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 ملخص: 
جاءت  التي  ال�ضبط  قواعد  مناق�ضة  اإىل  الدرا�ضة  هذه  تهدف 
العديد  �ضببتها  التي  املعتربة  اخل�ضائر  بعد  الدولية  بازل  جلنة  بها 
من االأزمات التي م�ضت االأنظمة املالية والبنكية يف االقت�ضاديات 
املتقدمة، وهي متثل حماولة لتحليل مدى توافق القواعد االحرتازية 
املف�ضل  التحليل  بعد  وت�ضعى  القواعد  تلك  مع  اجلزائرية  للبنوك 
اإىل  بازل  جلنة  بها  جاءت  التي  ال�ضبط  لقواعد  لنظرية  ا  للأ�ض�س 
حتليل اأثرها يف قواعد ال�ضبط االحرتازي التي و�ضعها بنك اجلزائر 

باعتباره �ضلطة رقابة و�ضبط على راأ�س النظام البنكي.
مع  تتوافق  القواعد  هذه  اأن  اإليها  املتو�ضل  النتائج  وتوؤكد 
احلد  من  اأعلى  املال  راأ�س  كفاية  معدالت  واأن  بازل  جلنة  معايري 
االأدنى املطلوب 8%.ومع ذلك فاإن امل�ضكلة االأ�ضا�ضية التي تواجهها 
البنوك اجلزائرية ال تكمن يف و�ضع القواعد وحت�ضني قوانني ال�ضبط 
معايري  احرتام  مع  بتطبيقها  والدائم  التام  بالتعهد  تتعلق  ما  بقدر 

االإف�ضاح وال�ضفافية يف اإطار ان�ضباط ال�ضوق. 
واأخريا فان هذه الدرا�ضة تقرتح ا�ضتقللية اأكرث للبنك املركزي 
ال�ضفافية واالإف�ضاح حول  التدخل احلكومي وكامل  يف اجلزائر من 

�ضري العمليات امل�رصفية.
جلنة  مقررات  امل�رصيف،  ال�ضبط  قواعد  املفتاحية:  الكلمات 

بازل، البنوك اجلزائرية

The Role of International Basel Committee in Es-
tablishing Regulatory Rules for Algerian Banks

Abstract:

This study aims to discuss banking regulatory 
rules set by the international Basel committee after 
the considerable damages that were caused by many 
crises which affected financial and banking systems 
in advanced economies. It represents an attempt 
to analyze the extent to which Algerian banking 
prudential systems comply with these rules.

Following a detailed analysis of the theoretical 
underpinnings of Basel committee regulations, the 
study seeks to analyze their influence on prudential 
regulations set by the Bank of Algeria as control and 
supervisory authority over the banking system. The 
study findings prove that banking regulations are 
in line with Basel committee standards and capital 
adequacy ratios are fairly above the required minimum 
level 8 %.

However, the major problem facing Algerian 
banking is not so much in setting rules and improving 
regulations, it rather lies in the sustainable commitment 
to abide by them, and the respect of the disclosure and 
transparency standards within the context of market 
discipline.

Finally, this study suggests having more 
independence for the central bank in Algeria from 
government interventions and full transparency and 
disclosure about the conduct of banking operations.

Keywords: banking regulatory rules, Basel 
committee accords, Algerian banks

متهيد
اآثارها على  يف ظل تزايد موجة االأزمات امل�رصفية وانت�ضار 
الديون  الأزمة  بالن�ضبة  احلال  هو  كما  لتتحول  الدول  من  العديد 
تعترب  اقت�ضادية،  اأزمة  اإىل  مالية  اأزمة  من   )2007( العقارية 
االأزمة  بهذه  ومبا�رصة  وا�ضحة  ب�ضورة  تتاأثر  مل  ولو  حتى  اجلزائر 
وغريها من االأزمات، تعي�س يف بيئة عاملية تفر�س عليها اأن تعمل 
امل�رصفية  اأن�ضطتها  ملمار�ضة  امللئمة  واالأطر  االأ�ض�س  و�ضع  على 
ب�ضورة �ضليمة ت�ضمن لها حتقيق املردودية التي ت�ضمح لها بالبقاء 
وتطوير اأن�ضطتها، ما ي�ضمح لها ببلوغ م�ضتويات عالية من املناف�ضة 

و�ضبطها.
من  بالعديد  مر  كذلك  هو  اجلزائري،  امل�رصيف  فالنظام 
االأزمات امل�رصفية �ضواء على م�ضتوى القطاع العام اأم اخلا�س، لكن 
البنوك  البنوك اخلا�ضة دون  العديد من  اأكرث باإفل�س  اآثارها جتلت 
اأخرياً  مقر�ضًا  بو�ضفه  املركزي  البنك  لتدخل  راجع  وهذا  العمومية 
الدولة  تدخل  نطاق  يف  وذلك  االإفل�س  من  واإنقاذها  االأخرية  لهذه 
يف  ولكن  النظامية.  االأزمات  حل  يف  الكلية(  االحرتازية  )ال�ضيا�ضة 
بالبنوك  وعلقتها  البنوك  عمل  هيكلة  واإعادة  االأ�ضواق  حترر  ظل 
لقواعد  اجلزائرية  البنوك  لتبني  ملحة  احلاجة  اأ�ضبحت  املركزية، 
م�ضتوى  على  اال�ضتقرار  قواعد  اإر�ضاء  ت�ضاهم يف  فعالية  اأكرث  ونظم 
النظام امل�رصيف من خلل الرقابة امل�رصفية الفعالة على النظام، 

وهذا لن يتحقق اإال بااللتزام بقواعد ال�ضبط امل�رصيف. 

إشكالية البحث
البالغ يف زعزعة  االأثر  املتعاقبة،  البنكية  للأزمات  لقد كان 
االأمريكية  العقاري  الرهن  واأزمة  العاملية  املالية  االأنظمة  ا�ضتقرار 
خري مثال على ذلك. ثم تلتها اأزمة الديون ال�ضيادية االأوربية لتك�ضف 
العجز الوا�ضح يف اأنظمة ال�ضبط املالية العاملية لهذه الدول. ولهذا 
لتغطية  امللئمة  احللول  اإيجاد  على  الدولية  بازل  جلنة  عملت  فقد 
هذه الثغرات من خلل طرحها ملقرراتها املتتالية واآخرها اتفاقية 

  .III بازل
الدولية يف كل مراحلها تعترب م�ضاهمة  فمقررات جلنة بازل 
�ضتكون  وعليه  وامل�رصيف،  املايل  اال�ضتقرار  قواعد  الإر�ضاء  جادة 
هذه الدرا�ضة حماولة الإبراز دور مقررات جلنة بازل يف اإر�ضاء قواعد 
ال�ضبط على م�ضتوى البنوك اجلزائرية، بكل ما قدمته هذه اللجنة من 
قواعد الهدف منها هو اال�ضتقرار املايل والتحكم ب�ضورة اأف�ضل يف 

االأزمات.
ومن هذا املنطلق تاأتي اأهمية هذه الدرا�شة، لطرح الإ�شكالية 

الآتية:
اإر�شاء  ◄ الدولية يف  بازل  مقررات جلنة  م�شاهمة  مدى  ما 

قواعد ال�شبط على م�شتوى البنوك اجلزائرية؟
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الفرعية  الت�شاوؤلت  اإىل  الأ�شا�شية  الإ�شكالية  هذه  وتتفرع 
الآتية:

