Joel bessis, Risk Manageme nt in Banking, John Wiley & Sons Ltd, 1998,p 5.

_ 4منَت ابراىيم ىندي  ،الفكر احلديث يف ادارة ادلخاطر  ،اهلندسة املالية ابستخدام التوريق واملشتقات املالية  ،مكتبة االسكندرية ،مصر ،2008،ص.5

 _ 5عبد الرحيم عبد اسحويد الساعايت ،نظام التأمني اإلسالمي :التضامن يف حتمل اخلطر ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسبلمي ،اململكة العربية
السعودية،2010 ،ص.32
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انفصم األول:
أوال :التغريات التنظيمية و اإلشرافية

فقد فرضت العديد من الدول الكثَت من القيود التنظيمية على عمل املصارف التجارية للتقليل من خماطر املنافسة،
ولتشجيع املصارف على االلتزام ابملبادئ املصرفية السليمة ،مثل االلتزام بعبلقة معينة بُت األصول املخاطرة ورأس املال ،ومثل
القيود اخلاصة ابسحدود القصوى من التسهيبلت اليت ظمكن تقدظمها للعميل الواحد ،األمر الذي كان لو آاثر إصمابية يف
املخاطر.
اثنيا :عدم استقرار أسعار الفائدة

أدى عدم استقرار أسعار الفوائد ،والذبذبة الشديدة يف أسعار العمبلت اليت حدثت على اثر اهنيار اتفاقية

Bretton

 Woodsإذل دخول مديري اخلزينة يف الشركات الكربى ،خاصة املتعددة اجلنسية منها ،إذل األسواق املالية ،إما لتفادي
اخلسائر املستقبلية اليت قد تنتج عن مثل ىذه الذبذابت ،أو لتحقيق أرابح منها ،األمر الذي أدى إذل زايدة حدة املنافسة يف
تلك األسواق .كما أدى عدم االستقرار ،واسحاجات اليت نتجت عنها ،إذل ابتداع املصارف (ملثل ىذه الشركات) العديد من
أدوات التغطية املستقبلية  .وقد كان إبداع املصارف يف ىذا اجملال ،وتطويرىا دوائر متخصصة يف اهلندسة املالية ،دليبل على
براعة املؤسسات املصرفية ،وقدرهتا على التعامل مع املتغَتات .لكن ىذا اإلبداع نفسو أدى إذل خلق خماطر من نوع جديد
أضيفت اذل خماطر املصارف.
اثلثا :ادلنافسة
من مزااي املنافسة إجبارىا املتنافسُت على تقدًن أفضل اخلدمات أبدىن األسعار ،كما أهنا تقوم دبكافأة األفضل بُت
املتنافسُت و ال شك يف أن للمنافسة خماطر ائتمانية على اإلدارة وعلى الدخل ألهنا تضيق اهلوامش الرحبية اذل حدود قصَتة.
رابعا :تزايد حجم ادلوجودات خارج ادليزانية
تزايد حجم ىذه املوجودات وتنوعها أضاف إذل خماطر العمل املصريف وقد كان اخلطر الذي واجهتو املصارف اليت تعهدت
بتغطية اصدار أسهم شركة  BPدببلغ 1.5مليار جنيو اسًتليٍت ،عندما اهنارت السوق املالية العاملية يف يوم االثنُت األسود
 ، 1987/10/19أوضح مثال على مدى أثر مثل ىذه املوجودات يف خماطر العمل املصريف.
خامسا :التقدم

التكنولوجيTechnological Developments

من العوامل اليت أثرت إصمابيا يف تعرف خماطر العمل املصريف وقياسو و إدارتو التطورات يف تكنولوجيا املعلومات اليت كان
من نتائجها املباشرة زايدة قدرة املصارف على تعرف خماطرىا ،و إدارهتا بطريقة أفضل إذل جانب سبكينها من إدخال منتجات
جديدة مثل الدفع اإللكًتوين و إدارة النقد ،إال أن ىذه التطورات خلقت يف الوقت اليت كانت شبرة استعمال أنظمة
)(Settlement Riskنفسو ،خماطر جديدة ،مثل خماطر تصفية الدفعات الدفع اإللكًتوين.1

 -1منَت ابراىيم ىندي ،مرجع سبق ذكره ،ص.24
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انفصم األول:
ادلطلب الرابع :مصادر اخلطر يف ادلصارف التجارية

تواجو املصارف خماطر ألسباب تنتج إما عن عناصر يف جانيب ميزانياهتا ،مثل نوعية حمفظتها من االستثمارات والقروض،
أو عن طلب مفاجئ على سحب كميات كبَتة من الودائع أو ألسباب تتعلق بعناصر خارج امليزانية ،أو نتيجة ىذه العوامل
معا .ومع أن سبلمة األجهزة املصرفية كانت دائما حمط اىتمام اإلدارة واألجهزة الرقابية والسلطات املالية والنقدية واملودعُت،
الفعاليات االقتصادية املختلفة على مدى السنوات لكن لوحظ مؤخرا تزايد كبَت يف االىتمام بسبلمة املصارف خاصة يف
مطلع الثمانينات اليت بدأت تشهد تزايدا مهما السيما يف حاالت إخفاق املصارف خاصة يف الوالايت املتحدة األمريكية.
وىناك الكثَت من الشواىد يف التاريخ املصريف املعاصر على إخفاق العديد من املصارف التجارية ،وقد أثبتت الدراسة العملية
للعديد من حاالت اإلخفاق أن العامل املشًتك فيها كان اخلطأ يف تعرف املخاطر وتقدير مداىا ،األمر الذي أدى يف النهاية
إذل اإلخفاق الذي سبب الكثَت من اخلسائر للمودعُت ،واملساشمُت ،ولبلقتصاد القومي.
ومن أىم األمثلة املعاصرة على إخفاق املصارف ما أييت:1
 -1اخفاق مصرف

HAUS HERSTATT

)BANKيف أملانيا عام،1974الذي سبب أزمة كبَتة يف سوق الدوالر

األوروبية (على رغم صغر حجمو) وذلك بسبب عدم قدرتو على إعادة األموال اليت اقًتضها من سوق ما بُت املصارف
نتيجة خسارات كبَتة يف سوق العمبلت األجنبية ،األمر الذي أثر يف قدرة املصارف املقرضة لو على الوفاء ابلتزاماهتا.
وتعكس ىذه اسحالة املخاطر اليت قد يتعرض هلا أي مصرف ،إذا دل يهتم بكيفية ما يودعو من أموال لدى املؤسسات املالية
األخرى وكميتو .ومن اآلاثر اليت ترتبت على ىذه العملية توجو العديد من املصارف إليداع أمواهلا لدى املصارف الكبَتة،
األمر الذي ترك املصارف الصغَتة دون مصادر على رغم دفعها لفوائد عالية لذلك.
 -2اخفاق :THE PEN SQURE BANKكان إخفاق ىذا املصرف نتيجة دخولو سوق التمويل النفطي ،متأثرا ابلتوجو
العام اذل ىذا القطاع بسبب رحبيتو العالية  .وقد كان من نتائج اإلقبال الشديد على ىذا القطاع قبول املصارف الداخلة إليو
دبخاطر أعلى من املعتاد ،األمر الذي أثر فيها سلبيا عندما أتثر القطاع ابزمفاض أسعار النفط منذ هناية عام.1982
وعند دراسة أسباب إخفاق ىذا املصرف ،تبُت أهنا تعود اذل املخاطر اآلتية:
 عدم كفاية نظام الرقابة. تركيز القروض يف قطاع واحد. ذباوز القروض املمنوحة لبعض العمبلء اسحدود املقررة دبوجب األنظمة. منح قروض دون ربليل ائتماين مناسب. ضعف التوثيق القانوين للقروض عدم مناسبة نظام إدارة القروض.- jool bessis,opt,p18.
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 -3اخفاق مصرف  :JOHNSON MATHAY BANKERيف بريطانيا عام ، 1984الذي كان إخفاقو نتيجة نوعية

حمفظة قروضو ،اليت كان من بُت أسباهبا سوء سلوك موظفيو يف عمليات اإلقراض.

 -4اخفاق  CONTINENTAL ILLINOISيف أمريكا عام ،1983الذي كان نتيجة توسع يف اإلقراض للقطاع النفطي،
واذل العديد من الشركات اليت أخفقت ،أو القت صعوابت مالية.
 -5اخفاق : FRANKLIN NATIONAL BANKحيث كان ىذا املصرف يعمل برحبية جيدة وحبجم صغَت ،يف
إحدى ضواحي نيويورك ،إذل أن قررت إدارتو التوسع واالنتقال إذل نيويورك ،مث تبل ذلك قرار ابالنتقال إذل العمل املصريف
الدورل .وقد كان جلميع ىذه القرارات آاثر سلبية ،فالتوسع أدى ابملصرف إذل القبول دبخاطر عالية ،واالنتقال إذل نيويورك
جره إذل منافسة شديدة .واالنتقال للعمل الدورل ،دون خربة سابقة ،زاد مصاعبو .فقررت إدارتو حل مشكبلهتا عن طريق
املضاربة ابلفوائد والعمبلت ،فكانت الكارثة يف األمرين معا ،األمر الذي أدى إذل إخفاقو يف عام. 1974
 -6اخفاق املصرف السعودي الفرنسي ،ومصرف املشرق مؤخرا :لقد مت احتواء صبيع حاالت اإلخفاق السابقة دببادرات

حكومية ضباية للمودعُت ،وملنع انتشار اآلاثر السلبية اذل املصارف األخرى ،على رغم الكلفة املرتفعة اليت مت ربملها يف بعض
اسحاالت .وتؤكد األمثلة العملية السابقة على اإلخفاق أن مصادر اخلطر على املصارف قد تكون نتيجة لبنود داخل امليزانية
أو خارجها .لذا سيتم تناول املخاطر ضمن امليزانية واملخاطر خارج امليزانية بشكل سريع ،قبل البدء ابإلشارة اذل املخاطر
العامة للعمل املصريف ،ولو كان ذلك على حساب التكرار أحياان.
ادلطلب اخلامس  :أنواع ادلخاطر ادلصرفية

نظرا للمحيط البنكي و كذا طبيعة األنشطة البنكية ،فاملهام البنكية تتحمل خماطر ال تعد و ال ربصى (خماطر مالية؛

تنظيمية؛ ذبارية؛  ….اخل ) وفيما يلي ،ظمكن أن نشَت إذل أىم خماطر القطاع البنكي: 1
املخاطر االئتمانيةخماطر التشغيلاملخاطر القانونيةخماطر التسعَتخماطر أسعار صرف العمبلتخماطر االلتزامخماطر الدولخماطر السمعة-املخاطر االسًتاتيجية

14 ,1997, p29.ء- G. Cuvittar& MA Amazith: Audit et inspection bancaire- Extrait- Revue SNC, N
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خماطر الصَتفة اإللكًتونيةخماطر العوملةخماطر اإلدارةأوال :ادلخاطر

االئتمانية Credit Risk

تعد عمليات منح االئتمان املصريف ىي الوظيفة الرئيسية الثانية واهلامة اليت تقوم هبا البنوك التجارية لتحقيق أىدافها ،
فاالئتمان ظمثل معظم أصول ىذه البنوك ويساىم يف النصيب األكرب من الدخل التشغيلي هلا ،وعملية منح االئتمان ىي عملية
تسويقية لؤلموال املتوفرة للبنوك دبا يؤدي إذل ربقيق الرحبية واألمان ضمن ضوابط وقواعد سليمة مع توفر الضماانت اليت
تضمن تدفق األموال وعودهتا إرل البنك وضبايتها من املخاطر.
واالئتمان املصريف بطبيعتو يواجو العديد من املخاطر اليت يصعب التنبؤ أو التحوط هلا دبنتهى الدقة يف حُت يكون البنك
ملتزما بشكل دائم ابلوفاء أبموال املودعُت حال انتهاء أجاهلا أو عند طلبها ،ويف نفس الوقت فان املقًتضُت لن يكون يف
وسعهم الوفاء بقيمة قروضهم ذباه البنك بطريقة نظامية أو بنسبة كاملة وذلك لسبب جوىري ىو إن االئتمان املمنوح من
البنك للمقًتضُت قد مت توظيفو يف أنشطة ذبارية وزراعية وصناعية وسياحية خمتلفة ال ظمكن استعادهتا بسهولة ،هلذا تعترب
خماطر االئتمان من أىم األسباب اليت ّأدت إذل تعثّر املصارف ومن مثّ حدوث األزمات االقتصادية يف الدول (انمية
ومتقدمة) ،إذ يوجد شبو إصباع بُت املصرفيُت على أن املخاطر االئتمانية ىي أكثر نوع من أنواع املخاطر املصرفية شيوعاً بُت
املصارف.1

-1مفهوم ادلخاطر االئتمانية:

تعد خسائر االئتمان أمر ال مفر منو كنتيجة لعملية اإلقراض  ،كما أن كل بنك يتحمل درجة من اخلطر يف منحو
االئتمان وبدون استثناء ضمقق كل بنك بعض خسائر القروض عندما يفشل يف اسًتداد قرضو  ،وأن خطر االئتمان يعٍت

زبلف العمبلء عن الدفع او عجزىم عن السداد او خسارة كلية او جزئية ألي مبلغ مقرض اذل الطرف املقابل.2
وعليو فان خطر االئتمان ىو ذلك املتغَت االساسي املؤثر على صايف الدخل و القيمة السوقية سحقوق امللكية الناذبة عن عدم
السداد أو أتجيل السداد ألنو كلما استحوذ البنك على أحد األصول املرحبة فانو بذلك يتحمل خماطرة عجز املقرض عن
الوفاء برد أصل الدين و فوائده وفقا للتواريخ احملددة و تعترب القروض ىي أىم مصادر االئتمان ويذكران خماطر االئتمان
موجودة يف نشاطات البنك سواء كانت داخل امليزانية أو خارجها.

 _1مَتفت علي أبو كمال ،اإلدارة احلديثة للمخاطر االئتمان وفقا للمعاير ادلعايري الدولية(ابزل  ،)2مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستَت ،زبصص
إدارة أعمال ،جامعة اإلسبلمية ،فلسطُت ،2008-2007،ص.74
_ 2بن عزوز بن علي و آخرون  ،ادارة ادلخاطر  ،دار الوراق  ،االردن  ، 2013 ،ص .124
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و يدعى كذلك خبطر العميل ،و خطر التوقيع ،و ىو خطر يتعلق ابلنشاط البنكي من خبلل منح قرض ملؤسسة أو

شخص طبيعي ،أين يواجو البنك خطر إفبلس العميل و ابلتارل ال يويف عند ميعاد االستحقاق جزئيا أو كليا دببلغ ديونو، 1
و من ىنا تظهر مسؤولية البنك يف ضرورة مراعاتو توفر الضماانت الكافية لتغطية ىذا النوع من اخلطر و منو اخلسائر احملتملة.
- 2أنواع ادلخاطر االئتمانية:
يبلحظ من التعاريف السابقة أهنا تركز على وجود خسائر ائتمانية يف كل عملية ائتمانية وأن أسباب ىذه اخلسائر قد
تكون داخلية أو خارجية وأن ىذه اخلسائر تتحقق عندما يتوقف العميل عن السداد  ،ىذا ويرى آخرون بوجود مصادر
عديدة للمخاطرة منها  ،يعود إذل خماطر طبيعية خارجة عن إرادة البنك ومنها  ،يعود إذل تغَتات يف التكنولوجيا أو أذواق
املستهلكُت  ،أو نتيجة املنافسة أو نتيجة ضعف اإلدارة أو تقلبات دورة األعمال  ،دما يشَت إذل وجود أنواع من املخاطر
االئتمانية وأسباب تؤدي إليها ،وبناء على ما سبق ظمكن تقييم املخاطر االئتمانية كما يلي:
أ-ادلخاطر ادلتعلقة ابلعميل:

تنشأ ىذه املخاطر بسبب السمعة االئتمانية للعميل.مدى مبلءتو املالية.مسعتو االجتماعية ووضعو املارل.-سبب حاجتو لبلئتمان والغرض من ىذا االئتمان.

ب-ادلخاطر ادلرتبطة ابلقطاع الذي ينتمي إليه العميل:

إذ ترتبط ىذه املخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيو العميل.-إذ من املعروف أن لكل قطاع اقتصادي درجة من املخاطر زبتلف ابختبلف الظروف التشغيلية واإلنتاجية والتنافسية

لوحدات ىذا القطاع.
ت-ادلخاطر ادلرتبطة ابلنشاط الذي مت متويله:

تتعدد وتتنوع ىذه املخاطر يف ضوء الظروف احمليطة ابالئتمان املطلوب والضماانت املقدمة .فمثبلً خماطر االئتمان بضمانأوراق مالية طمتلف عنو بضماانت عقارية .ومن أمثلة املخاطر اليت ترتبط بطبيعة النشاط عمليات سبويل بضمان بضائع،
عمليات التمويل بضمان األوراق املالية ،عمليات التمويل بضمان كمبياالت.

- Département des études et développement de I‘APTBEF, " Risques bancaires et environnement

1

international" , à partis du site d‘inteernet: www.apbt.arg.tn/fr/htm/dossiersdumois.asp , Consulté le :
19/01/2015.
][10

انمخاطر انبنكية وإدارتها

انفصم األول:
ث-ادلخاطر ادلتعلقة ابلظروف العامة:

ترتبط ىذه املخاطر عادة ابملخاطر املرتبطة ابلظروف االقتصادية والتطورات السياسية واالجتماعية وغَتىا فتزيد ىذه
املخاطر يف ظروف الكساد مثبل وتنخفض يف ظل ظروف الرواج واالزدىار كما أن االضطراابت السياسية تؤثر يف زايدة ىذه
املخاطر.1
ج-ادلخاطر ادلتصلة أبخطاء البنك:

ترتبط ىذه املخاطر دبدى قدرة إدارة البنك من متابعة االئتمان املقدم للعميل ،والتحقق من قيام العميل ابملتطلبات املتعلقة
بو.
ومن األخطاء اليت ربصل واليت تسبب درجة من املخاطر ىي:ضعف نظم العمل الداخلية واإلجراءات الرقابية.قصور أجهزة املتابعة.-عدم توافر اخلربات املتخصصة واليت تتمتع ابلكفاءة اليت سبكنها من القيام بعملها على خَت وجو.

عدم سبلمة صياغة التوصية والرأي ملنح التسهيبلت املقًتحةعدم توافر قنوات اتصال جيدة بُت االدارات املختلفة داخل البنك واملتداخلة يف صناعة وتنفيذ ومتابعة االئتمان الذي يتممنحو للعميل.
ح-ادلخاطر ادلتصلة ابلغري:

وىي املخاطر اليت ترتبط دبدى أتثر العميل طالب االئتمان وكذلك البنك أبية أحداث أو أمور خارجة عن إرادهتم مثل:إفبلس أحد عمبلء البنك ذو املديونية العالية.فشل يف الصناعة اليت ظمارسها العميل.كوارث طبيعية تؤثر على نشاط البنك أو نشاط العميل.-عوامل سياسية واقتصادية خارجة عن إرادة كل من البنك والعميل.

- 3أساليب السيطرة على ادلخاطر االئتمانية:
يف ضوء املخاطر اليت يتعرض هلا االئتمان املصريف  ،فإن من أىداف البنك الرئيسية كغَته من الوحدات االقتصادية ىي
تعظيم ربقيق األرابح واستمراريتها على املدى الطويل ،األمر الذي يتطلب البحث عن وسائل وأساليب للسيطرة على املخاطر

 _1شقَتي نوري موسى وآخرون ،ادارة ادلخاطر  ،دار املسَتة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن ، 2012 ،ص ص .94- 93
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اليت تعًتض ربقيق تلك األرابح ،وتتمثل يف وضع وتطبيق آليات مناسبة للتحكم يف كل من املخاطر اخلاصة واملخاطر

العامة.1
 وضع قيود على تصرفات إدارة املنشأ ضمق دبوجبها للبنك دبتابعة القرض من خبلل اخلطة االستثمارية للمنشأة وأسلوباستخدامها للقرض  ،وعدم تراجع ودائع العميل.

االتفاق مع العميل املقًتض على سعر فائدة متحرك وفقاً للسعر السوقي هلا.سداد قيمة الفائدة مقدماً وااللتزام جبول زمٍت لسداد القرض.تقدًن الرىوانت العقارية ابإلضافة إذل الضماانت الشخصية.ىذا وظمكن توضيح أساليب السيطرة على خماطر االئتمان من خبلل مراحل العملية االئتمانية كما يلي:
أ -تقييم ادلخاطرة :ويتم التقييم الدقيق لقدرة العميل االئتمانية من خبلل دراسة عناصر ربديد املخاطرة دبراعاة املبادئ
التالية:
-إجراء دراسة عميقة للمركز املارل للعميل ونتائج أعمالو والغرض املمنوح من أجلو القرض وطريقة وأسلوب السداد.

املواءمة بُت إصبارل التسهيبلت املصرح هبا للعميل وبُت حجم موارده املالية املستثمرة يف النشاط ونوعية ذلك النشاط.استيفاء االستعبلمات البلزمة عن العميل من خبلل البنك املركزي والسوق والنشاط الذي يعمل يف إطاره ابعتبار أناملعلومات اليت يتم اسحصول عليها تكون على درجة كبَتة من األشمية للوقوف على خماطر االئتمان.
ب-التنويع:

وىو يعٍت أن تتسم احملفظة االئتمانية بدرجة كبَتة من التنويع وعدم تركز االئتمان يف قطاعات معينة أو لدى عمبلء معينُت
وظمكن تطبيق ىذا التنويع من خبلل وضع حد أقصى لبلئتمان لكل نشاط أو عميل ،والدخول يف أسواق مصرفية جديدة.
ت-التغطية:
وأتخذ عدة صور أشمها ذبنب ربمل أعباء التقلبات يف أسعار الفائدة من خبلل نقل عبئها على املقًتض بتطبيق أسعار
فائدة معومة  ،إذل جانب املواءمة بُت مصادر األموال واستخداماهتا من حيث اسحجم وآجال االستحقاق  ،وأسعار الفائدة.
ث-التأمني:
ويتمثل يف الطلب من العميل أن يقوم ابلتأمُت لصلح البنك ضد خماطر عدم السداد لدى شركة أتمُت  ،فإذا دل يسدد
العميل يف اتريخ االستحقاق ضمق للبنك اسحصول على التعويض املناسب من شركة التأمُت.2

_ 1علي عبد هللا اضبد شاىُت  ،مدخل عملي لقياس خماطر االئتمان ادلصريف يف البنوك التجارية يف فلسطني دراسة حتليلية تطبيقية  ،داروائل للنشر2010 ،
،ص . 15-10
- 2منَت ابراىيم ىندي ،مرجع سبق ذكره ،ص.35
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انفصم األول:
ج -األرصدة التعويضية:
وىي األرصدة اليت ضمتفظ هبا البنك كودائع أو أتمينات إذل حُت انتهاء السداد.
ح –الضماانت:

وىي الضماانت العينية اليت يقدمها العميل لتأكيد جديتو لسداد االئتمان وصمب أن يتوفر فيو الشروط التالية:

القابلية للتصرف.ثبات القيمة وسهولة ربديدىا.-القابلية للنقل والتخزين.

أن تكون ملكية األصل للمقًتض وال توجد عليو التزامات لآلخرين.1خ –ادلتابعة:

وىي هتدف إذل متابعة التحقق من مدى تنفيذ السياسة اليت يضعها البنك لئلقراض إذل جانب االطمئنان إذل تنفيذ

الشروط املوضوعة للتسهيبلت املصرح هبا ومدى انتظام عملية السداد وعدم ذباوز اسحد األقصى املسموح بو.
د -معاجلة احلاالت ادلتعثرة:

نتيجة العملية االئتمانية اليت يقوم هبا البنك تظهر بعض اسحاالت املتعثرة اليت تعود بشكل طبيعي إذل وجود قصور يف
تطبيق بعض أساليب السيطرة على املخاطر  ،ويف ىذه اسحالة يتوجب على البنك أن يتخذ اإلجراءات البلزمة لتقليل اخلسائر
احملتملة من خبلل:
السَت يف اإلجراءات الرمسية املنصوص عليها يف عقد منح التمويل لتصفية القرض.عمل ترتيبات السًتداد جزء من القرض.عمل ترتيبات إلعادة جدولة القرض.-إعطاء جزء من األموال للمقًتض للتغلب على أزمتو اسحالية والناذبة عن أسباب خارجة عن إرادتو.

اثنيا :ادلخاطر التشغيلية:
أدت التطورات املتبلحقة بسبب ظاىرة العوملة إذل ظهور أدوات مالية جديدة مثل التورق املصريف والتطورات التكنولوجية
يف جمال االتصاالت واملعلومات خاصة جلهة عملية صبعها وحفظها ومعاجلتها ،األمر الذي أدى إذل زايدة تعرض املصارف
للمخاطر التشغيلية وسرعة انتقاهلا دما تطلب تطوير أساليب الرقابة املصرفية وطرق إدارة املخاطر ،واستجابة هلذه التطورات
أصدرت جلنة ابزل مقًتحاهتا بشأن وضع إطار جديد للرقابة واإلشراف على اجلهاز املصريف لتفادي املخاطر املالية.2
 - 1مَتفت علي أبو كمال ،مرجع سبق ذكره ،ص.88

_2بونيهي مرًن ،مقررات جلنة ابزل و أمهيتها يف تقليل ادلخاطر االئتمانية يف البنوك التجارية -دراسة حالة اجلزائر ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات اسحصول على
شهادة املاجستَت يف العلوم االقتصادية ،زبصص اقتصاد و مالية دولية ،جامعة املدية ،اجلزائر ،2010-2011 ،ص.17
][13
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انفصم األول:

 -1مفهومها :ىناك عدة تعريفات للمخاطر التشغيلية حيث مت تعريفها على اهنا أية خماطر غَت خماطر السوق وخماطر
االئتمان ،وىذا التعريف دل ضمدد أنواع املخاطر التشغيلية اليت تواجهها البنوك حالياً ودل تزود البنوك بقواعد أساسية لقياس
املخاطر وحساب متطلبات رأس املال.
ظمكن تعريف املخاطر التشغيلية أبهنا" خماطر التعرض للخسائر اليت تنجم عن عدم كفاية أو اخفاق العمليات الداخلية أو

االشخاص أو األنظمة اليت تنجم عن أحداث خارجية" ،وىي تتعلق إبدارة خماطر التشغيل والعمليات وحوادث األداء.1
ولكن التعريف األحسن ىو الصادر عن جلنة ابزل للرقابة املصرفية ضمن اتفاق ابزل  2الذي عرفها على أهنا " خماطر ربمل
خسائر تنتج عن عدم ذماعة أو فشل العمليات الداخلية ،والعنصر البشري ،واألنظمة واألحداث اخلارجية.
ويشمل ىذا التعريف املخاطر القانونية ولكنو يستثٍت املخاطر االسًتاتيجية وخماطر السمعة واملخاطر التنظيمية ".وال يعترب
االحتفاظ برأمسال ملواجهة اخلسائر الناشئة عن املخاطر التشغيلية خياراً يف إطار ابزل  2بل ىو جزء جوىري فيو.
ويعترب ىذا التعريف أكثر وضوحاً وأعتمد على التعريف النسيب ( )Causal Definitionللمخاطر التشغيلية ،كما أنو
حدد أنواعها واملتطلبات الرأمسالية البلزمة ملقابلتها.
وال طمتلف تعريف االتفاقية ملخاطر التشغيل عن تعريف معهد التمويل الدورل هلا إذ عرفها ابهنا خطر اخلسارة الناذبة من
اإلخفاق أو الفشل يف اإلجراءات الداخلية واألفراد واألنظمة أو حىت األحداث اخلارجية اليت دل تغطى مسبقاً دبوجب
احتياطات رأمسالية أخرى مثل خماطر الفائدة .وتبلحظ عدم اىتمام املصارف دبخاطر السيولة ،السمعة ،عدم وجود
اسًتاتيجية للعمل واخلسائر قريبة اسحدوث.
ذبدر اإلشارة اذل أنو يوجد فرق مهم ما بُت خماطر العمليات ( )Operations Definitionواملخاطر التشغيلية
) ،)Operational Riskحيث أن خماطر العمليات تتعلق ابلنشاطات اليت تقوم هبا دائرة العمليات يف البنك كون دائرة
العمليات مسؤولة عن اإلجراءات وعمل التسوايت وأتكيدىا ،يف حُت أن املخاطر التشغيلية مفهومها أمشل وأعم حيث أنو
ليس فقط دمج األنشطة الرقابية للدوائر املختلفة بل أيضاً احتمالية تعرض املؤسسة سحدوث أية خماطر أخرى.

- 2أنواع ادلخاطر التشغيلية:

أكدت جلنة ابزل أن املخاطر التشغيلية تعبَت لو عدة معان يف الصناعة املصرفية ،لذلك يتوجب على البنوك وألغراض

داخلية أن تعتمد على تعريفها اخلاص للمخاطر التشغيلية كون ذلك يساعدىا يف ربديد املخاطر اليت تنطوي على خسائر
كبَتة ،وفيما يلي أنواع املخاطر التشغيلية وتفسَت لكل نوع منها حسبما أوردهتا ورقة املمارسات السليمة )  ( 2003واملعدة
من قبل جلنة ابزل:

 -1صادق راشد الشمري ،اسرتاجتية ادارة ادلخاطر ادلصرفية واثرها يف االداء ادلايل للمصارف التجارية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،2013 ،ص
.75
][14
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انفصم األول:
أ -تنفيذ وإدارة العمليات:

ىي اخلسائر الناذبة عن املعاجلة اخلاطئة للعمليات وحساابت العمبلء وعمليات املصرف اليومية ،والضعف يف أنظمة الرقابة
والتدقيق الداخلي ،واإلخفاق يف تنفيذ املعامبلت وإدارة العمليات ،ومثال ذلك :األخطاء يف إدخال البياانت ،الدخول إذل
البياانت لغَت املصرح هلم بذلك ،اخلبلفات التجارية ،خسائر بسبب اإلشمال أو إتبلف أصول العمبلء.
ب  -العنصر البشري:

اخلسائر اليت يتسبب هبا املوظفون أو تتعلق ابملوظفُت (بقصد أو بدون قصد) ،كما تشمل األفعال اليت يكون اهلدف منها
الغش أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايل على القانون واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل املسؤولُت أو

املوظفُت ،وكذلك اخلسائر الناشئة عن العبلقة مع العمبلء ،املساشمُت ،اجلهات الرقابية وأي طرف اثلث .ومن األمثلة عليها:
عمليات االحتيال الداخلي من قبل موظفُت( ،كاالختبلس املارل ،والتعمد يف إعداد تقارير خاطئة عن أوضاع البنك ،التجارة
الداخلية سحساابت املوظفُت اخلاصة ،إساءة استخدام بياانت العمبلء السرية ،التواطؤ يف السرقة ،السطو املسلح ،االبتزاز،
الرشاوى ،والتهرب الضرييب املتعمد) وعمليات التداول دون زبويل وإذماز حركات غَت مصرح هبا ،واملعاجلات اخلاطئة،
والغرامات والعقوابت بسبب أخطاء املوظفُت ،دمارسات العمل واألمان الوظيفي.
ت-األنظمة اآللية واالتصاالت:

اخلسائر الناشئة عن تعطل العمل أو فشل األنظمة بسبب البنية التحتية ،تكنولوجيا املعلومات ،أو عدم توفر األنظمة ،وأي

عطل أو خلل يف األنظمة ،وتشمل :اهنيار أنظمة الكمبيوتر ،األعطال يف أنظمة االتصاالت ،أخطاء الربجمة ،فَتوسات
اسحاسب ،الفائدة املفقودة بسبب العطل.
ث -األحداث ادلتعلقة ابلبيئة اخلارجية:
اخلسائر الناشئة عن أعمال طرف اثلث ،دبا يشمل االحتيال اخلارجي وأي أضرار تصيب املمتلكات واألصول ،وخسائر
نتيجة تغيَت يف القوانُت دبا يؤثر على قدرة املصرف يف مواصلة العمل .وتشمل :االحتيال اخلارجي (كالسرقة والسطو املسلح،
تزييف العمبلت والتزوير ،والقرصنة اليت تؤدي اذل تدمَت اسحواسيب ،سرقة البياانت ،االحتيال عرب بطاقات االئتمان ،االحتيال
عرب شبكات الكمبيوتر واإلرىاب واالبتزاز) والكوارث الطبيعية(اهلزات األرضية ،واسحرائق ،والفيضاانت...إخل).
 - 3خطر الصرف:

يعرف خطر الصرف بذلك اخلطر املرتبط بتطور مستقبلي لسعر صرف عملة أجنبية يتحملو مالك أصل أو صاحب ديون
أو حقوق مقيمة بتلك العملة (العملة األجنبية) ،1و تؤدي التقلبات اليت تعرفها أسعار الصرف ابلبنوك إذل نتائج ظمكن أن
تكون إصمابية أو سلبية ،ففي حالة زايدة سعر صرف العمبلت فإن البنك ضمقق أرابحا (فوائد أكرب على القرض) ،و ابلعكس
ظمكنو ربمل خسارة يف حالة ازمفاض سعر تلك العملة عن السعر الذي استدان بو.
- Georges Sauvageot, Précis de finance, NATHAN, Paris, 1997, p : 126.
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انفصم األول:

وخماطر الصرف ىي املخاطر اسحالية و املستقبلية اليت قد تتأثر هبا ايرادات البنك و رأمسالو نتيجة للتغَتات املغايرة يف حركة

سعر الصرف .و ينتج عن عملية سعر الصرف العديد من املخاطر تؤثر على البنك و على املستثمرين على سواء.1

أ -خماطر ادلتعلقة ابلبنك :يف جمال التعامل ابلنقد االجنيب ذمد عدة خماطر يتحملها البنك أو البنكي ابلدرجة األوذل و

مسؤولية التعامل مع بعض املخاطر و حماولة ذبنبها أو التقليل من حدهتا و منها ما يلي:

خماطر االئتمان ابلعملة الصعبة:خطر وقوع الدولة يف مشاكل مع اخلارج.خماطر السعر :التغَت احملتمل يف اسعار العمبلت خبلل الفًتة احملتفظ هبا .خماطر السيولة :و ىنا اخلطورة تكمن يف صعوبة التسويق للسيولة أو صعوبة بيعها من أجل اسحصول على عمبلت مطلوبةدما يساوي اقراض ىذه العمبلت يف السوق اذا توفرت.
خطر عدم فهم املتعاملُت للدور املفوض هلم داخل البنك و تطوير االستثمار ابلعمبلت األجنبية.ب -خماطر سعر الصرف األجنيب ادلرتبطة ابلعميل :إن خطر سعر الصرف املرتبط بتقلب أو تدىور قيمة أرصدة البنوك من

العمبلت األجنبية من جهة و كذا تقلب قيمة العمبلت اليت مت بواسطتها تقدًن القروض و ىذا ما يؤثر سلبا على القيمة

اسحقيقية للقرض عند حلول آجالو كما ظمكن أن ينتج ىذا اخلطر عن بعض السياسات والتدابَت اليت تستخدمها السلطات
النقدية و اليت تؤثر على القيمة اسحقيقية للقروض املمنوحة كتخفيض قيمة العملة ىذا الذي ظمثل خطر حقيقي ابلنسبة للبنك
على اعتبار أنو يؤدي إذل فقدان القيمة اسحقيقية بسبب اهنيار قيم الوحدة النقدية أداة تقييم القروض و ىنا ذمد أن العميل ىو
الذي يتحمل ابلدرجة األوذل مسؤولية التعامل مع ىذه املخاطر و حماولة ذبنبها أو التقليل من حد ذاهتا.2
 -4خطر التسوية:

اخلطر الناشئ ضمن عمليات الصرف ،السيما خبلل الفًتة اليت تفصل ما بُت اللحظة اليت ال ظمكن فيها اإللغاء من

طرف واحد .ألمر بدفع أداة مالية مت بيعها و االستبلم النهائي لؤلداة اليت مت شرائها.
 -5خطر سعر الفائدة:

يتعرض البنك خلطر سعر الفائدة عند حدوث تقلبات يف السعر ،إذ يعرف ىذا اخلطر ابخلسارة احملتملة للبنك و الناصبة
عن التغَتات غَت املبلئمة لسعر الفائدة ،و يتمثل يف مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا للتغَتات اليت تطرأ على مستوى
أسعار الفائدة ،و ربصل ىذه املخاطرة عندما تكون تكلفة املوارد أكرب من عوائد االستحقاقات و تزداد بزايدة ابتعاد تكاليف
املوارد عن مردودية تلك االستخدامات.
إذن خماطرة سعر الفائدة سبس كل املتعاملُت يف البنوك سواء كانوا مقرضُت أو مقًتضُت ،فاملقرض يتحمل خطر ازمفاض
عوائده إذا ازمفضت معدالت الفائدة ،أما املقًتض فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونو ابرتفاعها .ويقصد هبا أيضا تلك املخاطر
 -1طارق طو ،ادرة البنوك يف بيئة العودلة واالنرتنت ،دار اجلامعية اجلديدة ،االسكندرية ،2007 ،ص..443

_2خالد امُت عبد هللا ،و اخرون  ،إدارة العمليات ادلصرفية :احمللية و الدولية  ،دار وائل لنشر ،األردن ،2006 ،ص.115
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انفصم األول:

الناذبة عن عدم التأكد أو تقلب األسعار املستقبلية للفائدة ،فإذا ما تعاقد البنك مع العميل على سعر فائدة معُت مث ارتفعت
بعد ذلك أسعار الفائدة السائدة يف السوق عموما و ابلتارل ارتفع سعر الفائدة على القروض اليت ربمل نفس درجة خماطرة
القرض املتفق عليو فذلك يعٍت أن البنك قد تورط يف استثمار يتولد عنو عائد يقل عن العائد اسحارل السائد يف السوق.1
 -6خطر السيولة:
ابعتبار املصارف وسيط مارل ،ذبمع الودائع من اجلمهور لتوزيعها يف شكل قروض للمؤسسات و األفراد ويتمثل اخلطر،
يف ىذه العملية ،كون أن الودائع غالبا ما تكون قصَتة األجل بينما القروض تكون طويلة األجل ،فالبنوك وىي تقوم هبذا
التحويل تتحمل خطرين :خماطر تذبذابت أسعار الفائدة و خماطر السيولة ،و تتمثل ىذه األخَتة يف إمكانية ارتفاع طلبات
املودعُت السًتجاع أمواهلم املودعة يف البنك ،واليت ىي ضرورية لتمويل القروض (دبدة أطو ).
و قد ربصل ىذه اسحالة ،أيضا ،نتيجة فقدان ثقة الزابئن يف بنوكهم ،الشيء الذي ُضمرضهم على سحب ودائعهم منها ،غَت
أنو يف اسحاالت العادية ،تبقى خماطر السيولة منخفضة ،نسبيا ،طاملا ضمتفظ البنك بسمعتو و ثقة الزابئن فيو.
ويقصد ابلسيولة قدرة البنك على الوفاء دبسحوابت املودعُت و تلبية احتياجات املقًتضُت يف الوقت املناسب ،فخطر
السيولة يعرب عن عدم كفاية أرصدة البنك النقدية ملواجهة مسحوابت املودعُت من جهة ،و احتياجات املقًتضُت من جهة
أخرى.
و يتعاظم خطر السيولة حينما ال يستطيع البنك توقع الطلب اجلديد على القروض أو مسحوابت الودائع و ال يستطيع
الوصول إذل مصادر جديدة للنقدية ،و غالبا ما تتحقق ىذه املخاطرة يف حالة وجود طلب حاد على الودائع من طرف
املودعُت أو منح قروض مدة استحقاقها أطول من مدة توظيفها إليو.2
 -7خماطر السمعة:

تنشأ ىذه املخاطر نتيجة الفشل يف التشغيل السليم للمصرف دبا ال يتماشى مع االنظمة والقوانُت اخلاصة بذلك،

والسمعة عامل مهم للمصرف ،حيث ان طبيعة االنشطة اليت تؤديها البنوك تعتمد على السمعة اسحسنة لدى املودعُت
والعمبلء. 3
 -8خطر التضخم:
يًتتب عن خطر التضخم ازمفاض يف القوة الشرائية للنقود املستثمرة يف اصل القرض والفوائد اليت ضمصل عليها البنك ،لذا
يشَت البعض على مثل ىذه املخاطر دبخاطر ازمفاض القوة الشرائية واليت ظمكن تعريفها على النحو التارل :تشَت خماطر
ازمفاض القوة الشرائية إذل املخاطر احملتملة نتيجة التضخم. 1
 -1طارق طو.،مرجع سبق ذكره ،ص.468
 -2صادق راشد الشمري ،مرجع سبق ذكره ،ص .69
 -3طارق طو ،مرجع سبق ذكره ،ص.468
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انفصم األول:
 -9اخلطر االسرتاتيجي:

و يسمى ىذا اخلطر كذلك خبطر السياسة العامة ،و على سبيل املثال نذكر خطر التوسع يف منح القروض من طرف
البنوك الغربية للدول النامية ،أو زبصص البنك يف سوق يشهد حالة ازمفاض يف األداء (االستثمار يف جماالت أقل عائدا)،
ويبُت ىذا اخلطر غياب أو سوء توجيو اسًتاتيجي للبنك دما ضمملو نتائج سلبية على مسار تطوره و سموه خصوصا يف ظل

حميط يتميز دبنافسة كبَتة.2
 -11اخلطر التنظيمي:

يعكس اخلطر التنظيمي عدم احًتام التشريعات املنظمة للنشاط البنكي و ىو ما ينتج عنو ربمل البنك جزاءات و غرامات

يدفعها حسب ما ىو منصوص عليو يف ىذه التشريعات ،و أتخذ ىذه العقوابت طابع قضائي أو جبائي أو جنائي ،و قد
تصل درجة العقوبة إذل حد سحب االعتماد من البنك و يشمل ىذا اخلطر كذلك على اخلطر املعنوي الناتج عن عدم
احًتام املبادئ و القواعد الداخلية للنشاط البنكي ،كخطأ الكشف عن السر املهٍت الذي يؤدي إذل خسارة حمتملة للزابئن و
إذل تعرض البنك إلجراءات عقابية ذات طابع مارل.
 -11خماطر العمل ادلصريف الدويل:

إذل جانب جمموعة املخاطر اليت أشَت إليها ،تتعرض املصارف ذات الطبيعة الدولية يف عملها إذل خطر إضايف ىو خطر
القطر ) (COUNTRY RISKويعرف ىذا اخلطر أبنو خطر احتمال خسارة مالية نتيجة مشكبلت تتعلق ابالقتصاد الكلي

للقطر املعٍت ،أو نتيجة أسباب سياسية .و يتم تقوًن خماطر القطر ،عادة ،من خبلل الًتكيز على ربليل اخلطر السياسي ،و
خطر التحويل .ىذا و يعرب اخلطر األول عن رغبة القطر املعٍت يف الوفاء ابلتزاماتو ،بينما يعرب اخلطر الثاين عن القدرة على
القيام الفعلي بعملية التحويل.3
 -12خطر رأس ادلال:CAPITAL ADEQUACY RISK

تعرب خماطر رأس املال عن املدى الذي ظمكن أن تتدىن إليو قيمة املوجودات قبل أن يكون لذلك التدين أثر يف حقوق
املودعُت فاملصرف الذي يشكل رأمسالو  %10من موجوداتو ،ظمكن أن يكون قادرا على مواجهة تدن يف قيمة موجوداتو أكثر
من املصرف الذي يشكل رأمسالو  %5من موجوداتو .و من انحية أخرى ،فان ازمفاض رأمسال املصرف ،ابلنسبة سحجم
موجوداتو ،لو أثر إصمايب يف العائد على حقوق املساشمُت .فإذا اختار مصارف زايدة مديونيتو ،فبل شك يف أن ذلك سيؤدي
اذل ربسن يف العائد ،و العكس صحيح .و يعود االىتمام خبطر مناسبة رأس املال اذل أشمية ىذا العنصر يف استقرار النظام
املصريف من خبلل أثر رأس املال املناسب يف زبفيض خماطر اإلخفاق ،خاصة أن اهلدف من رأس املال ىو:

 -2بن عزوز علي وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص.126
 -3طارق طو ،مرجع سبق ذكره ،ص.470
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انفصم األول:
-واق المتصاص اخلسائر عند ربققها ،و بذلك يتفادى املصرف التصفية.