ما هي اأهم مراحل تطور اتفاقيات بازل الدولية؟ ◄
ما املق�ضود بال�ضبط البنكي؟ ◄
ما هي قواعد ال�ضبط البنكي يف نطاق مقررات بازل؟ ◄
لبنك  ◄ االحرتازية  االإجراءات  بني  التوافق  اأوجه  هي  ما 

اجلزائر وقواعد ال�ضبط للجنة بازل؟

أهمية البحث
اإ�ضلح  على  اال�ضتقلل  منذ  اجلزائرية  ال�ضلطات  عملت  لقد 
النظام امل�رصيف، وكان قانون النقد والقر�س هو االنطلقة الفعالة 
بالن�ضبة الإعادة هيكلة وتطوير العمل امل�رصيف اجلزائري. من خلل 
حتديد علقة بنك اجلزائر بالبنوك التجارية وت�ضجيع املناف�ضة يف 
الن�ضاط امل�رصيف  اأمام  وا�ضعا  املجال  ال�ضوق امل�رصفية حيث فتح 
اخلا�س، ومن ثم وجدت البيئة البنكية اجلزائرية نف�ضها يف مواجهة 
العديد من التحديات جعلتها تتحمل اأعباء اإفل�س العديد من البنوك 
والتجاري،  ال�ضناعي  والبنك  التجاري  اخلليفة  بنك  اأمثال  اخلا�ضة 
نتيجة ق�ضور يف قواعد ال�ضبط وهذا ما اأو�ضحته اللجنة امل�رصفية 
اأزمات متعددة خا�ضة بالعجز  التفتي�ضية. ناهيك عن  يف تقاريرها 
الدولة  العمومية، كثريا ما تتدخل  البنوك  ال�ضيولة على م�ضتوى  يف 
اإعادة  اأو  اجلزائر  بنك  طريق  عن  االأخري  املقر�س  وظيفة  لتمار�س 

الر�ضملة. 
بناءا على ما �ضبق تتجلى اأهمية الدرا�ضة، ل�رصورة اال�ضتفادة 
من اإ�ضهامات جلنة بازل الدولية للعمل على حتقيق �ضبط جيد على 
يف  دورها  ممار�ضة  على  قادرة  وجعلها  اجلزائرية  البنوك  م�ضتوى 

متويل االقت�ضاد ودعم ثقة املتعاملني االقت�ضاديني فيها.

فرضية البحث 
كمحاولة الإ�ضقاط اإ�ضهامات مقررات جلنة بازل الدولية التي 
البنوك  على  العاملي،  امل�رصيف  الن�ضاط  ل�ضبط  باالأ�ضا�س  جاءت 
اجلزائرية وهل عملت ال�ضلطات االإ�رصافية الرقابية يف اجلزائر على 
اأداء  ورفع  االأزمات  اأثر  من  للتخفيف  املقررات  هذه  من  اال�ضتفادة 
البنوك ولبلوغ اأهداف هذه الدرا�ضة ميكن �ضياغة الفر�ضية املوالية:

)تلعب مقررات جلنة بازل الدولية دورا فعاال يف �ضبط البنوك 
اجلزائرية(

أهداف البحث
يهدف هذا البحث اإىل درا�ضة وتو�ضيح االإطار النظري لقواعد 
ال�ضبط التي جاءت بها جلنة بازل الدولية يف ظل االأزمات املالية 
اال�ضتقرار  ركائز  تعّد  التي  حماورها  وخمتلف  املتوالية،  العاملية 
هذه  واقع  وحتليل  درا�ضة  حماولة  اإىل  باالإ�ضافة  والبنكي.  املايل 
املقررات باملقارنة بالقواعد االحرتازية الرقابية للبنوك اجلزائرية 
والتي متثل البنوك العمومية 90 % من اإجمايل النظام البنكي ككل 
مع حتليل قدرتها على �ضبط البنوك اجلزائرية. خا�ضة بعد ان�ضمام 
ت�ضعى هذه  ولذلك   .2006 �ضنة  الدولية يف  بازل  اإىل جلنة  اجلزائر 

الدرا�ضة اإىل حتقيق االأهداف االآتية:

 تتبع خمتلف املراحل التي مرت بها مقررات جلنة بازل  ♦
الدولية.
بازل  ♦ جلنة  بها  جاءت  التي  ال�ضبط  قواعد  على  التعرف 
الدولية.
البنوك  ♦ م�ضتوى  على  االحرتازية  االإجراءات  واقع  درا�ضة 

اجلزائرية.
امل�رصيف  ♦ ال�ضبط  حول  وتو�ضيات  نتائج  اإىل  الو�ضول   

لتعزيز  الدولية  بازل  جلنة  بها  جاءت  التي  القواعد  من  واالإفادة 
ا�ضتقرار البنوك اجلزائرية.

منهج البحث
وذلك  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  على  البحث  هذا  اعتمد  لقد 
من خلل تق�ضيم الدرا�ضة اإىل م�ضارين االأول نظري والثاين تطبيقي، 
جرى  اإذ  املكتبي،  امل�ضح  اأ�ضلوب  النظري  اجلانب  يف  ا�ضتخدم  فقد 
ال�ضابقة املتوفرة ذات  االطلع على املراجع وامل�ضادر والدرا�ضات 
العلقة مبتغريات الدرا�ضة، من حتديد وا�ضح ملفهوم ال�ضبط البنكي 
ودرا�ضة ملختلف قواعد ال�ضبط العاملية التي جاءت بها جلنة بازل 
الثالثة،  بازل  اإىل  االأوىل  بازل  من  املختلفة  مراحلها  يف  الدولية 
الدولية  الت�ضويات  لبنك  الر�ضمية  البيانات  قاعدة  على  باالعتماد 
االأ�ضلي ملقررات جلنة بازل. وذلك  االإلكرتونية باعتبارها امل�ضدر 
التطبيقي  اجلانب  اأما يف  الدرا�ضة.  النظرية ملو�ضوع  اخللفية  لبناء 
مت اعتماد اأ�ضلوب امل�ضح ال�ضامل للبنوك اجلزائرية عمومية وخا�ضة، 
القوانني  ا�ضتخدمت  فقد  البيانات  جتميع  بكيفية  يتعلق  وفيما 
بنك  بيانات  وقاعدة  تقارير  اجلزائري  امل�رصيف  للعمل  املنظمة 
كهيئة  الدويل  النقد  �ضندوق  وتقارير  حملية  ر�ضمية  كهيئة  اجلزائر 
دولية بهدف حتليل واقع القواعد االحرتازية للبنوك اجلزائرية وفقا 
�ضبط  يف  املقررات  هذه  دور  واإبراز  بازل  جلنة  مقررات  ملحاور 

البنوك اجلزائرية.

 الدراسات السابقة
نظرا الأن الدرا�ضات باللغة العربية التي تناولت مفهوم ال�ضبط 
التي  الدرا�ضات  عك�س  قليلة  تعترب  خا�ضة  البنكي  وال�ضبط  عامة 
عر�س  �ضيتم  لهذا  منها،  العديد  فهناك  بازل  جلنة  مقررات  تناولت 

جملة من الدرا�ضات ال�ضابقة ذات العلقة مبتغريات الدرا�ضة.

 الدراسات باللغة العربية

درا�ضة عجرود وفاء (2014)، بعنوان )اللجنة امل�رصفية و�ضبط 
الن�ضاط امل�رصيف(. هدفت هذه الدرا�ضة اإىل التاأطري القانوين ملهمة 
ال�ضبط املنوطة باللجنة امل�رصفية يف اجلزائر وهل متار�س اللجنة 
م�ضادر  قائمة  على  باالعتماد  وذلك  و�ضوابط؟  قيود  دون  مهامها 
امل�رصفية  اللجنة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  قانونية.  ومراجع 
جانب  اإىل  ورقابيا  وقائيا  دورا  متار�س  م�رصيف  �ضبط  �ضلطة  هي 
وحتتاج  حمدودة  �ضلحياتها  تبقى  لكن  الردعي.  التاأديبي  الدور 
ال�ضبط يف املجال امل�رصيف ب�ضكل ي�ضمن  لقانون  �ضياغة خا�ضة 
حقوق موؤ�ض�ضات القر�س وفعالية تدخل اللجنة يف ظل تيار ال�رصعة 

واملرونة التي تتميز بها املعاملت امل�رصفية. 
النظام  تكيف  )مدى  بعنوان   ،(2013) فايزة  لعراف  درا�ضة 
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العوملة  وانعكا�ضات  بازل  جلنة  معايري  مع  اجلزائري  امل�رصيف 
تكيف  ومدى   II و   I بازل  مقررات  حماور  خمتلف  الدرا�ضة  تناولت 
متنوعة  مراجع  على  باالعتماد  معها  اجلزائري  امل�رصيف  النظام 
وتقارير وبيانات لهيئات حملية ودولية. ومن اأهم نتائجها اأنه على 
الرغم من املجهودات املبذولة لتواكب البنوك اجلزائرية التطور الذي 
جاءت به مقررات جلنة بازل اإال اأنها ما تزال تعاين العديد من اأوجه 
الق�ضور، وبخا�ضة فيما يتعلق بتطور اخلدمات امل�رصفية والكفاءات 

املوؤهلة للت�ضيري البنكي الفعال.
املخاطر  )اإدارة  بعنوان   ،(2014) النجار  حياة  درا�ضة 
التجارية  البنوك  واقع  بازل-درا�ضة  اتفاقيات  وفق  امل�رصفية 
العمومية اجلزائرية(. لقد جاءت هذه الدرا�ضة بهدف حتليل اأ�ضاليب 
اجلزائرية  العمومية  البنوك  طرف  من  امل�رصفية  املخاطر  قيا�س 
وهي عينة من �ضت بنوك عمومية باالعتماد على االأ�ضاليب والطرق 
عن  املخاطر  الإدارة  الدولية  بازل  جلنة  و�ضعتها  التي  املتقدمة 
وقد  علمية.  باأ�ضاليب  قيا�ضها  ثم  املخاطرة  على  التعرف  طريق 
بينت الدرا�ضة �ضعوبة تطبيق االأ�ضاليب املعيارية املتقدمة والبنوك 
التجارية حتاول فقط تطبيق اأ�ضاليب التقييم الداخلي الب�ضيط، وهذا 
جهة  من  لتطبيقها  والتقنية  الب�رصية  االإمكانيات  �ضعف  اإىل  راجع 
توفري  وعدم  وال�ضفافية  االإف�ضاح  عملية  �ضعف  اأخرى  جهة  ومن 

البيانات اللزمة للدرا�ضة التطبيقية.
االإجراءات  )دور  بعنوان   ،(2015) �شارة  بركات  درا�ضة 
حالة  اإىل  اإ�ضارة  مع  احلوكمة  �ضوء  خماطر  مواجهة  يف  االحرتازية 
اإىل تعزيز فهم مفهوم االإجراءات  الدرا�ضة  اجلزائر(. وقد هدفت هذه 
ومدى  البنكية  واملناف�ضة  االقت�ضادي  بالنمو  االحرتازية وعلقتها 
العلقة  وحتديد  العاملية،  والتغريات  االبتكارات  موجة  مع  تكيفها 
بني االإجراءات االحرتازية وال�ضبط مع حتليل مفهوم احلوكمة. وقد 
من  اأ�ضيق  مفهوم  االحرتازية  االإجراءات  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت 
االأ�ضواق  العاملة يف  الكيانات  و�ضحة  ب�ضلمة  يتعلق  كونه  ال�ضبط 
و�ضلمة  عمل  حتكم  التي  املعايري  جمموع  هو  ال�ضبط  اأما  املالية 
�ضوق اخلدمات املالية النظام البنكي اجلزائري ميتلك نظام حوكمة 
ناجح ن�ضبيا وهيئات تنظيمية واإ�رصافية م�ضوؤولة على راأ�ضها اللجنة 

امل�رصفية. 

الدراسات باللغة األجنبية

 ،)Carlos A.Pelaez , Carlos M.Pelaez 2009( درا�ضة 
تو�ضيح  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت  والبنكي(  املايل  )ال�ضبط  بعنوان 
التاأ�ضيل النظري لل�ضبط كم�ضطلح من الناحية االقت�ضادية وتطور 
اأنه  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  التجريبي.  التحليل  با�ضتخدام  نظرياته 
ال�ضبط  خلل  من  امل�رصيف  باملجال  وربطه  ال�ضبط  اإ�ضقاط  ميكن 
ال�ضبط  اعتماد  اإىل  والتو�ضل  االأزمات  حلل  ملحة  كحاجة  املايل 
املتحدة  الواليات  يف  والبنكية  املايل  االأ�ضواق  اإخفاقات  لت�ضحيح 

االأمريكية.
انطلقا  )ال�ضبط  بعنوان   ،)Darlena Tartari 2002( درا�ضة 
اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت  البنكي(  النظام  يف  اخلا�ضة  االأموال  من 
تناول ال�ضبط البنكي باالعتماد على االأموال اخلا�ضة كاأداة فعالة 
ال�ضبط  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  النظامية  االأزمات  وتوقع  لتجنب 
وال�ضيا�ضة  اجلزئية  االحرتازية  ال�ضيا�ضة  م�ضتويني  على  يتم  البنكي 

االحرتازية الكلية كما بينت الدرا�ضة اأن على الهيئات التي تعمل على 
مراقبة النظام امل�رصيف لديها م�ضوؤولية ال نقا�س فيها فيما يتعلق 

با�ضتقرارها.
البنكي( )ال�ضبط  )Kenneth Spong 2000(، بعنوان  درا�ضة 

جانب  اإىل  وتطوره  البنكي  ال�ضبط  مفهوم  على  ركزت  درا�ضة  وهي 
اأن  اإىل  الدرا�ضة  وتو�ضلت  البنكي،  ال�ضبط  اأدوات  ملختلف  عر�س 
البنوك يف اإطار عملية ال�ضبط بحاجة اإىل توفر اأدوات منها حماية 
املودعني و�ضمان الودائع اإىل جانب توفري اإطار جيد لتدعيم الكفاءة 
الرقابة  اأنظمة  راأ�س املال، وتقييم  التناف�ضية واحرتام معدل كفاية 

الداخلية...اإلخ.
بعنوان   ،)Guendoul Allen Keltoum 2011( درا�ضة 
)حماولة حتليل اأثر ال�ضبط البنكي على اال�ضتقرار املايل( هدفت هذه 
الدرا�ضة اإىل عر�س مناذج خمتلفة لل�ضبط البنكي يف العامل واأثرها 
لل�ضبط  خمتلفني  منوذجني  تناول  خلل  من  املايل  اال�ضتقرار  على 
اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  اأوربي.  والثاين  اأمريكي  االأول  البنكي 
يجعل  مما  االأبعاد  ومتعدد  مركب  مفهوم  املايل  اال�ضتقرار  مفهوم 
تتبعه يحتاج جمهودات كبرية من طرف البنوك، كما بينت الدرا�ضة 
اأن البيئة االأمريكية خا�ضة بعد اأزمة الرهن العقاري كانت بحاجة 
اإىل اإعادة النظر يف قواعد ال�ضبط واالأمر اأكرث تعقيدا بالن�ضبة للبنوك 
ال�ضبط يف ظل  التجان�س يف قواعد  االأوربية حيث متيزت ببطء يف 