التخفيف من أثر أزمات السيولة ،إذا ما حدثت ،و ذلك من خبلل الثقة يف سبلمة مركز املصرف.التخفيف من خسائر املودعُت يف حالة اإلخفاق.يتأثر رأس املال البلزم سحماية املودعُت بنوعية األصول و درجة خماطرىا .و تعترب األوراق املالية اسحكومية هلذه الغاية أصوال
دون خماطر ،أما بقية أنواع األصول فلها درجات متفاوتة من املخاطر.
و لقد أاثر االىتمام هبذا اخلطر أمرين شما  :تزايد خماطر العمل املصريف ،و ازمفاض نسبة رأس املال اذل املوجودات إذل
درجات الفتة للنظر ،األمر الذي أدى ابجلهات التنظيمية اذل إعارة ىذا املوضوع اىتمامها ،خاصة يف بداية الثمانينات،
عندما وصلت نسب الودائع اذل حقوق املالكُت اذل معدالت مرتفعة جدا يف بعض املصارف العاملة يف املراكز املالية الدولية
اليت تعتمد يف مصادرىا على األموال املشًتاة من سوق ما بُت املصارف ،و من األسباب اليت أدت اذل االىتمام يف تنظيم
رأس املال:
تعزيز استقرار النظام املصريف من خبلل تقليل خماطر اإلخفاق على املستوى الفردي.-وقاية املصارف من خماطر املنافسة.1

 -13خماطر العمليات ادلصرفية االلكرتونية:

يصاحب تقدًن العمليات املصرفية االلكًتونية خماطر متعددة وقد أشارت جلنة ابزل للرقابة املصرفية إذل أنو ينبغي قيام

البنوك بوضع السياسات واإلجراءات اليت  Unauthorized accessتتيح هلا إدارة ىذه املخاطر من خبلل تقييمها والرقابة
2
عليها ومتابعتها وأصدرت اللجنة خبلل مارس  1998وماي  2001مبادئ إلدارة ىذه املخاطر مشلت ما يلى:
أ  -خماطر التشغيل

: Operational risk

تنشأ خماطر التشغيل من عدم التأمُت الكايف للنظم أو عدم مبلءمة تصميم النظم أو إذماز العمل أو أعمال الصيانة وكذا

نتيجة إساءة اإلستخدام من قبل العمبلء وذلك على النحو التارل:
-عدم التأمني الكايف للنظم

: Operational risk

تنشأ ىذه املخاطر عن إمكان اخًتاق غَت املرخص هلم  Unauthorized accessلنظم حساابت البنك هبدف التعرف

على املعلومات اخلاصة ابلعمبلء واستغبلهلا سواء مت ذلك من خارج البنك او من العاملُت بو  ،دبا يستلزم توافر إجراءات
كافية لكشف وإعاقة ذلك االخًتاق.

_1رحيم حسُت ،االقتصاد ادلصريف،مفاهيم ،حتليل ،تقناايت ،دار هباء الدين للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،2008 ،ص .210

 -2بريش عبد القادر  ،التحرير ادلصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية وزايدة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر،2006 ،
ص.150
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انفصم األول:
-عدم مالءمة تصميم النظم أو إجناز العمل أو أعمال الصيانة:

على سبيل املثال وىى تنشأ من إخفاق النظم أو عدم كفاءهتا (بطئ االداء  Slow- Downعلى سبيل املثال) ملواجهة
متطلبات املستخدمُت وعدم السرعة يف حل ىذه املشاكل وصيانة النظم وخاصة إذا زاد االعتماد على مصادر خارج البنوك
لتقدًن الدعم الفٍت بشأن البنية األساسية البلزمة .Outsourcing
أ -إساءة االستخدام من قبل العمالء : Customer misuse of services

ويرد ذلك نتيجة عدم إحاطة العمبلء إبجراءات التأمُت الوقائية  Security precautionsاو بسماحهم لعناصر إجرامية
ابلدخول اذل حساابت عمبلء آخرين أو القيام بعمليات غسيل األموال ابستخدام معلوماهتم الشخصية أو قيامهم بعدم إتباع
إجراءات التأمُت الواجبة.
ب  -خماطر السمعة :Reputational risk

وتنشأ خماطر السمعة يف حالة توافر رأى عام سليب ذباه البنك نتيجة عدم قدرتو على تقدًن خدماتو املصرفية عرب األنًتنت

وفق معايَت األمان و السرية و الدقة مع االستمرارية و االستجابة الفورية الحتياجات و متطلبات العمبلء ،و ىو أمر ال ظمكن
ذبنبو سوى بتكثيف اىتمام البنك بتطوير و رقابة و متابعة معايَت األداء ابلنسبة لنشاطات الصَتفة اإللكًتونية.1
ت  -ادلخاطر القانونية :Legal risk

تتعرض البنوك ألشكال عديدة من املخاطر القانونية اليت ظمكن أن زبفض من أصوهلا أو تزيد من التزاماهتا بصورة مفاجئة

إما نتيجة لعدم توافر املعلومات والقواعد القانونية ،أو نتيجة لعدم دقتها أو لعدم كفاية املستندات القانونية ،ىذا فضبل عن
التعرض للمخاطر الناذبة عن الدخول يف أنواع جديدة من املعامبلت اليت دل تنظم بعد من الناحية التشريعية.2
أيضا تقع ىذه املخاطر يف حالة انتهاك القوانُت أو القواعد أو الضوابط املقررة خاصة تلك املتعلقة دبكافحة عمليات
غسيل األموال ،أو نتيجة عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية الناذبة عن العمليات املصرفية االلكًتونية ومن
ذلك عدم وضوح مدى توافر قواعد سحماية املستهلكُت يف بعض الدول أو لعدم املعرفة القانونية  Validityلبعض االتفاقيات
املربمة ابستخدام وسائل الوساطة االلكًتونية .
ث -ادلخاطر األخرى:
يرتبط أداء العمليات املصرفية االلكًتونية ابملخاطر اخلاصة ابلعمليات املصرفية التقليدية ،ومن ذلك خماطر االئتمان
والسيولة وسعر العائد وخماطر السوق مع احتمال زايدة حدهتا ،فعلى سبيل املثال فإن استخدام قنوات غَت تقليدية لبلتصال
ابلعمبلء وامتداد نشاط منح االئتمان إذل عمبلء عرب اسحدود  Cross- borderقد يزيد من احتماالت إخفاق بعض العمبلء
يف سداد التزاماهتم.
 -1نفس املرجع السابق ،ص.150
2
 عبد الغفار حنفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.197][20
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انفصم األول:
ادلبحث الثاين :إدارة ادلخاطر البنكية أساليبها ومراحلها

السمة األساسية اليت ربكم نشاط البنك ىي كيفية إدارة املخاطر وليس ذبنبها  ،وىنا أييت دور الفكر احملاسيب واملارل
املعاصر من خبلل توصيف تلك املخاطر وقياسها واإلفصاح عنها ابلشكل الذي ظمكن مستخدمي القوائم املالية من اسحكم
على مدى قدرة البنك على إدارة املخاطر والسيطرة عليها  ،ومن مث سبكُت ىؤالء املستخدمُت من التنبؤ ابملخاطر الكمية
والنوعية اليت ظمكن أن يتعرض هلا البنك مستقببل وازباذ القرارات االستثمارية والقرارات األخرى املتعلقة دبعامبلهتم مع البنك.
ادلطلب األول :مفهوم إدارة ادلخاطر

ترتكز الصناعة املصرفية يف مضموهنا على فن إدارة املخاطر ،وبدون املخاطر ،تقل األرابح أو تنعدم  ،فكلما قبل البنك

أن يتعرض لقدر أكرب من املخاطر  ،ذمح يف ربقيق جانب أكرب من األرابح  ،ومن ىنا أتتى أشمية اكتشاف املصرفيُت ملخاطر
عملهم ،ليس لتجنبها بل للعمل على احتوائها بذكاء لتعظيم العائد على االستثمارات الذي ىو يف النهاية املقياس اسحقيقي
للنجاح.1
وعلى ذلك فإن حسن إدارة املخاطر يشمل املرور أبربعة مراحل أساسية:
تعريف املخاطر اليت يتعرض هلا العمل املصريف.القدرة على قياس تلك املخاطر بصفة مستمرة من خبلل نظم معلومات مبلئمة.اختيار املخاطر اليت يرغب البنك يف التعرض هلا.مراقبة اإلدارة لتلك املخاطر وقياسها دبعايَت مناسبة وازباذ القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب لتعظيم العائد مقابلربجيم املخاطر  ،وىو جهد متواصل ال ينتهي وظمثل صميم العمل املصريف.
وتعرف إدارة املخاطر املالية على أهنا " :ربديد ،ربليل والسيطرة االقتصادية على املخاطر اليت هتدد األصول املالية
للمؤسسة أو املستثمر وبصفة أخرى ،فإن إدارة املخاطر ىي تعيُت خمتلف حاالت التعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها

وإدارهتا" 2دبعٌت أخر إدارة املخاطر عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر عن طريق توقع اخلسائر العارضة
احملتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شاهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر املارل للخسائر اليت تقع إذل اسحد
األدىن.
وعليو فان إدارة املخاطر ىي نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة املناسبة واألدوات البلزمة لتوقع ودراسة املخاطر احملتملة
وربديدىا وقياسها وربديد مقدار آاثرىا احملتملة على أعمال املصرف وأصولو وإيراداتو ووضع اخلطط املناسبة ملا يلزم وظمكن
القيام بو لتجنب ىذه املخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آاثرىا إن دل ظمكن القضاء على مصادرىا.

 -1دمحم مطر ،إدارة احملافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان،2005 ،ص.104

 -2خالد وىيب الراوي ،ادارة ادلخاطر ادلالية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،االردن ،2009 ،ص .10
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انفصم األول:

فهي نظام شامل متكامل ،دبعٌت أنو يشمل صبيع أعمال املصرف وصبيع العاملُت فيو وصبيع املعامبلت والوسائل
املستخدمة فأنواع املخاطر املختلفة قد يقع يف أي مفصل منها وأتثَت املشكلة حال حدوثها قد يصيب كامل املصرف
وأعمالو .ونتيجة لذلك البد أن هتتم إدارة املخاطر بكل عناصر العمل والنشاط ،ودبستوايت خمتلفة متوازية أحياان ومتقاطعة
أحياان أخرى الكتشاف أي خطر وتلمسو مع بداايت حدوثو ،وابلتارل معاجلتو معاجلة فعالة تشًتك فيها املستوايت املختلفة
يف املصرف.
وهتيئة البيئة املناسبة ،تعٍت وجود أىداف وسياسات واسًتاتيجيات وإجراءات واضحة مكتوبة معروفة من قبل العاملُت،
ابإلضافة اذل تعليمات وسماذج ونظم كافية لقياس وتسجيل املخاطر ومراقبتها وكذلك السيطرة عليها.
كما أن ربضَت البيئة املناسبة واألدوات املناسبة يتضمن أيضا":
 توفر معايَت واضحة خاصة ابملشاركة ابملخاطر ابلنسبة للعمليات املختلفة. وجود نظام مسبق دقيق لرصد احتماالت التعرض للمخاطر .بل أنظمة متعددة لقياس املخاطر املختلفة والتحكم هبا دماسنأيت على ذكره الحقا ببعض التفصيل.
 ومعايَت واضحة لتصنيف ومراجعة مستمرة هلذه املخاطر. ووجود نظام لتقارير متعددة دورية سمطية .وتقارير خاصة يف حاالت معينو  ،وتشمل ىذه التقارير املخاطر املختلفةاحملتملة.
 وجود وسائل مراقبة داخلية مناسبة وكافية. نشر ثقافة إدارة املخاطر لدى كافة العاملُت  ،ووجود نظام حوافز وحماسبة مدروس وجيد .والبد من التأكيد أن للعاملُتيف املستوايت املختلفة دور رئيس وىام جدا يف مدى املخاطر اليت قد تتعرض هلا املصارف ومدى إمكانية السيطرة عليها
وادارهتا إدارة سليمة.
والرقابة الفعالة أداة أساسية إلدارة املخاطر وتتخذ عادة ثبلثة وسائل أو ثبلثة أشكال رئيسية:
الرقابة الداخلية أو الضبط ،دبعٌت الوسائل املعتمدة داخل املصرف ملبلحظة املخاطر قبل وبعد العمليات املختلفة.ادلراجعة الداخلية :أو الفحص الداخلي النظامي للعمليات املختلفة للتأكد من انطباقها على اإلجراءات والتعليماتوالسياسات املوضوعة .وإببلغ اإلدارة العليا املختصة بنتائج تدقيقها.
-وادلراجعة اخلارجية :وىي اليت تقوم جهة خارجية هبا لتقييم أداء املصرف وانطباقو مع القوائم والضوابط املعتمدة .وىكذا

فإن اإلدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بثبلثة وظائف متماسكة مع بعضها:
وظيفة وقائية :للوقاية من املخاطر املتوقعة أو اليت ظمكن توقعها قبل حدوثها.

ووظيفة اكتشافية :لكشف املشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غَت املرغوب هبا ،ودراسة مدى شدة أتثَتىا.
ووظيفة تصحيحية  :لتدارك آاثر املخاطر املكتشفة وتبلفيها والعمل على عدم تكرارىا.
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ادلطلب الثاين :أهداف إدارة ادلخاطر

تتمثل أىداف إدارة املخاطر املالية اذل ما يلي: 1
 احملافظة على األصول املوجودة سحماية مصاحل املستثمرين ،املودعُت والدائنُت؛ -إحكام الرقابة والسيطرة على املخاطر يف األنشطة أو األعمال اليت ترتبط ابألوراق املالية والتسهيبلت االئتمانية وغَتىا من

أدوات االستثمار.
 ربديد العبلج النوعي لكل نوع من أنواع املخاطر وعلى صبيع مستوايهتا. العمل على اسحد من اخلسائر وتقليلها إذل أدىن حد دمكن وأتمينها من خبلل الرقابة الفورية أو من خبلل ربويلها إذلجهات خارجية.
 إعداد الدراسات قبل اخلسائر أو بعدىا وذلك بغرض منع أو تقليل اخلسائر احملتملة ،مع ربديد أية خماطر يتعُت السيطرةعليها واستخدام األدوات اليت تعود إذل دفع حدوثها ،أو تكرار مثل ىذه املخاطر.
 ضباية االستثمارات وذلك من خبلل ضباية قدرهتا الدائمة على توليد األرابح رغم أي خسائر عارضة. إن إدارة املخاطر والتخطيط الستمرارية العمل شما عمليتُت مربوطتُت مع بعضيهما البعض وال صموز فصلهما ،حيث أنعملية إدارة املخاطر توفر الكثَت من املدخبلت لعملية التخطيط الستمرارية العمل.
 تقوم إدارة املخاطر بوضع تقارير دورية بشأن حجم املخاطر اليت يتعرض هلا االستثمار.ومنو ظمكن القول أن كل أىداف إدارة املخاطر تندرج ربت عملية البحث عن صبيع املخاطر ودراستها وربديد آاثرىا
وطرق السيطرة عليها ،والعمل على إصماد طرق جديدة فاعلة ومناسبة للتخفيف منها وحلها ومعاجلتها.
ادلطلب الثالث :أساليب إدارة ادلخاطر

ىناك عدة تقنيات إلدارة املخاطر املالية ،وزبتلف ىذه التقنيات ابختبلف املخاطر ،و نذكرىا فيما يلي:2
أوال -تفادي ادلخاطرة :يتم رباشي املخاطرة عندما يرفض الفرد أو املنظمة قبوهلا حىت ولو للحظة ،ألن التعرض للمخاطرة

غَت مسموح لو أبن يدخل حيز الوجود ،ويتحقق ذلك عن طريق جمرد عدم القيام ابلعمل أو االستثمار املنشئ املخاطرة فإذا
أراد عدم املخاطرة يفقد مدخراتو يف مشروع فيو جمازفة عليو أن طمتار مشروعا ينطوي على خماطرة أقل وإذا أرادت رباشي
املخاطرة املرتبطة حبيازة ملكية ال يشًتي األمبلك بل استئجارىا بدال من ذلك وإذا كان من احملتمل أن يكون استخدام منتج
ما (املقصود ىنا منتوج مارل :سهم أو سند) حمفوفا ابملخاطرة فبل يلجأ لذلك.

 -1خالد وىيب الراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .12

 -2مسَت خطيب،قياس وادارة ادلخاطر يف البنوك ،املكتبة اسحامعية ،مصر،2008،ص ص .35-31
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ويعد تفادي املخاطرة أحد أساليب التعامل مع املخاطرة ولكنو تقنية سالبة وليست إصمابية وهلذا السبب يكون أحياان
مدخبل غَت مرضي للتعامل مع خماطر كثَتة فلو استخدم تفادي املخاطر بشكل مكثف سحرمت املؤسسات أو املستثمرين من
فرص كثَتة لتحقيق الربح و لردبا عجزوا عن ربقيق أىدافهم.
اثنيا -تقليل ادلخاطر :ظمكن كذلك إدارة املخاطر املالية من خبلل تقليلها وذلك بطريقتُت:
األوذل من خبلل منع املخاطرة والتحكم فيها ومثلها يف ذلك برامج السبلمة وتدابَت منع اخلسارة سوى أمثلة حملاوالت
التعامل مع املخاطرة عن طريق منع حدوث اخلسارة أو تقليل فرص حدوثها وىو نفس الشيء ابلنسبة للمخاطر املالية.
بعض التقنيات يكون اهلدف منها منع حدوث اخلسارة على حيث أن البعض اآلخر يكون اهلدف منو التحكم يف شدة
اخلسارة إذا وقعت .ويقال أن منع اخلسارة ىو الوسيلة األكثر مرغوبة للتعامل مع املخاطرة فإذا أمكن القضاء سباما على
احتمال اخلسارة فإن املخاطرة سيتم القضاء عليها أيضا .ومع ذلك فإن منع حدوث اخلسارة ظمكن أيضا أن يكون مدخبل
للتعامل مع املخاطرة فمهما حاولت واجتهدت يف احملاولة لن تستطيع أبدا أن سبنع صبيع اخلسائر ،ابإلضافة إذل ذلك فإنو يف
بعض األحيان قد يكلف منع اخلسائر أكثر من اخلسائر نفسها.1
واملخاطرة ظمكن أيضا تقليلها بشكل إصبارل من خبلل استخدام قانون األعداد الكبَتة فعن طريق دمج عدد كبَت من
وحدات التعرض ظمكن التوصل لتقديرات دقيقة بشكل معقول للخسائر املستقبلية جملموعة ما .وبناءا على ىذه التقديرات
ظمكن ملنظمة مثل شركة أتمُت أن تفًتض إمكانية حدوث خسارة نتيجة ملثل ىذا التعرض وال تواجو بعد نفس احتمال
اخلسارة نفسها.
اثلثا -االحتفاظ ابدلخاطرة :ردبا يكون االحتفاظ ابملخاطرة األسلوب األكثر شيوعا للتعامل مع املخاطرة فاملنظمات تواجو

عددا غَت حمدود تقريبا من املخاطر ويف معظم األحوال ال يتم القيام بشيء حياهلا وعندما ال يتم ازباذ إجراء اصمايب لتفادي
املخاطرة أو تقليلها أو ربويلها يتم بذلك االحتفاظ ابحتمال اخلسارة الذي تنطوي عليو تلك املخاطرة .واالحتفاظ ابملخاطرة
قد يكون شعوراي أو ال شعوراي ويتم االحتفاظ الشعوري أو الواعي ابملخاطرة عندما ال يتم إدراك املخاطرة فيتم استفاؤىا ال
شعوراي ،ويف ىذه اسحاالت ضمتفظ الشخص املعرض للمخاطرة ابلعواقب املالية للخسارة احملتملة دون إدراك أنو يفعل ذلك.
كما قد يكون االحتفاظ ابملخاطرة طوعيا أو غَت طوعي ويتميز االحتفاظ الطوعي ابملخاطرة إبدراك وجود املخاطرة و
وجود اتفاق أو موافقة ضمنية على ربمل اخلسائر ذات الصلة ويتم ازباذ قرار االحتفاظ دبخاطرة ما طوعية ألنو ال توجد
بدائل أخرى أكثر جاذبية ،أما االحتفاظ غَت الطوعي ابملخاطرة فيحدث عندما يتم االحتفاظ ال شعوراي ابملخاطرة وأيضا
عندما ال يكون ابإلمكان رباشي املخاطرة أو ربويلها أو اإلقبلل منها.
واالحتفاظ ابملخاطرة أسلوب مشروع للتعامل مع املخاطرة بل أنو يكون يف بعض اسحاالت الطريقة األفضل ،وصمب على

كل منظمة أن تقرر أي املخاطر صمب أن ربتفظ هبا وأيها ينبغي عليها أن تتفاداىا أو ربوهلا بناءا على ىامش االحتماالت
 -1دمحم مطر،

مرجع سبق ذكره ،ص.17
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اخلاص هبا او قدرهتا على ربمل اخلسارة .فاخلسارة اليت قد تكون كارثة مالية ابلنسبة ملنظمة ما أو مستثمر وقد يسهل ربملها
ابلنسبة ألخرى أو مستثمر آخر وكقاعدة عامة فإن املخاطرة اليت ينبغي االحتفاظ هبا ىي تلك اليت تؤدي إذل خسائر معينة
صغَتة نسبيا.
رابعا -حتويل ادلخاطرة :من املمكن نقل أو ربويل املخاطرة من شخص إذل شخص آخر أكثر استعداد لتحملها وظمكن
استخدام أسلوب التحويل يف التعامل مع كل من املخاطر ومن األمثلة املمتازة الستخدام تقنية التحويل للتعامل مع املخاطر
التحوط فهو وسيلة من وسائل ربويل املخاطر املالية ويتم ابلشراء والبيع من أجل التسليم املستقبلي لؤلصول املالية اجلاري
التعامل هبا ،ويقوم املتعاملون واملعاجلون وفقا لو (التحوط) حبماية أنفسهم من حدوث تراجع أو ازمفاض يف سعر السوق بُت
وقت شرائهم ملنتج مارل ما ووقت بيعهم لو .وىو عبارة عن تزامن البيع والشراء بغرض التسليم الفوري مع الشراء أو البيع
بغرض التسليم املستقبلي.
وغالبا ما يتم ربويل املخاطرة من خبلل عقود ،ويعد اتفاق  harmless holdالذي يتحمل دبقتضاه شخص مسؤولية
شخص آخر عن اخلسارة مثاال ملثل ىذا التحويل .على سبيل املثال أيضا ظمكن ربويل املخاطرة عن طريق التأمُت ،ففي مقابل
دفع مبلغ حمدد (قسط التأمُت) يسدده أحد الطرفُت ،يوافق الطرف الثاين على تعويض الطرف األول حىت مبلغ معُت عن
اخلسارة احملددة اجلائزة اسحدوث.
خامسا -اقتسام ادلخاطرة :يعد اقتسام املخاطرة حالة خاصة لتحويل املخاطرة وىو أيضا صورة من صور االحتفاظ ابملخاطر
وعندما يتم اقتسام املخاطرة يتم ربويل احتمال اخلسارة من الفرد إذل اجملموعة ،ومع ذلك فاالقتسام أحد صور االحتفاظ
الذي يتم يف ظلو االحتفاظ ابملخاطرة احملولة إذل اجملوعة إذل جانب خماطر أفراد اجملموعة اآلخرين .ويعد التأمُت أداة أخرى
هتدف للتعامل مع املخاطرة من خبلل االقتسام حيث أنو إحدى خصائص وسيلة التأمُت ىي اقتسام املخاطرة بواسطة أفراد
اجملموعة.1
ادلطلب الرابع :العناصر الرئيسية بشؤون إدارة فعالة للمخاطر

قبل أن نبدأ ابستعراض وسائل إدارة املخاطر املختلفة ،لعلو من املفيد أن نستعرض بعض العناصر اليت نراىا أساسية إلدارة
فعالة للمخاطر ،وظمكننها ربديدىا دبا يلي:2
أوال -وجود اسرتاتيجيات وإجراءات واضحة وشاملة:

والسياسات ىي اإلرشادات املكتوبة املوجهة إلدارة العمليات ،كسياسة التمويل ،والشروط املطلوبة يف العميل ،ووصف
املنتجات اخل ...أما اإلجراءات فهي التعليمات املكتوبة اليت تبُت كيفية تنفيذ السياسات.

 -1خالد وىيب الراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.15
 -2مسَت اخلطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.44-40
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وىذه السياسات واإلجراءات صمب أن تكون مكتوبة وواضحة ومتاحة للموظفُت أصحاب العبلقة ،وسهلة الفهم ،مبسطة،
وظمكن دعمها بنماذج ويتم تدريب املوظفُت عليها والتأكد من اهنم فهموىا وقادرين على تطبيقها ،كما صمب أن يلتزم
املوظفون على كافة املستوايت من ذوي العبلقة بتطبيقها وأن تتأكد اإلدارة ابهنا مطبقة ومنفذة يف العمليات املختلفة ،وأي
تعديل يف ىذه السياسات أو اإلجراءات صمب تبليغو بسرعة للموظفُت أصحاب العبلقة وان يكون ابلطبع مكتواب واضحا
ومفهوما ويتم تدريب العاملُت عليو.
اثنيا -توفر ادلعلومات بشكل دائم ومنظم لإلدارة :وتشكل املعلومات وتوفرىا وتوفر نظام معلومات وأرشفة متطور عنصر

ىام من عناصر إدارة املخاطر ،وصمب أن تشمل ىذه املعلومات صبيع أوجو العمل داخل املصرف من عمليات وعمبلء

وموظفُت ابإلضافة اذل معلومات عن العموميات خارج املصرف واليت ظمكن أن تؤثر على عملو كاملعلومات عن تقلبات
أسعار األسهم والعمبلت وأحوال االقتصاد ومعلومات عن السوق وكذلك توجهات السوق والتشريعات والقوانُت اجلديدة
اخل.....
كما أن التقارير الدورية النمطية وغَت النمطية عنصر ىام من عناصر توفر املعلومات وسبلسة توصيلها لئلدارة العليا يف
الوقت املناسب  .ويعتمد ذلك على ربديد التقارير املطلوبة ومضامينها وسهولة إنشاءىا وتدقيقها ومراجعتها ،ومن املفيد أن
نتذكر ىنا أن التقارير املنتظمة وسيلة من وسائل تقييم العاملُت وعلى اإلدارة إفهام العاملُت ىذه اسحقيقة كدافع هلم للشعور
أبشمية التقارير املطلوبة منهم.
وابلطبع فإن وجود أنظمة إلكًتونية وحاسوبية متطورة ومدروسة يسهل توفر املعلومات ويسهل اسحصول عليها وكذلك
يسهل عملية التقارير الدورية ويسهل عملية مراجعتها وتدقيقها واالستفادة منها.
ونستطيع ربديد معادل وصفات املعلومات اجليدة اليت صمب توفرىا والتقارير املرتبطة هبا ابختصار كما يلي:
 صمب أن يتوفر لدى املصرف خريطة أو خمططا للتقارير يشمل سماذجها وما صمب أن ربويو من معلومات واملوظفُتاملسؤولُت عن انشائها أو تدقيقها أو استبلمها وكذلك التواريخ الدورية هلا أو اسحاالت املتوجبة فيها إن دل تكن سمطية
أو دورية.
 وصمب أن تكون املعلومات املتوفرة ذات عبلقة  ،ومستخدمة دبعٌت أن متلقيها سيستفيد من استخدامها ،وصمب أنتصل يف الوقت املناسب  ،وابلطبع صمب أن تكون دقيقة.
 أن تذىب ىذه التقارير للجهات املناسبة اليت ربتاج ىذه املعلومات ،وأن تكون متاحة لؤلفراد املعنيُت فقط. -أن تكون سماذج التقارير سهلة الصياغة والفهم واالستيعاب .

 -أن توجد وسيلة سهلة عملية سحفظ ىذه التقارير واسًتجاعها .

 أن ظمكن تدقيق ىذه التقارير واملعلومات الواردة فيها .أي بتعبَت آخر أن تكون قابلة للتتبع تدقيقا ومراجعة.1 -1خالد وىيب الراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.18
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اثلثا -توزيع وتفويض واضح للمسؤوليات وعدم تداخل يف الواجبات :فبلبد من وجود ىيكل مؤسسايت داخل املصرف
تضمن الوصف الوظيفي وخطوط السلطات وخطوط التقارير.
وصمب األخذ بعُت االعتبار دائما ضرورة عدم تداخل الصبلحيات والسلطات دبعٌت فصل اجلهات املوجهة عن الدارسة
عن املقررة عن املنفذة وطبعا عن املراقبة أو املدققة.
رابعا -توفر سجالت حماسبية و مستندية مناسبة :وىنا أتيت األشمية الكبَتة لؤلنظمة اإللكًتونية واسحلول اسحاسوبية ،وكذلك
أنظمة ال رشفة اإللكًتونية .وىذه السجبلت صمب أن تكون دقيقة قابلة للتدقيق واملراجعة واملطابقة ،كما يفضل وجود نسخ
احتياطية متطابقة سباما مع األصل ،ابإلضافة اذل السجبلت صمب وجود رقابة كافية للتأكد من الوجود الفعلي والدائم هلذه
السجبلت واستخداماهتا.
خامسا -وجود أنظمة رقابة داخلية وخارجية وأنظمة حتقق من مستوى األداء :ووجود ىذه األنظمة ضرورة ملحة وىي

أداة فعالة إلدارة املخاطر ،ولكن عند تصميم أنظمة الرقابة ىذه صمب األخذ بعُت االعتبار بعض الثغرات من ذلك مثبل":

 بعض القرارات اليت قد تؤخذ بناء على التقدير الشخصي ملتخذ القرار أو الضغوط اإلدارية أو ضغوط العمل أو ألسبابشخصية أ بناء على املعلومات املتوفرة الغَت دقيقة أو غَت واضحة.
 األخطاء الناصبة عن عدم فهم التعليمات أو اإلجراءات أو الناذبة عن أخطاء ابستخدام األنظمة اإللكًتونية واسحلولاسحاسوبية من قبل بعض العاملُت ،أو األخطاء غَت املقصودة للعاملُت.
 األخطاء املقصودة وتواطؤ املوظفُت يف حماولة منهم لتحقيق مكاسب شخصية. خمالفة التعليمات وخاصة من بعض اإلداريُت يف املستوايت اإلدارية العليا وىنا صمب التفريق أبن بُت حاالت خمالفةالتعليمات واإلجراءات النافذة بسوء نية او لتحقيق مكاسب أو ميزات شخصية وبُت خمالفات لؤلنظمة النافذة كقرارات
إدارية هتدف ملعاجلة حالة إدارية قائمة تتطلب مثل ىذا القرار ابملخالفة ألسباب شرعية أو قانونية.
 وصمب األخذ بعُت االعتبار موضوع تكلفة انشاء أنظمة مناسبة متكاملة للرقابة ،فهذه التكلفة صمب أن تكون متناسبة معحجم املصرف وحجم عملياتو وحمل الرقابة املطلوبة.
ولكن بكل األحوال صمب أن تتوفر أنظمة وإدارة رقابة داخلية مناسبة يف املصرف وكذلك صمب توفر جهة رقابة خارجية
قادرة وفعالة .فأنظمة الرقابة أبنواعها تعطي إدارة املخاطر أداة فعالة ضرورية للتخفيف من آاثر املخاطر حال وقوعها
واكتشافها املبكر ألنواع املخاطر املختلفة للتمكن من السيطرة عليها يف الوقت املناسب.
سادسا -وجود إدارة مستقلة إلدارة ادلخاطر :دل يكن يوجد يف السابق إدارة مستقلة يف املصارف إلدارة املخاطر و كانت
تقوم إدارة االئتمان أو التمويل واالستثمار أبعمال إدارة املخاطر .ولكن تطور العمل املصريف والتجارب املستقاة من دمارستو
أوجبت وجود إدارات خماطر مستقلة عن اإلدارات األخرى ،دما يسهل عملية التقدير والدراسة املستقلة عن الدوافع
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واالعتبارات األخرى للمخاطر ابإلضافة يزيد بوضوح من امكانية الكشف املبكر للمشاكل حال حدوثها وتداركها أو
التخفيف من آاثرىا.
وىذا ما جعل معظم البنوك املركزية يفرض وجود إدارة مستقلة للمخاطر يف املصارف وحدد مهامها ابلتعرف على مصدر
اخلطر وقياس احتمالية وقوعو وربديد مقدار أتثَته على ايرادات وأصول املصرف وتقييم ىذا األثر احملتمل على أعمال املصرف
وكذلك زبطيط ما صمب القيام بو يف جمال الضبط والسيطرة لتقليل األثر أو إلغاء مصدر اخلطر ،كما قسم ىذه اإلدارة ألقسام
متخصصة لكل منها مهامها سواء تعلق ذلك بنوع املخاطر احملتملة أو قياسها أو إدارهتا.
سابعا -إصالحات قانونية وإدارية لتسهيل عمل ادلصارف :فالواقع القانوين والقضائي واألنظمة اإلدارية يف معظم دول
العادل الثالث ربتاج إلصبلحات جذرية حقيقية لتسهل عمل املصارف  ،ومادل ربدث ىذه اإلصبلحات بشكل عاجل وفعال،
لن تستطيع املصارف التوسع أبنشطتها بشكل فعال وسلس ،وستضطر غالبا اذل ذبنب بعض اسحاالت وبعض وسائل
االستثمار اليت تضطرىا للجوء اذل القضاء حال حدوث مشكلة ما ،وال يقتصر األمر على ذلك بل إن اإلصبلح والتطوير
املطلوب إحداثو صمب أن يشمل القوانُت واألنظمة اليت تتعلق بشكل مباشر أو غَت مباشر أبعمال املصارف بدءا من قانون
التجارة مرورا بقانون اإلصمارات وأصول اإلثبات واحملاكمات ،وأنظمة القطع واالستَتاد والضرائب اخل...
ادلطلب اخلامس :مراحل عملية إدارة ادلخاطر

عندما نقول أبن إدارة املخاطر ىي منهج علمي للتعامل مع املشكبلت اليت ظمكن أن تواجو املنظمة فهذا يدل على أهنا

تتكون من سلسلة من اخلطوات املنطقية ،ورغم أننا سندرس كل من ىذه اخلطوات على حدا إال أهنا يف الواقع العملي تندمج
مع بعضها البعض ،حيث بدأت عملية إدارة املخاطر من األىداف االسًتاتيجية للمنظمة انتقاال إذل تقدير اخلطر ابخلطوات
التالية :
حتليل اخلطر :الذي يتضمن تعريف اخلطر ووصفو و حماكاتو_ تقييم اخلطر .مث إذل تقدًن تقرير ابملخاطر كفرص هتديدات،يليو ازباذ القرار ،فمعاجلة اخلطر مع القيام بعملية الرقابة و التغذية العكسية.
و اآلن سنبدأ الدراسة املفصلة للنموذج املختار ،حيث قال د.طارق عبد العال)  ( 2008أن عملية إدارة املخاطر تتألف
من اخلطوات التالية:
 -تقرير األىداف

 التعرف على املخاطر -تقييم املخاطر

 دراسة البدائل و اختيار أداة التعامل مع املخاطر -تنفيذ القرار

 التقييم و املراجعة][28
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أوال -تقرير األهداف:

تتمثل اخلطوة األوذل لعملية إدارة املخاطر يف تقرير ما تود املنظمة أن ضمققو برانمج إدارة املخاطر اخلاص هبا بدقة ،و ذلك
للحصول على أقصى منفعة من النفقات املتعلقة إبدارة املخاطر ،و لذلك يلزم وضع خطة دقيقة وإال نشأ اعتقاد أبن إدارة
املخاطر ىي عبارة عن سلسلة من املشاكل الفردية املنعزلة وليست مشكلة واحدة.
وىناك العديد من األىداف احملتملة لوظيفة إدارة املخاطر ،وتشمل أساساً اسحفاظ على بقاء املنظمة ،و تقليل التكاليف
املرتبطة ابملخاطر البحتة كإصاابت العمال ،ويف العديد من األوقات يتم ذباىل ىذه اخلطوة ،ولذلك تكون جمهودات إدارة
املخاطر مفككة و غَت متسقة.
ومن انحية مثلى ،صمب أن تصدر األىداف وسياسة إدارة املخاطر عن جملس اإلدارة حيث أن املسئولية النهائية عن
اسحفاظ على أصول الشركة تقع على عاتقهم.
اثنيا -التعرف على ادلخاطر:

من الواضح أنو قبل القيام أبي فعل صمب التعرف على األخطار اليت تواجو املنظمة ،حيث صمب أن يكون مدير املخاطر

على دراية و وعي هبا ،ومن الصعب اصماد تصميمات بشان املخاطر اليت تتعرض هلا املنظمة ،ألن اختبلف العمليات
واألوضاع يؤدي إذل نشوء خماطر خمتلفة ،بعضها واضحا ،يف حُت أن بعضها األخر ظمكن ان يتم ذباىلو.
وتوجد العديد من االدوات للتعرف على املخاطر ،ومن أشمها السجبلت الداخلية للمنظمة  ،وقوائم مراجعة بوالص
التأمُت واستقصاءات ربليل املخاطر ،خرائط العمليات وربليل القوائم املالية..........اخل.
وأفضل منهج مطبق للتعرف على املخاطر ىو منهج الدمج ،وذلك بتطبيق خمتلف ادوات التعرف على املخاطر ،وىنا تربز
أشمية نظام املعلومات الفعال يف املنشأة أو املنظمة.
اثلثا -تقييم ادلخاطر:
بعد أن يتم التعرف على املخاطر ،صمب على مدير املخاطر أن يقوم بتقييمها ،و يتضمن ذلك قياس حجم اخلسارة
احملتملة واحتمال حدوث تلك اخلسارة مث يتم بناءً على ذلك ترتيب أولوايت العمل ،و عادة ما تصنف املخاطر ضمن ثبلث
جمموعات:
 ادلخاطر احلرجة :كل ظروف التعرض للخسارة اليت تكون فيها اخلسائر احملتملة كارثية و سوف ينتج عنها اإلفبلس. ادلخاطر اذلامة :ظروف التعرض للمخاطرة اليت لن ينتج عن خسائرىا احملتملة اإلفبلس ،ولكنها سوف تستلزم مناملنظمة االقًتاض ملواصلة العمليات.

 ادلخاطر األقل األمهية :ظروف التعرض للمخاطرة اليت ظمكن تعويض اخلسارة احملتملة الناذبة عنها ابالعتماد علىاألصول اسحالية للمنظمة أو دخلها دون أن يتسبب ذلك يف ضائقة مالية.
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إن توزيع ظروف التعرض للمخاطرة على واحدة من ىذه اجملموعات يتطلب تقرير مبلغ اخلسارة املالية اليت تنشأ من
تعرض معُت ،و تقييم قدرة املنظمة على استيعاب مثل ىذه اخلسائر .و يتضمن ذلك قياس مستوى اخلسارة غَت املؤمن
ضدىا و املمكن ربملها دون اللجوء لبلقًتاض ،و الوقوف على القدرة االئتمانية القصوى للمنظمة.
رابعا -دراسة البدائل و اختيار أسلوب التعامل مع ادلخاطر:
تتمثل ىذه اخلطوة يف دراسة التقنيات اليت ينبغي استخدامها للتعامل مع كل خماطرة ،وسبثل ىذه املرحلة مشكلة يف ازباذ
القرار ،بعبارة أكثر ربديداً تقرير أي التقنيات املتاحة ينبغي استخدامها يف التعامل مع كل خماطرة ،وتتفاوت درجة وجوب
ازباذ مدير املخاطر هلذه القرارات من منظمة ألخرى.
و عند حماولة تقرير ماىية التقنية الواجب استخدامها للتعامل مع خماطرة معينة ،صمب على مدير املخاطر األخذ ابالعتبار
مدى أولوية املخاطرة ،مث يتم إجراء تقييم للعوائد و التكاليف املرتبطة بكل منهج ،مث يتم ازباذ القرار بناءًا على أفضل
املعلومات املتاحة و ابالسًتشاد بسياسة إدارة املخاطر يف الشركة.
خامسا -تنفيذ القرار:
يف ىذه املرحلة و وضع البديل املقرر موضع التنفيذ ،صمب وجود تكامل بُت صبيع إدارات املنظمة و ذلك لضمان ازباذ
اإلجراءات اليت تساىم يف تنفيذ القرار.
سادسا -التقييم و ادلراجعة:
إن ىذه العملية مهمة جداً لضمان ذماح برانمج إدارة املخاطر ،و صمب إدراجها يف الربانمج لسببُت:
األول أن عملية إدارة املخاطر ال تتم يف الفراغ ،فالتغيَت مستمر حيث تظهر خماطر جديدة و زبتفي خماطر قدظمة ،ولذلك
فالتقنيات اليت كانت مناسبة يف العام املاضي قد ال تكون مناسبة ىذا العام ،و االنتباه املتواصل مطلوب.
الثاين فهو أن األخطاء ترتكب أحياان ،و يسمح إجراء تقييم و مراجعة لربانمج إدارة املخاطر ملديري املخاطر دبراجعة القرارات
واستكشاف األخطاء و تصحيحها قبل أن تصبح ابىظة التكاليف.
وظمكن أن تتم عملية املراجعة إما من قبل مدير املخاطر يف املنظمة أو يف بعض املنظمات يتم استقدام استشاريُت من اخلارج
للقيام بعملية املراجعة.
ونشَت يف االخَت اذل انو ىناك العديد من األساليب اليت ظمكن للبنوك استخدامها إلدارة املخاطر اليت تواجهها ،وظمكن أن
يشكل كل أسلوب منها طريقة للتعامل مع نوع معُت من املخاطر ،كما ظمكن استخدام اكثر من اسلوب للتعامل مع نفس
النوع من املخاطر ،وفيما يلي أىم أساليب إدارة املخاطر ابلبنوك. 1
ربليل الوضع املارل للعمبلء.ربليل العناصر اخلاصة ابلزبون واليت تشمل العنصر البشري ،ودراسة السوق ،والدراسة الصناعة. -1بن عزوز بن علي ،وآخرون  ،مرجع سبق ذكره ،ص.145-140
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االشراف الفعال للمصارف.ضماانت القروض.استخدام املشتقات.-الرقابة وتقييم البنوك.