خلق �ضوق مالية اأوربية.
بعنوان   ،)Mark Bertus, John S.Jahera 2007( درا�ضة 
هذه  وعملت  االقت�ضادي(  واالأداء  البنكي  ال�ضبط  بني  )العلقة 
الوطنية  الرثوة  بني  اجلمع  الإمكانية  جتريبي  حتليل  على  الدرا�ضة 
وال�ضيا�ضات التنظيمية البنكية،  وقد ا�ضتخدمت قاعدة بيانات تغطي 
م�ضتوى  تطبق  التي  البلدان  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  بلد.   153
واملراجعة  املحا�ضبة  ممار�ضات  بقيا�س  وقامت  الرقابة  من  جيد 
زيادة  مع  هذا  يرتبط  �ضوف  الفعال،  االئتماين  والت�ضنيف  املالية 

الرثوة وتقليل املخاطر.
وال�ضبط  ال�ضبط  مفهوم  تناول  ما  منها  ال�ضابقة  الدرا�ضات 
الذي  البنكي  ال�ضبط  لتحديد مفهوم  للتو�ضل  اأمر مهم  البنكي وهذا 
مل يتم تناوله باإ�ضهاب يف الدرا�ضات باللغة العربية كما اأن تناوله 
ملقررات  خلفا  وهذا  اجلزائرية  البيئة  عن  تختلف  بيئات  يف  كان 
جلنة بازل التي مت تناولها يف العديد من الدرا�ضات. لهذا فاإن هذه 
اجلزائرية  امل�رصفية  البيئة  داخل  البنكي  ال�ضبط  تتناول  الدرا�ضة 
وكيفية تنميطه وفق مقررات جلنة بازل الدولية وهذا ما مل تقم به 
بني  الربط  حتاول  فهي  الدرا�ضة  فهذه  وبالتايل  ال�ضابقة.  الدرا�ضات 
مفهوم ال�ضبط البنكي ومقررات جلنة بازل الدولية واإ�ضقاطها على 
االأزمات  لتجنب  البنكي  ال�ضبط  دور  واإبراز  اجلزائرية  البنوك  واقع 

وحتقيق اال�ضتقرار على م�ضتوى النظام البنكي.

أقسام البحث 

تق�ضيم  �ضيتم  الفر�ضية  واختبار  ال�ضابقة  االإ�ضكالية  لتحليل 
اأما  للمو�ضوع  النظري  للتاأ�ضيل  يخ�ض�س  اأول  حمور  اإىل  الدرا�ضة 
اجلزائرية  البنوك  يف  ال�ضبط  واقع  درا�ضة  فيه  �ضيتم  الثاين  املحور 
للنتائج  ثالث  مبحور  الدرا�ضة  لتختم  بازل  جلنة  مقررات  اإطار  يف 

والتو�ضيات. وعليه تكون عنا�رص الدرا�ضة كاالآتي:
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وقواعد  � الدولية  بازل  جلنة  مقررات  تطور  االأول:  املحور 
ال�ضبط التي جاءت بها؛

�ضبط  � يف  بازل  جلنة  مقررات  م�ضاهمة  الثاين:  املحور 
البنوك اجلزائرية؛

املحور الثالث: النتائج والتو�ضيات.  �

احملور األول: تطور مقررات جلنة بازل الدولية وقواعد الضبط اليت 
جاءت بها

اأول: مقررات جلنة بازل وتطورها 
I.  اتفاقية بازل الأوىل: 

لقد دفعت جتربة اإخفاق البنوك العاملة على ال�ضعيد العاملي 
البنوك،  لهذه  اال�ضتقرار  لتحقيق  العلمي  التفكري  اإىل  ال�ضبعينات  يف 
اأن  يعني  املدفوعات  ونظام  وال�ضوق  البنوك  بني  االإقرا�س  فروابط 
ومن  املحلية.  للبنوك  م�ضاكل  يخلق  اأن  ميكن  االأجنبي  البنك  ف�ضل 
الواليات  من  كل  يف  الكبرية  البنوك  اأن  ات�ضح  العملية  الناحية 
املتحدة االأمريكية واأملانيا وحتى الربيطانية منها واالأوربية لي�ضت 
مبناأى عن خطر االإفل�س واالنهيار. يف ظل هذه املعطيات بداأ التفكري 
يف البحث عن اآليات ملواجهة تلك املخاطر واإيجاد فكر م�ضرتك بني 
البنوك املركزية يف دول العامل املختلفة يقوم على التن�ضيق بني تلك 
البنوك.  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  من  للتقليل  الرقابية  ال�ضلطات 
  ،1974 نهاية  للرقابة امل�رصفية  بازل  ت�ضكلت جلنة  لذلك  ونتيجة 
حتت ت�ضمية جلنة القواعد وممار�ضات الرقابة على العمليات البنكية، 
وذلك من طرف حمافظي البنوك املركزية ملجموعة الدول ال�ضناعية 
بازل  مبدينة  الدولية  الت�ضويات  بنك  اإ�رصاف  وحتت  اآنذاك،  الع�رصة 

.)Tarullo, 2015,pp 53-54( ب�ضوي�رصا
واإدراكا منها باأن �ضلمة القطاع امل�رصيف اإمنا تتوقف على 
جلنة  اأ�ضدرت  البنوك،  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  مواجهة  ح�ضن 
اأطلق عليه   1988 اأول معيار لها للرقابة امل�رصفية يف عام  بازل 
 Ratio( اأو معيار كوك ) معيار امللءة امل�رصفية )كفاية راأ�س املال
Cooke( على ا�ضم رئي�س اللجنة اآنذاك وطلبت من البنوك االلتزام به 

انتقالية  فرتة  منح  الذي  اليابان  با�ضتثناء   1992 عام  من  ابتداء 
اأطول. وبهذا و�ضعت اأول اتفاقية للجنة عرفت باتفاقية بازل االأوىل، 
املال  راأ�س  كفاية  معايري  بني  التقارب  حتقيق  اإىل  �ضعت  والتي 
املطبقة يف خمتلف الدول واإزالة الفوارق يف القدرة التناف�ضية بني 
البنوك الناجتة عن اختلف هذا املعيار. ليجري تعديل االتفاقية يف 

جانفي 1996 لتدخل حيز التطبيق عام 1997.
 A brief. history of the Basel committee (October 2014,(

.p 04

وبالرغم من اجلهود املبذولة من طرف اللجنة اإال اأن امل�ضاكل 
التي  االأزمة  اأعقاب  يف  خا�ضة  تتوقف  مل  البنوك  منها  عانت  التي 
حتقيق  يف  االتفاقية  فعالية  وعدم  اآ�ضيا  �رصق  دول  لها  تعر�ضت 
مراجعة  يف  التفكري  ليتم  النامية  للدول  خا�ضة  املايل  اال�ضتقرار 

اأوجه الق�ضور يف معيار كفاية راأ�س املال واإدارة املخاطر. 
II. اتفاقية بازل الثانية

اإثر االنتقادات التي لقيتها بازل I، قدمت اللجنة يف اآب 1999 
مقرتحًا جديداً عرف باتفاقية بازل II، اإذ كان الإطار اجلديد لكفاية 

راأ�س املال ي�شري يف اجتاهني:
تطوير القوانني واللوائح، لي�س فيما يتعلق مبتطلبات احلد  ♦

االأدنى لراأ�س املال فح�ضب، ولكن مع االأخذ بعني االعتبار عمليات 
املراجعة الرقابية واأنظمة �ضبط وتنظيم ال�ضوق كذلك.

العمل على زيادة ارتباط معايري كفاية راأ�س املال باملخاطر 
التي تواجه البنوك، ويويل هذا االإطار اجلديد اأهمية خا�ضة لعملية 
من  ذلك  ويتم  تقييمها  على  البنوك  قدرات  وتطوير  املخاطر  اإدارة 
خلل التوافق بني متطلبات كفاية راأ�س املال والنظم احلديثة الإدارة 

املخاطر وااللتزام باالإف�ضاح.
يتعر�س  ♦ التي  للمخاطر  بالن�ضبة  ال�ضفافية  درجة  زيادة 

املنا�ضب  الوقت  يف  الكافية  املعلومات  توافر  ووجوب  البنك  لها 
يتعر�س  التي  املخاطر  يف  البنك  ي�ضاركون  اأنهم  حيث  للمتعاملني 

 )35 لها.) بري�س، 2013، 
III. اتفاقية بازل الثالثة

يف   )Lehman Brothers براذرز  )ليمان  بنك  انهيار  قبل 
لبازل  العام  االإطار  لتعزيز  ملحة  احلاجة  كانت  �ضبتمرب2008، 
اإليه  و�ضل  ما  ودرا�ضة  بحث  اإىل  �ضارعت  املالية  االأزمة  اأن  اإال   ،II
االأزمة املالية مع كثري  اإذ دخلت  الفرتة،  القطاع امل�رصيف يف تلك 
العيوب  هذه  نتجت  وقد  ال�ضيولة،  خمازن  كفاية  وعدم  النفوذ  من 
�ضوء  اإىل  العوامل  اأدت هذه  واإدارة املخاطر، وقد  �ضوء احلوكمة  عن 
ت�ضعري االئتمان وخماطر ال�ضيولة والنمو الزائد للئتمان وكرد على 
خماطر  اإدارة  مبادئ  بازل  جلنة  اأ�ضدرت  املتزايدة  املخاطر  هذه 
اإ�ضدار  2009 باالإ�ضافة اإىل  ال�ضيولة والرقابة ال�ضليمة يف �ضبتمرب 
اللجنة وثائق اأخرى لتعزيز االإطار العام لبازل II، خا�ضة فيما يتعلق 
التح�ضينات  هذه  وكانت  امليزانية.  خارج  والبنود  التوريق  مب�ضائل 
الن�ضطة  البنوك  التنظيم واالإ�رصاف على  اأو�ضع لتعزيز  جزء من جهد 
اأقرت معايري راأ�س املال وال�ضيولة اجلديدة يف موؤمتر  دوليا. وهكذا 
 2010 نوفمرب  يف  �ضيول  يف   20 الع�رصين  جمموعة  قادة  قمة 
ووافقت عليه يف اجتماع جلنة بازل دي�ضمرب 2010 يف �ضكل معايري 
جديدة عرفت ببازل III اأو ما يطلق عليه )بدعائم ال�ضد( والتي متثل 
حجر زاوية بالن�ضبة لعمليات االإ�ضلح امل�رصيف والتي تدخل حيز 
 Basel III:.2019 التطبيق مطلع 2013 عرب مراحل متتد اإىل غاية
international regulatory framework for banks, n.d

 ثانيا: قواعد ال�شبط التي جاءت بها جلنة بازل الدولية
Bank régulation تعريف ال�شبط امل�رصيف .I

االقت�ضاد  جمال  يف  ال�ضبط  م�ضطلح  ي�ضتخدم  ما  عادة 
وال�ضيا�ضات العامة، وهو )تطبيق القانون من قبل احلكومة اأو وكالة 
معاجلة  للقت�ضاد،  مركزيا  كالتخطيط  خمتلفة،  الأغرا�س  م�ضتقلة 
ف�ضل ال�ضوق...اإلخ. ففي االقت�ضاد م�ضطلح ال�ضبط مقرتن بت�رصفات 
املحلية،  اجلماعات  النقدية(،  الهيئات  فيها  مبا  )الدولة  جماعية 
Regulatory Eco- .ململنظمات احلكومية، اجلمعيات مبختلف اأنواعها

nomics , n.d

والدوافع  القواعد  )جمموع  باأنه  ال�ضبط  تعريف  ميكن  كما 
واالإجراءات التي متار�ضها ال�ضلطات والهيئات العامة، بهدف حتقيق 

 )Mishkin, 2007,319(.)اال�ضتقرار املايل واحلفاظ عليه
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الهيئات واملنظمات  اأن�ضطة  التي حتكم  )القواعد  وال�ضبط هو 
اأعدت  التي  والهياكل  العمليات  هي  الرقابة،  اأن  حني  يف  املالية 

 Schuman, 2011, 09 ل�ضمان اأن هذه القواعد �ضيتم احرتامها
ميكن النظر اإىل ال�شبط امل�رصيف من عدة نواٍح:

�ضبط  ♦ مواجهة  ميكن  لل�ضبط:  املمار�ضة  اجلهة  طرف  من 
طرف  من  يتم  اخلارجي  فال�ضبط  ذاتي،  اأو  داخلي  و�ضبط  خارجي 
اأما  اخلارجية  املنظمات  طرف  من  تطبيقه  ليتم  احلكومة  اأعوان 
ال�ضبط الداخلي فهو ثمار ملبادرة تابعة للموؤ�ض�ضات البنكية يف حد 

ذاتها. 
تقع  ♦ التي  ال�ضبط  عمليات  وهو  املحلي  اأو  الدويل  ال�ضبط 

خارج نطاق الدولة الواحدة مثل ) مقررات بازل الدولية، تو�ضيات 
...WB IMF والبنك الدويل  املنظمات العاملية �ضندوق النقد الدويل 

اإلخ.( اأما ال�ضبط املحلي فهو اإ�ضهامات هيئات حملية. 
وال�ضبط ميكن اأن يكون اأي�ضا اإما على م�ضتوى كلي اأو على  ♦

م�ضتوى جزئي، اأي اإما على م�ضتوى االقت�ضاد الكلي اأو على م�ضتوى 
 Tartai,  ( الكلي كالبنوك مثل.  وحدة جزئية تن�ضط داخل االقت�ضاد 

)2002,28

وال�شبط امل�رصيف لديه ثالث مكونات مرتابطة: 
ال�شيا�شة اجلزئية احلذرة. 1

املوؤ�ض�ضات  على  احلفاظ  اإىل  تهدف  التي  اللوائح  وهي 
االإقرا�ضية، �ضليمة و�ضامنة وقادرة على ال�ضداد واأي�ضا �ضامدة اإىل 

جانب �ضمان املناف�ضة العادلة وال�ضهر على حماية امل�ضتهلكني.
ال�شيا�شة الكلية احلذرة . 2

التنظيمات  من  وفعال  متما�ضك  هيكل  و�ضع  على  العمل   
توقع  لل�ضناعة امل�رصفية،  احل�ضن  ال�ضري  اأجل �ضمان  واللوائح، من 