االحتفاظ من قبل البنك بوسائل وتقنيات داخلية لتغطية أخطار العملة والصرف.ربليل السوق ودراستو ومراقبة اذباىات املؤشرات السوقية الكلية واجلزئية يف حالة املخاطر السوقية.ربليل الفجوة يف ادارة خماطر اسعار الفائدة.التوريق يف حالة املخاطر االئتمانية.التجنب والتامُت والتفاوض ،وىيكلة االستثمار يف حالة املخاطر القطرية.التامُت على الودائع واالحتفاظ بقدر كايف من راس املال ابلنسبة للمخاطر االئتمانية.-استعمال ادوات السياسة النقدية من طرف البنك املركزي كسياسة إلدارة املخاطر.
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خالصة الفصل

تواجو البنوك اليوم وخاصة نلك املصنفة يف الدرجة الثانية من حيث درجة املخاطر ،ربدايت لضمان بقائها وربقيق
أىدافها ،أل ن إدارة املخاطرة ىي ضمان البقاء يف السوق وليس إلغاء املخاطرة كلية ،ألن ىذا غَت دمكن إن دل يكن مستحيبل
يف عادل يتميز ابلديناميكية ،والتوجو رمو العوملة املالية اليت تفرض ربدايت أخرى على ىذه البنوك ،ولذا وجب عليو اعتماد
األسلوب العلمي يف إدارة املخاطرة .إن أسلوب إدارة املخاطرة ىو علم وفن يف آن واحد ،فهو علم لكونو يتبع عمليات
التحليل الواقعي يف البناء العقبلين هليكل املخاطر واالستعانة ابلنماذج القياسية واسحسابية ،وىو فن لكونو يتطلب اختيار
النموذج املناسب وحماولة تعميمو بنجاح وفاعلية على البنوك ،مع االلتزام ابسحذر اذباه املخاطرة دبا صمعل إدارهتا دائما يف من
الفنون القائمة على املعرفة اسحقيقية املكتسبة من خبلل الكفاءة املهنية ،ومن ثراء اخلربة الطويلة يف العمل البنكي .وإلذماح
إدارة املخاطر البنكية يتطلب توافر عناصر أساسية لكي ربقق ىذه اإلدارة ذماح ملموس ينعكس على العمل البنكي ،ومن
ىذه العناصر نذكر :الشفافية واإلفصاح عن كافة البياانت واملعلومات اخلاصة ابلبنك.
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الفصل
الثاني

اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:
متهيد

يف ظل االجتاه اظتتزايد ؿتو عوظتة النشاط االقتصادي وما يرتبط بو من إزالة كافة القيود أمام حتركات رؤوس األموال
واالستثمارات عرب اضتدود ابت االستقرار اظتايل من القضااي اليت حتظى ابىتمام ابلغ من رتيع األطراف وعلى رأسها
اظتؤسسات اظتالية الدولية خاصة بعد اعت زات اليت ررب االستقرار اظتايل العاظت ،يحي أصب أي اررراب يواهو النظام اظتايل
اظتصريف يف بلد ما ال يقتصر على اضتدود القررية للبلد بل نتتد إىل أسواق وبلدان أخرى كما حدث يف األزمة اظتالية العاظتية
سنة  2008واليت أظهرت أول معاظتها يف الوالايت اظتتحدة األمريكية مث امتدت لتشمل معظم دول العامل.
ونتيجة للتوسع اليت شهدتو األسواق اظتالية العاظتية وامتداد نشاط البنوك على اظتستوى الدويل ظهرت اضتاهة إىل معايَت موحدة
نتكن استخدامها يف التعامل اظتصريف واظتايل يحي يضمن درهة عالية من االستقرار اظتايل الدويل يف ظل اظتنافسة.
وتوصل اصتهود الدولية يف ىذا اجملال من خالل صتنة ابزل للرقابة اظتصرفية إىل حتديد معيار كفاية رأس اظتال من أهل تغرية
اظتخاطر اليت تتعرض نشاط البنوك ولضمان حد أدىن من األمان ألموال اظتودعُت واضتفاظ على سالمة واستقرار النظام اظتايل
واظتصريف.
وقد مرت اتفاقية صتنة ابزل بعدة مراحل وتعرر لعدة تعديالت من اتفاقية ابزل األوىل وصوال إىل اتفاقية ابزل الثالثة.
وسوف نتررق يف ىذا الفصل إىل ثالثة مباح :
ادلبحث األول :اتفاقية ابزل األوىل.
ادلبحث الثاين :اتفاقية ابزل الثانية.
ادلبحث الثالث :اتفاقية ابزل الثالثة.
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:
ادلبحث األول  :اتفاقية ابزل األوىل

نظرا لأل زمات البنكية و اظتالية اليت عرفها القراع البنك ،يف العامل و اليت خلف آاثر سلبية كان البد من وهود رماانت
تسم مبمارسة النشاط البنك ،الذي يساىم يف النمو االقتصادي لذلك ظهرت صتنة ابزل األوىل يف عام .1974
ادلطلب األول  :مفاىيم أساسية حول مقررات جلنة ابزل للرقابة البنكية.
ايدا يحجم رأس اظتال ابعتباره خط الدفاع األول يف حالة تعرض البنك طتسائر
أوىل اطترباء يف غتال البنوك
اىتماما متز ً
ً
بسبب توظيف أموالو يف عمليات ال ختلو من ؼتاطر ,لذلك حاول ىؤالء اطترباء ورع معايَت ؼتتلفة لقياس كفاية رأس اظتال
منذ وق مبكر وأبشكال ؼتتلفة ترورت مع ترور إدارة البنوك حىت توه ىذه األفكار مبا يسمى ابتفاقيات أو مقررات
ابزل.
أوال -التعريف بلجنة ابزل ادلصرفية  :صتنة ابزل للرقابة اظتصرفية ى ،تلك اللجنة اليت أنشئ
ػتافظ ،البنوك اظتركزية جملموعة الدول الصناعية العشرة )(G-10

1

حت

سنة  1974م بقرار من

إشراف بنك التسوايت الدولية ( *)BRIتعمل

على صياغة معايَت دولية تسًتشد هبا البنوك اظتركزية يف مراقبة أعمال اظتصارف 2وأطلق على ىذه اللجنة صتنة األنظمة
اظتصرفية واظتمارسات الرقابية* أو صتنة ابزل نسبة إىل مكان انعقادىا مبدينة ابزل أو صتنة كوك نسبة إىل رئيسها كوك ػتافظ
بنك اؾتلًتا اظتركزي آنذاك .ويقتصر أعضاء اللجنة على مسؤويل من ىيئات الرقابة اظتصرفية ومن البنوك اظتركزية للدول الصناعية
الكربى اظتتمثلة يف " السويد كندا الوالايت اظتتحدة األمريكية فرنسا إيراليا الياابن اظتملكة اظتتحدة ىولندا ابإلرافة

إىل لكسمبورغ وسويسرا".
وتعود أسباب إنشاء ىذه اللجنة إىل تفاقم أزمة اظتديونية اطتارهية للدول النامية وازدايد حجم ونسبة الديون اظتشكوك يف
حتصيلها واليت منحتها البنوك العاظتية وتعثر بعض ىذه البنوك ابإلرافة إىل اظتنافسة القوية من هانب البنوك الياابنية للبنوك
3

األمريكية واألوروبية بسبب نقص رؤوس األموال بتلك البنوك وزايدة فروعها يف أؿتاء العامل خارج الدولة األم.
وجتدر اإلشارة إىل أن ىذه اللجنة ى ،صتنة استشارية فنية ال تستند إىل أية اتفاقية دولية وإفتا أنشأت مبقتضى قرار من
ػتافظ ،البنوك اظتركزية للدول الصناعية وجتتمع ىذه اللجنة أربع مرات سنواي ويساعدىا عدد من فرق العمل من الفنيُت
لدراسة ؼتتلف هوانب الرقابة على البنوك ولذلك فان قرارات وتوصيات ىذه اللجنة ال تتمتع أبي صفة قانونية أو إلزامية
رغم أهنل أصبح مع مرور الوق ذات قيمة " فعلية " كبَتة وتتضمن قرارات وتوصيات ىذه اللجنة ورع اظتبادئ واظتعايَت
 -1سوزان شتَت ديب وأخرون ادارة اإلئتمان دار الفكر انشرون وموزعون الربعة األوىل عمان  2012ص .325
* ى ،مؤسسة مالية دولية مقرىا ابل بسويسرا يتكون غتلس ادارة البنك من ػتافظ ،البنوك اظتركزية للدول العشرة ارافة إىل اداريُت معينُت من ىذه اجملموعة.

 -2عبد القادر شارش ،معايري ابزل للرقابة ادلصرفية – اتفاقية ابزل  ،- مداخلة يف إطار ملتقى األزمة اظتالية واضتوكمة سريف  2010ص.5
** Committeeon Banking Regulation and Supervisory Pactices.
 -3عبد اظترلب عبد اضتميد العودلة واقتصادية البنوك الدار اصتامعية اإلسكندرية  2001ص.80
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:
1

اظتناسبة للرقابة على البنوك

بغرض حتفيز الدول على إتباع تلك اظتبادئ واظتعايَت واالستفادة منها كذلك تلجأ بعض

اظتنظمات الدولية فضال عن بعض الدول إىل ربط مساعداهتا للدول األخرى مبدى احًتامها عتذه القواعد واظتعايَت الدولية
وتتضمن برامج اإل صالح اظتايل للصندوق والبنك الدوليُت يف كثَت من األحوال شروطا إبلزام الدول إبتباع القواعد واظتعايَت
الدولية يف غتال الرقابة على البنوك وغَتىا من قواعد ومعايَت اإلدارة السليمة ,فالقواعد اليت تصدرىا صتنة ابزل تتمتع هبذا

اإللزام األديب والذي يصاحبو يف بعض األحوال تكلفة اقتصادية عند عدم االنصياع عتا 2.وإكتاد آليات ظتواههة اظتخاطر اليت
يتعرض عتا إدراكا منها أبقتية وخرورة القراع اظتصريف وإنتاان منها أيضا أبن سالمة القراع اظتصريف إفتا يتوقف على حسن
3
مواههة اظتخاطر.
4
وهتدف صتنة ابزل إىل حتقيق ثالثة أىداف رئيسية تتلخص يف:
تقرير حدود دنيا لكفاية رأس اظتال ابلبنوك؛حتسُت األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛تسهيل عملية تبادل اظتعلومات اظتتعلقة إبهراءات وأساليب رقابة السلرات النقدية على البنوك.وىذه األىداف تعمل على تقوية النظام اظتصريف الدويل واستقراره وإزالة مصدر مهم للمنافسة غَت العادلة بُت اظتصارف
والناشئة عن الفروقات يف مترلبات الرقابة االحًتازية فيما متص رأس اظتال اظتصريف.
اثنيا -اجلوانب األساسية التفاقية ابزل األوىل:
بعد سلسلة من االهتماعات توصل اللجنة إىل إعداد تقريرىا األول الذي استهدف حتقيق التوافق يف األنظمة
واظتمارسات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس كفاية رأس اظتال واظتعيار الواهب تربيقو يف اظتصارف الىت دتارس األعمال
الدولية ويف يوم  ,1987/12/10أقر احملافظون اظتركزيون ذلك التقرير واتفقوا على توهيهو للنشر والتوزيع على الدول
األعضاء يف اجملموعة لك ،تدرسو اظتصارف اظتركزية خالل مدة  6أشهر .وأؾتزت تقريرىا النهائ ،بعد دراسة ما وردىا من
توصيات وآراء وقدمتو يف هويلية  1988حي مت إقراره من قبل غتلس احملافظُت ابسم اتفاق ابزل.
وقد ركزت اتفاقية ابزل على اصتوانب التالية :

5

 الرتكيز على ادلخاطر االئتمانية :هتدف االتفاقية إىل حساب اضتدود الدنيا لرأس اظتال أخذا يف االعتبار
اظتخاطر االئتمانية أساسا ابإلرافة إىل مراعاة ؼتاطر الدول إىل حد ما ومل يشمل معيار كفاية رأس اظتال
 -1صندوق النقد العريب ادلالمح األساسية التفاق ابزل  والدول النامية سلسلة أوراق عمل أبو ظيب  2004ص.2

 -2دريد كامل آل شبيب ادارة البنوك ادلعاصرة دار اظتسَتة للنشر والتوزيع والرباعة الربعة األوىل عمان األردن  2012ص.306

 -3أزتد بوراس عياش الزبَت ادلعايريالدولية للرقابة ادلصرفية وتطبيقاهتا على األنظمة ادلصرفية للدول النامية غتلة العلوم اإلنسانية العدد  27هامعة منتوري
قسنرينة هوان  2007ص.104
 -4عبد اظترلب عبد اضتميد مرهع سبق ذكره ص.81

 -5طارق عبد العال زتاد التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوك الدار اصتامعية اإلسكندرية ص.124
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الفصل الثاني:

كما هاء ابالتفاقية عام  1988مواههة اظتخاطر األخرى مثل ؼتاطر سعر الفائدة ؼتاطر سعر الصرف و ؼتاطر

االستثمار يف األوراق اظتالية.1

 تعميق االىتمام بنوعية األصول وكفاية ادلخصصات الواجب تكوينو  :حي

مت تركيز االىتمام على نوعية

األصول ومستوى اظتخصصات اليت كتب تكوينها لألصول أو الديون اظتشكوك يف حتصيلها وغَتىا من اظتخصصات

وذلك ألنو ال يكمن تصور أن يفوق معيار رأس اظتال لدى بنك من البنوك اضتد األدىن اظتقرر بينما ال تتوافر لديو
اظتخصصات الكافية يف نفس الوق من الضروري كفاية اظتخصصات أوال مث
أييت بعد ذلك تربيق معيار لكفاية رأس اظتال.2
 تقسيم دول العامل إىل جمموعتني من حيث أوزان ادلخاطر االئتمانية :

مت تصنيف الدول يف روء تقرير اللجنة إىل غتموعتُت على النحو التايل:

3

 اجملموعة األوىل :وى ،غتموعة الدول ذات اظتخاطر اظتتدنية وتضم غتموعتُت فرعيتُت قتا
أ  -الدول األعضاء يف صتنة ابزل غتموعة العشرة يضاف إىل ذلك دولتان قتا  :تركيا واظتملكة العربية السعودية.
ب  -الدول اليت قام بعقد بعض الًتتيبات اإلقًتارية خاصة مع صندوق النقد الدويل وى : ،اسًتاليا
النمسا فنلندا اليوانن أيسلندا ايرلندا نيوزلندا النرويج الربتغال السعودية وتركيا .وتضم ىذه اجملموعة دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDودول ذات ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدويل.
 اجملموعة الثانية :وى ،غتموعة الدول ذات اظتخاطر العالية وتشمل كل دول العامل اليت مل تذكر يف اجملموعة األوىل
وتضم رتيع الدول اإلسالمية ابستثناء السعودية وتركيا.

ادلطلب الثاين :مضمون اتفاقية ابزل األوىل
بعد عدة ههود واهتماعات قدم صتنة توصياهتا األوىل بشأن كفاية رأس اظتال الذي عرف ابتفاقية ابزل  01يف
 1988ليصب اتفاقا عاظتيا وبعد عدة أيحاث وجتارب ورع نسبة عالية لكفاية رأس اظتال تعتمد على نسبة ىذا األخَت
إىل األصول حسب درهة خرورهتا فقدرت ىذه النسبة ب %80واليت طبق ابتداء من هناية  1992لك ،يتم ىذا
التربيق بشكل تدركت ،خالل ثالث سنوات بدء من  .1990كما كرس صتنة ابزل ههودىا لدراسة موروع كفاية رأس
اظتال وقد توصل بداية الثمانينات إىل أن نسبة رأس اظتال يف البنوك دولية النشاط األساسية قد تضاءل بنسبة كبَتة
وذلك بسبب تزايد اظتخاطر الدولية ؽتا دفع اللجنة إىل السع ،إليقاف آتكل مستوايت رؤوس األموال يف البنوك وإكتاد نوع
 -1أزتد سليمان خصاونة ادلصارف اإلسالمية " مقررات جلنة ابزل – حتدايت العودلة ،اسرتاجتية مواجهتها " عامل الكتاب اضتدي وهدار الكتاب العاظت،
الربعة األولىى األردن  2008ص.118

 -2دريد كامل آل شبيب ادارة البنوك ادلعاصرة دار اظتسَتة للنشر والتوزيع والرباعة األردن  2012ص.310
 -3أزتد سليمان خصاونة مرهع سبق ذكره ص.117
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الفصل الثاني:

من التقارب يف نظم قياس كفاية رأس اظتال وبذلك ظهرت اضتاهة إىل وهود إطار دويل موحد لتقوية النظام اظتصريف العاظت،
والقضاء على اظتنافسة الناجتة عن االختالفات يف مترلبات ورؤوس األموال اطتاصة وبعد ذلك ظهر نظام أطلق عليو اتفاقية
ابزل لكفاية رأس اظتال.1
وقام مقررات صتنة ابزل على أساس تصنيف الدول إىل غتموعتُت األوىل متدنية اظتخاطر وتضم دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية يضاف إىل ذلك دولتان قتا سويسرا واظتملكة العربية السعودية أما اجملموعة الثانية فه ،عالية اظتخاطر
وتضم بقية دول العامل.
وتتحدد كفاية رأس اظتال وفقا لالعتبارات التالية:
 .1ربط احتياطيات رأس اظتال لدى البنك ابألخرار الناجتة عن األنشرة اظتختلفة بغض النظر عما إذا كان متضمنة يف
2

ميزانية البنك أو خارج ميزانيتو؛
 .2تقسيم رأس اظتال إىل غتموعتُت أو شرلتتُت.
أ  -رأس اظتال األساس: ،وتشمل حقوق اظتساقتُت الدائمة العادية اظتصدرة واظتدفوعة ابلكامل واألسهم اظتمتازة الدائمة غَت
اظتًتاكمة وبدون األسهم اظتمتازة اظتًتاكمة ويضاف إليو ىوامش الرب غَت اظتوزعة أو احملتجزة.
ب  -رأس اظتال التكميل: ،تشمل االحتياطات غَت اظتعلنة ويضاف إليها احتياطات مواههة ديون متعثرة وكذا يضاف
اإلقراض متوسط وطويل األهل من اظتساقتُت وابإلرافة إىل األوراق اظتالية (من األسهم والسندات اليت تتحول إىل أسهم بعد
فًتة) وكتب كذلك احًتام الشروط األساسية اآلتية يف رأس اظتال:
 أن ال يزيد رأس اظتال التكميل ،على رأس اظتال األساس،؛ أن ال تزيد نسبة القروض اليت لتصل عليها البنك من اظتساقتُت واليت تدخل رمن ىذا اإلطارعن  %50من رأس اظتالاألساس،؛
 أن ال تزيد اظتخصصات العامة كحد أقصى عن  %20مرحليا مث حتدد ب  1.25من األصول وااللتزامات العرريةمرهحة اطترر ألهنا ال ترق إىل حقوق اظتلكية؛
 ختضع احتياطيات إعادة التقييم لألصول العتبارات معينة مثل خصم نسبة  %55الحتمال خضوع ىذا الفرق للضريبةعند بيع األصول وكذا األوراق ظتالية اليت تتحول إىل أسهم.

 -1حبار عبد الرزاق ادلنظومة ادلصرفية ومتطلبات استيفاء مقررات جلنة ابزل رسالة ماهستَت غَت منشورة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلهتماعية هامعة
الشلف اصتزائر سنة  2004/2003ص.196

 -2شتَت دمحم عبد العزيز اقتصادايت وإدارة النقود والبنوك يف إطار عادلية القرن احلادي والغشرين ( )1الصناعة ادلالية احلديثة واجتاىات التجارة الدولية،
اظتكتب العريب اضتدي اإلسكندرية ص.165
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

 يشًتط لقبول أية احتياطيات سرية رمن قاعدة رأس اظتال اظتساندة أن يكون موافقا عليها ومعتمدا من قبل السلراتالرقابية وأن تكون من خالل حساب األرابح واطتسائر وأن ال يكون عتا صفة اظتخصص وبعض الدول ال تسم عتا
ولتسب معدل رأس اظتال حسب مقررات صتنة ابزل كما يل:،

1

رأس اظتال الشرلتة األوىل  +الشرلتة الثانية
≥ %8

معيار كوك=
غتموع التعهدات و االلتزامات برريقة مربغتة للخرر

 -1دريد كامل آل شبيب مرهع سبق ذكره ص ص .312-311
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

جدول رقم ( :)01أوزان ادلخاطر ادلرجحة لألصول والعناصر داخل ادليزانية حسب نسبة ابزل
درجة ادلخاطرة

الرتتيب

ادلوجودات (نوعية األًصول)

%0

أ
ب
ج
د

النقدية
اظترلوب من اضتكومات اظتركزية والبنوك اظتركزية مقومة ابلعملة الوطنية.
اظترلوابت األخرى من اضتكومات اظتركزية لدول  OECDوبنوكها اظتركزية.
اظترلوابت اظتقررة بضماانت نقدية أو االوراق اظتالية للحكومات اظتركزية يف دول  OECDأو مضمونو من
قبل اضتكومات اظتركزية OECD.

%0
%50
حسبما يتقرر وطنيا

أ
ب

اظترلوابت من مؤسسات القراع العام احمللية إبستثناء اهكومة اظتركزية والقروض اظتضمونة.
من قبل تلك اظتؤسسات.

%20

أ

اظترلوب من بنوك التنمية عابرة القوميات البنك الدويل وبنك التنمية اإلفريق ،وبنك التنمية األسيوي وبنك
اإلستثمار األورويب وكذلك اظترلوابت اظتضمونة أو اظتعززة بضمنات األوراق اظتالية الصادرة من تلك البنوك.
اظترلوابت من البنوك اظتسجلة يف  OECDوالقروض اظتضمونة من قبل البنوك احمللية يف .OECD
اظترلوابت من البنوك اظتسجلة يف دول خارج دول  OECDواليت تبقى سنة واحدة والقروض اظتضمونة
من قبل البنوك خارج  OECDواليت تبقى من أهلها أقل من سنة.
اظترلوابت من مؤسسات القراع العام الغَت اظتسجلة يف دول  OECDإبستثناء اضتكومة اظتركزية والقروض
اظتضمونة من تلك اظتؤسسات.
الفقرات نقدية برسم التحصيل.

%20

ب
ج
د
ه
%50

أ

اقروض اظتضمونة ابلكامل برىاانت على العقارات السكنية اظتشغولة أو اليت ستشغل من قبل اظتقًتض أو تلك
اليت تؤهر.

%100

أ
ب
ج
د
ه
و
ز

اظترلوابت من القراع اطتاص.
اظترلوابت من البنوك اظتسجلة خارج  OECDإبستحقاقات متبقية تزيد على سنة الواحدة.
اظترلوابت على اضتكومات اظتركزية خارج  OECDما مل تكن مقومة ابلعملة الوطنية وؽتولة عتا.
اظتباين واآلالت وغَتىا من اظتوهودات الثابتة.
العقارات واإلستثمارات األخرى مبا يف ذلك اظتساقتات يف شركات أخرى غَت اظتوحدة ميزانيتها.
أدوات رأس اظتال اظتصدرة من قبل البنوك األخرى ما مل تكن مرروحة من رأس اظتال.
رتيع اظتوهودات األخرى

ادلصدر :عبد ادلطلب عبد احلميد ،العودلة و إقتصادايت البنوك ،الدار اجلامعية ،مصر،2005 ،ص ص .12-11
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

ومن أهل ذلك ورع صتنة ابزل مقياسا للمخاطر وصنف كافة أصول اظتصارف إىل أربع فئات ترهيحية للمخاطر تًتاوح
1

من صفر إىل  % 100طبقا للمخاطرة االئتمانية للمقررُت فمثال :
 القرض الذي يقدم إىل شركة أو مؤسسة قراع خاص نتثل ؼتاطر .%100
 قرض يقدم إىل اضتكومة أو مؤسسة حكومية نتثل ؼتاطر تبلغ صفر .%60
 القروض بُت اظتصارف احمللية دتثل ؼتاطرة .%20
ونتكن توري معامالت التحويل لاللتزامات خارج اظتيزانية حسب مقررات ابزل يف اصتدول اآليت:
جدول رقم( :)02معامالت التحويل لاللتزامات خارج ادليزانية حسب مقررات ابزل األوىل
معامل حتويل االئتمان

األدوات

%100

البدائل لالئتمان اظتباشر مثل الضماانت العامة للديون (يضمنها االعتمادات اظتستندية القائمة
لضمان القروض واألوراق اظتالية) والقبوالت اظتصرفية (يضمنها التظهَتات اليت حتمل طابع
القبوالت).

%50

الفقرات احملتملة اظترتبرة مبعامالت معينة (مثل سندات حسن األداء وسندات الرلب وحقوق
شراء األسهم االعتمادات اظتستندية اظترتبرة مبعامالت معينة).

%20

االحتماالت قصَتة األهل ذات التصفية الذاتية (مثل االعتمادات اظتستندية اظتضمونة بشحنات
البضاعة).

%100

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء اظتبيعات مع حق العودة اليت يتحمل اظتصرف فيها اظتخاطرة.

%100

اظتشًتايت اظتستقبلية للموهودات و الودائع األمامية و األسهم اظتدفوعة هزئيا اليت دتثل
التزامات مع سحب معُت.

%50

تسهيالت إصدار األوراق و تسهيالت السائدين اظتدورة.

%0

االلتزامات األخرى (مثل التسهيالت الرشتية القائمة و خروط االئتمان) ذات االستحقاقات اليت
تزيد عن السنة الواحدة اصال.

%50

االلتزامات اظتشاهبة ذات االستحقاقات لغاية سنة يف األصل أو تلك القابلة لإللغاء يف أي
وق وبدون شروط.

ادلصدر :طارق عبد العال محاد ،التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوك ،الداراجلامعية،اإلسكندرية،ص.141
_ 1انه ،التوين اإلصالح ادلصرفية غتلة هسر التنمية العدد السابع عشر ماي www.arab.api.org/develop/htm. consulté .2003
. P: 14-15. 2015/03/05le
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

وتترلب منهجية صتنة ابزل االحتفاظ يحد أدىن من رأس اظتال مقارنة إبرتايل األصول اظتقومة طبقا للمخاطر بنسبة .%8
وتتميز االتفاقية ابلسهولة يف غتاالت التربيق واظتقارنة واإلشراف واظتراهعة ولقد أدى تربيقها إىل وقف التدىور يف معدالت
رأشتال اظتصارف .ومن خالل اصتدول نستريع أن فتيز بُت اظترلوابت من القراع العام واظترلوابت اليت تعرب حدود الدولة إىل
القراع العام األهنيب وختضع مرلوابت طويلة األهل من البنوك األهنبية إىل نسبة وزن  %100وتوهد ىناك غتموعة من
أنواع اظتخاطر اليت تتعرض عتا البنوك.
ادلطلب الثالث :أىداف جلنة ابزل
هتدف صتنة ابزل إىل ما يل:،

1

 اظتساقتة يف اضتفاظ على استقرار النظام اظتصريف العاظت ،وخاصة بعد توسع البنوك الدولية وخاصة اظتريكية منها يف من
القروض اطتارهية للدول النامية (أمريكا االتينية إفريقيا آسيا) واليت ارررىا فيما بعد إىل اختاذ إهراءات عديدة
كإسقاط ىذه الديون أو توزيعها؛
 ورع البنوك الدولية يف أوراع تنافسية متكافئة وابلتايل إزالة الفرو ق يف اظتترلبات الرقابية الوطنية· بشأن رأس اظتال
اظتصريف حي دتثل نلك الفروق مصدر رئيس ،للمنافسة غَت العادلة بُت البنوك حي يرى البعض أنو بعد زحف
البنوك الياابنية يف األسواق التقليدية للبنوك العربية واستراعتها اإلقراض هبوامش متدنية هدا نتيجة اإلـتفاض الكبَت يف
رؤوس أمواعتا نسبة إىل الألصول ىو ما هعل صتنة ابزل تركز على قضية األموال اطتاصة للبنوك؛
 حتسُت األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول اظتعلومات حول تلك األساليب بُت السلرات
النقدية اظتختلفة وخصوصا بعد الترورات اليت شهدهتا العمليات اظتصرفية الدولية وحتررىا من القيود؛
 العمل على إكتاد آليات مع التغَتات اظتصرفية العاظتية ويف مقدمتها العوظتة اظتالية واليت تذيع من التحرير· اظتايل وحترير
األسواق النقدية من البنوك.
ادلطلب الرابع :دوافع تطوير اتفاقية ابزل األوىل

ىناك عدة أسباب ودوافع التفاقية ابزل وكان اعتدف من وراء ذلك ىو تغيَت أساليب إدارة البنوك والرقابة عليها ومن بينها
ما يل:،
أوال :دافع التغري :ونلخص دافع التغَت يف األسباب التالية:

2

 الترورات السريعة واألساليب اضتديثة خصوصا يف التكنولوهيا اليت ساقت
وإعادة ىيكلة القراع اظتايل عاظتيا؛

يف تقييم العديد من اطتدمات اظتصرفية

 -1أي عكاش شتَت تطورات القواعد اإلحرتازية للبنوك يف ظل معايري جلنة ابزل ومدى تطبيقها من طرف البنوك اجلزائرية أطروحة مقدمة للحصول على
شهادة دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت هامعة اصتزائر ( 2013/2012 )03ص.08
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

 تقسيم اظتخاطر إىل أربع فئات فقط ىو تقسيم غَت كاف لعكس صورة شاملة ودقيقة عن هودة أصول اظتصرف؛
 التحدايت اليت حدث يف العمليات اظتصرفية واليت كان ىدفها األساس ،تفادي اآلاثر السلبية ظتعيار ابزل؛
 رغم ما حققتو صتنة ابزل يف زايدة رأشتال اظتصارف عاظتيا خالل السنوات األخَتة إال أن الترورات اظتالية أوهدت
ؼتاطر ال يغريها إطار معيار ابزل يحي أصبح االتفاقية أقل إلزاما وغترد خروة عريضة نتكن إتباعها؛
 توسيع الرقابة لضمان استقرار النظام اظتايل يف غتموعة وليس فقط غترد رمان استمرار البنك و كفاءة إدارتو؛
اثنيا :مبادرات تطوير االتفاقية :على ىذا األساس كان ىناك عدة مبادرات لتروير اتفاقية ابزل أقتها:

مشروع هولد ستُت لتقوية اظتعايَت اظتصرفية الدولية :يهدف ىذا اظتشروع لتحقيق ما يل:،

 إفصاح وشفافية أكرب ظتدى تدخل اضتكومة يف عمليات اصتهاز اظتصريف وتوري معايَت للحد األدىن من الشفافية
اليت كتب توفرىا فيهذا اجملال.
 تغَت معيار كفاية رأشتال الدويل اظتعمول بو حاليا يحي يفرق بُت نوعُت رئيسيُت من األنظمة اظتصرفية الدولية
حي أن النوع األول متتص ابلدول اليت مازال تعاين من مشاكل األزمات اظتصرفية أما النوع الثاين فه ،تلك اليت
تتمتع بدرهة أكرب من االستقرار يف ههازىا اظتصريف.
 إعراء البنك الدويل وصندوق النقد الدويل دور أكرب للرقابة على األعمال اظتصرفية ذات الرابع الدويل.
 اضت على ختصص البنوك التجارية اظتملوكة للحكومات بزايدة التنافسية بُت البنوك ػتليا وتقليص دور

الدولة

وفت رأس مال البنوك األهنبية واحمللية.
مقًتحات صندوق النقد الدويل :إن أىم اظتقًتحات يف تعزيز تصنيف اظتخاطر االئتمانية وزايدة االعتماد على وكاالت
التصنيف العاظتية يف ىذا اجملال ولكن يؤخذ على ىذا االقًتاح فشل وكاالت التصنيف يف التنبؤ أبزمات النقد اآلسيوية قبل
حدوثها يف  1998-1997و أخَتا األزمتُت األرهنتينية والربازيلية كما أنو سيؤدي إىل ورع سلرات أكرب ؽتا ينبغ ،يف
أيدي وكاالت التصنيف خصوصا وأن الدول النامية اليت دتر مبرحلة التحول تتخوف من عدم عدالة التصنيف وأيضا زايدة
الدور اإلشرايف والعمل على خلق التنسيق والتوافق بُت األنظمة احملاسبية وزايدة مستوى اإلفصاح والشفافية إرافة إىل
االتفاق على تقديرات نوعية تعكس كفاءة اإلدارة اظتصرفية وقوة األنظمة والرقابة اظتالية وسالمة التخريط االسًتاتيج.،
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:
ادلبحث الثاين :اتفاقية ابزل الثانية  :ادلضمون  ،األمهية ،األبعاد

إن التربيق العمل ،التفاقية ابزل األوىل أفرز عن عدة عيوب ونقاط رعف دفع اللجنة إىل القيام بتعديل ىذه االتفاقية
خاصة بعد ظهور مستجدات مالية أسفرت عن ظهور ؼتاطر هديدة تقتض ،تقنيات أكثر اتقاان ومشوال لقياسها وإدارهتا
ومن أىم نقاط الضعف نذكر:
 التفريق بُت اجملموعتُت (غتموعة دول كامل العضوية  OECDوالدول األخرى  )Non OECDوفقا ألوزان
اظتخاطرة ؛ أدى ابلتأكيد إىل زايدة مشكلة إحجام اظتصارف عن دتويل الدول النامية كما أدى إىل إرعاف القدرة
1
التنافسية لبنوك دول اجملموعة الثانية قياسا ببنوك دول اجملموعة األوىل .
 اعتمد معيار كفاية رأس اظتال( وفقا لبازل ) 1على مقياس واحد للمخاطر بتحديد أوزان عتذه اظتخاطر وابلتايل نسبة
رأس اظتال اظترلوب ؛ على أساس التفرقة بُت أنواع اظتقًترُت (سواء كانوا حكومات أو بنوك) مع وهود معاملة متميزة
للدول أعضاء منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  OECDإىل السعودية ابعتبارىا دول خالية من اظتخاطر ويتم
2
معاملة حكومات الدول األخرى وبنوكها معاملة فترية غَت ؽتيزة.
 غياب جتزئة ؼتاطر القرض وفقا لدرهة األقدمية ووهود قياسات هد ساكنة غَت مرتبرة بصفة مباشرة بقياس اظتالءة
3
للبنك.
 اىتم

اتفاقية ابزل مبخاطر اإلئتمان و أقتل

اظتخاطر األخرى خاصة ؼتاطر السوق و اظتخاظر التشغيلية كما أن

ىذه االتفاقية ال تشجع على مبدأ التنويع يف احملفظة.

4

وعندما بدأ التفكَت يف تعديل اتفاقية ابزل  يف هناية التسعينات استقر الرأي وخاصة حت

أتثَت رئيس اللجنة آنذاك

"ماكدوان " أبال يقتصر األمر على مراهعة اضتدود الدنيا لكفاية رأس اظتال بل أن تنتهز اللجنة فرصة التعديل للنظر يف
اظتوروع ابعتباره معاصتة للقضية الرئيسية للبنوك وى " ،إدارة اظتخاطر" يحي يتضمن التعديل تقدًن اضتوافز للبنوك لالرتقاء
أبساليب إدارة اظتخاطر وأن تتوسع أىداف الرقابة لضمان استقرار النظام اظتايل يف غتموعو و ليس غترد رمان استمرار البنك
وكفاءة إدارتو.
ونتثل اتفاق ابزل اصتديد لكفاية رأس اظتال الشغل الشاغل لرهال اظتصارف والرقابة واإلشراف حول العامل يف الوق اضتارر
فهو يشكل فرصة وحتدايً يف آن ابلنسبة لصناعة اظتصرفية مع العلم أبن التحدايت اليت يررحها ال تقل شأانً عن الفرص اليت
يوهدىا.
 -1شتَت دمحم عبدالعزيز مرهع سبق ذكره ص.170

 -2أزتد شعبان ؽتحمد عل ،انعكاسات ادلتغريات ادلعاصرة على القطاع ادلصريف ودور البنوك ادلركزية الدار اصتامعية اإلسكندرية  2006ص.248
3
_ Arnand de SERVINY, Op,Cit, p179
 -4أزتد شعبان دمحم عل ،مرهع سبق ذكره ص.248
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الفصل الثاني:
ادلطلب األول :مضمون اتفاقية ابزل الثانية وأىدافها
أوال :خلفية اترخية

شهد كثَت من دول العامل أزمات مصرفية خالل عقدي الثمانينات والتسعينات وقد اختلف حدة تلك األزمات من
دولة إىل أخرى وقد زادت حدة تلك األزمات اعتبارا من األزمة اظتالية اليت أصاب اظتكسيك يف أواخر عام  1994وأوائل

عام  1995وكان أكثر األزمات اظتالية واظتصرفية شدة ى ،أزمة دول هنوب شر آسيا يف النصف الثاين من عام1997
وعام  1998واليت أثرت أتثَتا ملحوظا على االقتصاد العاظت ،وخصوصا على القراعات اظتالية واظتصرفية كان تلك
األزمات اظتالية واظتصرفية مبثابة انقوس خرر ىدد بتقويض العوظتة اظتالية وأظهر سلبياهتا بوروح حي إن حدوث أزمات
مالية ومصرفية يف بعض الدول أثر سلبا على القراعات اظتالية واظتصرفية يف دول أخرى فعلى سبيل اظتثال أثرت األزمة اظتالية
يف دول هنوب شرق آسيا سلبا على البنوك الياابنية والبنوك األوروبية وخاصة البنوك األظتانية واليت اـترط بشدة يف التعامل
مع البنوك واألسواق اظتالية يف دول هنوب شرق آسيا.1
ويف سنة  1995انفجرت فضيحة مالية هديدة يف ساحة لندن إذ أن بنك األعمال الربيراين العتيق والعريق
 Baringsوهد نفسو بعد  100سنة من الوهود يف أزمة مالية حادة وكان على حافة اإلفالس ولكن ىذه اظترة نتيجة
طتسائر هسيمة من هراء التعامل يف اظتشتقات اظتالية حي بلغ حجم خسائره  860مليون هنيو اسًتليٍت وكان تتجاوز
إمكانيات البنك .وقد شت انعدام الرقابة الداخلية على عوهنا اظتوهود يف سنغافورة أبن يقوم بعمليات مضاربة يف سوق
التعامالت اآلهلة لألدوات اظتالية يف سنغافورة طوكيو وبورصة أوزاكا يف نفس الوق  .وقد عرر ىذه القضية بنك اؾتلًتا
إىل انتقادات حادة ابألخص من طرف سلرات الرقابة يف سنغافورة اليت اشتك من عدم قدرة بنك اؾتلًتا على فرض احًتام
القاعدة اليت جترب كل مؤسسة قرض على التبليغ أبخرارىا الكربى إىل سلرة الوصاية فاطترر الكبَت ال كتب أن يتجاوز
 %25من األموال اطتاصة وقد آاثر افالس  Baringsأقتية الرقابة الداخلية يف اظتؤسسات اظتصرفية وحاهة سلرات الرقابة
ك ،تكون على دراية بنشاط ىذه اظتؤسسات. 2
3
تتمثل أىم مربرات اإلطار اصتديد لكافية رأس اظتال فيما يل:،
 عدم مراعاة مقررات ابزل  1998لدى حتديد أوزان اظتخاطر اختالف درهة التصنيف االئتماين بُت مدين وآخر؛
 من غَت اظتناسب االستمرار يف التفرقة بُت الدول على أساس كوهنا NON-O.C.E.DأوO.C.E.D؛
 حتسُت األساليب اظتتبعة من قبل البنوك لقياس وإدارة اظتخاطر؛
 -1حشاد نبيل دليلك اىل اتفاق ابزل - ادلضمون ،األمهية ،األبعاد اصتزء األول احتاد اظتصارف العربية بَتوت لبنان  2004ص.27

 -2منصوري عبد هللا عودلة قواعد الضبط ادلصريف وانعكاساهتا على إقراض الدول النامية مداخلة مقدمة إىل اظتلتقى الدويل حول إشكالية الربوز يف ظل رغوط
العوظتة اظتالية حالة اإلقتصاد اصتزائري هامعة ابه ،ؼتتار عنابة اصتزائر يوم 8/7 ،ديسمرب  2004ص.12
 -3أزتد غنيم األزمات ادلالية وادلصرفية مقررات للرقابة واإلشراف على البنوك ابزل ابزل بدون دار النشر القاىرة مصر  2004ص.24
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الفصل الثاني:
 توافر أدوات السيررة على اظتخاطر االئتمانية؛
 ظهور ؼتاطر هديدة مثل:

 ؼتاطر تقلبات أسعار الفائدة ابلنسبة األصول واإللتزامات والعمليات خارج اظتيزانية بغرض اإلستثمار طويل األهل؛ ؼتاطر أخرى مثل ؼتاطر التشغيل حي تواهو الصناعة اظتصرفية ؼتاطر عديدة ومتنوعة إال أننا كتب أن نويل للمخاطرالناشئة واظترتبرة ابلبنود خارج اظتيزانية ومتابعتها وارتباطها الوثيق أبسواق رأس اظتال الدولية من مشتقات و خيارات و
عمليات مبادلة خاصة مع تعاظم رغوط العوظتة كمل أن مشاكل مصرفية حادة جتمع من خالل ؽتارسات غَت سليمة
تتصل ابظتشتقات اظتالية والبنود خارج اظتيزانية.
ولقد ترك أزمات بعض البنوك خاصة أزمة » ابرؾتز بنك « سنة  » 1995أزمة نيويورك « بصمات غائرة على
فكر وهسد القراعات اظتالية يف العامل ومثل الدروس واألخراء اظتستفادة منها منهال لكافة أو معظم اظتستجدات اليت
طرأت على مقررات » ابزل .« 
وقد متت التعديالت كما يلي« :
 - 1اقًتح اللجنة يف عام  1993إدخال بعض التعديالت على أسلوب حساب معيار كفاية رأس اظتال
ليغر ،ؼتاطر السوق ابإلرافة إىل تغرية اظتخاطر االئتمانية وؼتاطر الدول ومقتضى ىذه التعديالت إرافة شرلتة اثلثة ى،
القروض اظتساندة* أهل سنتُت على أن تستخدم لتغرية ؼتاطر السوق فقط.1
 - 2وافق صتنة ابزل يف أفريل  1995على السماح للبنوك ابستخدام أساليبها الداخلية اطتاصة لقياس ؼتاطر
السوق كبديل الستخدام إطار القياس اظتوحد الذي ورع يف أفريل  1993والذي كان من اظتقًتح؛ تربيقو على رتيع
البنوك.2
 - 3واعتدف من استحداث ىذا التعديل يف اتفاق رأس اظتال يف توفَت رماانت رأشتالية صرلتة وػتددة رد ؼتاطر
األسعار اليت تتعرض عتا البنوك التجارية.
 - 4وأخَتا أصدرت صتنة ابزل سنة  1996االتفاقية اطتاصة ابحتساب كفاية رأس اظتال ظتواههة اظتخاطر السوقية
بعد أن كان االتفاقية األوىل تعٍت مبخاطر االئتمان فقط وتعترب ىذه االتفاقية تعديال التفاقية  1988ووفق ىذا التعديل
فعند حساب نسبة رأس اظتال اإلرتالية للبنك يتم إكتاد صلة رقمية بُت ؼتاطر االئتمان ؼتاطر السوق عن طريق ررب مقياس
اظتخاطر السوقية يف  12.5مث إرافة الناتج إىل غتموع األصول اظترهحة أبوزان اظتخاطرة واجملمعة لغرض مقابلة ؼتاطر
* القروض اظتساندة ى ،عبارة عن سندات يررحها البنك يف اكتتاب عام بعائد أعلى من سعر السوق نظرا الحتمال تعرض حائزىا للخسائر اليت قد لتققها البنك.