وحل االأزمات البنكية واملالية.
البنك . 3 طرف  من  مطبقة  وظيفة  الأخري  املقر�س  وظيفة 

املركزي والدولة 
كلي  واأي�ضا  جزئي  م�ضتوى  على  يعمل  امل�رصيف  فال�ضبط 
من  وهذا  واملايل  النقدي  النظام  م�ضتوى  على  اال�ضتقرار  ل�ضمان 

)Mishkin, 2007,319(  .خلل التحكم يف املخاطر النظامية
وبالن�ضبة لقواعد ال�ضبط التي جاءت بها مقررات بازل الدولية 
بعد  خا�ضة  الكلي  وكذلك  اجلزئي  ال�ضبط  على  ركزت  جمملها  ففي 

تزايد االأزمات وعواقبها حتى على م�ضتوى االقت�ضاد الكلي.
II. قواعد ال�شبط وتطورها وفق مقررات جلنة بازل

بالن�ضبة لقواعد ال�ضبط التي جاءت بها مقررات بازل الدولية 
بعد  خا�ضة  الكلي  وكذلك  اجلزئي  ال�ضبط  على  ركزت  جمملها  ففي 
متثل  الكلي.  االقت�ضاد  م�ضتوى  على  حتى  وعواقبها  االأزمات  تزايد 
البنوك  ال�ضاغل مل�ضوؤويل  ال�ضغل  املال وكيفية ح�ضابها  راأ�س  كفاية 
والقائمني عليها واخلرباء الباحثني يف �ضوؤونها، فهي متثل لب اإدارة 
اأ�ضهمت مقررات جلنة بازل منذ  املخاطر يف ال�ضنوات االأخرية. وقد 
ظهورها يف معاجلة املخاطر امل�رصفية يف �ضوء امل�ضتجدات على 

ال�ضاحة العاملية.
II-1- ن�شبة كفاية راأ�س املال وفق بازل الأوىل

تتحدد ن�شبة كفاية راأ�س املال كما يلي:
راأ�س املال ) ال�رصيحة 1 + ال�رصيحة 2( / جمموع التعهدات 

وااللتزامات بطريقة مرجحة للخطر)خماطر االئتمان( % 8 ≤
وهي اأول ن�ضبة مت و�ضعها من طرف جلنة بازل الدولية مركزة 

)Lamarque, 2008,91( .على املخاطر االئتمانية
فالب�ضط يتكون من �رصيحتني:

ال�رصيحة رقم 1 و هي راأ�س املال االأ�ضا�ضي و ي�ضمل )حقوق  �
امل�ضاهمني + االحتياطات املعلنة واالحتياطات العامة القانونية + 
االأرباح غري املوزعة اأو املحتجزة ( _ ) القيم املعنوية +اال�ضتثمار 

يف ال�رصكات التابعة (
ي�ضمل  � التكميلي:  املال  راأ�س  وهي   2 رقم  ال�رصيحة 

 + االأ�ضول  تقييم  اإعادة  احتياطات   + معلنة  غري  احتياطات 
اأ وخ�ضائر القرو�س + االإقرا�س  خم�ض�ضات ملواجهة خماطر عامة 
)القرو�س  غريهم  من  اأو  امل�ضاهمني  من  االأجل  وطويل  متو�ضط 
التي جتمع بني خ�ضائ�س  الراأ�ضمالية االأخرى  امل�ضاندة( +االأدوات 

حقوق امل�ضاهمني والقرو�س.
وفق  للأ�ضول  بالن�ضبة  املخاطرة  اأوزان  حت�ضب  املقام:  اأما 
جدول خا�س و�ضعته جلنة بازل وترتاوح هذه االأوزان من �ضفر اإىل 
100 %،  كما و�ضعت جدوال اآخر الأوزان املخاطر للتعهدات خارج 

امليزانية ترتاوح من 20 % اإىل 100 %. )نا�رص، 2013، 5 - 6(
املالية  باالأدوات  التعامل  وانت�ضار  ات�ضاع  نتيجة  اأنه  اإال 
التعديل  هذا  ويتعلق   ،1996 �ضنة  تعديل  جاء  كامل�ضتقات  احلديثة 
اإىل جانب خماطر االئتمان. ومن خلل  ال�ضوقية  باإ�ضافة املخاطر 
التي  التنظيمية  ال�ضيغة  بني  تختار  اأن  للبنوك  ميكن  التعديل  هذا 
حده  على  بنك  بكل  اخلا�ضة  الداخلية  والنماذج  اللجنة  و�ضعتها 
التعديلت  هذه  اأن  ومع  ال�ضوقية،  خماطرة  ملواجهة  ي�ضعها  والتي 
من  عدلت  اأنها  اإل   %  8 عند  االإجمالية  امللءة  معدل  على  اأبقت 

مكونات الن�شبة كما يلي:
�شنني  ♦ لأجل  م�شاندة  قرو�س  وهي  ثالثة  �رصيحة  اإ�شافة 

وهذه الأخرية اأي راأ�س املال من الطبقة الثالثة يجب اأن تتوفر فيه 
ال�رصوط الآتية:

ا�ضتحقاق  � فرتة  لها  م�ضاندة  قرو�س  �ضكل  على  يكون  اأن 
% كحد اأق�ضى من   250 اأ�ضلية ال تقل عن �ضنتني، واأن ال يتجاوز 

راأ�س مال البنك من الطبقة االأوىل.
يف  � مبا  فقط  ال�ضوقية  املخاطر  لتغطية  �ضاحلا  يكون  اأن 

ذلك خماطر ال�رصف االأجنبي.
ال�رصيحة  �  ≥ املال  راأ�س  من  االأوىل  ال�رصيحة  تكون  اأن 

الثانية + ال�رصيحة الثالثة، وقد قررت هذه اللجنة اأن يكون هذا القيد 
رهنا باالإرادة الوطنية.

اإيجاد  ♦ للبنك يتم  االإجمالية  راأ�س املال  عند ح�ضاب ن�ضبة 
�ضلة رقمية بني خماطر االئتمان وخماطر ال�ضوق عن طريق �رصب 
 100 اأن  اأ�ضا�س  على  )وذلك   12،5 يف  ال�ضوقية  املخاطرة  مقيا�س 
مق�ضومة على 8 و هي احلد االأدنى لكفاية راأ�س املال ت�ضاوي 12،5( 
املخاطرة،  الأوزان  املرجحة  االأ�ضول  اإىل جمموع  الناجت  اإ�ضافة  ثم 
ت�ضمنت  فقد  الآخر  بنك  من  تختلف  قد  ال�ضوقية  املخاطرة  اأن  ومبا 
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مقرتحات اللجنة طرقا اإح�ضائية منطية لقيا�س هذه املخاطرة، منها 
القيمة املقدرة للمخاطرة )Value at risk(، اإ�ضافة اإىل مقايي�س كمية 

ونوعية اأخرى.) لعراف، 2013، 90-91(. 
وبالتالي تصبح إذا العالقة السابقة لكفاية رأس المال معدلة 

كما يلي:
 /  )3 ال�رصيحة   +  2 ال�رصيحة   +  1 ال�رصيحة   ( املال  راأ�س 
مقيا�س   + االئتمان(  )خماطر  املخاطرة  باأوزان  املرجحة  االأ�ضول 

%  x 12،50 ≥ 8 املخاطر ال�ضوقية
II 2- اأ�ش�س ودعائم ال�شبط وفق بازل-II

يقوم التفاق اجلديد لبازل II على ثالثة اأ�ش�س ودعائم: 
املرجح . 1 املال  راأ�س  كفاية  حل�ضاب  م�ضتحدثة  طريقة 

جاءت  حيث  املخاطر،  خمتلف  ملواجهة  واللزم  املخاطرة  باأوزان 
وقدمت  وال�ضوق،  االئتمان  خماطر  معاجلة  يف  جوهرية  بتغيريات 
تغطية �ضاملة ملخاطر الت�ضغيل Operational Risk التي مل يكن لها 

اأي ح�ضاب يف اتفاقية بازل I وهي خماطر اخل�ضائر التي تنجم عن 
عدم كفاية اأو اإخفاق العمليات واالأنظمة الداخلية، العنا�رص الب�رصية 

واالأحداث اخلارجية.
اأي . 2 واملراقبة،  للمراجعة  فعالة  طريقة  وجود  �ضمان 

الإ�رصاف  اخلا�ضعة  املالية  املوؤ�ض�ضات  من  غريه  اأو  للبنك  يكون  اأن 
اجلهات الرقابية، االآلية اللزمة للتقييم الداخلي لتحديد راأ�س املال 

الكايف كنهج للرقابة االحرتازية �ضد املخاطر.
اأو . 3 ا�ضتقراره  اإىل  وال�ضعي  ال�ضوق  الن�ضباط  فاعل  نظام 

موؤ�ض�ضة  اأو  بنك  اأي  من  يتطلب  وهذا  ال�ضوق،  ب�ضلوكيات  االن�ضباط 
مالية اأن تقوم باالإف�ضاح عن راأ�س مالها ومدى تعر�ضها للمخاطر، 
هذه  عملء  يكون  حتى  اخلطر  حجم  لتحديد  املتبعة  والطرق 
املخاطر  تقدير  من  وليتمكنوا  بها،  علم  على  ودائنوها  املوؤ�ض�ضات 
االأمر  ويبقى  املوؤ�ض�ضات.  هذه  مع  تعاملهم  نتيجة  يواجهونها  التي 
اختياريا وفقا لقدرات البنوك يف اإدارة خماطرها. (ما هي بازل 2؟. 

)د.ت(. وهذا ما ميكن اأن يو�ضحه املخطط االآتي:
الشكل رقم )01)

أدوا ت قياس وتقييم المخاطر وفق مقررات بازل

المصدر: أعدَّ بناءا على عدة مراجع 

النهائية حل�ضاب راأ�س املال ملواجهة  وعليه ت�ضبح املعادلة 
املخاطر الثلثة )خماطر االئتمان 85 % + خماطر ال�ضوق 5 % + 
 Mc خماطر الت�ضغيل 10 %( والتي اأطلق عليها ا�ضم ن�ضبة ماك دونو

Donough من ال�ضكل االآتي: 

)  اإجمايل راأ�س املال / متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�شوق 
12،5x + متطلبات راأ�س املال ملخاطر الت�شغيل 12،5x + الأ�شول 

املرجحة ملخاطر الئتمان ≤ 8 %  (

متكامل  اإطارا  باعتبارها   II بازل  مقررات  فقد جاءت  وبهذا 
املايل  اال�ضتقرار  لتحقيق  واأ�ضا�ضا  امل�رصفية  املخاطر  الإدارة 
املختلفة.  جوانبها  يف  امل�رصفية  ال�ضلمة  اأهمية  على  والتاأكيد 

)�ضعيد، 2014، 30 - 31(

II-3- رؤية بازل III للضبط املصريف

ت�شتمل بازل III على املحاور الأ�شا�شية الآتية :
وتعزيز  املال  لراأ�س  وا�شح  مفهوم  وحتديد  حت�شني   -1-3-II

نوعيته
لقد ركز املعيار اجلديد على اإعادة تعريف راأ�س املال وات�ضافه 
باجلودة من خلل تعزيز وحت�ضني نوعية وكمية راأ�س املال، و�ضمي 
العادية  للأ�ضهم  االأ�ضا�ضي  املال  براأ�س  املال،  راأ�س  من  اجلزء  هذا 
Common Equity Capital وعليه يتكون راأ�س املال التنظيمي وفق 

معيار بازل III من: 
ال�رصيحة رقم )01( + ال�رصيحة رقم )02( وقد األغيت ال�رصيحة 

رقم )03(
1 . Tier( االأ�ضا�ضي  املال  راأ�س  متثل   :(01) رقم  ال�رصيحة 

االأ�ضول  II من  بازل  يف   %  4 اأن كان  % بعد   6 االأدنى  1( وحده 
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املرجحة باملخاطر وتتكون ال�رصيحة من:
راأ�س املال االأ�ضا�ضي للأ�ضهم العادية )عايل اجلودة( وحده  ♦

تدريجيا من  II. ويرفع  بازل  2% يف  اأن كانت  بعد   %4،5 االأدنى 
2% اإىل % 3،5 �ضنة 2013 واإىل 4% �ضنة 2014 واأن ال يقل عن 
4،5% يف عام 2015 وهذا ما هدفت اإليه جلنة بازل يف معيارها 
االأ�ضا�ضي  املال  راأ�س  لتعزيز وحت�ضني نوعية وكمية وجودة  اجلديد 

خلل فرتة انتقالية.
راأ�س املال االإ�ضايف Additional Tier 1 ويتكون من: ♦
حتت  � االإدراج  معايري  وت�ضتويف  البنك  من  م�ضدرة  اأدوات 

بالكامل.  مدفوعة  تكون  اأن  اأي  االإ�ضايف  االأ�ضا�ضي  املال  راأ�س 
والدائنني  للودائع  فيها  ال�ضداد  واأولوية  للبنك  م�ضاندة  ديون  تكون 

املختلفني يف حال الت�ضفية.
املال  � راأ�س  اأدوات  اإ�ضدار  عن  الناجمة  االإ�ضدار  علوة 

االأ�ضا�ضي االإ�ضايف.
االأدوات امل�ضدرة من ال�رصكات التابعة وت�ضتويف معايري  �

االإدراج حتت راأ�س املال االأ�ضا�ضي االإ�ضايف. 
التعديلت التنظيمية التي تطبق عند احت�ضاب راأ�س املال  �

االإ�ضايف.
2 . ،)Tier 2 ال�رصيحة رقم (02) : ومتثل )راأ�س املال امل�ضاند

وتهدف ال�رصيحة الثانية اإىل امت�ضا�س اخل�ضائر يف حال الت�ضفية 
وتتكون من:

املال  � راأ�س  �ضفات  وحتمل  البنك  من  امل�ضدرة  االأدوات 
امل�ضاند ) وغري مدرجة �ضمن ال�رصيحة االأوىل(.

االأدوات  � اإ�ضدار  عن  الناجتة  )اخل�ضم(  االإ�ضدار  علوة 
املدرجة �ضمن ال�رصيحة الثانية.

التابعة وت�ضتويف �رصوط  � ال�رصكات  االأدوات امل�ضدرة من 
ال�رصيحة الثانية.