 -1أحالم بوعبديل االصالحات البنكية وأثرىا على سياسات ادارة البنوك التجارية العمومية يف اجلزائر-دراسة حالة بنك القرض الشعيب اجلزائري -أطروحة
دكتوراه  2010سريف اصتزائر ص.125
 -2طارق عبد العال زتاد مرهع سبق ذكره ص.155
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الفصل الثاني:

االئتمان وابلتايل سوف يكون بسط الكسر ىو غتموع رأس مال البنك من الشرلتة األوىل والثانية والذي مت حتديده عام
 1988ابإلرافة إىل عناصر رأس اظتال من الشرلتة الثالثة واليت نتكن استخدامها ظتواههة اظتخاطر السوقية ( كيفية قياس
1
اظتخاطر السوقية ) وابلتايل تصب إذن العالقة اظتعدلة ضتساب كفاية رأس اظتال كما يل:،
إرتايل رأس اظتال ( شرلتة + 1شرلتة + 2شرلتة) 3
األصول اظترهحة أبوزان اظتخاطرة  +مقياس اظتخاطرة السوقية 12.5 

≥ %8

اثنيا :أىداف اتفاقية ابزل الثانية
أدت التحسينات يف ؽتارسات إدارة اظتخاطر وأساليب اإلدارة اظتالية وتكنولوهيا اظتعلومات واإلتصاالت فضال عن تعدد
األزمات اظتالية إىل إعادة النظر يف وفاق ابزل عام  1988وصياغة إطار قادر على تدعيم السالمة واإلستقرار للنظام
اظتصريف الدويل.
2
وترى اللجنة أن أىداف اإلطار اظتعدل  Bassel  Objectivesى ،كما أييت:
 -1تشجيع اظتصارف على انتهاج ؽتارسات أفضل وأمشل إلدارة اظتخاطر
 risk management practicesوخاصة إدارة اظتخاطر االئتمان وإدخال أساليب متقدمة لقياس اظتخاطر
 providng improved measures of bank’s enternal ratings systemsوأن ىذا يعترب من أىم منافع اإلطار
encourage better and more systematic

اظتعدل ونتكن حتقيق ذلك من خالل مقًتحاهتا مبفهوم ومنرق األركان الثالثة (أي اضتد األدىن ظتترلبات رأس اظتال
واظتراهعة اإلشرافية وانضباط السوق) كمدخل يستند إليو اإلطار اظتعدل.
 -2تربيق اإلطار اصتديد يساىم يف احملافظة على مستوايت كفاية رأس اظتال  capital adequacyتتواءم مع اظتخاطر
احملتملة وتغَت األعمال اظتصرفية.
 -3حتسُت الشفافية واإلفصاح عن اظتخاطر .risk transparency and disclosure
 -4تعزيز األمان والسالمة للنظام اظتايل بوهود نظام مصريف قائم على مصارف ذات رؤوس أموال متينة وقادرة على
إدارة اظتخاطر اظتصرفية وفق مبادئ سليمة.
 -1سليمان انصر اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالمية مداخلة مقدمةللملتقى الدويل حول أزمة النظام اظتايل الدويل وبديل البنوك اإلسالمية هلمعة
األمَت عبد القادرللعلوماإلسالمية قسنرينة يف الفًتة من 5إىل 6ماي  2009ص.6

 -2مَتف عل ،أبو كامل ادارة احلديثة دلخطر االئتمان يف ادلصارف وفقا للمعايري الدولية "ابزل " دراسة تطبيقية على ادلصارف العاملة يف فلسطني رسالة
ماهستَت كلية التجارة اصتامعة اإلسالمية غزة فلسرُت سنة  2007ص.42
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الفصل الثاني:
 -5حتسُت اظتنافسة يف الصناعة اظتصرفية.1
ادلطلب الثاين :أوجو اإلختالف بني ابزل  وابزل 
نتكن حصر االختالفات بُت ابزل 
2

وابزل The Differences between Bazel  and Bazel  

يف النقاط الرئيسية

التالية:

 -1االختالف اطتاص ابحتساب مترلبات كفاية رأس اظتال (أنظر التوري أدنو) وى ،كمايل:،

 تغيَت منهجية ترهي األصول مبخاطر االئتمان تغيَتا هذراي

revises calculations of risk – weighted assets

for credit risk

 إرافة نوع هديد من اظتخاطر ى ،اظتخاطر التشغيلية ومرالبة اظتصارف ابالحتفاظ برأس مال ظتواههتها.
 إرافة طرق هديدة لقياس اظتخاطر االئتمانية وحتديد مترلبات رأس اظتال وىذه الررق :اظتدخل اظتعياري واظتدخل
األساس ،واظتتقدم اظتستند للتصنيف الداخل ،للمخاطر.

 يدعم تربيق اتفاق ابزل  حتقيق رأس اظتال االقتصادي  ،support an economic framework capitalوالذي
أيخذ يف اآلعتبار حتقيق األرابح والعوائد على رأس اظتال اظتعدلة ابظتخاطر .
 -2إرافة بنود تتعلق بدور ىيئات الرقابة على اظتصارف يف مراقبة كفاية رأس اظتال وأساليب إدارة اظتخاطر يحي أصب
من مهمات ىذه اعتيئات رفع نسب كفاية رأس اظتال عند ظهور ظروف هديدة (اقتصادية خاصة ابلقراع اظتصريف
أو مبصرف ػتدد) ومراهعة أساليب إدارة وقياس اظتخاطر لدى اظتصارف.
 -3إرافة مترلبات تتعلق ابلشفافية واإلفصاح يف السوق  Market Disciplineوى ،مترلبات تتعلق إباتحة مزيد من
اظتعلومات للسوق حول مدى كفاية رأس اظتال وحجم اظتخاطر اليت يتعرض عتا اظتصرف وأساليبو فب إدارهتا
وقياسها .ونتكن توري ذلك ابلشكل رقم .01

 1زتزة الرييب ادلعايري الدولية للجنة ابزل للرقابة ادلصرفية ابزل Iوابزل  IIمنشورات اهيال الصحافة اصتلفة  2008ص ص .90-89
 -2مَتف عل ،أبو كامل نفس اظترهع السابق ص.43-42
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الفصل الثاني:
شكل رقم ( :)01معادلة كفاية رأس ادلال حسب مقررات ابزل 
ال تغيَت

ال تغيَت

نسبة رأس اظتال
( = )Tier 1 = min 4% : Total = 8%

رأس اظتال
اظتخاطر التشغيلية  +ؼتاطر السوق  +ؼتاطر اإلئتمان
ال تغيَت

ال تغيَت

تغيَت هذري

ادلصدر :حسن أمحد ،مرجع سبق ذكره ،ص.87
ويف سنة  1999نشرت صتنة ابزل اقًتاحات أولية إلطار هديد لقياس كفاية رأس اظتال لتل ػتل اتفاقية  1988وأدخل
فيو معايَت هديدة أتخذ يف االعتبار وبشكل أكثر دقة مشولية اظتخاطر اليت تتعرض عتا البنوك لتشمل ؼتاطر التشغيل ويف سنة
2001تقدم صتنة ابزل مبقًتحات أكثر حتديدا وتفصيال حول اإلطار اصتديد ظتعدل
كفاية رأس اظتال وطلب إرسال تعليقات عليها من اظتعنيُت واظتختصُت واعتيئات قبل شهر ماي  2001وكان من اظتتوقع
أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من ىذا االتفاق قبل هناية سنة  2001ولكن نظرا لكثرة الردود واظتالحظات أتخر
إصدارىا وقد حددت اللجنة  2007كأخر أهل لتربيق اتفاقية ابزل .

1

ادلطلب الثالث :الدعائم األساسية التفاقية ابزلII
يف سنة  2004قام صتنة ابزل إبصدار اتفاقية " ابزل  " يف إطار هديد أكثر مشوال وحساسية للمخاطر اليت تتعرض
2
عتا البنوك لتشمل ؼتاطر االئتمان ؼتاطر السوق وؼتاطر التشغيل ؛ ويهدف االتفاق اصتديد إىل حتقيق األىداف التالية:
 تعزيز متانة النظام اظتايل واظتصريف .
 تعزيز التنافسية بُت مؤسسات اصتهاز اظتصريف .
 -1سليمان انصر النظام ادلصريف اجلزائري واتفاقيات ابزل غتلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيَت هامعة فرحات عباس سريف اصتزائر العدد 06 2006
ص.155

 -2موسى عمر أبو ػتيمد خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بكفاية راس ادلال للمصارف اإلسالمية من خالل معيار ابزل  أطروحة دكتوراه الكادمية
العربية للعلوم اظتالية واظتصرفية  2008ص.30
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

 إكتاد التوافق أبكرب قدر ؽتكن مابُت حجم رأس اظتال اظترلوب وحجم اظتخاطرة اليت يتعرض عتا البنك .
 تروير اضتوار والتفاىم بُت مسؤويل البنك والسلرات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة اظتخاطر والعالقة بُت
حجم رأس اظتال واظتخاطر.
 زايدة د رهة الشفافية ابلنسبة للمخاطر اليت يتعرض عتا البنك وكتب أن تتاح اظتعلومات الكافية ويف الوق
اظتناسب للمتعاملُت مع البنك حي أهنم يشاركون البنك يف اظتخاطر اليت يتعرض عتا.
 إدخال منهج أكثر مشولية ظتعاصتة اظتخاطر من خالل إدراج العديد من اظتخاطر – مل تكن متضمنة من قبل – وإكتاد
فتاذج اختبار هديدة أكثر مالءمة للتربيق يف البنوك على مستوايهتا كافة.1

تقوم اتفاقية ابزل الثانية على ثالثة ركائز رئيسية ىي:2
 اضتدود الدنيا ظتترلبات كفاية رأس اظتال. اظتتابعة الرقابية لكفاية رأس اظتال. انضباط السوق (مترلبات اإلفصاح والشفافية) .ونور ىذه الركائز الثالثة من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم ( : )02الركائز الثالثة التفاقية ابزل الثانية

ابزل 2

الدعامة

الدعامة

الدعامة

األوىل

الثانية

الثالثة

اضتدود الدنيا ظتترلبات رأس اظتال

اظتتابعة الرقابية للرأس اظتال

انضباط السوق

ادلصدر :من إعداد الباحث.
 -1سوزان شتَت ذيب وأخرون مرهع سبق ذكره ص.333

 -2راشدي شتاح آلية رقابة البنك ادلركزي على أعمال البنوك يف ظل ادلعايري الدولية –دراسة حالة اجلزائر -مذكرة مقدمة رمن مترلبات نيل شهادة
اظتاهستَت يف علوم التسيَت هامعة اصتزائر 2011/2010 3ص.135
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

أ  -احلدود الدنيا دلتطلبات كفاية رأس ادلال :تترلب ىذه اظتترلبات يف اضتد األدىن من رأس اظتال الواهب االحتفاظ بو

ظتواههة ؼتاطر االئتمان و ؼتاطر السوق و ؼتاطر التشغيل كما يتض من اظتعادلة التالية:1
صايف األموال الذاتية
مترلبات رأس اظتال ظتخاطر السوق *
 +مترلبات رأس اظتال ظتخاطر التشغيل *
 +األصول اظترهحة ظتخاطر االئتمان

12.5
12.5

≥

%8

حي أن رأس اظتال يتكون من ثالثة شرائ رئيسية  :الشرحية األوىل :وى ،رأس اظتال األساس،؛ الشرحية الثانية:
رأس اظتال التكميل،؛ الشرحية الثالثة :قروض مساندة ألهل سنتُت لتغرية ؼتاطر السوق.
حيث نالحظ :
 مل تتغَت عناصر رأس اظتال ( بسط النسبة عن تلك الواردة مبعدل كفاية رأس اظتال) الصادرة سنة .1996
 مل جتر تعديالت تذكر على اظتخاطر السوقية اليت قام اللجنة إبدراهها رمن إطار معدل كفاية رأس اظتال عام
1996
 استحدث اللجنة نوعا هديدا من اظتخاطر وىو ؼتاطر التشغيل وحددت عدة مناىج لقياسها وحسن يف طرف
قياس ال اظتال وىيمخاطر االئتمانية بينما ظل قياس ؼتاطر السوق دون تغيَت.

إن اتفاقية ابزل  ركزت يف ػتورىا األول على اضتد األدىن ظتعدل كفاية رأس اظتال وى %8 ،ولكن مع تغيَت شامل
عن اتفاق ابزل  فيما يتعلق بكيفية حساب أوزان اظتخاطر؛ حي أصب ىناك بدائل ظتنهجيات وأساليب حساب أوزان
اظتخاطر ستختار البنوك من بينها شريرة أن حتقق اظتعايَت الالزمة لكل أسلوب ؛ ابإلرافة إىل أن اتفاق ابزل  أراف شيئا
هديدا وىو وهوب احتفاظ البنك برأس اظتال ظتواههة ؼتاطر التشغيل .
ب  -عمليات ادلراجعة الرقابية :يقصد من عملية اظتراهعة الرقابية من قبل السلرة اإلشرافية ليس فقط لتأكد من كفاية

رأس اظتال ظتواههة كافة اظتخاطر اليت يتعرض عتا البنك ولكن أيضا تشجيع البنوك على استخدام أفضل أساليب تقيم وإدارة
اظتخاطر.

وتقوم ىذه الركيزة الثانية التفاقية ابزل  على غتموعة من اظتبادئ اليت تؤكد حاهة البنوك لتقيم كفاية رأس اظتال مقارنة
ابظتخاطر إىل هانب أقتية قيام اظتراقبُت مبراهعة ىذا التقييم والتدخل حينما تقتض ،اضتاهة وتعترب ىذه اظتبادئ ررورية
لضمان فعالية إدارة اظتؤسسات اظتصرفية ونظم الرقابة عليها.
- François Desmicht , Pratique de l’activité bancaire, 2émm Edition, Dunod, Paris, 2007, P263.
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

وتؤكد اللجنة أن زايدة رأس اظتال ال يعد اطتيار الوحيد لعالج اظتخاطر اظتتزايدة اليت تواهو اظتصارف ولكن يوهد عدة
وسائل أخرى نتكن اللجوء إليها مثل تقوية إدارة اظتخاطر تربيق حدود داخلية دعم وتقوية مستوايت اظتخصصات
واالحتياطات وحتسُت الضوابط الداخلية.1
ترتكز ىذه الدعامة (الركيزة) الثانية على أربعة مبادئ أساسية ى:2،
كتب على البنوك امتالك أساليب لتقييم الكفاية الكلية لرأس اظتال وفقا ضتجم اظتخاطر وأن دتتلك أيضا اسًتاتيجيةللمحافظة على مستوايت رأس اظتال اظترلوبة؛
كتب على اصتهة الرقابية مراهعة أساليب تقييم كفاية رأس اظتال لدى البنوك اطتارعة عتا واختاذ اإلهراءات اظتناسبة عندعدم قناعتها بعدم كفاية رأس اظتال اظتوهود؛
إلزام البنوك ابالحتفاظ بزايدة يف رأس اظتال عن اضتد اظترلوب وأن دتتلك ىذه اصتهة القدرة على إلزامهم بذلك؛ -يتعُت على اصتهة الرقابية التدخل يف وق

مبكر ظتنع اـتفاض أو تراهع رأس اظتال عن اظتستوى اظترلوب واختاذ إهراءات

سريعة يف حال عدم احملافظة على ىذا اظتستوى؛

إن الغرض األساس ،عتذه الدعامة ىو اضترص على الثقة يف البنك ألن اىتزازىا ستكون لو آاثر وخيمة عليو وعلى النظام
اظتصريف واالقتصاد ككل.
ت  -انضباط السوق :وهتدف الركيزة الثالثة إىل تعزيز سلوكية السوق من خالل حتسُت نقل اظتعلومات اظتالية للبنوك وقد
شددت اللجنة يف توصياهتا على ررورة إعالم اظتشاركُت ليس فقط مبدى مالئمة األموال اطتاصة ظتخاطر البنك بل وكذلك
اظتناىج واألنظمة اظتعتمدة لتقوًن اظتخاطر واحتساب كفاية األموال اطتاصة .3وتترلب ىذه الركيزة أن يتم اإلفصاح بشكل
دوري (نصف سنوي على أقل تقدير) يحي يتضمن ما يل:4،
تركيبة رأس اظتال؛ شرح نظام التصنيف؛ اظتخاطر وتقييمها (ؼتاطر اإلقراض ؼتاطر السوق ؼتاطر العمليات)؛ تفاصيل
القروض (مواعيد االستحقاق حجم الديون اظتتغَتة ؼتصصات الديون اظتشكوك يف حتصيلها اظتخصصات والقراعات
اضتاصلة على القروض)؛ اعتيكل التنظيم ،لوظائف إدارة ؼتاطر االئتمان وتعاريفها؛ تفصيل للمحفظة يف روء التصنيف لكل
قراع؛ احتساب احتمالية التخلف عن الدفع لكل شرلتة مصنفة؛ أساليب تقليل اظتخاطر وأساليب معاصتة الضماانت.
وكتب مراعاة ررورة دتاشى إطار اإلفصاح – وفق ابزل  - مع اظتعايَت احملاسبية احمللية بكل دولة؛ مبعٌت أال تتعارض
مترلبات اإلفصاح ىذه مع معايَت اإلفصاح احملاسبية األكثر مشوال واليت يتعُت على البنوك االلتزام هبا.
- Bazel Commitee on banking supervision, international convergence of capital meusurement
 -2نبيل حشاد مرهع سبق ذكره ص.32

1

and capital standart, Bank of international settlement, 2006, p204.

 -4أزتد شعبان دمحم عل ،مرهع سبق ذكره ص.255

- Michel ROUACH,Gérard NAULLEAU,opt.cit,258
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

الشكل رقم ( :)03إطار عام دلعيار كفاية رأس ادلال من خالل انضباط السوق
معايَت تقييم داخلية

االقًتاح الرئيس ،ظتعيار

كفاية رأس اظتال

كالقتا لتتاج إىل
العمل يف بيئة من

انضباط السوق

معايَت تقييم داخلية

ادلصدر :البنك األىلي ادلصري "،معيار كفاية رأس ادلال يف إطار اجتماع جلنة ابزل ادلنعقد يف2002/08/10
النشرة االقتصادية ،العدد  ،03جملد  35القاىرة ،ص.35
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:

ويلخص اجلدول رقم ( :)03الدعائم الثالثة التفاقية ابزل 
الدعامة األوىل

الدعامة الثانية

الدعامة الثالثة

متطلبات احلد األدىن:

عمليات ادلراجعة الرقابية:

انضباط السوق:

 -ال تغيَت يف معدل اظتمثل  %8كذلك ال أربعة مبادئ رئيسية:

تغيَت هوىري يف احتساب مترلبات رأس  -يتوهب على اظتصارف امتالك
أساليب لتقييم الكفاية الكلية لرأس اظتال
اظتال اجتاه ؼتاطر السوق.
 تغيَت كبَت يف أساليب احتساب وفقا ضتجم اظتخاطر وأن دتتلك أيضااظتترلبات اجتاه اظتخاطر االئتمانية كما مت اسًتاتيجية للمحافظة على مستوايت

 -يعمل انضباط السوق على

تشجيع سالمة اظتصارف
وكفاءهتا من خالل التأكيد على
تعزيز الشفافية.
ىناك إفصاح أساس،
-

وإفصاح مكمل صتعل انضباط
رأس اظتال اظترلوبة.
إرافة مترلبات اجتاه اظتخاطر التشغيلية.
 ابلنسبة للمخاطر االئتمانية ىناك ثالث  -يتوهب على اصتهة الرقابية مراهعة السوق أكثر فعالية ويشملأساليب ؼتتلفة الحتساب اضتد األدىن وىو أساليب تقييم كفاية رأس اظتال لدى اإلفصاح أربعة نواح ،رئيسية
األسلوب اظتعياري وأسلوب التقييم الداخل،
اظتتقدم وىناك حوافز للمصارف الستخدام
أساليب التقييم الداخل ،إال أن ذلك يترلب
تواهد أنظمة رقابية فعالة وكفاءة كبَتة يف رتع

اظتصارف اطتارعة عتا واختاذ اإلهراءات وى ،نراق التربيق تكوين رأس
اظتناسبة عند قناعتها بعدم كفاية رأس اظتال وعمليات تقييم وإدارة
اظتخاطر ابإلرافة إىل كفاية رأس
اظتال اظتوهود.
 -يتعُت على اصتهة الرقابية أن تتوقع اظتال.

احتفاظ اظتصارف بزايدة يف رأس اظتال
اظتعلومات وإدارة اظتخاطر.
 ابلنسبة للمخاطر التشغيلية ىناك ثالث عن اضتد األدىن اظترلوب وأن دتتلكأساليب يف احتساب مترلبات اضتد األدىن ىذه اصتهة القدرة على إلزامها بذلك.
لرأس اظتال وىو أسلوب اظتؤشر األساس - ،يتعُت على اصتهة الرقابية التدخل يف
واألسلوب اظتعياري وأسلوب القياس اظتتقدم وق مبكر ظتنع اـتفاض أو تراهع رأس
اظتال على اظتستوى اظترلوب واختاذ
ويتم اإلختيار وفقا لشروط ومعايَت معينة.
إهراءات سريعة يف حال عدم احملافظة
على ىذا اظتستوى.
ادلصدر :تقرير صندوق النقد العريب ،ادلالمح األساسية التفاقية ابزل -2-والدول النامية ،دراسة اعدت جمللم افظي
ادلصارف ادلركزية العربية ،2000،ص.17
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اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية

الفصل الثاني:
ادلطلب الرابع :اخلصائص اجلديدة دلقرتحات كفاية رأس ادلال

تضمن االتفاق اصتديد ثالث دعائم كما ذكرانىم سابقا الدعامة األوىل تتمثل يف مترلبات اضتد األدىن والدعامة الثانية
تتجو ؿتو عمليات اظتراهعة الرقابية على البنوك وى ،مرتبرة مببادئ إدارة البنوك والدعامة الثالثة تتعلق ابنضباط السوق
ونتكن أن نلخص اطتصائص اصتديدة اليت أخذت هبا مقًتحات كفاية رأس اظتال اصتديدة فيما يل:1،
 – 1نظرة متكاملة للمخاطر :هاء التعديل اصتديد التفاقية كفاية رأس اظتال منرلقا من فكرة أوسع للمخاطر وأن األمر

ليس غترد رمان حد أدىن ظتستلزمات رأس اظتال بل أن ىناك ررورة لنظرة أوسع للمخاطر تتجاوز غترد ؼتاطر االئتمان
إلدخال اظتظاىر األخرى للمخاطر وخباصة ؼتاطر التشغيل فضال عن أن التعامل مع اظتخاطر ال يقتصر على غترد توفَت حد
أدىن من رأس اظتال بل يترلب مراعاة منظومة كاملة من مبادئ اإلدارة السليمة للبنك والتحقق من الوفاء هبا ومن ىنا

أراف اتفاق ابزل  الدعامة الثانية اظتتعلقة بعمليات اظتراهعة الرقابية.

 - 2حساسية أكرب للسوق يف تقدير ادلخاطر :هاء اتفاق ابزل  لإلرفاء مزيد من األحكام لتقدير السوق عتذه

اظتخاطر فالفكرة الرئيسية ظتفهوم اظتخاطر وفق التعديل ىو أهنا أصبح أكثر حساسية لتقديرات السوق فمع مراعاة
اظتبادئ األساسية للرقابة الفعالة على البنوك ظهرت فكرة رأس اظتال اإلقتصادي* واليت دتكن البنك من حتديد مدى كفاية
رأس اظتال استنادا إىل مستوى اظتخاطر اظتتوقعة.
 - 3إلغاء التمييز مع زايدة ادلرونة :عمدت اللجنة إىل إلغاء التمييز بُت الدول فاظتخاطر ى ،اظتخاطر أينما كان
والسوق وحدىا ى ،األكثر قدرة على تقديرىا وذلك عن طريق توفَت اظتزيد من اظترونة أمام البنوك يف تربيقها ظتعايَت كفاية

رأس اظتال اصتديد واستمرار ظتنرق توفَت أكرب قدر من اظترونة ظتراعاة ظروف الدول والبنوك ودتثل التعددية يف األساليب
اظتتاحة ليس فقط مزيدا من اطتيارات واظترونة أمام البنوك وإفتا ترشد أيضا إىل مسار ؽتكن للترور والتقدم يف أساليب إدارة
اظتخاطر.2

 -1بلعزوز بن عل ،إيليف ،دمحم إشكالية متويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف ظل مقررات جلنة ابزل ،اظتلتقى الوطٍت الثاين حول مترلبات أتىيل اظتؤسسات
الصغَتة واظتتوسرة يف الدول العربية هامعة الشلف اصتزائر  2006ص.48
*رأس اظتال االقتصادي :يعٍت تلك األصول اليت كتنبها البنك ظتواههة اظتخاطر اظتًتتبة على كل من عملياتو

 2بوينه ،رًن مقررات جلنة ابزل وأمهيتها يف تقليل ادلخاطر االئتمانية يف البنوك التجارية دراسة حالة اجلزائر مذكرة مقدمة رمن شهادة اظتاهيسًت ص .53
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الفصل الثاني:
ادلبحث الثالث :اتفاقية جلنة ابزل الثالثة

أعلن اصتهة الرقابية للجنة ابزل للرقابة البنكية وى ،غتموعة مكونة من ػتافظ ،البنوك اظتركزية ومديري اإلشراف فيها
عن إصالحات للقراع البنك ،بتاريخ  12سبتمرب  2010وذلك بعد اهتماعها يف مقر اللجنة يف بنك التسوايت الدولية يف
مدينة ابزل السويسرية ومت اظتصادقة عليها من زعماء غتموعة العشرين يف البنوك اهتماعهم يف سيئول العاصمة الكورية
اصتنوبية يف  12نوفمرب  2010وتلزم قواعد اتفاقية " ابزل  " 3البنوك بتحصُت أنفسها هيداً رد األزمات اظتالية يف
اظتستقبل وابلتغلب مبفردىا على االررراابت اظتالية اليت من اظتمكن أن تتعرض عتا من دون مساعدة أو تدخل البنك اظتركزي
أو اضتكومة قدر ما أمكن 1وهتدف اإلصالحات اظتقًتحة مبوهب اتفاقية ابزل  3إىل زايدة مترلبات رأس اظتال وإىل تعزيز
هودة رأس اظتال للقراع البنك ،حىت يتسٌت لو حتمل اطتسائر خالل فًتات التقلبات االقتصادية الدورية حي أن االنتقال
إىل نظام ابزل اصتديد يبدو عمليا إذ أنو سوف يسم للبنوك بزايدة رؤوس أمواعتا خالل فًتة ذتاين سنوات على مراحل إذ أن
تبٍت اظتعايَت اظتقًتحة سوف يترلب من البنوك االحتفاظ بنسب عالية من رأس اظتال وكذلك برأشتال ذي نوعية هيدة.2
ادلطلب األول :اإلصالحات الواردة يف اتفاقية ابزل 3
 إلزام البنوك ابالحتفاظ بقدر من رأس اظتال اظتمتاز يعرف ابسم ( رأس مال أساس ) ،وىو من اظتستوى األول ويتألف من
رأس اظتال اظتدفوع واألرابح احملتفظ هبا ويعادل  %4.5على األقل من أصوعتا اليت تكتنفها اظتخاطر بزايدة عن النسبة
اضتالية واظتقدرة ب  %2وفق اتفاقية ابزل .2
 تكوين احتياط ،هديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل  %2.5من األصول أي أن البنوك كتب أل تزيد كمية
رأس اظتال اظتمتاز الذي حتتفظ بو ظتواههة الصدمات اظتستقبلية إىل ثالث أرعاف ليبلغ نسبة  %7وىف حالة اـتفاض
نسبة األموال االحتياطية عن  %7نتكن للسلرات اظتالية أن تفرض قيودا على توزيع البنوك لألرابح على اظتساقتُت أو
من اظتكافآت اظتالية ظتوظفيهم ورغم الصرامة يف اظتعايَت اصتديدة إال أن اظتدة الزمنية لتربيق ىذه اظتعايَت واليت قد تصل إىل
عام  2019هعل البنوك تتنفس الصعداء.
 ومبوهب االتفاقية اصتديدة ستحتفظ البنوك بنوع من االحتياط ،ظتواههة اآلاثر السلبية اظتًتتبة على حركة الدورة االقتصادية
بنسبة تًتاوح بُت صفر و  %2.5من رأس اظتال األساس( ،حقوق اظتساقتُت) مع توافر حد أدىن من مصادر التمويل
اظتستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم أتثرىا أبداء دورىا يف من االئتمان واالستثمار هنبا إىل هنب مع توافر نسب
ػتددة من السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه العمالء.

 -1أزتد زتيد الراير حلقة نقاشية حتت عنوان نظرة مستقبلية للمشهد اإلقتصادي يف ديب  2011ديب 30مارس 2011ص.14
 -2الراهح ،اظتالية اتفاقية ابزل هن ج علمي أيحاث اقتصادية السعودية أكتوبر 2010ص.1
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الفصل الثاني:

 رفع معدل اظتستوى األول من رأس اظتال اإلرتايل اضتايل من  %4إىل  %6وعدم احتساب الشرلتة الثالثة يف معدل
كفاية رأس اظتال ومن اظتفًتض أن يبدأ العمل تدركتييا هبذه اإلهراءات اعتبارا من يناير عام  2013وصوال إىل بداية
العمل هبا يف عام  2015وتنفيذىا بشكل هنائ ،يف عام .12019
 مترلبات أعلى من رأس اظتال وهودة رأس اظتال :إن النقرة احملورية لإلصالح اظتقًتح ى ،زايدة نسبة كفاية رأس اظتال من
 %8حاليا إىل  %10.5وتركز اإلصالحات اظتقًتحة أيضا على هودة رأس اظتال إذ أهنا تترلب قدرا أكرب من رأس
اظتال اظتكون من حقوق اظتساقتُت يف إرتايل رأس مال البنك.2
 تشمل ىذه اضتزمة من اإلصالحات أيضا اعتماد مقاييس هديدة خبصوص السيولة ال زال تستوهب اضتصول على
اظتوافقة من طرف قادة دول غتموعة العشرين حي سيتعُت على البنوك تقدًن أدوات أكرب للسيولة مكونة بشكل

أساس ،من أصول عالية السيولة مثل السندات.3
وقد اقًتح االتفاقية اصتديدة اعتماد نسبتُت يف الوفاء مبترلبات السيولة:4
 -األوىل للمدى القصَت وتُعرف بنسبة تغرية السيولة ( )Liquidity Coverage Ratioوحتسب بنسبة األصول ذات

السيولة اظترتفعة اليت لتتفظ هبا البنك إىل حجم  30يوما من التدفقات النقدية لديو وكتب أن ال تقل عن%100
وذلك ظتواههة احتياهاتو من السيولة ذاتيا.
 الثانية وتعرف بنسبة صايف التمويل اظتستقر (  ) Net stable funding Ratioلقياس السيولة البنيوية يف اظتدى اظتتوسطوالرويل واعتدف منها توفَت موارد سيولة مستقرة للبنك وحتسب بنسبة مصادر التمويل لدى البنك (اظترلوابت وحقوق
اظتلكية) إىل استخدامات ىذه اظتصادر( األصول ) وكتب أن ال تقل عن .%100
وقد أراف ابزل معيار هديد وىو الرافعة اظتالية

Leverage Ratio

ودتثل األصول دواخل خارج اظتيزانية بدون أخذ

اظتخاطر بعُت االعتبار إىل رأس اظتال من الشرلتة األوىل وىذه النسبة كتب أن ال تقل عن .5%30

 -1معهد الدراسات اظتصرفية نشرة توعوية اراءات السلسلة اطتامسة العدد 5دولة الكوي

ديسمرب  2012ص.3

 -2مفتاح صاحل رحال فاطمة أتثري مقررات جلنة ابزل االسالمي ورقة عمل مقدمة للمؤدتر الدويل التاسع حول النمو والعدالة واالستقرار من منظور اسالم،
تركيا  9و  10سبتمرب  2013ص.12-10 :
 -3معهد الدراسات اظتصرفية مرهع سبق ذكره ص.3
 -4مفتاح صاحل رحال فاطمة مرهع سبق ذكره ص.12
 -5فالح كوكش أثر اتفاقية ابزل على البنوك األردنية معهد الدراسات اظتصرفية هانف 2012 ،ص.2
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الفصل الثاني:

اجلدول رقم ( :)04متطلبات رأس ادلال ورأس مال التحوط وفق مقررات ابزل 

اضتد األدىن

الشرلتة-1حقوق
اظتساقتُت

رأشتال الشرلتة األوىل

إرتايل رأس اظتال

%4.5

%6

%8

%2.5
%2.5-%0

رأشتال التحوط
حدود رأشتال التحوط للتقلبات الدورية
اضتداألدىن+رأشتال التحوط-ابزل-3

%7

%8.5

%10.5

ابزل 2

%2

%4

%8

ادلصدر :مفتاح صاحل ،رحال فاطمة ،أتثري مقررات جلنة ابزل على النظام ادلصريف االسالمي ،ادلؤمتر العادلي التاسع
لالقتصاد والتمويل االسالمي :النمو والعدالة والستقرار من منظور اسالمي أايم من  10-01سبتمرب ،2013
اسطنبول ،تركيا ،ص ص.11-10 :

واظتالحظ من خالل اصتدول أعاله أنو مت رفع اضتد األدىن لنسبة رأس اظتال األويل من << %2وفق اتفاقية ابزل>>2
إىل  %4.5مضافا إليو ىامش احتياط ،آخر يتكون من أسهم عادية نسبتو  %2.5من األصول والتعهدات الستخدامو يف
مواههة األزمات ؽتا كتعلو يصل إىل  %7وقد مت كذلك رفع معدل مالئمة رأس اظتال إىل  %10.5بدال عن  %8وىذا
يعٍت أن البنوك ملزمة بتدبَت رساميل ارافية للوفاء ىذه اظتترلبات وأىم التعديالت اليت أدخل على معادلة كفاية رأس اظتال
 -1تعديل مكوانت رأس ادلال التنظيمي لتشمل أدوات أكثر استقرارا وتقسم إىل ما يلي:

 الشرلتة األوىل لألسهم العادية (  :) Common Equity Tier 1وتتكون بشكل رئيس ،من رأس اظتال
اظتدفوع واالحتياطيات واألرابح اظتدورة.
 الشرلتة األوىل اإلرافية ( .) Additional Tier 1
 الشرلتة الثانية ( .) Tier 2

 وقام اتفاقية ابزل  إبلغاء الشرلتة الثالثة من رأس اظتال.
 -2قامت اتفاقية ابزل  بتعديل حدود كفاية رأس ادلال ابتداءا من عام  2013ولغاية هناية عام  2018وذلك
وفيما يل:،

 رفع نسبة األصول اظتوزونة ابظتخاطر RWAإىل الشرلتة األوىل لألسهم العادية من  %2إىل  %4.5وىذا سيؤدي
إىل رفع نسبة األصول اظتوزونة ابظتخاطر إىل الشرلتة األوىل (لألسهم العادية واإلرافية ) من  %4.5إىل .%6
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الفصل الثاني:

 إرافة رأس مال لغاايت التحوط (  ) Conservation Bufferإىل نسبة كفاية رأس اظتال بنسبة  %2.5وبذلك
يصب اضتد األدىن لنسبة كفاية رأس اظتال ابإلرافة إىل رأس اظتال لغاايت التحوط  %10.5وسوف يستخدم
لغاايت اضتد من توزيع األرابح.
 رأس اظتال اإلرايف اظتعاكس (  ) Counttereyelical Bufferلتغرية ؼتاطر الدورات
اإلقتصادية من  %0إىل %2.5
 رأس اظتال اإلرايف ظتواههة اظتخاطر النظامية ( .) Systematic Buffer
 -3إضافة معايري جديدة إلدارة ومراقبة خماطر السيولة يف البنوك :حي أدخل معيار خاص ابلسيولة للتأكد من
أن البنوك دتلك موهودات نتكن أن تسيلها لتغرية احتياهاهتا وودائع أكثر استقرارا.
ادلطلب الثاين :اور اتفاقية ابزل الثالثة

تتكون اتفاقية ابزل الثالثة من ستسة ػتاور ىامة وى:1،
 ينص احملور األول ظتشروع االتفاقية اصتديدة على حتسُت نوعية وبنية وشفافية قاعدة رساميل البنوك وجتعل مفهوم
رأس اظتال األساس – Tier 2 – ،مقتصرا على رأس اظتال اظتكتتب بو واألرابح غَت اظتوزعة من ههة مضافا إليها
أدوات رأس اظتال غَت اظتشروطة بعوائد وغَت اظتقيّدة بتاريخ استحقاق أي األدوات القادرة على استيعاب اطتسائر
فور حدوثها.

أما رأس اظتال اظتساند –  - Tier 2فقد يقتصر بدوره على أدوات رأس اظتال اظتقيدة طتمس سنوات على األقل والقابلة
لتحمل اطتسائر قبل الودائع أو قبل أية مرلوابت للغَت على اظتصرف وأسقر ابزل  3كل ما عدا ذلك من مكوانت رأس
اظتال اليت كان مقبولة عمال ابالتفاقات السابقة.

 تشدد مقًتحات صتنة ابزل يف احملور الثاين على تغرية ؼتاطر اصتهات اظتقًترة اظتقابلة والناشئة عن العمليات يف
اظتشتقات ودتويل سندات الدين وعمليات الريبو من خالل فرض مترلبات رأس مال إرافية للمخاطر اظتذكورة
وكذلك لتغرية اطتسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول اظتالية على روء تقلبات أسعارىا يف السوق.
 تُ ِ
دخل صتنة ابزل يف احملور الثال نسبة هديدة ى ،نسبة الرفع اظتايل –  – Leverage Ratioوى ،هتدف لورع حد
أقصى لتزايد نسبة الديون يف النظام اظتصريف وى ،نسبة بسيرة كما أن اظتخاطر اليت ال تستند إىل نسبة الرفع اظتايل
تستكمل مترلبات رأس اظتال على أساس اظتخاطر وى ،تقدم رماانت إرافية يف وهو فتاذج اظتخاطر ومعايَت
اطترأ وتعمل كمعيار إرايف موثوق ظتترلبات اظتخاطر األساسية.

 يهدف احملور الرابع إىل اضتؤول دون إتباع البنوك سياسات إقراض مواكبة أكثر ؽتا كتب فتزيد التمويل اظتفرط لألنشرة
االقتصادية يف مرحلة النمو واالزدىار ودتتنع أايم الركود عن اإلقراض فتعمق الركود االقتصادي وتريل مداه الزمٍت.
 -1مفتاح صاحل رحال فاطمة مرهع سبق ذكره ص.15-13 :
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الفصل الثاني:

 يعود احملور اطتامس ظتسألة السيولة واليت تبُت أثناء األزمة العاظتية األخَتة مدى أقتيتها لعمل النظام اظتايل واألسواق
بكاملها ومن الوار أن صتنة ابزل ترغب يف بلورة معيار عاظت ،للسيولة وتقًتح اعتماد نسبتُت األوىل ى ،نسبة
تغرية السيولة  LCRواليت تترلب من البنوك االحتفاظ أبصول ذات درهة سيولة عالية لتغرية التدفق النقدي لديها
حىت  30يوما أما النسبة الثانية  NSFRفه ،لقياس السيولة اظتتوسرة والرويلة األمد واعتدف منها أن يتوفر للبنوك

مصادر دتويل مستقرة ألنشرتها.1

ادلطلب الثالث :مراحل التحول إىل النظام اجلديد (مراحل تنفيذ مقررات ابزل الثالثة)

لك ،تستريع البنوك مواكبة ىذه الزايدة الكبَتة فعليها إما رفع رؤوس أمواعتا (عرب طرح أسهم هديدة لالكتتاب العام أو

لذا فقد منح
إكتاد مصادر أخرى للتمويل) أو التقليل من حجم قرورها ويف اضتالتُت فإن األمر لتتاج لبعض الوق
اتفاقية *ابزل* اصتديدة اظتصارف حىت عام  2019فرصة لتربيق ىذه القواعد كلية على أن يبدأ التربيق تدركتيا مع بداية
عام  2013ويحلول عام  2015كتب على البنوك أن تكون قد رفع أموال االحتياط إىل نسبة  4.5يف اظتائة وىو ما
يعرف ابسم <  > core tier – one capital ratioمث ترفعها بنسبة إرافية تبلغ  2.5يف اظتائة يحلول عام  2019وىو ما
يعرف ابسم <  > counter – cyclicalكما أن بعض الدول مارس رغوطا من أهل إقرار نسبة زتاية إرافية مبعدل
 2.5يف اظتائة ليصل اإلرتايل إىل  9.5يف اظتائة يحي يفرض ىذا اظترلب يف أوقات الرخاء غَت أن غتموعة *ابزل*
أخفق يف االتفاق على ىذا اإلهراء وترك أمره للدول الفردية.
ادلطلب الرابع :أتثري مقررات جلنة ابزل الثالثة على النظام ادلصريف

أكد مصرفيون عاظتيون أن األزمة اظتالية دفع البنوك اظتركزية إىل التفكَت هداي يف زايدة رؤوس أموال البنوك لتفادى
األزمات االئتمانية اليت تعرر عتا بعض البنوك خالل تلك األزمة ؽتا أدى إلفالسها ورياع أموال اظتودعُت لديها وتعترب
معايَت اتفاقية ابزل  3درسا مستفادا من األزمة اظتالية العاظتية لتحصُت القراع اظتصريف العاظت ،من االختالالت واألزمات اظتالية
اليت ترال تداعياهتا اصتوانب اظتختلفة لالقتصاد العاظت ،وتضمن االتفاق أنو على البنوك االحتفاظ بقدر أكرب من رأس اظتال
كاحتياط ،نتكنها من مواههة أي صدمات دون اضتاهة صتهود إنقاذ حكومية ىائلة كما حدث يف األزمة األخَتة.
وأييت الغرض من ختصيص رؤوس أموال اضتماية ظتقاومة تقلبات الدورة االقتصادية هتدف زتاية القراع البنك ،من فًتات
اإلفراط يف فتو االئتمان الكل ،وسيبدأ سراين رؤوس أموال اضتماية ىذه فقط عندما يكون ىناك إفراط يف النمو االئتماين نتج
عنو تنام ،اظتخاطر على مستوى النظام بكاملو وستكون نسبة أموال اضتماية ىذه أعلى للدول اليت تشهد فتوا عاليا يف
مستوايت االئتمان.
وقد متشى بعض مدراء اظتؤسسات اظتالية الكربى من أن ترغمهم االتفاقية اصتديدة على توفَت موارد مالية رخمة هدا
ىام من الرساميل اإلرافية لالستجابة
وقد اعًتف ػتافظو بعض البنوك اظتركزية أبن البنوك الكربى ستكون يحاهة إىل مبلغ ّ
 -1معهد الدراسات اظتصرفية مرهع سبق ذكره ص.4
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الفصل الثاني:

عتذه اظتقاييس اصتديدة وعتذا السبب مت االتفاق على بدء العمل هبا بشكل تدركت،

1

وسنتررق يف ىذا العنصر إىل أىم

أتثَتات مقررات ابزل  3على النظام اظتصريف واليت نلخصها يف النقاط التالية:
 إعادة ىيكلة أو التخلص من بعض وحدات العمل يف البنوك لتعظيم استخدام رؤوس األموال.
 عدم القدرة على توفَت كامل اطتدمات أو اظتنتجات (جتارة التوريق ) وذلك بسبب زايدة التكلفة والقيود اليت نتكن أن
تكون أمام عملية التوريق.2
 اـتفاض خرر حدوث أزمات مصرفية :تعزيز رأس اظتال و االحتياطات السائلة هنبا إىل هنب مع الًتكيز على تعزيز
معايَت إدارة اظتخاطر يؤدي إىل خفض خرر فشل البنك وحتقيق االستقرار اظتايل على اظتدى الرويل.
 إن مقرارات ابزل  3ستجعل السيررة على البنوك العاظتية أقوى من ذي قبل مبا يضمن للبنوك القدرة واظتالءة اظتالية اليت
من خالعتا تستريع التصدي لألزمات اظتالية الرارئة حىت ال يتكرر ما حدث لبنوك عاظتية كبنك (ليمان بروذرز) يف
األزمة اظتالية األخَتة رف إىل ذلك أن اظتيزة األساسية يف ابزل  3تكمن يف أن النموذج اظتايل الراير ،الحتساب
أخرار األصول صار أكثر صرامة ودقة يف عملية تقييم األصول اطتررة.
 اـتفاض إقبال اظتستثمرين على األسهم اظتصرفية :نظرا إىل أن أرابح األسهم من اظتره أن تنخفض للسماح للبنوك إبعادة
بناء قواعد رأس اظتال وبصفة عامة سينخفض العائد على حقوق اظتساقتُت وكذلك ريحية اظتؤسسات بشكل كبَت.
 التعارض يف تربيق مقررات صتنة ابزل  3يؤدي إىل التحكيم الدويل:ألن االختالف يف تربيق معايَت صتنة ابزل 3كما
حدث يف ابزل  1و ابزل  2سيؤدي إىل تواصل تعريل استقرار الشامل للنظام اظتايل.
 فرض رغوطا على اظتؤسسات الضعيفة :حي جتد البنوك الضعيفة صعوبة كبَتة لرفع رأس ماعتا .
 الزايدة من احتياطات البنوك ورفع من رأشتاعتا وحتسُت من نوعيتو.
 التغَت يف الرلب على التمويل من دتويل قصَت األهل إىل دتويل طويل األهل:فإدخال نسبتُت يف الوفاء مبترلبات السيولة
القصَتة والرويلة األهل تدفع الشركات بعيدا عن مصادر التمويل قصَتة األهل وأكثر ؿتو ترتيبات التمويل على اظتدى
الرويل وىذا يؤثر بدوره يف ىوامش الرب اليت نتكن حتقيقها.3
 ان معايَت اللجنة الدولية اظتصرفية (ابزل  )3ستدفع ابجتاه رفع كلفة اطتدمات اظتصرفية على الشركات واألفراد اظتتلقية
عتذه اطتدمة مقابل تربيق روابط اكثر تدخال يف ىيكل رأشتال البنوك وموهوداهتا وابلتايل حتميل ادارهتا تكاليف اكرب
تترلب رفع اسعار اطتدمات اظتقدمة للجمهور.

 -1معهد الدراسات اظتصرفية مرهع سبق ذكره ص.4

 -2احتاد اظتصارف العربية ابزل  3اظتصارف تصل اظتصارف العدد  359اكتوبر  2010ص.32
 -3احتاد اظتصارف العربية مرهع سبق ذكره ص.33
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الفصل الثاني:

 اـتفاض القدرة على اإلقراض :ان القيود والشروط اليت تتعلق بزايدة حجم االحتياطيات النظامية اليت لدى البنوك فيها
تقييدا للبنوك يف اإلقراض ما يعمق من ازمة السيولة اضتالية وابلتايل يرفع التكلفة على البنوك يف حتصيل سيولة قصَتة
الألهل ووفَتة وىو ما سينعكس الحقا على رفع تكلفة اطتدمات اظتصرفية اظتقدمة للشركات واألفراد نظرا الرتفاع الكلفة
التشغيلية للمصارف.
1

 إقرار شفافية أكرب يف العامل اظتايل.
 قد تتسبب معايَت" ابزل  " 3يف تفاقم األزمة لدى اظتؤسسات اظتالية الكربى مبا يؤدي ببعضها إىل اإلهنيار بينما تكاف
اضتكومات من أهل انقاذ اظتؤسسات اظتالية من األزمة اظتالية وىذا حسب عن تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل
والذي حذر من أن معايَت" ابزل  " 3سوف ترفع من الدافعية لدى الكثَت من اظتؤسسات اظتالية من أهل التحايل على
أطر العمل الربيعية اظتعمول هبا يف األنظمة اظتصرفية وحذر بلهجة وارحة من أن "الزام البنوك برفع رؤوس أمواعتا قد
يضع النمو يف ورع حرج".
 إن تربيق نظام ابزل  3سيجعل من اقتصادايت الدول النامية تعاين وسيضع البنوك يف ورع ال تستريع اظتشاركة
واظتساقتة يف دتويل التنمية األساسية الضرورية لبلداهنا.
 معايَت ابزل  3ستح ّد من قدرة اظتصارف على دتويل اظتشاريع التنموية:وىذا بعد فررها قيود على السيولة النقدية واليت
ستؤدي إىل حدوث نوع من التشدد االئتماين وعدم قدرة اظتصارف على دتويل اظتشاريع التنموية الضخمة اليت تقودىا
اضتكومة إىل هانب أن تربيق ىذه اظتعايَت سيؤدي إىل زايدة تكلفة القروض اظتمنوحة ألي قراعات أو أنشرة
اقتصادية.
 أن عتذه اظتعايَت اصتديدة انعكاساهتا على النمو حي تشَت تقديرات منظمة التعاون والتنمية أن تنفيذ اتفاقية "ابزل"3
سيؤدي إىل اـتفاض فتو الناتج احملل ،اإلرتايل السنوي مبقدار  1.05إىل  1.15يف اظتائة تقريبا.

-1مفتاح صاحل رحال فاطمة مرهع سبق ذكره ص .17-15
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الفصل الثاني:
خالصة الفصل

وصاية مصرف التسوايت الدويل ،اظترهع

كان للجنة ابزل أقتية كبَتة يف الوسط اظتصريف الدويل ّابعتبارىا تعمل حت
األول يف غتال اإلشراف والرقابة اظتصرفيُت على اظتستوى الدويل فكان للجنة الفضل يف إطار ذلك يف سن اظتبادئ الرقابية
اليت نظم عمل السلرات اإلشرافية والرقابية وتوهيو اظتصارف واظتؤسسات اظتالية يف القيام أبنشرتها اظتصرفية بواسرة تلك
السلرات القائمة عليها ولقد وهدت تلك الوحدات اظتصرفية رالتها يف اظتبادئ والقوانُت اليت أصدرهتا تلك اللجنة يف رسم
معامل استقرارىا اظتصريف واضتفاظ على كياهنا اظتصريف يف السوقُت اظتصرفيُت احملل ،الدويل فجعل من تلك اظتبادئ اظترشد عتا
والدليل يف القيام أبنشرتها اظتصرفية احملفوفة بكثرة اظتخاطر وعمق آاثرىا اليت قد تعصف هبا يف حال عدم حسن التعامل
معها وعلى ذلك مت سك تلك اظتصارف مبا هاءت بو اللجنة فحقق نتيجة ذلك السالمة اظتصرفية عتا ىذه األخَتة اليت
مكنتها من ؽتارسة أعماعتا بثقة وأمان من أهل حتقيق أىدافها واضتفاظ على حقوق اظتودعُت وكسب ثقة اظتتعاملُت معها
فالواقع العمل ،لتربيق مبادئ صتنة ابزل من قبل اظتصارف دولية وػتلية النشاط قد أثب أن لذلك كبَت النصيب يف زرع الثقة
يف ذات اظتصرف يف ؽتارسة أنشرتو اظتصرفية والسَت ؿتو حتقيق االستقرار اظتصريف الذي نتكنو من االستمرار ورمان كفاءتو
يف التنفسية اظتصرفية.
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الفصل
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اىفصو اىثاىث:

تسيير إدارة اىمخاطر اىبننيت باىبنوك اىجسائريت وفق متطيباث ىجنت بازه

متهيد
يندرج اإلصالح ادلصريف يف اجلزائر ضمن سياؽ اإلصالحات االقتصادية وذلك بغية تعميق مسار التحوؿ االقتصادي
الذي بدأتو اجلزائر مع مطلع التسعينات ،وؽلثل اإلصالح ادلصريف احللقة الرئيسية ضمن سلسلة اإلصالحات اليت ابشرهتا
السلطات العمومية يف اجلزائر.
فقد أولت اجلزائر أعلية خاصة إبصالح النظاـ ادلصريف ،فيعد قانوف النقد والقرض من أىم وأوؿ القوانُت اليت تضمن
رؤية واضحة لدور النظاـ ادلصريف  ،حيث مت استحداث رلموعة من قواعد احلذر وكذا الشروع يف تطبيق ادلعايَت االحًتازية
للرقابة ادلصرفية ،والذي رسم إطار عمل وتنظيم النشاط ادلصريف يف اجلزائر وفتح اجملاؿ للتكيف مع متطلبات اتفاقية ابزؿ
األوذل من خالؿ التعليمة رقم  74-94الصادرة سنة  1994واليت حددت نسبة كفاية رأس ادلاؿ ب.%8
وقد تلت ىذا القانوف رلموعة من النظم والتعليمات ادلصرفية اليت هتدؼ إذل مسايرة التغَتات احمللية والعادلية يف اجملاؿ
ادلصريف ،كاف أعلها األمر رقم  11-03واألمر رقم .04-10
وسوؼ نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل مبحثُت كما يلي:
ادلبحث األول :إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري.
ادلبحث الثاين :تطبيق مقرتحات جلنة ابزل يف البنوك اجلزائرية.
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ادلبحث األول :إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري
لقد مر النظاـ ادلصريف اجلزائري بعدة مراحل ،من االستقالؿ و آخرىا إصالح  2010و يف ىذا ادلبحث سنتطرؽ
ألىم ىذه ادلراحل  ،إبتداءا من بعد االستقالؿ إذل األمر رقم .04-10
ادلطلب األول :النظام ادلصريف اجلزائري منذ اإلستقالل إىل إصالح 1988
ؽلكن تقسيم ىذه الفًتة إذل ثالث مراحل وىي:1

 -1ادلرحلة األوىل :من  1962إىل 1970
إف أىم ما ميز االقتصاد اجلزائري غداة االستقالؿ ىو التبعية شبو ادلطلقة لالقتصاد الفرنسي ،فضال عن ىشاشة
ىياكلو األساسية وانعداـ البعض منها وزبلفها بشكل عاـ ،فقد كاف االقتصاد اجلزائر يفتقد إذل أدىن شروط التنمية،
حيث كانت جل ادلعامالت تتم مع ادلتعاملُت الفرنسيُت ،كما أف ادلؤسسات ادلوروثة عن األجنيب دل تتمكن من مواصلة
نشاطها بسهولة ويسر ،ولعل من أحد األسباب األساسية اليت عرقلت استمرار نشاطها ىو عدـ توفرىا على مصادر
سبويل احتياجاهتا وسَتورة عملياهتا اإلنػتاجية؛ كل تلك األمػور دفعت ابلسلطات اجلزائرية منذ حصوذلا على االستقالؿ
بتاريخ  05جويلية  1962إذل العمل على كسر أواصر التبعية لالقتصاد الفرنسي يف كل اجملاالت والنواحي وذلك تبعا دلا
جاء بو ميثاؽ برانمج طرابلس.
فمن اإلجراءات األوذل اليت ازبذهتا احلكومة اجلزائرية يف رلاؿ النقد وادلاؿ ىو إنشاء اخلزينة اجلزائرية مث إنشاء البنك

ادلركزي اجلزائري دبقتضى القانوف رقم  441-62الصادر بتاريخ  13ديسمرب  ، 2 1963األمر الذي مكن ادلؤسسات
اجلزائرية من ذباوز العقبات ادلالية اليت واجهتها بعد االستقالؿ مباشرة ،ومن أجل التخلص من تقاعس البنوؾ األجنبية
القائمة يف اجلزائر يف رلاؿ مد ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية دبا ربتاجو من سبويالت ألنشطتها ادلختلفة ،فقد عملت
السلطة اجل زائرية على خلق مؤسسة مؤىلة لذلك وىي الصندوؽ اجلزائري للتنمية وذلك عاـ  ،1963ويتلخص نشاط
ىذا الصندوؽ يف حشد ادلوارد ادلالية وتوجيهها إذل سبويل االستثمارات طويلة ادلدى بشكل خاص.
كما ابدرت السلطات اجلزائرية إذل ازباذ إجراء ىاـ ،أال وىو حصر عملية االستَتاد والعمل على مراقبة الصػرؼ
األجنيب ،وكل ذلك هبدؼ التحكم يف ادلوارد ادلػالية للدولة والعمل على تعبئة وزبصيص تلك ادلوارد بشكل رشيد ،شلا
دفعها إذل إنشاء مؤسسة تعمل يف ىذا االذباه وىو الصندوؽ الوطٍت للتوفَت واالحتياط الذي دعم نشاط شركة التأمُت
وإعادة التأمُت وكذا الشركة اجلزائرية للتأمُت وذلك مند سنة .1963

 -1الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،6اجلزائر ،2007 ،ص.177

 -2زلمود محيدات ،مدخل للتحليل النقدي ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط ،3اجلزائر ،2005 ،ص .126
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ولقد استطاعت السلطة اجلزائرية من استكماؿ سيادهتا الوطنية إبصدارىا للعملة الوطنية شلثلة يف الدينار اجلزائري
الذي ظهر إذل الوجود منذ سنة  1964حيث حددت قيمتو ب  18غراـ من الذىب وىي قيمة مساوية للفرنك
الفرنسي آنذاؾ ،وقد توذل البنك ادلركزي اجلزائري إدارة وإصدار النقود الوطنية منذ إنشائها.
وأماـ استمرار تعنت وتشدد البنوؾ األجنبية يف رلاؿ سبويل ادلؤسسات االقتصادية الوطنية ،جلأت السلطات اجلزائرية
إذل ازباذ إجراءات تنسجم وطبيعة ادلرحلة اليت ؽلر هبا االقتصاد اجلزائري الناشئ وكذا طبيعة التوجو االقتصادي والسياسي
ادلنتهج يف فًتة الستينيات ،سبثلت ىذه اإلج راءات بشكل خاص يف مصادرة وأتميم الكثَت من ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية
ومن مت إنشاء نظاـ مصريف وطٍت ،ولعل أوذل تلك اإلجراءات أتسيس البنك الوطٍت اجلزائري سنة  1966من جراء أتميم
رلموعة من البنوؾ األجنبية منها القرض العقاري اجلزائري ،وكذا أتسيس القرض الشعيب اجلزائري ،ويف سنة  1967مت
إنشاء البنك اخلارجي اجلزائري على نفس ادلنواؿ.
 -2ادلرحلة الثانية :من  1971إىل 1977
لقد كانت ادلنهجية اليت يقوـ عليها النظاـ ادلصريف الوطٍت يف ىذه الفًتة ىي نفس ادلنهجية اليت يقوـ عليها النظاـ
االقتصادي الوطٍت ،وقد ارتكز تنظيم اال قتصادي الوطٍت على التخطي ادلركزي ادلستند إذل مبادئ وقواعد االقتصاد
االشًتاكي ، 1حيث ظهر ذلك يف عملية سبويل االستثمارات وخاصة منها القطاع اخلاص إذل البنك ادلركزي واخلزينة العامة
أي ما يسمى التخطي ادلصريف نظرا لتعميق ادلنهج االشًتاكي من خالؿ أتميم احملروقات  1971وقانوف الثورة الزراعية،
شلا أدى إذل ظهور وضعية اقتصادية حيوية ضخمة جعلت الدولة تغَت سياسة التمويل من خالؿ تدخل اخلزينة مباشرة يف
ىذه ادلشاريع وقد سبثل ذلك يف اإلصالح ادلارل لسنة  1971الذي ارتكز على ادلبادئ التالية:
 إلغاء التمويل الذايت حىت تتمكن الدولة من تطبيق التخطي ادلركزي. ادلراقبة حيث يتم توجيو تعامل ادلؤسسة من طرؼ وزارة ادلالية يف إطار متوازف حسب البنوؾ منع التعامل مع ادلؤسسات يف رلاؿ منح القروض ابستثناء القروض اخلارجية شلا استدعى إجبارية التعامل مباشرة معالبنك.
 إجبار ادلؤسسات على ادلشاركة يف ميزانية الدولة.وقد أصبح القطاع ادلارل اجلزائري بداية من ىذا اإلصالح يتميز ابلصفات التالية:
 التمركز وادلقصود رقابة الدولة.
 تغلب دور اخلزينة حبيث أصبحت عن وسي أساسي يف عملية التمويل.
 االعتماد على القطاع العاـ يف التمويل وهتميش القطاع اخلاص شلا أدى إذل ضعف االدخار الوطٍت.
 -1الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك دراسة يف طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إىل حالة اجلزائر ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،3اجلزائر،

 ،2004ص.177
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 عدـ قياـ البنوؾ التجارية بعملية البحث عن ادلوارد وذلك لسهولة عملية إعادة التمويل.
 -3ادلرحلة الثالثة :من  1978إىل 1985
يف ىذه الفًتة مت الًتاجع عن ادلبادئ اليت جاء هبا إصالح  ،1971فقد مت إلغاء سبويل ادلؤسسات بواسطة القروض
البنكية متوسطة األجل وحلت اخلزينة زلل النظاـ البنكي يف سبويل االستثمارات العمومية ادلخططة بواسطة قروض طويلة
األجل ،وقد أدت ىذه السياسة غالبا إذل اختزاؿ وظيفة البنوؾ ودورىا يف إطار زلاسيب على الرغم من أهنا جاءت
لتخفف من الضغوط ادلوجودة على خزينتها وأصبحت نش اطاهتا تتميز ابلسلبية يف توزيع القرض مع تعاظم دور اخلزينة يف
ىذا اجملاؿ ،وقد أدى ذلك إذل أضعاؼ إراداهتا يف تعبئة االدخار ،وابلتارل فقد سبيزت ىذه الفًتة ببداية التخلي عن النهج
االشًتاكي ولو كانت التصرػلات الرمسية للمسؤولُت تؤكد دائما أف االختيار االشًتاكي ال رجعة فيو.1
ادلطلب الثاين :إصالحات  1986وإصالح  ( 1988قانون ) 01/01،88/88
أوال :إصالحات عام 1986

بعد اإلصالحات اليت شهدىا النظاـ ادلصريف خاصة بعد إصالح  1971دل تعرؼ السياسة النقدية أي إنعاش
اقتصادي يف ظل الوظيفة احملدودة للبنوؾ التجارية واليت كانت عبارة عن صناديق تسجيل عمليات فق  ،وىذه الوضعية
جعلت السلطات اجلزائرية زبػمن أكثر إذل تعميق اإلصالحات ،ولقد تبلور ىذا اإلصالح اجلديد بصدور قانوف 12-86

الصادر بتاريخ  19أوت  1986ادلتعلق بنظاـ البنوؾ والقروض حيث صدر ىذا القانوف لتحديد وذبديد كيفية سَت
النظاـ ادلصريف وىذا من خالؿ ادلخط الوطٍت للقرض الذي ىو عبارة عن لوحة قيادية يتم إعداده من أجل القياـ
ابلتسوايت ادلالية االقتصادية الكلية فهو جزء من اخلطة الوطنية للتنمية.
ولقد جاء قانوف  12-86إلرساء ادلبادئ العامة والقواعد الكالسيكية للنشاط ادلصريف وىو من الناحية العلمية جاء
ليوحد اإلطار القانوين الذي يسَت النشاط اخلاص بكل ادلؤسسات ادلالية مهما كانت طبيعتها.
ومن بُت أىداؼ ىذا القانوف ما يلي:2
 تطبيق القانوف البنكي ادلكمل لسنة  1980وىذا بوضع أجهزة استشارية ورقابية مثل اجمللس الوطٍت للقرض وجلنةمراقبة البنوؾ ادلتعلقة جبهاز ادلخط الوطٍت للقرض.
التفرقة بُت البنك ادلركزي ونشاط القرض من قبل األجهزة البنكية األخرى. تنظيم وتطوير األسواؽ ادلالية والنقدية ابعتبارىا أجهزة ىامة لتوزيع ادلوارد وذلك من خالؿ العالقة مع ادلخط الوطٍتللقرض
 -1عيسى الزاوي ،أثر اإلصالحات االقتصادية على السياسة النقدية –دراسة حالة اجلزائر،-رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف علوـ
التسيَت ،فرع :النقود وادلالية ،جامعة اجلزائر ،2008/2007 ،ص.56

 -2زلدادي نور الدين ،اجلهاز ادلصريف اجلزائري وإصالحات نظام التمويل ،رسالة ماجستَت يف العلوـ االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،2002/2001 ،ص.49
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 مراقػبة عمليات الصرؼ والعالقات مع اخلارج.وشلا جاء يف ىذا القانوف أيضا ربديد مهاـ البنوؾ ادلكونة للنظاـ ادلصريف اجلزائري كالتارل:
 -1مهام البنك ادلركزي يف إطار قانون :112-86
 شلارسة حق اإلصدار ومراقبة توزيع القروض على االقتصاد الوطٍت دلساعدة اخلزينة العمومية وتنظيم التداوؿ النقدي مجع وتسيَت احتياطات الصرؼ ادلركزي ادلشاركة يف إعداد وتطبيق القوانُت وتنظيم الصرؼ والتجارة اخلارجية شلا يؤثر على استقرار العملة الصعبة. تسيَت أدوات السياسة النقدية بواسطة ربديد سقف إعادة اخلصم ومعدؿ إعادة اخلصم للبنوؾ التجارية هبدؼ احلدمن االعتماد على اإلصدار النقدي يف التمويل االقتصادي.
 القياـ لوحده بكل العمليات اخلارجية اخلاصة ابسًتداد الذىب والعمالت األجنبية. منح تسبيقات للخزينة. تسيَت ادلديونية اخلارجية. -2مهام البنوك التجارية يف إطار قانون :212-86
 شجع القانوف  12-86البنوؾ التجارية ابلقياـ ابلنشاطات التقليدية كتعبئة ادلوارد االدخارية ومنح االئتماف يف إطارادلخط الوطٍت للقرض الذي يكوف منسجم مع أىداؼ ادلخط الوطٍت للتنمية ويراعي خطر العمل ادلصريف دبتابعة
استخداـ القرض
 ؽليز القانوف  12-86بُت نوعُت من ادلؤسسات :مؤسسات القرض البنكي ،ومؤسسات القرض ادلتخصصة أصبح إبمكاف مؤسسات القرض إصدار سندات قروض متوسطة وطويلة األجل على ادلستوى الوطٍت لالكتتاب فيهالدى األفراد ،وذلك لتمويل استغالذلا واستثمارىا وصادراهتا.
 ادلشاركة يف سبويل االقتصاد الوطٍت ابدلساعلة يف شركات مالية زللية وأجنبية حسب أىداؼ ادلخط الوطٍت للتنمية. ازباذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من خطر عدـ اسًتداد القرض الذي كاف سائد كتحليل للوضعية ادلالية للمؤسسةقبل احلصوؿ على القروض مع متابعة القروض ادلمنوحة.
 -1ادلادة رقم  17من قانوف  12-86الصادر بتاريخ  19أوت .1986
 -2ادلادة رقم  27من قانوف  12-86الصادر بتاريخ  19أوت .1986
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 مجع ادلوارد من الغَت عرب الًتاب الوطٍت أو من مصادر خارجية مهما كاف شكلها أو مدهتا وابلتارل إعطاء فرصةدلؤسسات القرض لتنويع أشكاؿ القرض.
 من أجل محاية ادلودعُت مت إنشاء ىيئات رقابة على النظاـ ادلصريف ( شلثلة يف جلنة مراقبة عمليات البنوؾ ) وىيئاتاستشارية ( شلثلة يف اجمللس الوطػٍت للقػرض ) ابعتبار ودائعهم ديوف البد أف ترجع ألصحاهبا ،فأىتم القانوف بتأمُت
وضماف الودائع واحملافظة على األسرار البنكية للزابئن .
اثنيا :إصالح عام ( 1988قانون (06/88 ،01/88
كانت الصػدمة النػفطية يف  1986كافية إلبػراز كل صفات الضػعف يف نظاـ التخػطي ادلركزي ،وكانت سنة 1988
بداية إلصالح االقتصاد اجلزائري ادلتعثر ،و كاف مضموف ىذا اإلصالح يتمحور أساسا حوؿ تطوير ادلؤسسة وجعلها
تعمل برشاده اقتصادية وىذا بتوفَت رلموعة من القوانُت وربديث القوانُت السارية حىت ال تتعارض مع توجهات اإلصالح
اجلديد للمؤسسة واالقتصاد الوطٍت.
ودبوجب ىذا القانوف اجلديد  01-88ربصلت ادلؤسسات العمومية االقتصادية على استقاللية حقيقية كما بُت
القانوف بشكل واضح مفهومي الفائدة وادلردودية ،ودائما يف إطار اإلصالح االقتصادي للمؤسسة العمومية االقتصادية
أعلن عن رلموعة من ادلبادئ الغاية منها إدخاؿ ادلرونة وإعادة هتيئة القواعد ادلعموؿ هبا يف ميداف تنظيم وتشغيل ادلؤسسة

دبا يف ذلك عالقاهتا مع الغَت.1

ومن خالؿ القانوف  01-88أصبحت ادلؤسسة العمومية االقتصادية شخصية معنوية زبضع لقواعد القانوف التجاري
الذي يعطيها الصبغة التجارية كما مت سبييزىا عن اذليئات العمومية اليت زبضع للقانوف العاـ ومكلفة بتسيَت اخلدمات
العمومية وىي بذلك تتمتع ابألىلية القانونية التامة  ،أما ابلنسبة للمؤسسات العمومية فلقد أصبحت الدولة غَت مسئولة
عن التزاماهتا وابدلقابل أصبحت ىذه ادلؤسسات ليست مسئولة عن التزامات الدولة وبعبارة أخرى ىي مطالبة ابلتزاماهتا
على شلتلكاهتا ،كذلك يف إطار ىذا القانوف فإف شلتلكات ادلؤسسة قابلة إلجراءات ربصيلية ،كما ىو الشأف ابلنسبة

لشركة ذبارية خاصة.2

ويف نفس اإلطار جاء القانوف رقم  06-88ادلؤرخ يف  12جانفي  1988ادلعدؿ وادلتمم للقانوف  12-86السابق
الذكر وادلتعلق بنظاـ البنوؾ والقرض ،حيث جعل ادلؤسسة ادلالية ىي أيضا مؤسسة عمومية اقتصادية زبضع للقانوف
ادلدين والقانوف التجاري ،وزبضع دلبدأ االستقاللية ادلالية والتوازف احملاسيب ،دبعٌت أف البنك كمؤسسة مالية غلب عليو أف
يتوخى احلذر أثناء نشاطو وأيخذ دببدأ الرحبية وادلردودية اليت تفرضها القواعد التقليدية القتصاد السوؽ ،ويف ظل ىذا
 -1زلمود محيدات ،مرجع سبق ذكره ،ص .139
 -2ادلادة  07وادلادة  08من قانوف  01-88ادلؤرخ يف  12جانفي.1988
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القانوف أصبح إبمكاف البنوؾ واذليئات ادلالية اللجوء إذل االئتماف ادلتوس األجل يف السوؽ الداخلية واخلارجية  ،كما

كلف البنك ادلركزي بتطبيق أدوات السياسة النقدية دبا فيها ربديد الشروط ادلصرفية ،وربديد سقوؼ اخلصم.1

ؽلكن اعتبار ىذه ادلراحل الثالث عبارة عن مرحلة سبهيدية ومرحلة تقنُت دلرحلة قادمة للتنفيذ ،خاصة يف الثمانينات
واليت عرفت ظروفا صعبة وخصوصا يف أواخرىا ،حيث تداخلت الوظائف ،وكاف الفصل بُت السياستُت النقدية وادلالية
ظاىراي فق حيث كاف مستوى السيولة يتحدد بوضع ادليزانية العامة للدولة ،أما سبويل النفقات العامة فيتم غالبا من
خالؿ موارد بيع البًتوؿ اليت تعترب أساس ظلو السيولة النقدية ،وكثَتا ما وجدت السلطات النقدية صعوبة يف التحكم يف
اذباه الكتلة النقدية.
ونظرا لألحداث اليت عرفتها هناية الفًتة بدأ التمهيد لبناء اقتصاد يعتمد على ميكانيزمات السوؽ ،فكاف البد من
ً
تطوير النظاـ ادلصريف اجلزائري سباشيا مع اإلصالحات االقتصادية ككل ،ذلذا جاء قانوف النقد والقرض الذي أعاد
التعريف كلية ذليكلة النظاـ ادلصريف اجلزائري ،وجعل القانوف ادلصريف اجلزائري يف سياؽ التشريع ادلصريف الساري ادلفعوؿ يف
البلداف األخرى السيما البلداف ادلتطور.
ادلطلب الثالث :قانون النقد والقرض ( 10/90إصالحات :1990القانون )10-90
على الرغم من إصدار القانوف  12-86والقانوف  06-88ادلعدؿ وادلتمم لو ،والقانوف  01-88إال أهنا دل أتيت
بنتائج مرضية حيث أهنا دل تسمح للمؤسسات بتحسُت وزايدة إنتاجها وال للبنوؾ ابلقياـ دبهامها كوسي مارل ،شلا
استدعى السلطات النقدية إذل تعزيز وتقوية النظاـ ادلارل قصد ربقيق أكرب فعالية وىذا من خالؿ إصدار قانوف النقد
والقرض رقم  10-90ادلؤرخ يف  14أفريل  1990وسنحاوؿ التطرؽ إذل مجيع جوانبو من خالؿ ما يلي:
أوال :أسباب صدور قانون النقد والقرض
إف من أىم األسباب اليت جعلت السلطات النقدية يف اجلزائر تصدر قانوف النقد والقرض ىي رلموعة من السلبيات
واليت أثرت على جهاز ادلصريف من حيث أداء وظيفتو وقد سبثلت فيما يلي:
 -1فقدان البنوك لوظيفتها األساسية:
كاف سبويل االستثمارات وادلشاريع يف ىذه الفًتة يتم على أساس تقدًن ملف إذل وزارة التخطي  ،حيث أيخذ الوقت
الكبَت وشلكن أف يتعرض للرفض شلا جعل البنوؾ التجارية تفقد وظيفتها التقليدية ادلتمثلة يف احلساابت ادلصرفية،
االئتماف ،إصدار السهم والسندات للشركات وعمليات الصرؼ األجنيب فأصبحت البنوؾ ال زبشى ضياع األمواؿ ما
دامت ملك للدولة ال يت ذلا احلرية الكاملة يف منحها وغدت البنوؾ التجارية غرؼ لتسجيل وزلاسبة التدفقات ادلالية
لتمويل االستثمارات العمومية.
 -1ادلادة  03من قانوف  06-88ادلؤرخ يف 12جانفي .1988
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 -2زايدة اإلصدار النقدي:
أصبح البنك ادلركزي جهاز لطبع النقود عوض تسيَت السياسة النقدية وىذا راجع ابلدرجة األوذل إذل مشكل اكتناز
اخلواص لأل مواؿ حيث وضع النظاـ ادلصريف يف حالة عجز لتحصيل النقود اليت كانت تتداوؿ خارج البنوؾ وىكذا أصبح
البنك ادلركزي يصدر نقود جديدة لتمويل االستثمارات ادلخططة ألف:
 ادلؤسسات ملك للدولة النصوص ربميها من اإلفالس. تغطية البنك التجاري لعجز ادلؤسسات العمومية عن طريق إعادة التمويل من البنك ادلركزي. تزويد اخلزينة العمومية دبنحها قروض طويلة األجل من أجل القياـ دبختلف النفقات العمومية مثل ادلشاريع ذاتالطابع العمومي.
 -3إمهال تعبئة االدخار اخلاص:
أصبح االستثمار العمومي منذ السبعينيات ؽلثل االستثمار الرئيسي يف اجلزائر وىذا انتج عن زايدة ادلوارد البًتولية
وميزانية الدولة واللجوء إذل القروض اخلارجية ابإلضافة إذل إصدار النقود كل ىذه العوامل أدت إذل هتميش وإعلاؿ
االدخار اخلاص وكانت النتائج السلبية كما يلي:
 زايدة معدؿ االكتناز شلا جعل البنك ادلركزي غَت قادر على التحكم يف رلاؿ الكتلة النقدية . بروز سوؽ سوداء للصرؼ شلا استدعى إذل ارتفاع األسعار. بروز عادات لدى األفراد يف تداوؿ النقود إذ يفضلوف الدفع نقدا الذي يضطروف حلجز أمواذلم على شكل سيولةنقدية ابإلضافة إذل العوامل الدينية احملرمة للفائدة وعدـ فتح اجملاؿ للبنوؾ اإلسالمية حيث كانت كل البنوؾ ملك للدولة.
 لفة احلصوؿ على النقود تؤدي إذل ضياع وقت كبَت أماـ شبابيك الدفع. عادات الفرد يف االحتفاظ ابلنقود على شكل ذىب أو حلي.ونشَت يف األخَت إذل أف الطريق الوحيد لالدخار كاف يتمثل يف الصندوؽ الوطٍت لتوفَت واالحتياط الذي أسس

دبرسوـ رقم  227/04بتاريخ  10أوت .11964

-1عيسى الزاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.57
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-4سوء تسيري اجلهاز ادلصريف:
يف ظل ادلخططات التػنموية كاف اجلهاز ادلصريف يفتقر إذل ادلعايَت ادلتػعلقة ابلفعالية وادلردودية ادلالية ويتجلى سوء تسيَت
اجلهاز ادلصريف من خالؿ النقاط التالية:
 اختيار ادلوظفُت وتعيينهم يف مناصب حساسة لتسيَت شؤوف اجلهاز ادلصريف وهتميش اإلطارات العليا نتيجة ضعفتسيَت ادلوارد البشرية
 غياب أدىن تنسيق بُت اجلهاز ادلصريف ،ومراكز التكوين والبحث عدـ وجود الرقابة الفعالة. عدـ وجود اجلودة اخلدمية مقارنة مع البنوؾ األجنبية وىذا لوجود البَتوقراطية. جهاز مصريف ػلتوي على ىياكل إدارية تفتقر لروح اإلبداع والرشادة االقتصادية وادلقاييس العلمية.اثنيا :مبادئ قانون النقد والقرض
يقوـ قانوف النقد والقرض على عدة مبادئ ،تصب يف معظمها إذل إعطاء ادلنظومة ادلصرفية مكانتها احلقيقية كمحرؾ
رئيسي لالقتصاد ،كما تًتجم ىذه ادلبادئ إذل حد كبَت الصورة اليت سوؼ يكوف عليها النظاـ يف ادلستقبل ،وسوؼ ضلاوؿ
التطرؽ إذل أىداؼ كل مبدأ من ىذه ادلبادئ وىي كالتارل:
أ  -الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية:
يف النظاـ السابق ،الذي كاف يتبٌت التخطي ادلركزي لالقتصاد ،كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات احلقيقة
أي تلك القرارات اليت تتخذ على أساس كمي حقيقي يف ىيئة التخطي  ،وتبعا لذلك دل تكن ىناؾ أىداؼ نقدية حبتة،
بل أف اذلدؼ األساسي ىو تعبئة ادلوارد الالزمة لتمويل الربامج ادلخططة.
وذلذا فقد تبٌت قانوف النقد والقرض مبدأ الفصل بُت الدائرتُت احلقيقية والنقدية ،ويعٍت ذلك أف القرارات النقدية دل
تعد تتخذ تبعا للقرارات ادلتخذة على أساس كمي من طرؼ ىيئة التخطي  ،ولكن تتخذ بناءا على الوضع النقدي
السائد والذي يتم تقديره من طرؼ السلطة الن قدية؛ إف تبٌت مثل ىذا ادلبدأ يف قانوف النقد والقرض يسمح بتحقيق
رلموعة من األىداؼ نلخص أعلها فيما يلي:
 استعادة البنك ادلركزي لدوره يف قمة النظاـ النقدي وادلسئوؿ األوؿ عن تسيَت السياسة النقدية؛ استعادة الدينار لوظائفو التقليدية وتوحيد استعماالتو داخليا بُت ادلؤسسات العمومية والعائالت وادلؤسسات اخلاصة؛ ربريك السوؽ النقدية وتنشيطها واحتالؿ السياسة النقدية دلكانتها كوسيلة من وسائل الضب االقتصادي؛][73
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 خلق وضع دلنح القروض يقوـ على شروط غَت سبييزية على حسب ادلؤسسات العامة وادلؤسسات اخلاصة؛مهما يف ازباذ القرارات ادلرتبطة
دورا ً
 إغلاد مرونة نسبية يف ربديد سعر الفائدة من طرؼ البنوؾ ،وجعلو يلعب ًابلقرض؛
ب  -الفصل بني دائرة ميزانية الدولة والدائرة النقدية:
كانت اخلزينة تلجأ غالبا إذل النظاـ ادلصريف لتمويل نفقاهتا عن طريق ما يسمى بعملة القرض شلا كاف يتسبب يف
إحداث عملة جػديدة ،ىذا األمر أدى إذل التداخل بُت صالحيات اخلزينة وصالحيات السلطة النقدية ،وخلق أيضا
تداخال بُت أىدافهما اليت ال تكوف دوما متجانسة ،ويف إطار القانوف اجلديد وعلى ضوء ىذا ادلبدأ دل تعد اخلزينة حرة يف
اللجوء إذل عملية االقًتاض من البنك ادلركزي كما كاف يف السابق ليتم بذلك الفصل بُت الدائرتُت النقدية وادلالية ،وأصبح
سبويل عجز اخلزينة قائم على بعض القواعد والشروط ،وقد مسح ىذا ادلبدأ بتحقيق األىداؼ التالية:1
 استقالؿ البنك ادلركزي عن الدور ادلتعاظم للخزينة العمومية؛ إرجاع ديوف اخلزينة العمومية اذباه البنك ادلركزي ادلًتاكمة إذل غاية  14أفريل  1990وفق جدوؿ ؽلتد على  15سنة( التخلص من ادلديونية والتضخم ) .
 هتيئة الظروؼ ادلالئمة كي تلعب السياسة النقدية دورىا بشكل فعاؿ. احلد من اآلاثر السلبية للمالية العامة على التوازانت النقدية. ربديد حجم التسبيقات اليت يقدمها البنك ادلركزي للخزينة العمومية إذل  % 10من اإليرادات العادية للسنة ادلاليةالسابقة ،مع ربديد مدهتا دبا ال يتعدى  240يوما ،مع تسديد ىذه التسبيقات قبل هناية كل سنة مالية.
 ربديد قيمة السندات العمومية اليت ؽلكن أف يقبلها البنك ادلركزي يف زلفظتو ،و اليت ال تتعدى نسبة  % 20منقيمة اإليرادات العادية للسنة ادلالية السابقة.
 إلغاء االكتتاب اإلجباري لسندات اخلزينة من قبل البنوؾ التجارية.ج  -الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض:
ظلت اخلزينة العمومية ولغاية هناية الثمانينات ،تشكل أىم مؤسسة لتجميع ادلوارد وتوزيع القروض ،و خباصة يف ما
يتعلق بتمويل االستثمارات العمومية الطويلة الػمدى ،ويف نفس الوقت ىي مالكة القرار الفعلي لنظاـ التمويل ،ومت ذلك
عرب قناة البنك اجلزائري للتنمية الذي يتكفل بتحضَت خطة التمويل  ،شلا جعل البنوؾ يف تبعية مطلقة لقرارات السلطة
العمومية ،حيث علش النظاـ البنكي وكاف دوره يقتصر على تسجيل عبور األمواؿ من دائرة اخلزينة إذل ادلؤسسات.2
 -1ادلادة  213من قانوف النقد و القرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990

 -2أمحد ىٍت ،العملة والنقود ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط ،2اجلزائر ،2006 ،ص.139
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فخلق ىذا األمر كما رأينا غموضا كبَتا على مستوى نظاـ التمويل ،فتفطن قانوف النقد والقرض ذلذه ادلشكلة حيث
أبعد اخلزينة العمومية عن النشاط االئتماين وذلك بتعريف االئتماف أبنو عملية من عمليات البنك ،من جهة ومنع كل
شخص معنوي أو طبيعي غَت البنوؾ وادلؤسسات ادلالية من أداء ىذه العمليات من جهة أخرى ،ويسمح الفصل بُت
ىاتُت الدائرتُت ببلوغ األىداؼ التالية:
 تناقص التزامات اخلزينة يف سبويل االقتصاد؛ استعادة البنوؾ وادلؤسسات ادلالية لوظائفها التقليدية وخاصة تلك ادلتمثلة يف مػنح القروض؛ أصبح توزيع القرض ال ؼلضع إذل قواعد إدارية ،وإظلا يرتكز أساسا على مفهوـ اجلدوى االقتصادية للمشاريع.د  -إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة:
كانت السلطة النقدية سابقا مشتتة يف مستوايت عديدة ،فوزارة ادلالية كانت تتحرؾ على أساس أهنا السلطة النقدية،
و اخلزينة كانت تلجا يف أي وقت إذل البنك ادلركزي لتمويل عجزىا ،وكانت تتصرؼ كما لو كانت ىي السلطػة النقدية،
والبنك ادلركزي كاف ؽلثل بطبيعة احلػاؿ سلطػة نقدية الحتكاره امتياز إصدار النقود؛ ولذلك جاء قانوف النقد والقرض
ليلغي ىذا التعدد يف مراكز السلطة النقدية وكاف ذلك أبنو أنشأ سلطة نقدية وحيدة ومستقلة عن أي جهة كانت ،وقد
وضع ىذه السلطة النقدية يف الدائرة النقدية ،و ابلذات يف ىيئة جديدة أمساىا رللس النقد والقرض ،وجعل قانوف النقد
ىذه السلطة النقدية.1
هـ  -وضع نظام مصريف على مستويني:
كمػا أف قانوف النقد والقرض قد كػرس مبدأ وضع نظػاـ بنكي على مسػتويُت ،ويعٍت ذلك ،التمييز بُت نشاط البنك
ادلركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوؾ التجارية كموزعة للقرض ،ودبوجب ىذا الفصل أصبح البنك ادلركزي ؽلثل فعال بنكا
للبنوؾ ،يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا ،كما أصبح إبمكانو أف يوظف مركزه كملجأ أخَت لإلقراض يف التأثَت على
السياسات اإلقراضية للبنوؾ وفقا دلا يقتضيو الوضع النقدي ،ودبوجب ترأسو للنظاـ النقدي وتواجده فوؽ كل البنوؾ
إبمكانو أف ػلدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايَت تقييم ىذا النشاط يف اذباه خدمة أىدافو النقدية وربكمو يف
السياسة النقدية.
وقد ألغى قانوف النقد والقرض كل القوانُت واألحكاـ اليت تتعارض مع األحكاـ الواردة فيو ،وألغى صراحة األحكاـ
الواردة يف قانوين أوت  1986وجانفي  ،1988اللذاف كاان ؽلثالف قانوان دلرحلة معينة ،وابعتباره القانوف الوحيد الذي

 -1ادلادة  44من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
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ينظم الوظيفة ادلصرفية ويضب قواعد العمل ادلصريف منذ صدوره يف أفريل  1990لذلك فإف دراسة ىيكل النظاـ ادلصريف
وآليات عملو سوؼ تتم يف إطار أحكامو.
اثلثا :هيكل النظام ادلصريف اجلزائري على ضوء قانون النقد والقرض
لقد أدخل قانوف النقد والقرض تعديالت مهمة يف ىيكل النظاـ البنكي اجلزائري سواء تعلق األمر هبيكل البنك
ادلركزي والسلطة النقدية أو هبيكل البنوؾ ،وألوؿ مرة منذ قرارات التأميم ،مت السماح للبنوؾ األجنبية أبف تقيم أعماال ذلا
يف اجلزائر ،كما مت أيضا ودبوجب نفس األحكاـ السماح إبنشاء بنوؾ خاصة ،وسوؼ ضلاوؿ التطرؽ يف ىيكلتو إذل ما
يلي:
أوال :بنك اجلزائر ( البنك ادلركزي ).اثنيا :البنوؾ وادلؤسسات ادلالية.اثلثا :ىيئات الرقابة يف النظاـ ادلصريف اجلزائري.أوال :بنك اجلزائر ( البنك ادلركزي )
أتسس البنك ادلركزي اجلزائري دبوجب القانوف التنظيمي رقم 144-62الصادر يف 13ديسمرب1963ـ ،وهبذا جاء
البنك ادلركزي لتمارس اجلزائر من خاللو سيادهتا ،من حيث قيامو دبهامو خاصة منها إصدار عملتها ،والقياـ بتمويل
االقتصاد الوطٍت ابعتباره ادلقرض األخَت.
مث جاء قانوف  1986ـ اخلاص بنظاـ البنوؾ والقرض ،والذي دبوجبو استعاد البنك ادلركزي دوره كبنك البنوؾ،
وأصبح يتكفل ابدلهاـ التقليدية للبنوؾ ادلركزية.
ومع صدور إصالحات عاـ  1988ـ مت تدعيم البنك ادلركزي يف تسيَت السياسة النقدية على ادلستوى الكلي بعدىا
جاء قانوف النقد والقرض رقم  10-90ادلؤرخ يف  14أفريل  ، 1990والذي عرؼ بنك اجلزائر يف مادتو احلادية عشرة
على أنو  " :مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل " ،وأصبح البنك ادلركزي منذ صدور ىذا القانػوف
يسمى يف تعاملو مع الغَت ببنك
اجلزائر ،وإعطائو كل الصالحيات ادلتعلقة دبراقبة البنوؾ األولية وازباذ القرارات اخلاصة ابلسياسة النقدية وتنفيذىا.
ؼلضع بنك اجلزائر إذل قواعد احملاسبة التجارية ابعتباره اتجرا ،وتعود ملكية رأس مالو ابلكامل للدولة بعدما كاف عبارة
عن مؤسسة عمومية ،كما يتكفل ابلسهر على االستقرار الداخلي واخلارجي للنقد وتوفَت أفضل الشروط لتنظيم سوؽ
الصرؼ واالقتصاد ككل.
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وابلرغم من ذلك فهو ال ؼلضع للتسجيل يف السجل التجاري ،وال ؼلضع أيضا ألحكاـ القانوف  01-88ادلؤرخ يف
 12جانفي  1988وادلتعلق ابلقانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ،ويستطيع أف يفتح فروعا لو أو ؼلتار
مراسلُت أو شلثلُت لو يف أي نقطة من الًتاب الوطٍت كلما رأى ذلك ضروراي  ،1ويسَت بنك اجلزائر جهازين علا  :احملافظ
ورللس النقد والقرض.
 /1احملافظ ونوابه:
يقوـ احملافظ إبدارة وتسيَت ومراقبة البنك ادلركزي ويعاونو يف ذلك ثالثة نواب  ،ويعُت ىذا احملافظ ونوابو دبرسوـ يصدر
عن رئيس اجلمهورية  ،دلدة ست سنوات ومخسة سنوات على الًتتيب قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتنهى مهاـ احملافظ
ونوابو دبرسوـ كذلك يف حالة العجز الصحي أو اخلطأ الفادح  ،2وىو ما يؤكد استقاللية البنك ادلركزي ،كذلك ال
ؼلضعوف لقواعد الوظيفة العمومية وىو ما يعٍت أف بنك اجلزائر مستقل عن السلم اإلداري وادلراقبة ادلمارسة من طرؼ
السلطة ادلركزية على نشاط وشلارسات احملافظ ونوابو.
ويقوـ احملافظ بتحديد مهاـ وصالحيات كل واحد من نوابو ومهمتهم مساعدة احملافظ يف نشاطاتو  ،وؽلكن لو كذلك
أف يستعُت دبستشارين فنيُت من خارج دوائر البنك ادلركزي وأف يعُت من بينهم وكالء خاصُت ،لتلبية متطلبات العمل دلدة
معينة وألعماؿ زلددة  ،ويقوـ احملافظ بتمثيل البنك ادلركزي لدى السلطات العمومية والبنوؾ ادلركزية للدوؿ األجنبية
واذليئات ادلالية الدولية ،وينظم مصاحل البنك ادلركزي وػلدد مهامها ،كما ؽلكن أف تستشَته احلكومة يف ادلسائل اليت زبص
النقد والقرض مباشرة أو اليت قد تكوف ذلا انعكاسات على الوضع النقدي دوف أف تكوف ذات طبيعة نقدية يف
أساسها ،3ويع ترب احملافظ السلطة احلقيقية اليت تتخذ قرارات تنفيذ العمليات يف إطار سياسة نقدية يقبلها القانوف
ابستقاللية عن احلكومة.
 /2رللس النقد والقرض:
يتكوف رللس النقد والقرض من احملافظ رئيسا ونوابو الثالثة كأعضاء وثالثة موظفُت سامُت معيػنُت دبوجب مرسوـ من

رئيس احلكومة ،ويتم تعيُت ثالثة مستخلفُت ليحلوا زلػل ادلوظفُت ادلذكورين عند االقتضاء  ،4وتتخذ القرارات ابألغلبية
البسيطة لألصوات ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت من يرأس اجللسة.
ويعترب إنشاء رللس النقد والقرض ربوال نوعيا ومعلما ابرزا يف االصالحات ادلصرفية اليت جاء هبا قانوف النقد والقرض،
إذ أحدث تغيَتا كبَتا على مستوى ىيكل إدارة البنك ادلركزي نظرا للمهاـ اليت أسندت إليو والسلطات الواسعة اليت
 - 1ادلواد  55 ،13و 16من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14افريل .1990
 - 2ادلواد  20 ،19و 22من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
 - 3ادلواد  31 ،29و 28من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
 - 4ادلادة رقم  32من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف اتريخ  14أفريل .1990
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اكتسبها ،فأصبح ؽلثل رللس إدارة البنك ادلركزي ضمن احلدود ادلنصوص عليها يف القانوف حيث غلوز لو أف يشكل من
أعضائو جلاان استشارية وػلق لو أف يستشَت أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك ،كما أف صالحياتو تتعلق
أساسا ابدليادين التالية :صالحيات بوصف اجمللس رللس إدارة بنك اجلزائر ،وصالحيات بوصفو سلطة نقدية.
أ -صالحيات بوصف اجمللس رللس إدارة بنك اجلزائر:
لقد حددت ىذه الصالحيات حبسب ادلواد  44 ،43 ،42و 45من القانوف وىي ما يلي:
 حق االطالع على مجيع األمور ادلتعلقة ابلبنك ادلركزي.
 إصدار األنظمة اليت تطبق على البنك ادلركزي والتدخل فيها.





ػلدد كل سنة ميزانية البنك ادلركزي وتعديلها إذا أقتضى األمر.
ربديد شروط توظيف األمواؿ اخلاصة العائدة لبنك اجلزائر.
إجراء ادلصاحلات وادلعامالت يكوف بًتخيص منو.
يبت يف شراء األمواؿ ادلنقولة وغَت ادلنقولة وبيعها وتقدًن الدعاوى اليت يرفعها احملافظ ابسم بنك اجلزائر.

 يقوـ بتوزيع األرابح ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمو احملافظ لرئيس اجلمهورية ابمسو.
ب -صالحيات اجمللس بوصفه سلطة نقدية:
ؽلارس رللس النقد والقرض يف ظل التعديل اجلديد صالحيات ىامة وذات أتثَت مباشر على النظاـ ادلصريف ابعتباره
يصدر أنظمة ويراعي تنفيذىا تتعلق ىذه األنظمة والصالحيات دبا يلي :1
 تنظيم إصدار النقود و ربديد السياسة النقدية واإلشراؼ عليها ومتابعتها وتقييمها.
 أسس وشروط عمليات بنك اجلزائر ،السيما فيما ؼلص اخلصم وقبوؿ السندات ربت نظاـ األمانة ورىن السندات
العامة واخلاصة.
 شروط اعتماد البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وفتحها ،و كذا شروط إقامة شبكاهتا السيما ربديد احلد األدىن من رأس ماؿ
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ،وكيفية إبرائو.
 يضع شروط فتح مكاتب سبثيل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية يف اجلزائر وؽلنح الًتاخيص ذلا.
 يضع ادلقاييس والنسب اليت تطبق على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية السيما يف ما ؼلص تغطية ادلخاطر وتوزيعها،
والسيولة والقدرة على الوفاء وادلخاطر بوجو عاـ ،وذلك من أجل محاية زابئن البنوؾ وادلؤسسات ادلالية.
 تنظيم سوؽ الصرؼ ومراقبتو.

 - 1لعشب زلفوظ ،القانون ادلصريف ( سلسلة القانون االقتصادي ) ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2001،ص.54
][78

اىفصو اىثاىث:

تسيير إدارة اىمخاطر اىبننيت باىبنوك اىجسائريت وفق متطيباث ىجنت بازه

اثنيا :البنوك وادلؤسسات ادلالية
لقد أاتح قانوف النقد والقرض إمكانية إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض ،ويستجيب كل نوع إذل ادلقاييس
والشروط اليت تتحدد خاصة بطبيعة النشاط واألىداؼ احملددة ذلا .
 /1البنوك التجارية:
يعرؼ قانوف النقد والقرض يف مادتو  114البنوؾ أبهنا " أشخاص معنوية مهمتها العادية واألساسية إجراء العمليات
ادلوصوفة يف ادلواد من  110إذل  113من ىذا القانوف " ،حبيث تتضمن ىذه ادلواد وصف األعماؿ اليت كلفت هبا
البنوؾ وىي تنحصر يف النقاط التالية:
 مجع الودائع من اجلمهور؛ منح القروض؛ توفَت وسائل الدفع الالزمة ووضعها ربت تصرؼ الزابئن والسهر على إدارهتا. /2ادلؤسسات ادلالية:
تعرؼ ادلادة  115من قانوف النقد والقرض أبف ادلؤسسات ادلالية ىي " :أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية
القياـ ابألعماؿ ادلصرفية ماعدا تلقي األمواؿ من اجلمهور دبعٌت ادلادة  ، " 111دبعٌت أف ادلؤسسات ادلالية تقوـ دبهاـ
اإلقراض على غرار البنوؾ دوف استعماؿ أمواؿ الغَت ،وإبمكاننا القوؿ أف رأمساذلا ىو الذي ػلدد بشكل حاسم حجم
استعماالهتا ومساعلتها يف إحداث القرض وتوجيو السياسة االئتمانية ابإلضافة إذل نوع معُت من ادلدخرات ادلتلقاة من
ادلدخرين احملتملُت ،وأيضا ما ؽلكن قولو ىو أف ادلؤسسات ادلالية لن يكوف إبمكاهنا خلق نقود الودائع نظرا لطوؿ آجاؿ
ادلدخرات ادللتقطة.
 /3الفروع األجنبية:
أاتح قانوف النقد والقرض إنشاء فروع لبنوؾ ومؤسسات مالية أجنبية يف اجلزائر زبضع لقواعد القانوف اجلزائري ،ويعود
منػح الًتاخيص جمللس النقد والقرض الذي يقرر ادلنح أو الرفض وفق ما جاء يف ادلادة  127من القانوف ويتجسد ذلك
يف قرار صادر عن زلافظ بنك اجلزائر ،وىذا الًتخيص خاضع دلبدأ ادلعاملة ابدلثل  ،1دبعٌت أنو تتم ادلساعلة األجنبية يف ىذا
اجملاؿ إبنشاء فروع اتبعة دلؤسسات مالية أو بنوؾ توجد مقراهتا خارج اجلزائر ،وؽلكن أف تكوف يف شكل مساعلة يف

 -1ادلادة رقم 130من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
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رأمساؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اخلاضعة للقانوف اجلزائري شريطة أف تكوف للرعااي أو الشركات اجلزائرية نفس االمتياز يف
البالد األصلية ذلذه ادلساعلات.
وبسماح القانوف اجل ديد لقياـ فروع لبنوؾ ومؤسسات مالية أجنبية على الًتاب الوطٍت تكوف اجلزائر قد رجعت إذل

نظاـ االزدواجية ادلصرفية الذي كاف سائدا قبل التأميمات لسنة .11967

 /4البنوك وادلؤسسات ادلالية اجلديدة بعد صدور قانون النقد والقرض:
إثر صدور قانوف النقد والقرض بدأ انفتاح القطاع ادلصريف اذباه القطاع اخلاص الوطٍت واألجنيب يتسارع وخصوصا بعد
 1998سنة انتهاء إصلاز برانمج التعديل اذليكلي ،ويف هناية  2001أصبح القطاع ادلصريف اجلزائري يتكوف من  26بنك
ومؤسسة مالية عمومية وخاصة وسلتلطة معتمدة من رللس النقد والقرض ،ابإلضافة إذل بنك اجلزائر واخلزينة العمومية
وادلصاحل ادلالية للربيد وادلواصالت ،ومن ادلؤسسات ادلالية اليت أنشئت عقب إصدار قانوف النقد والقرض:
أ -البنوك اخلاصة اجلزائرية:
مع هناية  2001كانت البنوؾ اخلاصة اجلزائرية كما يلي:
 اخلليفة بنك ) (EL KHALIFAومت اعتماده من قبل رللس النقد والقرض بتاريخ .1998/07/27 البنك التجاري والصناعي اجلزائري )  ( BCIAومت اعتماده يف .1998/09/24 اجملمع اجلزائري البنكي )  ( CABومت اعتماده يف .1999/10/28 البنك العاـ للبحر األبيض ادلتوس )  ( BGMومت اعتماده يف .2000/04/30ولقد كاف بنك اخلليفة من بُت البنوؾ اخلاصة السابقة الذكر ،لكنو مت تصفيتو ألسباب تتعلق ابستنزاؼ أمواؿ
الشعب ،ودل تقتصر ىذه الفضيحة على بنك اخلليفة فق بل امتدت إذل البنك التجاري والصناعي اجلزائري الذي تقرر

تصفيتو لنفس األسباب.2

ب -البنوك اخلاصة األجنبية:
البد من اإلشارة أف رللس النقد والقرض قاـ ابعتماد سبعة بنوؾ خاصة أجنبية وبنك سلتل إذل غاية سنة 2002
وىم كما يلي:
 -1بطاىر علي ،إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري وآاثرها على تعبئة ادلدخرات ومتويل التنمية ،رسالة دولة يف العلوـ االقتصادية ( فرع التحليل االقتصادي
) ،جامعة اجلزائر ،)2006-2005( ،ص.25
 - 2جريدة اخلرب ،العدد  3880بتاريخ  10سبتمرب .2003
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 بنك الربكة ادلختلط :حيث مت أتسيسو يف  06ديسمرب  ،1990وىو عبارة عن بنك ذباري سعودي جزائري،وزبضع نشاطات البنك إذل قواعد الشريعة اإلسالمية ،ولقد مت توزيع حصص رأس مالو بشكل يعطى للجانب اجلزائري
أغلبية بواقع  % 51بينما تعود ملكية  % 49من رأس ادلاؿ للجانب السعودي.
 سييت بنك )  ( Cite Bankوذلك بتاريخ .1998/05/18 البنك العريب التعاوين )  ( ABCوذلك بتاريخ .1998/09/24 انتكسي أمانة بنك )  ( Natexis Amana Banqueوذلك بتاريخ .1999/10/27 الشركة العامة )  ( Society generaleوذلك بتاريخ .1999/11/04 بنك الرايف اجلزائري )  ( Al Ryan Algerian bankوذلك بتاريخ .2000/10/08 البنك العريب )  ( Arab bankوذلك بتاريخ .2001/10/15 البنك الوطٍت لباريس )  ( BNP Paribasوذلك بتاريخ .2002/01/31ج -ادلؤسسات ادلالية :
يوجد سبع مؤسسات مالية اليت مت اعتمادىا من طرؼ رللس النقد والقرض وىي:
 البنك االربادي )  :( Union Bankىو عبارة عن بنك خاص مت أتسيسو يف  07ماي  1995دبساعلة رؤوس أمواؿخاصة وأجنبية ،وتتمحور نشاطات ىذا البنك حوؿ مجع االدخار ،سبويل العمليات الدولية وتقدًن النصائح واإلرشادات
واالستشارات ادلالية إذل الزابئن.
 السالـ )  ( SALEMوذلك بتاريخ .1997/06/28 فيناالب )  ( Finalepوذلك بتاريخ .1998/04/06 موان بنك ) (Mouna Bankوذلك بتاريخ .1998/08/08 البنك الدورل اجلزائري )  ( Algerian international bankوذلك بتاريخ .2000/02/21 سويف انس بنك ) (Sofinanceوذلك بتاريخ .2001/01/09 -لقرض االغلاري العريب للتعاوف )  ( Arab Leasing corporationوذلك بتاريخ .2002/02/20
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ورغم أف النظاـ ادلصريف انفتح كثَتا بعد صدور قانوف النقد والقرض إال أف البنوؾ العمومية الوطنية الستة ( البنك
الوطٍت اجلزائري  ، BNAالبنك الشعيب اجلزائري  ، CPAالبنك اخلارجي اجلزائري  ، BEAبنك الفالحة والتنمية الريفية
 ،BADRبنك التنمية احمللية  ، BDLالصندوؽ الوطٍت للتوفَت واالحتياط )  CNEPبقيت هتيمن على القطاع حيث
يتجمع لديها ما يقارب  % 90من ادلوارد وسبنح  % 95من القروض ويعود اطلفاض حصة البنوؾ اخلاصة إذل عدة
عوامل ومنها:
 القطاع ادلصريف اخلاص قطاع حديث النشأة. البنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية بقيت يف حالة االنتظار وادلالحظة للسياسة اإلصالحية ادلتبناة من الدولة اجلزائريةعموما وإصالح النظاـ ادلصريف على اخلصوص.
 تركيز القطاع ادلصريف اخلاص الوطٍت على سبويل عمليات التجارة اخلارجية ذات الربح السريع أي سبويل الصادراتعوض سبويل تنمية ادلؤسسات.
اثلثا :هيئات الرقابة يف النظام ادلصريف اجلزائري
إف ا لتنظيم اجلديد للنظاـ ادلصريف اجلزائري الذي فتح اجملاؿ أماـ ادلبادرة اخلاصة واألجنبية والذي يعتمد على قواعد
السوؽ ،يتطلب أف تكوف ىناؾ آليات وىيئات للرقابة على ىذا النظاـ ،حىت يكوف عملو منسجما مع القوانُت
ويستجيب لشروط حفظ األمواؿ اليت تعود يف غالبها إذل الغَت.
 /1جلنة الرقابة ادلصرفية:
ينص قانوف النقد والقرض يف مادتو  143على أنو  " :تنشأ جلنة مصرفية مكلفة دبراقبة حسن تطبيق القوانُت
واألنظمة اليت زبضع ذلا البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ودبعاقبة ادلخالفات ادلثبتة" .
وتتألف اللجنة ادلصرفية من:1
 زلافظ بنك اجلزائر رئيسا ذلا ،ويعوضو انئبو يف الرائسة يف حالة غيابو ،أو من األعضاء ادلذكورين أدانه. قاضيُت ينتدابف من احملكمة العليا ؼلتارعلا الرئيس األوؿ ذلذه احملكمة بعد استشارة اجمللس األعلى للقضاء. عضواف كفؤاف يف الشؤوف ادلصرفية وادلالية واحملاسبية يقًتحهما وزير ادلالية ويتم تعيُت األعضاء األربعة دلدة مخس سنواتقابلة للتجديد.

 - 1ادلادة  144من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
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ويالحظ أف القانوف اجلديد منح صالحيات واسعة ذلذه اللجنة أثناء أداء دورىا الرقايب ،وتعمل حىت يكوف ىناؾ
احًتاـ لإلجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وذلك هبدؼ تفادي النتائج السلبية عن العجز يف
التسيَت ،ويف ىذا الصدد تقوـ اللجنة ادلصرفية ابلتحرايت حوؿ تسيَت وتنظيم البنك ،خاصة أف القانوف يعطيها صالحية
مطالبة أي بنك ابزباذ أي إجراء من شأنو أف يصحح أسلوب تسيَته .1
كما أف القانوف غلرب اللجنة ادلصرفية على التدخل ألجل محاية البنك خالؿ شلارسة نشاطو ادلصريف ومد لو يد العوف
وتصليح وضعيتو إذا كاف يعاين من صعوابت.
وعلى الرغم من أف اصطالح ادلراقبة غَت دقيق يف حد ذاتو وغَت زلدد بشكل وايف يف إطار قانوف النقد والقرض ،إال
أنو ال غلوز اعتبار ىذه ادلراقبة فرصة متاحة للجنة ادلصرفية يف التدخل يف سياسة اإلقراض وربصيل موارد البنك ،بل ينبغي
2
اعتبارىا وسيلة للتأكد من أف القرارات ادلتخذة من طرؼ البنك ال تعرضو ألخطار كبَتة.
وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوؾ ابدلتطلبات اليت يفرضها القانوف ونظاـ بنك اجلزائر دلمارسة ىذا
النشاط وتتمثل ىذه ادلتطلبات أساسا فيما يلي:
 نسب األمواؿ اخلاصة إذل االلتزامات؛ معامل السيولة؛ النسبة بُت األمواؿ اخلاصة والقروض؛ النسب بُت الودائع والتوظيفات؛ توظيفات اخلزينة؛ األخطار بشكل عاـ.وتقوـ اللجنة ادلصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود وادلستندات وكذلك إجراء الرقابة يف مركز البنوؾ وادلؤسسات
ادلالية ،ودبساعدة البنك اجلزائري ،كما ال ؽلكن أف ػلتج ابلسر ادلهٍت اذباه اللجنة ادلصرفية ،3كما هتتم بضماف احًتاـ
البنوؾ جلميع قواعد احلذر يف رلاؿ متابعة البنوؾ لديوهنا و تصنيفها حسب درجة اخلطر ادلستوجب ،4ووفقا للشروط اليت
ػلددىا بنك اجلزائر.
 -1ادلادة  154من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
 - 2زلمود محيدات ،مرجع سابق ،ص.146
 - 3ادلواد 148 ،147و  150من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
 - 4التعليمة رقم  94-74يف  02نوفمرب  1994بتحديد قواعد احلذر لتسيَت البنوؾ.
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ويف حالة سلالفة البنوؾ أو ادلؤسسات ادلالية إلحدى األحكاـ القانونية أو التنظيمية ؽلكن للجنة ادلصرفية حسب ادلادة
 156من قانوف النقد والقرض أف تقوـ إبحدى العقوابت التالية:
 التنبيو والتوبيخ؛ ادلنع من شلارسة بعض األعماؿ وتقييد يف شلارسة النشاط؛ التوقيف ادلؤقت دلسَت أو أكثر مع تعيُت قائم ابإلدارة مؤقتا؛ إلغاء الًتخيص دبمارسة العمل؛كما ؽلكن للجنة ادلصرفية أف تقضي بدال من العقوابت التأديبية وزايدة إليها عقوبة مالية ال تتعدى رأس ادلاؿ األدىن
ادل توفر لدى ادلؤسسة ادلعنية ،وتقوـ اخلزينة بتحصيل ىذه ادلبالغ لتدخلها يف ميزانية الدولة ،كما ؽلكنها أف تضع قيد
التصفية ادلؤسسات ادلالية والبنوؾ اليت دل تعد مرخصة ذلا دبمارسة العمل.1
ومن بُت األمثلة احلية اليت ازبذهتا اللجنة:
 سحب االعتماد لػ :بنك اخلليفة يف  29ماي .2003 قرار بعقوبة توقيف مؤقت اذباه مسَت " البنك التجاري والصناعي اجلزائري "،وكذا عقوبة مالية ذلذا البنك يف سنة.2000
ونشَت يف األخَت إذل أف قرارات اللجنة ادلصرفية قابلة للطعن خالؿ  60يوما ادلوالية ليوـ تبليغ القرار إذل ادلعنيُت ،2ويتم
ذلك أماـ رللس الدولة.
 /2مركزية ادلخاطر:
بعد إلغاء مبدأ التوطُت وظهور مصطلح " خطر القرض " ،تقرر حلماية البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وتنظيم عالقتها مع
زابئنها إنشاء مصلحة هتتم بذلك؛ فحسب ادلادة  160من قانوف النقد والقرض  " :ينظم ويسَت البنك ادلركزي مصلحة
مركزية للمخاطر تدعى مركز ادلخاطر تكلف جبمع أمساء ادلستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض ادلمنوحة وادلبالغ
ادلسحوبة والضماانت ادلعطاة لكل قرض من مجيع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية".

 -1ادلادة  157من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
 - 2ادلادة رقم  146من قانوف النقد والقرض ادلؤرخ  14أفريل .990
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وتتضمن الالئحة  01-92ادلؤرخة يف  22مارس  1992والصادرة عن بنك اجلزائر تنظيم مركز ادلخاطر وطرؽ
عملو ،وحسب ادلادة األوذل منها :يعترب مركز ادلخاطر من بُت ىياكل بنك اجلزائر ،ويشكل يف واقع األمر ىيئة
للمعلومات على مستوى البنك ترتب بكل ما يتعلق ابدلستفيدين من القروض البنكية ومؤسسات القرض األخرى.
ولقد ألزـ بنك اجلزائر البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ابالطلراط يف مركزية ادلخاطر واحًتاـ قواعد عملها احًتاما صارما،
وينبغي عليها يف ىذا اإلطار أف تقدـ تصرػلا خاصا بكل القروض ادلمنوحة إذل الزابئن سواء كانوا أشخاصا طبيعيُت أـ
معنويُت.
وال ؽلكن للهيئة ادلالية أف سبنح قروضها مصرحا هبا لدى مركزية ادلخاطر على أهنا قروض ذات سلاطر إذل زبوف جديد
إال بعد استشارهتا ،ومن الواضح أف مثل ىذا اإلجراء يهدؼ إذل كشف وتدارس ادلخاطر ادلرتبطة ابلقرض ،ومنح البنوؾ
وادلؤسسات ادلالية ادلعلومات الضرورية ادلرتبطة ابلقروض والزابئن اليت تشكل سلاطر زلتملة.
 /3مركزية عوارض الدفع:
لقد قاـ بنك اجلزائر دبوجب النظاـ رقم  02-92ادلؤرخ يف  22مارس  1992إبنشاء مركزية لعوارض الدفع  ،وفرض
على كل الوساطة ادلالية االنضماـ إذل ىذه ادلركزية وتقدًن كل ادلعلومات الضرورية ذلا ،وتقوـ مركزية عوارض الدفع بتنظيم
ادلعلومات ادلرتبطة بكل ا حلوادث وادلشاكل اليت تظهر عند اسًتجاع القروض أو تلك اليت ذلا عالقة ابستعماؿ سلتلف
وسائل الدفع؛ ومهمة مركزية عوارض الدفع يف ىذا اجملاؿ تتخلص يف عنصرين علا:
 تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنها وتسيَتىا ،وتتضمن ىذه البطاقية بطبيعة احلاؿ كل احلوادثادلسجلة بشأف مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛
 نشر قائمة عوارض الدفع وما ؽلكن أف ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إذل الوسطاء ادلاليُت وإذلأية سلطة أخرى معينة.
 /4جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة:
وإذا كانت مركزية عوارض الدفع هتتم بتجميع ادلعلومات ادلرتبطة دبشاكل الدفع اخلاصة ابلقروض أو أبدوات الدفع،
فإف جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدوف مؤونة جاء ليدعم ضب قواعد العمل أبىم أحد وسائل الدفع وىي الشيك،
وقد مت إنشاء ىذا اجلهاز دبوجب النظاـ  03-92ادلؤرخ يف  22مارس  ،1992ويعمل ىذا اجلهاز على ذبميع
ادلعلومات ادلرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدـ كفاية الرصيد والقياـ بتبليغ ىذه ادلعلومات إذل الوسطاء ادلاليُت ادلعنيُت.
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وغلب على الوسطاء ادلاليُت الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدـ كفاية الرصيد أو لعدـ وجوده أصال أف يصرحوا
بذلك إذل مركزية عوارض الدفع ،حىت ؽلكن استغالذلا وتبليغها إذل الوسطاء ادلاليُت اآلخرين ،وغلب عليهم يف ىذا اجملاؿ
أف يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أوؿ دفًت للشيكات للزبوف.
ادلطلب الرابع :أهم التعديالت اليت جرت على قانون النقد والقرض
إف ما ميز النظاـ ادلارل وادلصريف ابتداء من  ،1990ىو ادلصادقة على القانوف  10/90ادلؤرخ يف  19رمضاف

 1410ىػ ادلوافق لػ 1990/04/14:وادلتعلق ابلنقد والقرض ،1وىو من النصوص التشريعية اليت تنص حبق االعًتاؼ
أبعلية ادلكانة اليت غلب أف يكوف عليها النظاـ البنكي ،ويعترب من القوانُت األساسية التشريعية لإلصالحات ،ابإلضافة إذل
أنو اخذ أبىم األفكار اليت جاء هبا قانوف  1988 ، 1986ومحل أفكار جديدة فيما يتعلق ابلتنظيم البنكي وأدائو.2
وؽلكن تلخيص أىم ما جاءت بو اإلصالحات ادلالية ادلصرفية لسنة  1990فيما ؼلص ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية
فيما يلي:3
 ربويل و تعديل مهاـ البنوؾ.
 انشاء ىياكل جديدة للمراقبة البنكية .
 عدـ التخصص البنكي.
 إنشاء السوؽ النقدي.





استقاللية البنك ادلركزي .
دخوؿ البنوؾ األجنبية وظهور البنوؾ اخلاصة .
إنشاء السوؽ ادلارل –بورصة اجلزائر .
ترشيد عالقة البنك ادلركزي –خزينة عمومية .

 تفعيل عالقة البنوؾ التجارية –ادلؤسسات االقتصادية .
ومن بُت ما جاء بو قانوف النقد والقرض تغيَت تسمية البنك ادلركزي إذل بنك اجلزائر يف ادلادة  12من قانوف
، 10/90وكذلك ادلادة  19من نفس القانوف اليت ذبعل تسيَت البنك ادلركزي ومراقبتو يتواله زلافظا لو ثالث نواب
وؽلكن التكلم عن ذلك يف أنو يعُت احملافظ دبرسوـ رائسي من طرؼ رئيس اجلمهورية ،4دلدة  6سنوات قابلة للتحديد مرة
واحدة ،ومهمتو إدارة أعماؿ البنك ادلركزي وازباذ مجيع اإلجراءات التنفيذية ،كما يوقع ابسم البنك ادلركزي وؽلثلو لدي

 -1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،العدد  18 ،16أفريل .1990
 -2الطاىر لطرش  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.196،

 -3عبد اللطيف بلغرسة ،ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل اإلصالحات ادلالية وادلصرفية ،ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية وربدايت
ادلناخ االقتصادي اجلديد 26 ،أفريل  ،2003ص.97
 -4ادلادة  20من قانوف .10/90
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السلطات العمومية والبنوؾ ادلركزية واذليئات ادلالية الدولية ،إذل جانب ذلك يوظف ويعُت ويرقي ويعزؿ مستخدما البنك
ويعُت شلثال للبنك يف رلالس ادلؤسسات األخرى ابإلضافة إذل ذلك تستثَته احلكومة كل ما واجب عليها مناقشة مسائل
خاصة ابلنقد والقرض  ،ويعترب احملافظ السلطة احلقيقية اليت تتخذ قرارات تنفيذ العمليات يف إطار سياسة نقدية يقبلها
القانوف.1
أما نواب احملافظ فهم أيضا يعينوف دبرسوـ رئيس اجلمهورية ػلدد فيو رتبة كل واحد منهم ويعينوف دلدة  05سنوات
قابلة للتجديد  ،ومهم تهم مساعدة احملافظ يف نشاطو ،كما أف احملافظ ونوابو ال ؽلكن إقالتهم اال يف حالة العجز الصحي
ادلثبت قانوان أو اخلطأ الفادح وذلك دبوجب قانوف يصدره رئيس اجلمهورية وىو ما يؤكد استقاللية البنك ادلركزي ،كذلك
ال ؼلضعوف لقواعد الوظيفة العمومية ،2وىو ما يعٍت اف بنك اجلزائر مستقل عن السلم اإلدراي وادلراقبة ادلمارسة من طرؼ
السلطة ادلركزية على نشاط وشلارسات احملافظ ونوابو .
أما رللس النقد و القرض يؤدي وظيفتُت علا :وظيفة رللس إدارة بنك اجلزائر ووظيفة السلطة النقدية يف البالد
ويتشكل رللس النقد و القرض من .3
 احملافظ رئيسا .
 نواب احملافظ الثالثة كأعضاء .
 ثالث موظفُت سامُت يعينوف دبوجب مرسوـ يصدره رئيس احلكومة كما يعُت ثالث مستخلفُت ليعوضوا
األعضاء الثالثة إذا اقتضت الضرورة .
أما رللس النقد والقرض فلو صالحيات اإلدارة شؤوف البنك ادلركزية ضمن احلدود ادلنصوص عليها يف القانوف،
وصالحيات اجمللس واسعة جدا يف رلاؿ النقد والقرض ومن أىم الصالحيات ما أييت:4
 ابعتبار رللس إدارة البنك يقوـ إبجراء مداوالت حوؿ تنظيم البنك ادلركزي واالتفاقيات وذلك بطلب مناحملافظ ،كما يتمتع بصالحية شراء األمواؿ ادلنقولة والثابتة وبيعها ،كما يقوـ بتحديد ميزانية البنك ،وما كاف ػلي بو من
التعديالت ...اخل .
 ابعتباره سلطة نقدية ،يقوـ بتنظيم إصدار النقود ػلدد شروط تنفيذ عملية البنك يف عالقة مع البنوؾوادلؤسسات ادلالية (وإعادة التمويل وشروطها )،يسَت السياسة النقدية  ،ويضع شروط فتح الفروع وادلكاتب التمثيلية
للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية األجنبية  ،ويرخص ذلا ذلك كما ػلدد قواعد احلذر يف تسيَت البنوؾ وادلؤسسات ادلالية مع
الزابئن  ،وتنظيم سوؽ الصرؼ ومراقبة الصرؼ .

 -1ادلادة  28من القانوف . 10/90
 -2ادلادة  28من القانوف 10/ 90
 -3ادلادة  32من قانوف النقد و القرض .10/90
 -4ادلادة  43وادلادة  45من القانوف النقد والقرض 10/90 .
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ولقد أجريت بعض التعديالت الضرورية على قانوف النقد والقرض  90/10ادلؤرخ يف 14أفريل 1990عن طريق
إصدار األمر 01/01ادلؤرخ يف  27فيفري حيث قاـ ىذا األخَت ابلفضل بُت رللس إدارة البنك ادلركزي ورللس النقدي
والقرض.
فتسيَت البنك وإدارتو يتواله زلافظ يساعده ثالث نواب ،زلافظ ورللس إدارة (بدال من رللس النقد والقرض)
ومراقباف.
رللس اإلدارة ىو الذي يتكوف من احملافظ رئيسا ونوابو كأعضاء وثالث موظفُت سامُت يعنهم رئيس اجلمهورية ،أما
رللس النقد والقرض فيتكوف من أعضاء رللس إدارة بنك اجلزائر وثالث شخصيات ؼلتاروف حبكم كفاءهتم يف ادلسائل
االقتصادية والنقدية ،وىكذا صار عدد أعضائو عشرة بعد ما كاف سبعة .
وادلالحظ أف رغم التعديالت اليت جاء هبا األمر  01/01إال أنو دل ينقص من صالحية احملافظ حيث يبقى زلافظ
للبنك ادلركزي ورئيس رللس اإلدارة ورللس النقد والقرض ورئيس اللجنة ادلصرفية .
ويف سنة  1991أدخل بنك اجلزائر نظاـ الربرلة ادلالية ولكن السياسات النقدية استمرت يف االعتماد على أدوات
نقدية مباشرة كفرض حدود قصوى لالئتماف ادلصريف ادلوجو للمؤسسات االقتصادية وحلجم.
عمليات إعادة خلصم لدي البنوؾ ،غَت أنو يف السنة ادلوالية مت إلغاؤه.1
ودبوجب ادلادة  92من القانوف  10/90حدد بنك اجلزائر مجيع الضواب الواجب احًتامها من طرؼ البنوؾ
وادلؤسسات ادلالية والسيما ادلتعلقة دبا يلي :
 نسبة األمواؿ اخلاصة إذل االلتزامات .نسبة السيولة .نسبة األمواؿ اخلاصة إذل االلتزامات ادلقدمة لكل مدين . النسبة بُت الوادئع والتوظيفات . توظيفات اخلزينة . ادلخاطر بشكل عاـ.2ويف عاـ  1993شرع بنك اجلزائر يف إعادة توجيو جزء ىاـ من البنوؾ التجارية ضلو سوؽ رأس ادلاؿ ويف نفس السنة
وبغية توسيع نطاؽ السوؽ النقدي فيها بُت البنوؾ مت فتح رلاؿ ادلشاركة للمؤسسات ادلالية كشركات التأمُت وذلك
إلقراض األمواؿ الفائضة عن حاجتو.3

 -1روابح عبد الباقي  ،اإلصالح ادلصريف يف ظل برانمج التصحيح اذليكلي ،دراسة حالة اجلزائر  ،ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ النظاـ ادلصريف اجلزائري  ،واقع
وآفاؽ  ،جامعة قادلة  ،اجلزائر،يومي  05و 06نوفمرب  ، 2001ص.81
 -2أحالـ بوعبدرل  ،تقييم أداء البنوك التجارية العمومية اجلزائرية من حيث العائد وادلخاطرة ،مذكرة لنيل شهادة ادلاجيستَت ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة،

 ،2003ص.120
 -3روابج عبد الباقي  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.81،
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كما مسح القانوف ادلتعلق ابلنقد والقرض مؤسسات نقدية جديدة سلتلطة وخاصة كبنك الربكة الذي مت أتسيسو يف :
 6ديسمرب  1990و ذلك بعد أشهر فق من صدور قانوف النقد والقرض .وىذا البنك ىو عبارة عن مؤسسة سلتلطة
جزائرية وسعودية  ،وؽلثل اجلانب اجلزائري بنك الفالحة التنمية الريفية ،بينما ؽلثل اجلانب السعودي بنك الربكة الدورل
الذي يقع مقره يف جدة برأمساؿ مكتتب  %51لػ  BADRو  %49لبنك الربكة الدورل ،وىو عبارة عن بنك ذباري
ؼلضع إذل قواعد الشريعة اإلسالمية.1

ادلطلب اخلامس :إصالحات بعد قانون النقد والقرض
أوال :إصالحات  ( 2001األمر ) 01-01
لقد سبقت إصالحات 2001عدة إصالحات واليت نذكر منها:
 أمر رقم  04-95ادلؤرخ يف  20أفريل  1995الذي يكمل ويعدؿ النص التنظيمي رقم  09-91ادلؤرخ يف 14
أوت  1991زلددا قواعد احلذر يف تسيَت البنوؾ وادلؤسسات ادلالية كما يعرؼ مصطلح رأس ادلاؿ اخلاص وادلخاطر
احملتملة.
 أمر رقم  07-96ادلؤرخ يف  03جويلية  1996الذي ػلمل تنظيم وسَت مركزية احلساابت
)  ) CENTRALE DES BELANSادلنشأة لدى بنك اجلزائر ،إف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية وكذا
مؤسسات القرض اإلغلاري تعترب منخرطة يف ىذه ادلركزية وىي ملزمة ابحًتاـ قوانُت العمل وتبليغ بنك اجلزائر
ابدلعلومات احملاسبية وادلالية للسنوات  03األخَتة اخلاصة ابدلؤسسات العملية لديها.
 األمر  01/01ادلعدؿ وادلتمم ألحكاـ القانوف  10-90الصادر يف  :2001/02/27ابلرغم من اعتبار قانوف النقد
والقرض معلما ىاما يف اإلصالح اذليكلي للقطاع البنكي ويف دعم السوؽ النقدية إال أنو على ادلدى القصَت بدى من
الضروري التشجيع على توحيد سيادة الدولة ودعم االنضماـ يف السعي ادلؤسسايت ،كذلك ضرورة تعزيز استقاللية
السلطة النقدية ،لذا مت سن األمر الذي ؽلكن اذلدؼ الوحيد منو ؼلص اجلانب التنظيمي وذلك لبلوغ ىدفُت:
 التمكن من خلق االنسجاـ بُت السلطة التنفيذية وزلافظ بنك اجلزائر. الفصل بُت رللس إدارة بنك اجلزائر والسلطة النقدية قصد إرساء االستقاللية النقدية وربقيق الراب األمثل بُت سلتلفمكوانت الصرح ادلؤسسايت ،حيث قاـ ىذا األخَت ابلفصل بُت رللس إدارة البنك ادلركزي ورللس النقد والقرض :فتسيَت
البنك ادلركزي وإدارتو يتواله على التوارل زلافظ يساعده ثالثػة نواب زلافظ ورللس اإلدارة ( بدال من رللس النقد
والقرض) ومراقباف " ،رللس اإلدارة ىو الذي يتكوف من احملافظ رئيسا ونواب احملافظ كأعضاء وثالثة موظفُت سامُت

 -1الطاىر لطرش ،ادلرجع السابق ،ص.103
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يعينهم رئيس اجلمهورية "،أما رللس النقد والقرض فيتكوف من أعضاء رللس إدارة بنك اجلزائر وثالث شخصيات ؼلتاروف
حبكم كفاءهتم يف ادلسائل االقتصادية والنقدية وىكذا صار عدد أعضائو عشرة بعدما كاف سبعة.1

وادلالحظ أف رغم التعديالت اليت جاء هبا األمر  01-01إال أنو دل ينقص من صالحيات احملافظ حيث يبقى
زلافظا للبنك ادلركزي ورئيس رللس اإلدارة ورللس النقد والقرض واللجنة ادلصرفية .
 األمر رقم  03-02ادلؤرخ يف  28أكتوبر  2002ادلتعلق ابدلراقبة الداخلية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية والصادر عن
رللس النقد والقرض ،ىذا القانوف ليس رلرد تقليد متبع لضماف الفعالية بل يعطي تعريف لدور سلتلف األعواف
وسلتلف ادلستوايت حيث يًتؾ ذلم حرية غَت مطلقة يف شلارسة مسؤولياهتم كما يهدؼ إذل ربديد مستوى الرقابة
الداخلية اليت غلب على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية تطبيقها خصوصا ربليل ادلخاطر وأنظمة مراقبتها وذلك من خالؿ
مواده:
 مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية. التنظيم احملاسيب ومعاجلة ادلعلومات. نظاـ قياس سلاطر الصرؼ ،نظاـ قياس سلاطر أسعار الفائدة وكذا نظاـ ادلراقبة ونظاـ مراقبة ادلعلومات والواثئق.اثنيا :إصالحات  ( 2003األمر) 11-03

إف األمر  11-03الصادر يف أوت  2003وادلتعلق ابلنقد والقرض ،يعترب نصا تشريعيا يعكس بصدؽ أعلية ادلكانة
اليت غلب أف يكوف عليها النظاـ ادلصريف اجلزائري ،إذ أنو جاء مدعما ألىم األفكار وادلبادئ اليت ذبسدت يف القانوف
،10-90مع التأكيد على بعض التعديالت اجلزئية اليت جاء هبا األمر ، 01-01واليت تتمثل أساسا يف الفصل بُت
رللس اإلدارة ورللس النقد والقرض فيما ؼلص اذليكل التنظيمي ،حيث أنو يف الفصل الثاين من األمر الرائسي 11-03
ادلتعلق إبدارة بنك اجلزائر ،أشارت ادلادة ( )18بكيفية تشكيل رللس إدارة بنك اجلزائر.

ومت كذلك توسيع مهاـ رللس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت ادلادة ( )62الفقرة "ج" بتحديده للسياسة
النقدية واإلشراؼ عليها ،و متابعتها وتقييمها ،وذلذا ػلدد اجمللس األىداؼ النقدية السيما فيما يتصل بتطور اجملاميع
النقدية و القرضية  ،وػلدد استخداـ النقد وكذا وضع قواعد الوقاية يف السوؽ النقدية ،ويتأكد من نشر معلومات يف
السوؽ ترمي إذل سلاطر االختالؿ.
ولقد أوكلت للمجلس مهمة محاية زابئن البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف رلاؿ ادلعامالت ادلصرفية وتدعيم التشاور
والتنسيق ما بُت بنك اجلزائر واحلكومة فيما ؼلص اجلانب ادلارل ،وذلك من خالؿ:2
 إثراء مضموف وشروط التقارير االقتصادية وادلالية. -1بطاىر علي ،ادلرجع السابق ،ص.31
 -2نفس الرجع السابق ،ص.32
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 إنشاء جلنة مشًتكة بُت بنك اجلزائر ووزارة ادلالية لتسيَت احلقوؽ والدين اخلارجي. سبويل إعادة البناء النامجة عن الكوارث الطبيعية اليت تقع يف البلد. العمل على انسياب أفضل للمعلومة ادلالية.اثلثا :األمر رقم  04-10ادلعدل وادلتمم لألمر رقم 11-03 :ادلتعلق ابلنقد والقرض
لقد جاء األمر رقم  04-10ادلؤرخ يف  26أوت  2010هبدؼ تعديل وتتميم األمر رقم  11-03ادلتعلق ابلنقد
والقرض ،وتتمثل أىم النقاط اليت تتطرؽ إليها فيما يلي:
 -1اشًتاط نسبة ادلساعلة الوطنية يف إطار الشراكة دبا ال يقل عن  %51من رأس ادلاؿ ابلنسبة للًتخيص ابدلساعلات
اخلارجية يف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اليت ػلكمها القانوف اجلزائري .وؽلكن أف يقصد ابدلساعلة الوطنية مجع عدد
الشركاء ،1على أف يتم تربير مصدر ىذه ادلواؿ يف كل األحواؿ؛
 -2تعزيز الرقابة الداخلية من خالؿ وضع جهاز رقابة داخلي فعاؿ ،وإلزاـ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ابالطلراط يف
مركزايت ادلخاطر وتزويدىا ابدلعلومات ادلنصوص عليها يف القانوف؛
 -3تدعيم االستقرار ادلارل  ،من خالؿ إسناد مهمات جديدة دلصرؼ اجلزائر كاحلرص على استقرار األسعار و ضماف
سالمة النظاـ ادلصريف و كذا السَت احلسن لنظاـ الدفع و فعالية ابإلضافة إذل احلرص على سالمة وسائل الدفع و شروط
تداولو؛
 -4مراجعة الضب و اإلشراؼ و صالحية ادلراقبة من خالؿ عدد من التدابَت  ،كتوسيع صالحيات القرض و النقد يف
رلاؿ التوفَت و القرض ،إلزاـ الشركاء األجانب يف االستثمار ابخلضوع لشرط الشراكة ابألغلبية الوطنية مع حق الشفعة
للدولة يف حاؿ التنازؿ عن األسهم ،و كذا منع رىن أسهم ادلصارؼ و ادلؤسسات ادلالية؛
 -5إعداد تقرير سنوي من طرؼ اللجنة ادلصرفية حوؿ وضعية النظاـ ادلصريف يف اجلزائر و إرسالو إذل رئيس اجلمهورية؛
 -6تعزيز محاية ادلستهلك من خالؿ أتىيل اإلطار القانوين اجلزائري دبا يسمح حبماية ادلستهلك يف اجملاؿ؛
رابعا :ادلصارف وادلؤسسات ادلالية العاملة يف اجلزائر

سوؼ أتطرؽ إذل ذلك من خالؿ الشكل ادلوارل  ،و الذي يبُت مكوانت ىيكل اجلهاز ادلصريف اجلزائري.

 -1ادلادة  72من األمر  04-10ادلؤرخ يف.2010/08/26
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الشكل رقم ( :)04هيكل النظام ادلصريف اجلزائري يف الوقت الراهن.
بنك اجلزائر
البنوؾ التجارية

مكاتب التمثيل

ادلؤسسات

البنك اخلارجي اجلزائري
البنك الوطٍت اجلزائري
بنك التنمية احمللية
الصندوؽ الوطٍت للتعاوف الفالحي
القرض الشعيب اجلزائري
الصندوؽ الوطٍت للتوفَت و االحتياط
سوفينونس
بنك الربكة اجلزائري
شركة اعادة سبويل الرىن العقاري
ادلؤسسة ادلصرفية العربية
اتكسيس بنك
مؤسسة التأجَت العربية
سوسييت جينَتاؿ اجلزائر
سيتيالـ اجلزائر
سييت بنك اجلزائر )فرع بنك(
الشركة الوطٍت لالغلار
البنك العريب يب أؿ سي اجلزائر)فرع بنك(
اغلار ليزنغ اجلزائر
يب أف يب ابريبا اجلزائر
ترست بنك اجلزائر
اغلار اجلزائر
بنك اخلليج اجلزائر
ادلؤسسات ادلالية لغرض زلدد
بنك االسكاف للتجارة و التمويل اجلزائر
فرنس بنك اجلزائر
صندوؽ االستثمار الوطٍت
بنك التسليف الزراعي و االستثمار للشركات اجلزائر
بنك السالـ اجلزائر
اتش اس يب سي اجلزائر لفرع بنك
ادلؤسسات ادلالية ألغراض عامة

البنك التجاري
الربيطاين العريب
ارباد البنوؾ العربية
الفرنسية
القرض الصناعي
و التجاري
القرض الفالحي
اندوسويز
بنك تونس
الدورل
بنك فورتيس
ابنكو ساابديل

Source : Banques et établissements financières ,:www.bank-of –Alegria.
Dz. consulté le 15-03-2015
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ادلبحث الثاين :تطبيق مقرتحات جلنة ابزل يف البنوك اجلزائرية
تبنت السلطات النقدية يف اجلزائر من خالؿ إصدارىا لقانوف النقد والقرض والتعديالت اليت توالت عليو ،ادلقررات
الصادرة عن جلنة ابزؿ يف اتفاقيتها األوذل لسنة  ، 1988وعملت على تطبيق ىذه ادلقررات بشيء من التمهل والتدرج،
من خالؿ العمل على رب رأس ماؿ البنوؾ ابدلخاطر اليت ؽلكن أف تتعرض ذلا ،وتعزيز سالمة الوحدات ادلصرفية ،والرقابة
واإلشراؼ على النظاـ ادلصريف بشكل عاـ .ومع بروز أعلية كفاية رأس ادلاؿ يف البنوؾ ،ودوره يف ربقيق السالمة ادلصرفية
والتحوط ضد اخلسائر واإلفالس ،اذبهت السلطات النقدية يف اجلزائر إذل إقرار رلموعة من التدابَت أو القواعد ،سعت من
خالذلا إذل وضع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية ضمن ىذا التوجو العادلي للصناعة ادلصرفية لتطبيق معايَت ومقررات
Les régles prudentielles de gestion

جلنة ابزؿ ،واليت سبثلت يف رلموعة من قواعد احلذر يف تسيَت البنوؾ
إذل تنظيم ادلهنة ادلصرفية ،وتوفَت ادلناخ ادلالئم دلمارسة النشاط ادلصريف يف ظل شروط ادلنافسة العادلة.1

هتدؼ

ادلطلب األول :قواعد احلذر ادلطبقة على مستوى البنوك وادلؤسسات ادلالية
أوال :رأس ادلال األدىن
تعترب قاعدة ربديد حد أدىن لرأس ماؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية من أوذل القواعد ادلطبقة يف النظاـ ادلصريف اجلزائري،
ومن خالؿ ىذه القاعدة يلزـ ادلشرع البنكي ،البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اليت سبارس النشاط ادلصريف بتحديد حد أدىن لرأس
ادلاؿ 2وىو:
مبلغ  500مليوف دينار جزائري (دج) للبنوؾ ،دوف أف يقل ىذا ادلبلغ عن  % 33من حجم األمواؿ اخلاصة (أي ما
يعادؿ  7ماليُت دوالر أمريكي وفقا لسعر الصرؼ السائد عند صدور ىذا النظاـ).
مبلغ  100مليوف دج للمؤسسات ادلالية ،اليت تقوـ بكل العمليات االئتمانية ماعدا تلقي الودائع من اجلمهور ،دوف أف
يقل ىذا ادلبلغ عن  % 50من حجم األمواؿ اخلاصة (أي ما يعادؿ حوارل  1,4مليوف دوالر أمريكي).
وقد مت تعديل قاعدة احلد األدىن لرأس ماؿ البنوؾ و ادلؤسسات ادلالية سنة  2004ليصبح زلددا ب  2,5مليار دج
ابلنسبة للبنوؾ و  500مليوف دج للمؤسسات ادلالية .ومت منح مهلة لاللتزاـ ابحلد األدىن لرأس ادلاؿ اجلديد قدرىا سنتاف
بداية من اتريخ إصدار ىذا التعديل ،كما ألزمت ادلادة الثالثة من النظاـ ادلعدؿ ،البنوؾ وادلؤسسات ادلالية الكائن مقرىا
الرئيسي يف اخلارج ،بتخصيص حد أدىن لرأس ادلاؿ بفروعها يف اجلزائر يكوف مساواي على األقل للحد األدىن لرأس ادلاؿ
ادلطلوب أتمينو لدى البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اخلاضعة للقانوف اجلزائري.3

 -1األمر  74/94الصادر يف  29نوفمرب .1994
 -2ادلادة  01من التنظيم رقم  01-90ادلؤرخ يف  1990/04/07ادلتعلق ابحلد األدىن لرأس ماؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة ابجلزائر.
 -3ادلادتُت  02و  03من النظاـ رقم  01-04ادلؤرخ يف  04مارس  ،2004ادلتعلق بتحديد احلد األدىن لرأس ماؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية.
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ودل تبق قاعدة احلد األدىن لرأس ماؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية عند احلد ادلذكور أعاله بل عرفت تعديل آخر سنة
 2008دبوجب النظاـ  04-08ادلؤرخ يف  23ديسمرب  ،2008حيث مت ربديدىا ب 10مليار دج ابلنسبة للبنوؾ و
 35مليار ابلنسبة للمؤسسات ادلالية.1
ويف نفس السياؽ شهدت السنوات األخَتة السنوات السابقة إعادة رمسلة البنوؾ العمومية وكذا الصندوؽ الوطٍت
للتوفَت واالحتياط ،حيث بدأت العملية دبساعدة تقنية من البنك الدورل ،وأوكلت عملية التدقيق إذل مكتب " Yong
 "Ernestلتحديد احتياجات العملية.2
اثنيا :نسبة تغطية ادلخاطر
وتعرؼ كذلك بنسبة ادلالءة أو نسبة كوؾ ،وتتمثل يف العالقة بُت األمواؿ اخلاصة الصافية للبنك وادلخاطر ادلرجحة
احملتملة من جراء القروض اليت يقدمها لعمالئو .3وقد أوذل بنك اجلزائر أعلية كربى ذلذه النسبة ،وجاء احًتاـ تطبيقها
بصفة تدرغلية وذلك لكي تتوافق وطبيعة ادلرحلة االنتقالية اليت كانت سبر هبا البنوؾ اجلزائرية واالقتصاد اجلزائري عموما
والتوجو ضلو اقتصاد السوؽ ،ابإلضافة إذل خصوصية البنوؾ اجلزائرية اليت تتميز بضعف رؤوس أمواذلا ،وحداثة تطبيق مثل
ىذه القواعد على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر وجاء تطبيق نسبة كوؾ تدرغليا على مراحل ،حدد آخر أجل ذلا
هناية ديسمرب  ، 1999كما يلي:
 %4مع هناية شهر جواف .1995
 %5مع هناية شهر ديسمرب .1996
 %6مع هناية شهر ديسمرب .1997
 %7مع هناية شهر ديسمرب .1998
4
 %8مع هناية شهر ديسمرب .1999
ويتم االعتماد يف احتساب نسبة تغطية ادلخاطر أو نسبة كوؾ على نفس معادلة اتفاقية ابزؿ األوذل ،كما
يلي:
األمواؿ اخلاصة الصافية للبنك
≤ %8

نسبة ادلالءة =
ادلخاطر ادلرجحة

 -1ادلادة  02من النظاـ رقم  04-08ادلؤرخ يف  23ديسمرب .2008
 -2روابح عبد الباقي ،ادلرجع السابق ،ص.120
 -3ادلادة رقم  02من التنظيم رقم  09-91ادلؤرخ يف  1991//08/14احملدد لقواعد احلذر يف تسيَت ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية.
 -4ادلادة رقم  03من النظاـ رقم  74-94الصادر يف .1991/11/29
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اىفصو اىثاىث:
اثلثا :نسبة تقسيم ادلخاطر

تعترب عملية تقسيم ادلخاطر وتوزيعها إحدى الطرؽ ادلتبعة من طرؼ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية للتقليل من
ادلخاطر اليت قد تؤدي إذل اإلفالس ،حيث أوجبت قواعد احلذر الصادرة يف قانوف النقد والقرض على البنوؾ وادلؤسسات
ادلالية ،القياـ بتنويع العمالء والرقابة وادلتابعة ادلستمرة ذلم ،فًتكيز تعامل البنك على عدد زلدود من العمالء غلعل وضعية
البنك ومركزه ادلارل حساس بدرجة كبَتة للمخاطر يف حالة إفالس أحد العمالء أو عجزه عن التسديد ،حيث يعد ىذا
التنويع دبثابة محاية للبنك .1وقد حددت النسبة من ادلخاطر اليت يتعرض ذلا يف ادلادة  02من التعليمة رقم ،74-94
فإف البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ملزمة ابحًتاـ ما يلي:2
 غلب أف ال يتعدى رلموع ادلخاطر ادلتعلقة بنفس ادلستفيد ادلعدالت التالية ابلنسبة لصايف ادلواؿ اخلاصة* :
 %40ابتداء من  01جانفي .1992
*  %30ابتداء من  01جانفي .1993
*  %25ابتداء من  01جانفي .1995
وتوضح النسبة األخَتة كما يلي:
ادلخاطر ادلتعلقة بنفس ادلستفيد
< %25
األمواؿ اخلاصة الصافية
و يؤدي ذباوز ىذه النسبة إذل زبصيص تغطية ادلخاطر تتمثل يف مضاعف نسبة ادلالءة (أي )%16
 إذا ذباوز مبلغ األخطار ادلًتتبة مع نفس اجملموعة من الزابئن نسبة  %15من األمواؿ اخلاصة للبنوؾ وادلؤسسات
ادلالية فإنو يشًتط ىذا ادلبلغ أكثر من  10مرات األمواؿ اخلاصة للبنك أو ادلؤسسة ادلالية .وقد حددت التعليمة
رقم  99-04الصادرة يف  12أوت  ،1999ظلاذج التصرػلات اليت تقدمها البنوؾ وادلؤسسات ادلالية لبنك
اجلزائر ،كل ستة أشهر ( 30جواف 31 ،ديسمرب) لتعدؿ بعد ذلك وتصبح كل ثالثة أشهر ،شلا يتيح للجنة
3
ادلصرفية شلارسة الرقابة بفعالية أكرب.

 -1حياة صلار ،اإلصالحات النقدية ومكانة احليطة ادلصرفية ابجلزائر ،مداخلة مقدمة يف إطار ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية الثالثة:
منافسة -سلاطر -تقنيات ،جامعة جيجل ،اجلزائر ،يومي  07/06جواف  ،2005ص.7
 -2قاسيمي آسيا ،حتليل الضماانت يف تقييم جدوى تقدًن القروض يف البنك حالة القرض الشعيب اجلزائري ،مذكرة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف علوـ
التسيَت ،فرع :مالية ادلؤسسة ،جامعة بومرداس ،اجلزائر ،2009/2008 ،ص .45
 -3التعليمة رقم  99-04الصادرة بتاريخ  12أوت .1999
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اىفصو اىثاىث:
رابعا :مراقبة وضعيات الصرف

هتدؼ ىذه القاعدة إذل زبفيف آاثر ادلخاطر النامجة عن ادلعامالت اليت تتم بُت البنوؾ وادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر،
واخلارج ابلعملة الصعبة ،وذلك من أجل ربقيق رقابة دائمة على سلتلف العمالت األجنبية ابلبنوؾ من خالؿ نسبتُت،
علا:1
 البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ملزمة ابحًتاـ وبصفة دائمة نسبة ال تزيد عن  ،%10بُت القيمة اخلاصة لكل عملة
أجنبية على ادلدى الطويل أو القصَت ،واألمواؿ اخلاصة الصافية للبنك أو ادلؤسسة ادلالية ،كما يلي:
وضعية الصرؼ" قصَتة أو طويلة ادلدى " اخلاصة بكل عملة
≤ %10
األمواؿ اخلاصة الصافية للبنك
 ونسبة ال تتعدى  %30بُت رلموع وضعيات الصرؼ" قصَتة أو طويلة ادلدى " جلميع العمالت ومبلغ صايف
األمواؿ اخلاصة للبنك أو ادلؤسسة ادلالية ،كما يلي:
رلموع وضعيات الصرؼ" قصَتة أو طويلة ادلدى " جلميع العمالت
≥ %30
األمواؿ اخلاصة الصافية للبنك
خامسا :مراقبة االلتزامات اخلارجية

غلب أف ال تتعدى االلتزامات اخلارجية ابلتوقيع أربع مرات ( )04حجم األمواؿ اخلاصة للبنك ،وحسب ادللحق رقم
 04من التعليمة رقم  2002-08الصادر بتاريخ  26ديسمرب  2002احملدد دلستوى االلتزامات اخلارجية الصافية.
فإف االلتزامات اخلارجية ادلتعلقة بعمليات االستَتاد ربتوي على رلموع االلتزامات ابلتوقيع التالية:
االعتماد ادلستندي ،الضماف ،الكفاالت ،القبوالت ،االلتزامات األخرى...اخل.2
وربسب االلتزامات اخلارجية الصافية وفق العالقة التالية:
االلتزامات اخلارجية الصافية :االلتزامات اخلارجية ادلتعلقة بعمليات االستَتاد -ودائع الضماف وادلؤوانت
سادسا :متابعة االلتزامات والتأمني على الودائع:

لقد نصت قواعد احلذر يف اجلزائر ،على ضرورة ادلتابعة ادلستمرة للقروض ادلمنوحة ،وذلك من خالؿ ترتيبها حسب
درجة ادلخاطرة وتكوين ادلخصصات الالزمة ذلا ،كما غلب على أي بنك أف يقوـ ابلتأمُت على الودائع اليت لديو،
دلواجهة ادلخاطر اليت ؽلكن أف يتعرض ذلا ،وذلك حلماية أمواؿ ادلودعُت واحلفاظ على مبدأ األماف الذي يعترب أىم شليزات

 -1لعراؼ فايزة ،مدى تكيف النظام ادلصريف اجلزائري مع معايري جلنة ابزل ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت زبصص :علوـ ذبارية ،فرع ،
إدارة األعماؿ ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر ،2010/2009 ،ص.126
 -2التعليمة رقم  17-14الصادرة يف  1997/12/31ادلادة  170من قانوف النقد والقرض.
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النشاط ادلصريف .فوضع نظاـ لضماف الودائع والتأمُت عليها ،يعد من األفكار األساسية ادلقًتحة من طرؼ جلنة ابزؿ،

دلعاجلة إفالس البنوؾ ،من خالؿ صرؼ التعويضات للمودعُت.1
ويعد التأمُت على الودائع من القواعد األساسية ادلقًتحة من طرؼ جلنة ابزؿ وأتكد ىذا التوجو إلقامة مثل ىذا
اإلجراء مع األزمات اليت تعرض ذلا مؤخرا النظاـ ادلصريف وخصوصا أزمة بنكي اخلليفة والتجاري والصناعي ،وقد حدد
القانوف رقم  04/03الصادر يف  04مارس نظاـ ضماف الودائع والذي يقوـ بتسيَته شركة مساعلة "شركة ضماف الودائع
البنكية" وتساىم فيو البنوؾ بنسبة  %01من إمجارل ودائعها هناية كل سنة.2
سابعا :معامل األموال اخلاصة وادلوارد الدائمة:
يعترب ىذا ادلعامل من القواعد االحًتازية حديثة النشأة داخل النظاـ ادلصريف ،إذ دل يتم اعتماده إال يف هناية سنة
 2004دبوجب النظاـ رقم  04-04الصدر بتاريخ  19جويلية  2004حملدد للعالقة ادلسماة "معامل األمواؿ اخلاصة
وادلوارد الدائمة" ،وأصبح حسابو إلزاميا ابتداء من سنة  ،2006ويهدؼ ىذا ادلعامل إذل ربقيق توازف بُت االستخدامات
الطويلة األجل وادلوارد طويلة األجل ابلعملة الوطنية وػلسب كما يلي:
األمواؿ اخلاصة وما شاهبها  +ادلصادر طويلة األجل
صايف العقارات  +سندات ادلساعلة يف الفروع  +قروض ادلساعلة  +ربقيق ادلشكوؾ

≥ %60

فيها +القيم ادلنقولة  +جزاءات ربصيل القروض ألكثر من مخس سنوات
وترسل ىذه النسبة على اللجنة ادلصرفية يف  31مارس من كل سنة ،وفقا للنماذج:
 -ظلوذج  4001ادلتضمن ادلوارد الدائمة؛

 ظلوذج  4002ادلتضمن االستخدامات الطويلة األجل زلددة من طرؼ بنك اجلزائر3؛ادلطلب الثاين :مكوانت األموال اخلاصة الصافية للبنك أو ادلؤسسة ادلالية

تنص قواعد احلذر ادلطبقة يف اجلزائر على أف األمواؿ اخلاصة الصافية للبنك أو ادلؤسسة ادلالية تشمل كال من:4

األمواؿ اخلاصة القاعدية واألمواؿ اخلاصة التكميلية ،مع خصم بعض العناصر من كال النوعُت.
فاألمواؿ اخلاصة الصافية = األمواؿ اخلاصة القاعدية  +األمواؿ اخلاصة التكميلية – عناصر للخصم .وتتكوف كل منها
شلا يلي:
 -1راشدي مساح ،آلية رقابة البنك ادلركزي على أعمال البنوك يف ظل ادلعايري الدولية -دراسة حالة اجلزائر ،-مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
ادلاجستَت يف علوـ التسيَت ،زبصص :نقود ومالية ،جامعة اجلزائر ،2011/2010 ،3ص.195
 -2بن عبد الرمحاف أؽلن ،الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر دراسة من خالل مقررات ابزل  1و  ،2مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف علوـ
التسيَت ،فرع :نقود ومالية ،جامعة اجلزائر  ،3ص ص.143-142
 -3راشدي مساح ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.196-195
 -4ادلادتُت  04و  06من التعليمة رقم  74/94ادلؤرخة يف .1994/11/29
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 األموال اخلاصة القاعدية:

وتتكوف من حقوؽ ادلساعلُت ،1االحتياطات ادلعلنة ،األرابح احملتجزة ،وادلخصصات على ادلخاطر ادلصرفية.
 األموال اخلاصة التكميلية:

وتتضمن احتياطيات إعادة التقييم ،وأمواؿ انذبة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة ،وسلصصات ذات طابع عاـ.
 عناصر للخصم:

وتتكوف أساسا من االستخدامات ادلشكلة لألمواؿ اخلاصة ادلوظفة يف مؤسسات اإلقراض األخرى ( سندات الشركات
الفرعية أو ادلساعلة ،سلفات وسندات ادلساعلة ادلشروطة وادلمنوحة أو الصادرة عن مؤسسات اإلقراض ).
أوال :نسبة األموال اخلاصة:

األمواؿ اخلاصة ال يعترب يف حد ذاتو تسيَت لكن انسجامو ضروري ألنو يساىم يف سلتلف النسب القانونية ،فهي آخر
مالذ عند حدوث صدمات ال ؽلكن استيعاهبا عن طريق اإلرابح العادية وادلؤوانت.

-1األموال اخلاصة األساسية:

حسب ادلادة من التعليمة رقم  74-94تشمل األمواؿ اخلاصة األساسية العناصر التالية:

2

 رأس ادلاؿ اإلجتماعي.

 احتياطات أخرى من غَت احتياطات إعادة التقييم.
 النتيجة ادلوجبة ادلؤجلة للسنة اجلديدة.
 مؤوانت ادلخاطر البنكية العامة.

 اإلرابح احملددة عند تواريخ وسيطة.
األموال اخلاصة التكميلية:
حسب ادلادة  06من التعليمة رقم  74-94تشمل األمواؿ التكميلية العناصر التالية:

3

 احتياطات وفروؽ إعادة اخلصم.

 ديوف مرتبطة بفًتة استحقاؽ غَت زلددة.
 السندات والديوف ذات فًتة اسًتداد أكثر من  05سنوات.
العناصر احملذوفة:
 احلصة الغَت زلررة من الرأي ادلاؿ اإلجتماعي.

 األسهم اخلاصة ادلمتلكة مباشرة أو بصفة غَت مباشرة.
 النتيجة ادلؤجلة للسنة اجلديدة عندما تكوف مدينة.
* يقصد ابدلساعلُت ادلؤسسات ادلشاركة يف رأس ماؿ البنك واليت تتوذل إدارة البنك بعد انسحاب الدولة من االدارة.
- Banque d’Algérie Instruction 74/94, op. cit Art N =05.
3
- Banque d’Algérie Instruction 74/94, op. cit Art N=06.
2
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 األصوؿ الغَت مادية دبا فيها نفقات التأسيس.
 مساعلات البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اليت تظهر يف ادليزانية.
-2تصنيف احلقوق واإللتزامات حسب درجة اخلطر:

ؽلكن توضيح تصنيف احلقوؽ واإللتزامات حسب درجة اخلطر وفق اجلدوؿ ادلوارل:

اجلدول رقم ( :)05تصنيف الديون وادلؤوانت

ديوف
جارية

التغطية

الوضعية
ادلالية

مضمونة

متوازنة

* مضموف إذل يف تراجع
حد ما.

ذات
مشكل
كبَت(ديوف
* أتخَت يف
مشكوؾ)
التسديد بُت 3
و 6أشهر.
خطرة
جدا
(ديوف
مشكوؾ)
معدومة
(ديوف
مشكوؾ)

و حجم
تسيَت
القرض/
نشاط
ادلستخدمُت قدرة
التسديد
متوازنة

متوافق

يوجد
صعوابت

قريب
للتوافق.

* غَت أكيد .غَت متوازنة احتماؿ
حدوث
* أتخَت يف
خسائر
التسديد بُت 6
و  12شهر.
اختالؿ و تسجيل
* خسارة
يف طريق خسائر
أتخَت
*
التصفية
أكثر من 12
شهر.

معدؿ ادلؤونة اإلنقاص
معدؿ
ادلؤونة على على اذلوامش من
رأس ادلاؿ غَت مدفوعة الضماانت
 %1إذل ال
 %3كل
سنة
%30

غَت متوافق %50

عدـ القدرة %100
على
التسديد

ال

نوع ادلؤونة

يف اخلصوـ من
صنف
االحتياط

%30

نعم

إنقاص
األصوؿ

يف

%100

نعم

إنقاص
األصوؿ

يف

%100

نعم

إنقاص
األصوؿ

يف

ادلصدر :طيبة عبد العزيز ومراميي دمحم ،ابزل  2وتسيري ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية ،مداخلة ضمن ادللتقى
العلمي الدويل الثاين حول":إصالح النظام ادلصريف اجلزائري" يف ظل التطورات العادلية الراهنة أايم 12-11 :مارس
 ،2008جامعة قاصدي مرابح ورقلة ،ص.24
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يظهر من خالؿ اجلدوؿ السابق انو قد أصدر رللس النقد و القرض معايَت تنظيمية متعلقة بتصنيف احلقوؽ ومؤوانهتا،
ابإلضافة أخذ بعُت االعتبار خطر اخلسارة الناتج عن أتخر يف التسديد أو إفالس ادلدين ،و ذلذا السبب البد من إعداد
ادلؤوانت تبعا لتصنيف احلقوؽ و اليت يعتمد تصنيفها على قدرة الزبوف على التسديد عند االستحقاؽ.
ادلطلب الثالث :تغطية ادلخاطر وترجيحها
تضمنت قواعد احلذر ادلطبقة يف النظاـ ادلصريف اجلزائري ،نظاما خاصا لتقييم ادلخاطر احملتملة من خالؿ ترجيح اخلطر،
سواء ابلنسبة لعناصر أصوؿ ادليزانية ( القروض ادلختلفة ) ،أو خارج ادليزانية ،حيث مت إدراج معامالت ترجيح مستوى
ادلخاطر ما بُت (  %0إذل  ) %100تطبق على سلتلف االلتزامات حسب درجة تسديدىا ،وفقا لنوعية العميل وطبيعة
العملية .فبالنسبة لعناصر األصوؿ داخل ادليزانية ،يتم حساب ادلخاطر ادلرجحة من خالؿ احلصوؿ على ادلبالغ اإلمجالية
ادلسجلة يف ادليزانية ،بعد حساب كل ادلخصصات والضماانت الالزمة ،مرجحة دبعامل ترجيح معُت ،1واجلدوؿ رقم 5
يشتمل على معدالت ترجيح سلاطر عناصر أصوؿ ادليزانية.
جدول رقم( :)06معدالت ترجيح خماطر عناصر أصول ادليزانية
معدالت ترجيح ادلخاطر

سلاطر عناصر األصوؿ
قروض الزابئن
سندات التوظيف
سندات ادلساعلة
حساابت التسوية

% 100
%100
%100
%100

حساابت جارية لدى البنوؾ وادلؤسسات ادلالية
الديوف على البنوؾ ادلقيمة ابجلزائر
الديوف على البنوؾ ادلقيمة ابخلارج

%100
%5
%20
%0
%0

سندات الدولة
ديوف أخرى على الدولة
ادلصدر :واثئق البنك اخلارجي اجلزائري ،مارس.2002 ،

أما ابلنسبة لاللتزامات خارج ادليزانية  ،فإف حساب ادلخاطر ادلرجحة يتم من خالؿ تصنيف االلتزامات إذل أربعة

أصناؼ ،2لكل صنف نسبة خطر مقابلة كما ىو موضح يف اجلدوؿ:

 -1صلار حياة ،ادلرجع السابق ،ص.11
 -2وفق ما نص عليو ادللحق رقم  03من التعليمة رقم  74/04لبنك اجلزائر.
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جدول رقم( : )07ترجيح خماطر االلتزامات خارج ادليزانية
نسبة اخلطر ادلقابل

صنف اخلطر

طبيعة ادلدين

خطر ضعيف

دولة ،مركز احلساب الربيدي اجلاري ،بنك مركزي

%0

خطر متواضع

مؤسسات بنكية مقيمة ابجلزائر

%20

خطر متوس

مؤسسات بنكية مقيمة ابخلارج

%50

خطر مرتفع

زابئن آخرين

%100

ادلصدر :من مالحق التعليمة رقم  74-94احملددة لقواعد احلذر يف تسيري البنوك وادلؤسسات ادلالية.
ادلطلب الرابع :النظام ادلصريف اجلزائري واتفاقية ابزل الثانية

لقد كانت مسايرة النظاـ ادلصريف اجلزائري التفاقية جلنة ابزؿ األوذل واضحة ادلعادل من خالؿ النصوص القانونية

والتنظيمية اليت ازبذهتا السلطات اإلشرافية لتنظيم العمل ادلصريف وترقية ادلعامالت البنكية وكذا من خالؿ احًتاـ نسبك
مالءة قدرىا .%8
غَت أف ادلبادئ اليت جاءت هبا اتفاقية ابزؿ الثانية زبتلف جذراي من حيث ادلتطلبات اإلشرافية وكذا الشروط الواجب
توافرىا دلمارسة النشاط البنكي.
وسنحاوؿ فيما يلي تبيُت مدى تكييف النظاـ ادلصريف اجلزائري التفاقية ابزؿ الثانية.
أوال :احرتام نسبة ادلالءة

بينت الدراسات السابقة اليت قاـ هبا بنك اجلزائر أف نسبة ادلالءة اإلمجالية للمصارؼ تدعمت ،خاصة ابلنسبة

للمصارؼ اخلاصة ،بفضل زايدة رأس ادلاؿ األدىن النظامي الذي دخل حيز التنفيذ يف بداية .2006
على سبيل ادلثاؿ ،يقع ىذا ادلؤشر عند  %16,54يف  2008مقابل  %12,85يف هناية  ،2007ابلرغم من
النسبة الضعيفة اخلاصة ببنك الفالحة والتنمية الريفية ( )BADRاليت ال تستجيب إذل التنظيم االحًتازي .
من جهة أخرى قامت جل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة يف اجلزائر دبطابقة ادلتطلبات اجلديدة يف رلاؿ رأس ادلاؿ
األدىن الذي حدده رللس النقد والقرض يف ديسمرب  ،12008حيث رفعت البنوؾ مستوى رأس ماذلا إذل  10مليار دج
بينما استجابت ادلؤسسات ادلالية برفعو إذل  3,5مليار دج ،وىذا ما يقوي نسبة ادلالءة من طرؼ ادلؤسسات العاملة.

 - 1النظاـ  04/08ادلؤرخ يف  2008/12/23وادلتعلق ابحلد األدىن لرأس انؿ البنوؾ وادلؤسسات ادلالية العاملة ابجلزائر والذي حدد أجل  12شهرا لتتكيف
البنوؾ مع الشروط ادلنصوصة فيو.
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اثنيأ :عمليات ادلراجعة الرقابية

تقوـ ىذه العمليات على أربعة مبادئ رئيسية:1
 ادلبدأ األوؿ :ينبغي أف تكوف لدى البنوؾ عملية التقييم الشامل لكفاية رأس ادلاؿ ابلنسبة لشكل سلاطرىا،
واسًتاتيجية للمحافظة على مستوايت رؤوس أمواذلا.
 ادلبدأ الثاين :ينبغي على ادلشرفُت أف يقوموا دبراجعة وتقييم التقديرات ادلالية للبنوؾ دلدى كفاية رأس ادلاؿ ،وإذل
جانب قدرهتا على اإلشراؼ وضماف التزامها دبعدالت رأس ادلاؿ القانونية .وينبغي على ادلشرفُت أف يتخذوا
إجراءا إشرافيا إذا دل يقتنعوا بنتائج ىذه العملية.
 ادلبدأ الثالث :ينبغي على ادلشرفُت أف يتوقعوا من البنوؾ أف تعمل على مستوايت أعلى من النسب الدنيا لرأس
ادلاؿ القانوين ،وينبغي أف تكوف لديهم القدرة على أف يطلبوا من البنوؾ حيازة رأس ماؿ يزيد على احلد األدىن.
 ادلبدأ الرابع :ينبغي على ادلشرفُت السعي للتدخل يف مرحلة مبكرة دلنع ىبوط رأس ادلاؿ إذل أقل من ادلستوايت
الدنيا ادلطلوبة دلواجهة خصائص اخلسائر لبنك معُت ،وينبغي أف يطلبوا ازباذ إجراء سريع لعالج ذلك إذا دل تتم
احملافظة على رأس ادلاؿ أو إعادة حلالتو السابقة.
من خالؿ ما سلق يتبُت لنا الدور ادلنوط ابذليئات الرقابية واإلشرافية لتحقيق أداء بنكي يف مستوى مقررات جلنة

ابزؿ ،ويف ىذا اإلطار قامت السلطات اإلشرافية يف اجلزائر بتكييف عمليات الرقابة بعُت ادلكاف وعلى أساس ادلستندات
التقليدية ،كما قامت مهمات التفتيش اليت يقودىا بنك اجلزائر بتقييم جهاز مكافحة تبييض األمواؿ وسبويل اإلرىاب على
مستوى مخسة مصارؼ ومؤسسات مالية ،شكلت موضوعا لرقابة شاملة .إضافة إذل ذلك ،فقد مت توسيع عمليات الرقابة
البعدية على الصرؼ بشكل كبَت يف سنة  ، 2008مدعمة ابلتارل عمليات الرقابة على أساس ادلستندات يف ىذا اجملاؿ

واليت تعترب عمليات رقابة دائمة.2

اثلثا :ضبط السوق وتعزيز الشفافية ادلصرفية

تعترب جلنة ابزؿ أف الشفافية ىي العنصر الرئيسي للنظاـ ادلصريف ادلراقب بفعالية واآلمن والسليم .وتعًتؼ أبف ادلعايَت

الدنيا أو التعليمات اخلاصة ابإلفصاح العاـ ال تضمن ابلضرورة مستوى كايف من الشفافية يف األسواؽ لكل ادلؤسسات،
ولقد عرفت ىذه اللجنة الشفافية على أهنا اإلفصاح العاـ عن ادلعلومات ادلتجددة والصادقة اليت سبكن مستخدميها من
التقيي م الدقيق للوضع ادلارل للبنك وألدائو ادلارل أيضا ،ولألنشطة ووضع ادلخاطر وشلارسات إدارة ادلخاطر بو .من ىذا
التعريف يتبُت أف اإلفصاح وحده ال يؤدي إذل الشفافية ،واليت ال تتحقق إال بتقدًن البنك إلفصاحات دقيقة وكافية وذات
صلة ابدلعلومات النوعية والكمية اليت سبكن ادلستخدمُت من القياـ ابلتقييمات ادلالئمة ألنشطة ادلؤسسة ووضغ ادلخاطر.

 -1اتفاؽ ابزؿ  2للجنة ابزؿ لإلشراؼ ادلصريف ،نوفمرب .2005
 -2تقرير بنك اجلزائر ،حوؿ الوضعية ادلالية لسنة .2008
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وحددت اللجنة ست رلموعات من ادلعلومات غلب تقدًن كل منها بطريقة مفصلة من أجل ادلساعدة على ربقيق
مستوى مرضي من الشفافية ادلصرفية .ىذه اجملموعات ىي:
 األداء ادلارل للبنك؛
 الوضع ادلارل للبنك (دبا يف ذلك رأس ادلاؿ ،القدرة على اإليفاء والسيولة)؛
 اسًتاتيجيات وشلارسات إدارة ادلخاطر؛
 تعرضات ادلخاطر (دبا يف ذلك سلاطر االئتماف ،وسلاطر السوؽ ،وسلاطر السيولة ،سلاطر التشغيل ،سلاطر
القانونية ،وما إذل ذلك)؛
 السياسات احملاسبية؛
 ادلعلومات الرئيسية عن العمل واإلدارة وقواعد التسيَت؛
مقارنة دبا ىو متوفر على مستوى النظاـ ادلصريف اجلزائري ،فإف انضباط السوؽ وتعزيز الشفافية ادلصرفية من
صالحيات بنك اجلزائر حيث ؽلنح لو األمر  11-03ادلؤرخ يف  26أوت  2003صالحيات واسعة يف ىذا اجملاؿ.
ودبسح شامل لإلجراءات اليت ازبذهتا ىذه ادلؤسسة منذ  ،2005ؽلكننا القوؿ أف ىناؾ أشواط معتربة.
 إف نظامي الدفع (نظاـ التسوايت اإلمجالية الفورية للمبالغ الكبَتة وادلدفوعات ادلستعجلة ونظاـ ادلقاصة
االلكًتونية) احلديثُت اللذين دخال يف اإلنتاج عاـ ،2006يضمناف تركا كليا آلاثر عمليات الدفع .ويعترب ذلك
واحدا من أىم عناصر بناء االستقرار ادلارل والشفافية يف ادلعامالت .إضافة إذل ذلك مسح عملهما الكامل منذ
ثالث سنوات للمصارؼ بتحسُت اخلدمات ادلصرفية األساسية لفائدة الزابئن ،من بينها خدمات الدفع اليت
تعترب أكيدة وموثوقة وآمنة.
 أصبح بنك اجلزائر يتوافر على إطار للسياسة يتوافر مع ادلعايَت الدولية يف رلاؿ وسائل السياسة النقدية ،كما
يشهد على ذلك النظاـ رقم  02-09ادلؤرخ يف  26مايو  12009ادلتعلق بعمليات السياسة النقدية ووسائلها
و إجراءاهتا .ومن الواضح أف ىذا اإلطار العملي اجلديد للسياسة النقدية سوؼ يساىم يف متابعة ىدؼ
االستقرار ادلارل يف اجلزائر بشكل أكثر حسما ،معتمدا على ادلكاسب احملققة يف رلاؿ االستقرار النقدي والقدرة
على ادلقاومة من طرؼ القطاع ادلصريف ىذا ما سيعطي انضباطا أكرب للسوؽ؛

 إف النظاـ احملدد للقواعد العامة يف رلاؿ شروط ادلصارؼ ادلطبقة على عمليات الصارؼ ،اليت سبت مراجعتو
وإسبامو ،والذي مت إصداره من طرؼ رللس النقد والقرض يف  26مايو  ،22009يندرج يف سياؽ ىدؼ تدعيم
إطار انضباط السوؽ ادلارل يف اجلزائر .يشَت ىذا النظاـ على اخلصوص إذل أنو ؽلكن أف تعرض منتجات مصرفية
 -1تنص ادلادة  10من النظاـ على أدوات السياسة النقدية اليت يستعملها بنك اجلزائر واليت تتمثل يف عمليات إعادة اخلصم والقرض ،اإلحتياطات اإلجبارية،
عمليات السوؽ ادلفتوح والتسهيالت الدائمة.
 -2تنص ادلادة  03من النظاـ على ضرورة حصوؿ أي بنك على ادلوافقة ادلسبقة لبنك اجلزائر قبل اقًتاح أي معامالت جديدة على زابئنو وىذا تفاداي لكل
سلاطر قد سبس ابستقرار البنوؾ.
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جديدة لصاحل الزابئن بشرط أف يكوف ذلك موضوع ترخيص مسبق ؽلنحو بنك اجلزائر ،يف إطار األعلية ادلوالة
من جانبو لتقييم أفضل للمخاطر ادلرتبطة ابدلنتجات اجلديدة و ضماف االنسجاـ بُت الوسائل ،كما ػلدد أيضا
معدؿ فائدة مفرط قصد محاية الزابئن.
 قاـ بنك اجلزائر بتحديث مركزية ادلخاطر ابعتبارىا قاعدة للمعطيات ادلصرح هبا من طرؼ ادلصارؼ و
ادلؤسسات ادلالية يتم استشارهتا "على اخل " من طرؼ ادلشاركُت والزابئن ادلقًتضُت ،شلا يسمح للمصارؼ
بتسيَت أفضل دلخاطر القرض ،سوؼ تتضمن ادلركزية اجلديدة ،اليت مت االنتهاء من ربديد معايَتىا ادلرجعية يف
 2008ونشر إعالف ادلناقصة اخلاص هبا يف السداسي األوؿ من سنة  ،12009رلموع القروض ادلوزعة
وااللتزامات ابلتوقيع ادلمنوحة من طرؼ ادلصارؼ و ادلؤسسات ادلالية ،سوؼ تشمل يف مقطع منفصل ،القروض
الغَت مسددة يف أجل استحقاقها (مركزية سلبية) وتسمح دبتابعة أفضل دلديونية األسر.
 قاـ بنك اجلزائر بتطوير اختبارات ادلقاومة اعتبارا من سنة  ،2007وىي السنة اليت شهدت تعيُت برانمج تقييم
القطاع ادلارل ) (FSAPبشكل مشًتؾ بُت صندوؽ النقد الدورل والبنك العادلي .تسمح اختبارات ادلقاومة ىذه
ابكتشاؼ نقاط ضعف يف ادلصارؼ منفردة ويف النظاـ ادلصريف يف رلملو وىي تشكل القاعدة اليت على أساسها
يتم وضع ادلؤشرات اإلنذار ادلبكر ،وىي أحد شروط اإلفصاح والشفافية حيث أف اإلنذار ادلبكر بوجود خطر
على مستوى البنك واإلعالف عنو يف حينو يعترب مؤشر على شفافية الساحة ادلصرفية.
 قاـ بنك اجلزائر أيضا بتطوير وسائل الرقابة االحًتازية الشاملة يف شكل متابعة للمصارؼ بواسطة مؤشرات
صالبة النظاـ ادلصريف ويتعلق األمر ابدلؤشرات ادلوجزة اإلحدى عشر اليت سبس مستوى األمواؿ اخلاصة )نسبة
ادلالءة( ،وطبيعة القروض ادلوزعة ،وتصنيفها ،ومستوى ادلؤوانت ادلشكلة ذلا ،كما مت إدماج نسبة السيولة أيضا
(نسبة الشاملة( فضال عن رلموع مؤشرات مردودية ادلصارؼ العمومية واخلاصة.
 قاـ بنك اجلزائر مؤخرا إبنشاء جلنتُت ،األوذل ىي جلنة االستقرار ادلارل والثانية ىي جلنة اإلدارة ادلكلفة دبتابعة
اعداد اإلطار التنظيمي ادلتعلق ابلنظاـ احملاسيب ادلارل يف ادلصارؼ وادلؤسسات ادلالية.2
 قاـ بنك اجلزائر يف الثالثي الرابع من سنة  2008بتحديث وتعزيز نظاـ التقارير ادلالية للوضعيات الشهرية
للمصارؼ وادلؤسسات ادلالية،كما قاـ رللس النقد والقرض إبصدار) يوليو  (2009نظاـ جديد يتضمن سلط
احلساابت ادلصرفية والقواعد احملاسبية .ويعترب ىذا اإلجراء نقلة نوعية يف تطبيق مقررات جلنة ابزؿ 2حيث
سيسمح بتقدًن معلومات زلاسبية ومالية بصفة مبسطة تسهل على القارئ فهم سلتلف التطورات اليت يعرفها

* ابلرغم من مرور سبع سنوات على صدور األمر  11/03إال أف مركزية ادلخاطر ادلشار إليها ليست عملياتية ابلشكل ادلراد.

 2دمحم لكصاصي ،تطورات الوضعية ادلالية والنقدية يف اجلزائر ،تدخل زلافظ بنك اجلزائر أماـ رللس الشعيب الوطٍت ،افريل .2009
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البنك أو ادلؤسسة ادلصرفية وىذا ما يعزز انضباط السوؽ من خالؿ تتبع مبدأ اإلفصاح والشفافية يف إبداء

ادلعلومات.1
 استنادا إذل التوصيات ادلنبثقة عن تقرير بعثة التقييم ادلشًتكة لصندوؽ النقد الدورل والبنك الدورل ،أقاـ بنك
اجلزائر رلموعة عمل مكلفة إبعادة صياغة اإلطار االحًتازي ادلعموؿ بو ترقبا لالنتقاؿ ادلربمج خالؿ الثالثي
الرابع من سنة  2014إذل تطبيق قواعد ابزؿ  llوبعض قواعد ابزؿ .lll
ترتكز األعماؿ اليت سبت مباشرهتا يف ىذا الصدد على تعديل نسب األمواؿ اخلاصة وقاعدة توزيع ادلخاطر ،من أجل
وضع متطلبات نوعية جديدة يف رلاؿ األمواؿ اخلاصة ،تتطابق مع تطورات وأحسن ادلمارسات يف ىذا اجملاؿ.
كما تعلق األمر بكل من قواعد التصنيف وتكوين ادلؤوانت وكذا التسجيل احملاسيب دلختلف فئات ادلستحقات.
وهتدؼ ىذه العملية الواسعة ،يف هناية ادلطاؼ ،إذل مقاربة أفضل دلستوى تطابق نظاـ االشراؼ يف اجلزائر مع ادلعايَت

احملددة وفقا للمبادئ اؿ 29للجنة ابزؿ من أجل رقابة مصرفية فعالة.2

 -1األمر  04/09ادلؤرخ يف  2009/07/23وادلتضمن سلط احلساابت البنكية والقواعد احملاسبية ادلطبقة على البنوؾ وادلؤسسات ادلالية واألمر 05/09
ادلؤرخ يف  2009/10/18وادلتضمن إعداد الكشوؼ ادلالية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية ونشرىا.
 - 2بنل اىجسائر ،اىتقرير اىسنوي  ،3102التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،طبع في أمتوبر .3102
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خالصة الفصل:
لقد تناولنا يف ىذا الفصل النظاـ ادلصريف اجلزائري قبل تطبيقو التفاقيات ومعايَت جلنة ابزؿ ،ابلتطرؽ إذل أىم القوانُت
والتشريعات اليت توالت على النظاـ ادلصريف اجلزائري يف إطار التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ وأىم اإلصالحات والتعديالت
الرقابية اليت صاحبتها ،ولعل أبرزىا ىو إصدار تعليمة بنك اجلزائر رقم  94-74ادلؤرخة يف  29نوفمرب  1994ادلتعلقة
بتحديد قواعد احلذر يف تسيَت البنوؾ و ادلؤسسات ادلالية ،قد أرسى بشكل عملي بداية عمل ادلنظومة ادلصرفية ابلقواعد
االحًتازية ادلستوحاة من اتفاقية جلنة ابزؿ للرقابة ادلصرفية وفق مفهوـ إدارة ادلخاطر ابلبنوؾ ،و من أىم ما أتت بو ىذه
التعليمة ىو إلزاـ البنوؾ بنسبة ادلالءة احملددة وفق جلنة ابزؿ بػ  ،%8و تظهر رغبة السلطات النقدية اجلزائرية يف مواكبة
معايَت جلنة ابزؿ يف العديد من النقاط ادلشًتكة اليت أخذهت ا عن اللجنة و أصدرهتا ضمن ىذه التعليمة كمعادلة حساب
نسبة ادلالءة ،ترجيح ادلخاطر .ودل تطبق اجلزائر بعد ما جاء يف مقًتحات اتفاقية ابزؿ الثانية والثالثة.
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الخاتمة

الخاتمة
أدت التغريات العادلية وادلستجدات الدولية خالل الربع األخري من القرن العشرين إىل عدة انعكاسات على
اقتصادايت الدول أمهها انعكاسات على القطاع ادلصريف والصناعة ادلصرفية ،وتواجو البنوك اليوم وخاصة تلك ادلصنفة يف
الدرجة الثانية من حيث درجة ادلخاطر حتدايت لضمان بقائها وحتقيق أىدافها  ،ألن إدارة ادلخاطرة ىي ضمان البقاء يف
السوق وليس إلغاء ادلخاطرة كلية ،ألن ىذا غري شلكن إن مل يكن مستحيال يف عامل يتميز ابلدينامكية ،والتوجو ضلو العودلة
ادلالية اليت تفرض حتدايت أخرى على ىذه البنوك ،ولذا وجب عليو اعتماد األسلوب العلمي يف إدارة ادلخاطرة .إن
أسلوب إدارة ادلخاطرة ىو علم وفن يف آن واحد  ،فهو علم لكونو يتبع عمليات التحليل الواقعي يف البناء العقالين ذليكل
ادلخاطر واالستعانة ابلنماذج القياسية واحلسابية  ،وىو فن لكونو يتطلب اختيار النموذج ادلناسب وزلاولة تعميمو بنجاح
وفاعلية على البنوك  ،مع االلتزام ابحلذر اجتاه ادلخاطرة مبا جيعل إدارهتا دائما يف من الفنون القائمة على ادلعرفة احلقيقية
ادلكتسبة من خالل الكفاءة ادلهنية  ،ومن ثراء اخلربة الطويلة يف العمل البنكي  .وإلصلاح إدارة ادلخاطر البنكية يتطلب
توافر عناصر أساسية لكي حتقق ىذه اإلدارة صلاح ملموس ينعكس على العمل البنكي  ،ومن ىذه العناصر نذكر :
الشفافية واإلفصاح عن كافة البياانت وادلعلومات اخلاصة ابلبنك  ،كما أن التعاون بني البنك ادلركزي والبنوك التجارية يعد
عنصرا أساسيا يف صلاح إدارة ادلخاطر البنكية  ،هبدف حتقيق مستلزمات التنظيم والرقابة  ،شلا يعزز من دور البنك ادلركزي
يف ضبط السياسة النقدية وادلالية  ،كما أن البنك ادلركزي إبمكانو تصنيف البنوك وفق مستوايت تعرضها للمخاطر وأهنا
أكثر أو أقل سلاطرة.
يف ىذا الصدد تشكلت جلنة ابزل الدولية وىي إحدى أبرز القضااي اليت تشغل اجملتمع ادلصريف الدويل يف الوقت الراىن
نظرا دلا ذلا من أمهية كربى يف تطوير ثقافة إدارة ادلخاطر حسب ادلعايري الدولية ،خاصة يف ظل األزمات ادلتتالية اليت
تعصف ابالقتصاد العادلي واليت كان آخرىا أزمة الرىن العقاري سنة  2002اليت تسببت يف إهنيار وإفالس من الشركات
الكربى والبنوك العادلية.
ومن أبرز ادلخاطر اليت تواجو البنوك تلك ادلتعلقة إبمكانية عدم سداد القرض واليت تعرف ابدلخاطر االئتمانية ،فقد
كانت ىذه األخرية زلل تركيز االتفاقية األوىل للجنة ابزل الصادرة سنة 1822يف حساب معدل كفاية رأس ادلال مث
جاءت االتفاقية الثانية سنة  2002مبفهوم جديد للكفاية ،حيث ركزت على تقوية رأس ادلال القانوين أو الرقايب من
خالل متطلبات احلد األدىن لرأس ادلال حبيث يكون أكثر حساسية للمخاطر اليت يتعرض ذلا البنك و اعتمدت على
ثالث دعائم أساس ية ىي :احلد األدىن دلتطلبات رأس ادلال ،ادلراجعة الرقابية دلتطلبات رأس ادلال وانضباط السوق ،وىي
حتول جوىري يف إدارة ادلخاطر ،ومل تسلم بعض مقًتحات اتفاقية ابزل  2من االنتقادات خاصة بعد األزمة ادلالية
وادلصرفية العادلية ،األمر الذي جعل اجلهة الرقابية للجنة ابزل الدولية تعلن عن إصالحات للقطاع البنكي بتاريخ 12
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الخاتمة
سبتمرب  ، 2010وسوف يتعني على الدول األعضاء يف بنك التسوايت الدولة إجراء تعديالت يف قوانينها الوطنية حىت
يتسٌت ذلا القيام ابإلصالحات البنكية ادلقًتحة وقد تضمنت ىذه اإلصالحات إجراء تعديالت واسعة وجوىرية على
الدعامات الثالثة دلعيار ابزل الثانية متثلت يف إصدار قواعد ومعايري جديدة شكلت معا ما بدأ تسميتو ابزل الثالثة.
ابدرت اجلزائر بعديد من اإلصالحات االقتصادية من ضمنها إصالح ادلنظومة ادلصرفية أمهها قانون النقد والقرض
 10-80الذي مسح بتأسيس زليط مصريف ومايل يتماشى مع اقتصاد السوق ،وقام ادلشرع اجلزائري بعدة تعديالت عليو
دلواكبة التغريات الدولية واحمللية اليت ظهرت بعد صدوره ،وكان آخرىا األمر  02-10الذي جاء ليعزز مفهوم الرقابة
ادلصرفية يف النظام ادلصريف .أما فيما خيص متطلبات جلنة ابزل التزمت اجلزائر ابتفاقية جلنة ابزل األوىل ،غري أن ادلطلعني
على واقع االقتصاد اجلزائري يؤكدون عدم التزام اجلزائر ابتفاقية ابزل األوىل ابلشكل الذي جاءت بو ىذه االتفاقية ،وىذا
ما عكسو إفالس بعض البنوك اجلزائرية ،أما فيما خيص ابزل الثانية مل تتمكن من تطبيقها بعد ،وىو ميثل حتدي آخر
للمنظومة ادلصرفية اجلزائرية اليت جيب عليها أن تكون أكثر مرونة حىت تكون قادرة على التكيف مع التطورات العادلية
ادلستمرة.
-1

نتائج اختبار الفرضيات:

 تتعرض البنوك على اختالف أنواعها للعديد من ادلخاطر ،واليت تؤثر على أدائها ونشاطها ،فالوظيفة األساسيةللبنوك تتمثل يف عملية منح القروض ،اليت تعترب من أخطر الوظائف اليت متارسها ،كون أن تلك القروض اليت
متنحها ليست ملكا ذلا بل ىي يف الغالب أموال ادلودعني لديها ،فهذا ما جيرب ادلصريف على ضرورة احليطة واحلذر
عند تقدًن القروض للغري( .فرضية صحيحة)
 إن اجتا ه دول العامل ادلختلفة لتطبيق معايري جلنة ابزل مل يكن إلزاميا من طرفها و إمنا جاء كنتيجة حتمية يف ظلالظروف االقتصادية الصعبة اليت مر هبا العامل من خالل األزمات ادلالية وادلصرفية ادلتتالية و اليت تسببت يف اهنيار
عدد معترب من البنوك الكربى ،حيث مست ىذه األزمات اقتصادايت أكرب الدول الصناعية ،وعلى الرغم من أن
معظم الدول النامية مل تنتهي بعد من تطبيق معايري االتفاقية الثانية إال أهنا تقوم ابإلجراءات الضرورية الستكمال
التطبيق و مباشرة تكييف أجهزهتا ادلصرفية مع ادلعايري اجلديدة اليت جاءت يف االتفاقية الثالثة ( .فرضية
صحيحة)
 قامت اجلزائر بعدة إصالحات يف الشأن ،إال أن أىم إصالح كان من خالل قانون النقد و القرض 10-80لسنة  ، 1880الذي مهد الطريق أمام البنوك وادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر للتكيف مع معايري ومتطلبات اتفاقية
ابزل األوىل من خالل استحداث رلموعة من القواعد االحًتازية اليت تنظم نشاط البنوك ،ابإلضافة إىل
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الخاتمة
اإلصالحات ادلصرفية اليت تلت إصدار ىذا القانون ،خاصة التعليمة رقم  42-82اليت حددت نسبة كفاية رأس
ادلال يف البنوك اجلزائرية ب .%2إال أهنا أتخرت يف تطبيقها دلعايري االتفاقية األوىل حىت هناية سنة  1888يف
حني وضعت اللجنة آخر أجل لبداية تطبيقها بنهاية سنة  ،1882ويعود السبب وراء ذلك إىل الفًتة اليت
كانت متر هبا اجلزائر ،ومل تطبق البنوك بعد اتفاقية ابزل الثانية كاملة ،واليت حددت اللجنة آخر أجل لبداية
العمل هبا وتطبيقها يف أقرب اآلجال ،خصوصا مع ظهور االتفاقية الثالثة يف هناية سنة  ،2010واليت حدد ذلا
اتريخ  2018/01/01كآخر أجل لبداية تطبيقها( .عدم صحة الفرضية)
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النتائج:

على ضوء ما مت استعراضو يف البحث ميكن عرض أىم النتائج التالية:
 تقوم البنوك بدور الوساطة بني أصحاب الفائض وأصحاب العجز ،ىذه العملية تعرضها إىل سلاطر مجة ،قدتؤدي بو إىل الفشل واالهنيار إذا مل يستطع استيعاهبا ابلشكل ادلطلوب؛
 أن تطور أنشطة البنوك أدى إىل ارتفاع وتعدد ادلخاطر اليت تواجهها عموما ،وميكن تصنيف ىذه ادلخاطر إىلثالثة أصناف :ادلخاطر االئتمانية ،دلخاطر السوقية وادلخاطر التشغيلية؛
 نتيجة الرتفاع وتعدد ادلخاطر اليت تواجهها البنوك مت إنشاء جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية ،وذلك هبدف صياغةتوصيات تتضمن معايري تقوم البنوك ابحًتامها من أجل جتنب حاالت االفالس؛
 من بني ادلعايري اليت قامت جلنة ابزل بوضعها صلد معيار كفاية رأس ادلال ،حيث ميثل ىذا ادلعيار نسبة مسامهةالب نك يف حتمل ادلخاطر اليت يواجهها ،فحسب ىذا ادلعيار جيب أال تقل األموال اخلاصة ألي بنك عن %2
من أصولو ادلرجحة أبوزان ادلخاطر اليت يواجهها؛
 ابلنسبة دلعيار كفاية رأس ادلال الذي جاءت بو اتفاقية ابزل األوىل فقد أتخر تطبيقها يف البنوك اجلزائرية إىل غايةهناية سنة  ،1888يف حني حددت جلنة ابزل آخر أجل لاللتزام هبذا ادلعيار بنهاية 1882؛
-3

التوصيات واالقرتاحات:

من خالل ما جاء يف ىذه الدراسة ميكن تقدًن مجلة من التوصيات اليت نراىا تتماشى مع ما مت التوصل إليو يف ىذا
البحث على التوايل:
 العمل على أتىيل العنصر البشري وترقية أداءه شلا يساىم يف خدمة أىداف البنك ويف تطوير األداء العامللمنظومة ادلصرفية.
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الخاتمة
 التزام البنوك إبنشاء إدارة ادلخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك وادلؤسسة ادلالية. تطوير وتفعيل الرقابة الداخلية واعتماد نظام معلومات متطور يسمح مبعاجلة جيدة للبياانت وادلعلومات ادلالية واالستثمار يف التكنولوجيا ادلصرفية شلا يساعد على حتسني وتنويع اخلدمة.
 تدعيم عملية اإلفصاح والشفافية ابلبنوك التجارية. تنشيط بورصة اجلزائر يف سبيل تقييم حقيقي لرؤية أموال البنوك. جيب أن يكون ىناك إصالح متسمر للنظام ادلصريف اجلزائري من أجل مسايرة التطورات االقتصادية احملليةوالدولية ،خاصة وأن القطاع ادلصريف شديد التقلب ،شلا يزيد من توقعات تعرض البنوك دلختلف ادلخاطر.
 تدعيم القواعد الرأمسالية للبنوك ابعتبارىا خط الدفاع األول عن ادلودعني وصمام األمان يف مواجهة الصدماتواألزمات ،فضال عن أمهيتها يف منح قدرة أكرب للبنوك يف تنويع خدماهتا وتوسيع نشاطها ادلصريف.
-4

آفاق البحث

من خالل دراستنا والتطرق إىل ادلخاطر البنكية ومنطلق تسيريىا يف البنوك وفق متطلبات جلنة ابزل  ،وبعد استخالصنا
للنتائج ،الزال ىناك بعض النقاط حتتاج إىل حبوث جديدة وإىل دراسة مكملة ،فإننا نقًتح بعض ادلواضيع اجلديرة ابلبحث
يف دراسات الحقة كما يلي:
 حتدايت قياس وتسيري ادلخاطر التشغيلية ابلبنوك اجلزائرية. استعدادات النظام ادلصريف اجلزائري لتطبيق اتفاقية ابزل الثانية. -مدى تطبيق اتفاقية ابزل  يف البنوك العربية.
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قائمة ادلراجع
ادلراجع ابللغة العربية
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الكتب

 أمحد سليمان خصاونة ،ادلصارف اإلسالمية " مقررات جلنة ابزل – حتدايت العودلة ،اسرتاتيجية مواجهتها " ،عاملالكتاب احلديث وجدار الكتاب العادلي ،الطبعة األوىل ،األردن.2008 ،
 أمحد شعبان دمحم علي ،انعكاسات ادلتغريات ادلعاصرة على القطاع ادلصريف ودور البنوك ادلركزية ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية.2006 ،
 أمحد غنيم ،األزمات ادلالية وادلصرفية مقررات للرقابة واإلشراف على البنوك ابزل ابزل ،بدون دار النشر،القاىرة ،مصر.2004 ،

 أمحد ىين ،العملة والنقود ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط ،2اجلزائر.2006 ، بن عزوز بن علي و آخرون  ،ادارة ادلخاطر  ،دار الوراق  ،االردن .2013 ، حشاد نبيل ،دليلك اىل اتفاق ابزل - ادلضمون ،األمهية ،األبعاد ،اجلزء األول ،احتاد ادلصارف العربية ،بريوت،لبنان.2004 ،

 خالد أمني عبد هللا ،و آخرون  ،إدارة العمليات ادلصرفية :احمللية و الدولية  ،دار وائل لنشر ،األردن.2006 ، خالد وىيب الراوي ،ادارة ادلخاطر ادلالية ،دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،االردن.2009 ، دريد كامل آل شبيب ،ادارة البنوك ادلعاصرة ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن،.2012

 دريد كامل آل شبيب ،ادارة البنوك ادلعاصرة ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن.2012 ، رحيم حسني ،االقتصاد ادلصريف ،مفاهيم ،حتليل ،تقنيات ،دار هباء الدين للنشر و التوزيع ،اجلزائر..2008 ، مسري خطيب ،قياس وادارة ادلخاطر يف البنوك ،ادلكتبة اجلامعية ،مصر.2008، مسري دمحم عبد العزيز ،اقتصادايت وإدارة النقود والبنوك يف إطار عادلية القرن احلادي والعشرين الصناعة ادلاليةاحلديثة واجتاهات التجارة الدولية ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية.
 سوزان مسري ديب وأخرون ،ادارة اإلئتمان ،دار الفكر انشرون وموزعون ،الطبعة األوىل ،عمان.2012 ، شقريي نوري موسى وآخرون ،ادارة ادلخاطر  ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن. 2012 ، صادق راشد الشمري ،اسرتاتيجية ادارة ادلخاطر ادلصرفية واثرها يف االداء ادلايل للمصارف التجارية ،داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان  ،االردن.2013 ،

 طارق عبد العال محاد ،التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوك ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية..][113
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 طارق عبد العال محاد ،التطورات العادلية وانعكاساهتا على أعمال البنوك ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية. طارق طو ،ادارة البنوك يف بيئة العودلة واالنرتنت ،دار اجلامعية اجلديدة ،االسكندرية.2007 ، طاىر لطرش ،تقنيات البنوك دراسة يف طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إىل حالة اجلزائر ،ديوانادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،3اجلزائر.2004 ،

 طاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،6اجلزائر.2007 ، طلعت اسعد عبداحلميد ،االدارة الفعالة خلدمات البنوك الشاملة ،مكتبة الشقري الرئيس العليا.1991، عبد الغفار حنفي ،ادارة ادلصارف ،الدار اجلامعية ،االسكندرية.2007 ، عبد ادلطلب عبد احلميد ،العودلة و اقتصادايت البنوك ،الدار اجلامعية ،مصر.2005 ، عبد ادلطلب عبد احلميد ،العودلة واقتصادية البنوك ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2001 ، علي عبد هللا امحد شاىني  ،مدخل عملي لقياس خماطر االئتمان ادلصريف يف البنوك التجارية يف فلسطني دراسةحتليلية تطبيقية .2010 ،
 لعشب زلفوظ ،القانون ادلصريف ( سلسلة القانون االقتصادي ) ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.2001، دمحم مطر ،إدارة احملافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان.2005 ، زلمود محيدات ،مدخل للتحليل النقدي ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ط ،3اجلزائر.2005 ، منري ابراىيم ىندي  ،الفكر احلديث يف ادارة ادلخاطر  ،اذلندسة ادلالية ابستخدام التوريق وادلشتقات ادلالية  ،مكتبةاالسكندرية ،مصر.2008،
-2

الرسائل و االطروحات العلمية

 أحالم بوعبديل ،االصالحات البنكية وأثرها على سياسات ادارة البنوك التجارية العمومية يف اجلزائر-دراسةحالة بنك القرض الشعيب اجلزائري ،-أطروحة دكتوراه  ،2010،سطيف ،اجلزائر.
 أيت عكاش مسري ،تطورات القواعد اإلحرتازية للبنوك يف ظل معايري جلنة ابزل ومدى تطبيقها من طرف البنوكاجلزائرية  ،أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم يف العلوم اإلقتصادية ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم

التجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر (.2013/2012 ،)03

 بريش عبد القادر  ،التحرير ادلصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات ادلصرفية وزايدة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية،اطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر.2006 ،
 بطاىر علي ،إصالحات النظام ادلصريف اجلزائري وآاثرها على تعبئة ادلدخرات ومتويل التنمية ،رسالة دولة يفالعلوم االقتصادية ( فرع التحليل االقتصادي ) ،جامعة اجلزائر.)2006-2005( ،
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 بن عبد الرمحان أمين ،الرقابة ادلصرفية يف اجلزائر دراسة من خالل مقررات ابزل  1و  ،2مذكرة مقدمة ضمنمتطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ،فرع :نقود ومالية ،جامعة اجلزائر .3

 -بونيهي مرًن ،مقررات جلنة ابزل و أمهيتها يف تقليل ادلخاطر االئتمانية يف البنوك التجارية -دراسة حالة اجلزائر،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص اقتصاد و مالية دولية،
جامعة ادلدية ،اجلزائر.2010-2011 ،

 حبار عبد الرزاق ،ادلنظومة ادلصرفية ومتطلبات استيفاء مقررات جلنة ابزل ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كليةالعلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية ،جامعة الشلف ،اجلزائر ،سنة .2004/2003

 حالم بوعبديل  ،تقييم أداء البنوك التجارية العمومية اجلزائرية من حيث العائد وادلخاطرة ،مذكرة لنيل شهادةادلاجيستري ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة.2003 ،
 راشدي مساح ،آلية رقابة البنك ادلركزي على أعمال البنوك يف ظل ادلعايري الدولية –دراسة حالة اجلزائر،-مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر.2011/2010 ،3
 عيسى الزاوي ،أثر اإلصالحات االقتصادية على السياسة النقدية –دراسة حالة اجلزائر،-رسالة تدخل ضمنمتطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ،فرع :النقود وادلالية ،جامعة اجلزائر.2008/2007 ،

 قاسيمي آسيا ،حتليل الضماانت يف تقييم جدوى تقدمي القروض يف البنك حالة القرض الشعيب اجلزائري ،مذكرةمقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف علوم التسيري ،فرع :مالية ادلؤسسة ،جامعة بومرداس ،اجلزائر.2009/2008 ،
 لعراف فايزة ،مدى تكيف النظام ادلصريف اجلزائري مع معايري جلنة ابزل ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادةادلاجستري ختصص :علوم اجارية ،فرع  ،ددارة األعمال ،جامعة ادلسيلة ،اجلزائر.2010/2009 ،
 زلدادي نور الدين ،اجلهاز ادلصريف اجلزائري وإصالحات نظام التمويل ،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر.2002/2001 ،

 موسى عمر أبو زليمد ،خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها بكفاية راس ادلال للمصارف اإلسالمية منخالل معيار ابزل  ،أطروحة دكتوراه ،األكادميية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية.2008 ،
 مريفت علي أبو كمال ،اإلدارة احلديثة دلخاطر االئتمان وفقا للمعاير ادلعايري الدولية(ابزل  ،)2مذكرة مقدمةضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري ،ختصص ددارة أعمال ،جامعة اإلسالمية ،فلسطني.2008-2007،
 نعيمة بن عامر ،البنوك التجارية و تقييم طلبات االئتمان ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يفالعلوم االقتصادية ،ختصص مالية و نقود ،جامعة اجلزائر.2011-2010،
-3

ادللتقيات و ادلؤمترات
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 بلعزوز بن علي ،ديليفي دمحم ،إشكالية متويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف ظل مقررات جلنة ابزل ،ادللتقىالوطين الثاين حول متطلبات أتىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف الدول العربية ،جامعة الشلف ،اجلزائر،
.2006
 حياة جنار ،اإلصالحات النقدية ومكانة احليطة ادلصرفية ابجلزائر ،مداخلة مقدمة يف دطار ادللتقى الوطين األولحول ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية الثالثة :منافسة -سلاطر -تقنيات ،جامعة جيجل ،اجلزائر ،يومي  07/06جوان
.2005

 روابح عبد الباقي  ،اإلصالح ادلصريف يف ظل برانمج التصحيح اذليكلي ،دراسة حالة اجلزائر  ،ادللتقى الوطيناألول حول النظام ادلصريف اجلزائري  ،واقع وآفاق  ،جامعة قادلة  ،اجلزائر،يومي  05و 06نوفمرب . 2001

 سليم بن يوسف ،امهية ودور الطرق االحصائية احلديثة يف خماطر القرض يف البنوك التجارية ،مداخلة مقدمة اىلادلؤدتر العلمي السنوي حول ادارة اخلاطر واقتصاد ادلعرفة  ،االردن  ،يومي  17/16افريل .2007
 سليمان انصر ،اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالمية ،مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول أزمة النظامادلايل الدويل وبديل البنوك اإلسالمية ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،يف الفرتة من 5دىل6

ماي .2009
 طيبة عبد العزيز ومراميي دمحم ،ابزل  2وتسيري ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك اجلزائرية ،مداخلة ضمن ادللتقى العلميالدويل الثاين حول":دصالح النظام ادلصريف اجلزائري" يف ظل التطورات العادلية الراىنة أايم 12-11 :مارس ،2008
جامعة قاصدي مرابح ورقلة

 عبد القادر شارشي ،معايري ابزل للرقابة ادلصرفية – اتفاقية ابزل  ،- مداخلة يف دطار ملتقى األزمة ادلاليةواحلوكمة ،سطيف.2010 ،
 عبد اللطيف بلغرسة ،ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف ظل اإلصالحات ادلالية وادلصرفية ،ادللتقى الوطين األولحول ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدايت ادلناخ االقتصادي اجلديد 26 ،أفريل ..2003
 مفتاح صاحل ،رحال فاطمة ،أتثري مقررات جلنة ابزل االسالمي ،ورقة عمل مقدمة للمؤدتر الدويل التاسع حولالنمو والعدالة واالستقرار من منظور اسالمي ،تركيا 9 ،و  10سبتمرب .2013

 منصوري عبد هللا ،عودلة قواعد الضبط ادلصريف وانعكاساهتا على إقراض الدول النامية ،مداخلة مقدمة دىلادللتقى الدويل حول دشكالية الربوز يف ظل ضغوط العودلة ادلالية حالة اإلقتصاد اجلزائري ،جامعة ابجي سلتار ،عنابة،
اجلزائر ،يومي  8/7ديسمرب .2004
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اجملالت والدورايت
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 احتاد ادلصارف العربية ،ابزل  ،3ادلصارف تصلح ادلصارف ،العدد  ،359اكتوبر .2010 أمحد بوراس ،عياش الزبري ،ادلعايريالدولية للرقابة ادلصرفية وتطبيقاهتا على األنظمة ادلصرفية للدول النامية ،رللةالعلوم اإلنسانية ،العدد  ،27جامعة منتوري ،قسنطينة ،جوان .2007
 جريدة اخلرب ،العدد  3880بتاريخ  10سبتمرب .2003 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  ،العدد  18 ،16أفريل .1990 الراجحي ادلالية ،اتفاقية ابزل هنج علمي ،أحباث اقتصادية ،السعودية ،أكتوبر.2010 سليمان انصر ،النظام ادلصريف اجلزائري واتفاقيات ابزل ،رللة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري ،جامعة فرحاتعباس ،سطيف ،اجلزائر ،العدد .2006
 عبد الرحيم عبد احلويد الساعايت ،نظام التأمني اإلسالمي :التضامن يف حتمل اخلطر ،رللة جامعة ادللك عبد العزيز:االقتصاد اإلسالمي ،ادلملكة العربية السعودية.2010 ،
-5

التقارير و النشرات

 اتفاق ابزل  2للجنة ابزل لإلشراف ادلصريف ،نوفمرب .2005 أمحد محيد الطاير ،حلقة نقاشية حتت عنوان نظرة مستقبلية للمشهد اإلقتصادي يف ديب  ،2111ديب،30مارس.2011
 البنك األىلي ادلصري "،معيار كفاية رأس ادلال يف دطار دجتماع جلنة ابزل ادلنعقد يف2002/07/10 بنك اجلزائر ،التقرير السنوي  ،2013التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،طبع يف أكتوبر .2014 -تقرير بنك اجلزائر ،حول الوضعية ادلالية لسنة .2008

 محزة الطييب ،ادلعايري الدولية للجنة ابزل للرقابة ادلصرفية ابزل Iوابزل  ،IIمنشورات اجيال الصحافة ،اجللفة،.2008

 صندوق النقد العريب  ،ادلالمح األساسية التفاق ابزل  والدول النامية ،سلسلة أوراق عمل ،أبو ظيب.2004 ، صندوق النقد العريب ،ادلالمح األساسية التفاقية ابزل -2-والدول النامية ،دراسة اعدت جمللس زلافظي ادلصارفادلركزية العربية.2000،
 فالح كوكش ،أثر اتفاقية ابزل على البنوك األردنية ،معهد الدراسات ادلصرفية ،جانفي .2012 دمحم لكصاصي ،تطورات الوضعية ادلالية والنقدية يف اجلزائر ،تدخل زلافظ بنك اجلزائر أمام رللس الشعيب الوطين،أفريل .2009
 معهد الدراسات ادلصرفية ،نشرة تؤعوية ،اضاءات ،السلسلة اخلامسة ،العدد ،5دولة الكويت ،ديسمرب .2012 -النشرة االقتصادية ،العدد  ،03رللد  ،35القاىرة.
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األوامر التعليمات وادلواد

 األمر  04/09ادلؤرخ يف  2009/07/23وادلتضمن سلطط احلساابت البنكية والقواعد احملاسبية ادلطبقة على البنوكوادلؤسسات ادلالية واألمر  05/09ادلؤرخ يف  2009/10/18وادلتضمن دعداد الكشوف ادلالية للبنوك وادلؤسسات
ادلالية ونشرىا.
 األمر  74/94الصادر يف  29نوفمرب .1994 التعليمة رقم  17-14الصادرة يف  1997/12/31ادلادة  170من قانون النقد والقرض. التعليمة رقم  94-74يف  02نوفمرب  1994بتحديد قواعد احلذر لتسيري البنوك. ادلادة  01من التنظيم رقم  01-90ادلؤرخ يف  1990/04/07ادلتعلق ابحلد األدىن لرأس مال البنوك وادلؤسساتادلالية العاملة ابجلزائر.
-

ادلادة  02من النظام رقم  04-08ادلؤرخ يف  23ديسمرب .2008
ادلادة  03من قانون  06-88ادلؤرخ يف 12جانفي .1988
ادلادة  07وادلادة  08من قانون  01-88ادلؤرخ يف  12جانفي.1988
ادلادة  144من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990

 ادلادة  154من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990 ادلادة  157من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990 ادلادة  20من قانون .10/90-

ادلادة  213من قانون النقد و القرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
ادلادة  28من القانون 10/ 90
ادلادة  28من القانون . 10/90
ادلادة  32من قانون النقد و القرض .10/90

 ادلادة  43وادلادة  45من القانون النقد والقرض 10/90 . ادلادة  44من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990 ادلادة  72من األمر  04-10ادلؤرخ يف.2010/08/26 ادلادة رقم  02من التنظيم رقم  09-91ادلؤرخ يف  1991//08/14احملدد لقواعد احلذر يف تسيري ادلصارفوادلؤسسات ادلالية.
 ادلادة رقم  03من النظام رقم  74-94الصادر يف 1991/11/29][118
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 ادلادة رقم 130من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990 ادلادة رقم  146من قانون النقد والقرض ادلؤرخ  14أفريل .990-

ادلادة رقم  17من قانون  12-86الصادر بتاريخ  19أوت .1986
ادلادة رقم  27من قانون  12-86الصادر بتاريخ  19أوت .1986
ادلادة رقم  32من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف اتريخ  14أفريل .1990
ادلادتني  02و  03من النظام رقم  01-04ادلؤرخ يف  04مارس  ، 2004ادلتعلق بتحديد احلد األدىن لرأس مال

البنوك وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية.
 ادلادتني  04و  06من التعليمة رقم  74/94ادلؤرخة يف .1994/11/29 ادلواد  55 ،13و 16من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14افريل .1990-

ادلواد 148 ،147و  150من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
ادلواد  20 ،19و 22من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
ادلواد  31 ،29و 28من قانون النقد والقرض ادلؤرخ يف  14أفريل .1990
النظام  04/08ادلؤرخ يف  2008/12/23وادلتعلق ابحلد األدىن لرأس انل البنوك وادلؤسسات ادلالية العاملة ابجلزائر
والذي حدد أجل  12شهرا لتتكيف البنوك مع الشروط ادلنصوصة فيو.
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