احتياطي املخاطر امل�رصفية العامة. �
�  Basel III .( .التعديلت التنظيمية على راأ�س املال امل�ضاند

(June . 2011. pp 19 - 27

وقدرته  املال  راأ�س  و�ضلبة  جلودة   III بازل  دعم  اإطار  ويف 
 32  ،2014 �ضعيد،  االآتية:)  التدابري  اتخاذ  على تغطية املخاطر مت 

:)33 -
العادية،  ♦ للأ�ضهم  االأ�ضا�ضي  املال  لراأ�س  هام�س  اإ�ضافة 

بهدف حماية البنوك من خاطر تقلبات الدورات
2،5% وميثل  % و   املالية واالقت�ضادية ترتاوح بني �ضفر 
تقلبات  حدوث  حال  يف  اخل�ضائر  ملواجهة  دفاع  خط  الهام�س  هذا 
اقت�ضادية م�ضتقبلية ويهدف اإىل احلد من التو�ضع االئتماين يف فرتات 

الرواج االقت�ضادي، وا�ضتخدامه يف فرتات الرتاجع االقت�ضادي.
العاملي  ♦ النظام  خماطر  ملواجهة  خا�س  هام�س  اإ�ضافة 

العاملية  املالية  املوؤ�ض�ضات  بني  الكبري  الرتابط  نتيجة  تن�ضا  التي 
الكبرية، حيث تنتقل ال�ضدمات اإىل القطاع املايل واالقت�ضادي مما 
على  الهام�س  هذا  ويطبق  املنتظمة  باملخاطر  يعرف  ما  عنه  ين�ضاأ 
البنوك كبرية احلجم ذات الن�ضاط الدويل. )�ضعيد، 2014، 32 - 33(:

االأموال  روؤو�س  تركيبة  تو�ضيح  ميكن  �ضبق  ما  لكل  ووفقا   
اجلديدة كما يو�ضحها اجلدول االآتي:

الجدول رقم )01)
 III إلى بازل IIتركيبة رؤوس األموال الجديدة باالنتقال من بازل

متطلبات راأ�س املال )كن�شبة من الأ�شول املرجحة باملخاطر(

20122013201420152016201720182019البيان

CET1 )23,544,54,54,54,54,5ن�ضبة راأ�س املال االأ�ضا�ضي للأ�ضهم العادية )النواة ال�ضلبة

AT1 211,51,51,51,51,51,5ن�ضبة راأ�س املال االإ�ضايف

44,55,566666ن�ضبة راأ�س املال االأ�ضا�ضي )ال�رصيحة 1(

43,52,522222ن�ضبة ال�رصيحة 2

88888888كفاية راأ�س املال الكلية

0,6251,251,8752,5----هام�س احلماية لراأ�س املال

88888,6259,259,87510,5احلد االدنى من راأ�س املال + هام�س احلماية

 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version(June :المصدر
2011, 82). Retrieved fubruary.13.2016 from www.bis.org

II-3-2- و�شع ن�شبة الرافعة املالية

لقد اأدى التو�ضع يف منح االئتمان قبيل االأزمة املالية العاملية 
اخلا�ضة  االأموال  كفاية  عدم  ب�ضبب  البنوك  من  العديد  اإفل�س  اإىل 
المت�ضا�س اخل�ضائر، حيث قامت البنوك التي تتبع املنهج الداخلي 

لتقييم املخاطر مبنح اأوزان ترجيحية �ضغرية لتوظيفاتها من اأجل 
)Hache, 2012, 4-5(.زيادة اأثر الرفع املايل

 لهذا اأُدِخَل موؤ�رص معدل الرافعة املالية مقيا�ضًا داعم للإطار 
الداخلي اأو الأ�ضاليب قيا�س املخاطر وفقا ملا جاء يف بازل II، اأخذا 
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االأ�ضا�ضي  اإىل املعاجلة اجلديدة من راأ�س املال  النزوح  يف االعتبار 
وفق بازل III. اأي اأن ن�ضبة الرافعة يتم احت�ضابها بق�ضمة راأ�س املال 
دون  امليزانية(  وخارج  )داخل  االأ�ضول  اإجمايل  على   T1 االأ�ضا�ضي 
البنوك  اأن تلتزم  ترجيحها باأي معامل خماطرة. ووفقا لذلك يجب 
ب�ضكل  وذلك  االأ�ضول،  اإجمايل  من   %3 عن  تقل  ال  للرافعة  بن�ضبة 
على  وبناءا   2017 بداية  وحتى   2013 عام  من  اعتبارا  جتريبي 
هذه  على  النهائية  التعديلت  اإجراء  �ضيتم  التجربة  هذه  نتائج 
2017 و�ضتطبق فعليا بداية من  الن�ضبة يف الن�ضف االأول من عام 

عام 2018.) بري�س و لغرابة، 2015، 112( 
II-3-3- و�شع معايري عاملية لل�شيولة 

تعترب املتطلبات ال�ضارمة فيما يتعلق براأ�س املال مهمة جدا 
ال�ضتقرار النظام املايل وامل�رصيف، لكنها ال تكفي، فلبد من �ضيولة 
ملئمة، مدعمة مبعايري حذر �ضلمة. ولهذا قامت جلنة بازل بو�ضع 
معايري �ضيولة عاملية متجان�ضة )harmonized(، مثل ما كان احلال 
ال�ضيولة تن�ضا متطلبات دنيا  راأ�س املال، فمعايري  بالن�ضبة ملعايري 
العديد  الأن  ذلك  االأزمات.  لتجنب  العادلة  املناف�ضة  �رصوط  وتدعم 
من البنوك كانت تتمتع مبعدالت كفاية راأ�س املال مقبولة، اإال اأنها 
اأهمية كبرية  اإىل هزات و�ضعوبات كبرية كونها مل تعطي  تعر�ضت 
لت�ضيري ال�ضيولة. ولهذا فاإن جلنة بازل ويف �ضبيل معيار عاملي لها 

تقرتح ن�ضبتني:
ن�شبة ال�شيولة ق�شرية املدى . 1

ن�ضبة  اأي�ضا  الق�ضري، يطلق عليها  ن�ضبة خا�ضة باملدى  وهي 
تغطية ال�ضيولة Liquidity Coverage Ratio وحت�ضب كما يلي: 

ن�شبة ال�شيولة ق�شرية الأجل =الأ�شول ال�شائلة عالية اجلودة/ 
�شايف التدفقات النقدية املتوقعة ≤ %100

خلل 30 يوم
من  احتياجاته  يلبي  البنك  جعل  اإىل  الن�ضبة  هذه  وتهدف 
ال�ضيولة ذاتيا يف حالة اأزمة طارئة باالعتماد على اأ�ضول ذات جودة 
Basel III: The Liquidity Coverage Ra-  االية من ناحية ال�ضيولة.

) tio and liquidity risk monitoring tools (January . 2013.p 10

ن�شبة ال�شيولة طويلة املدى:. 2
 )NSFR/ Net Stable Funding Ratio( املعيار  هذا  يهدف 
�ضنة،  وهي  االأول  املعيار  من  اأطول  لفرتة  م�ضتقرة  �ضيولة  لتحقيق 
خلل  من  ن�ضاطاته  لتمويل  للم�رصف  حوافز  منح  خلل  من  وذلك 
واملطلوبات.  املوجودات  هيكلة  ومتاثل  م�ضتقرة  اأموال  م�ضادر 
اهلل،  /2018.)عبد   1/  1 من  اعتبارا  املعيار  هذا  يطبق  و�ضوف 

)10 2012، مار�س. 
وحت�شب الن�شبة كما يلي:

ل�شنة/  امل�شتقرة  املوارد   = املدى  طويلة  ال�شيولة  ن�شبة 
احلاجة للتمويل امل�شتقر ل�شنة < % 100 

املوارد امل�ضتقرة تتمثل يف راأ�س املال اخلا�س واالأ�ضهم املمتازة 
وباقي اخل�ضوم التي تكون مدتها الفعلية �ضنة اأو اأكرث. اأما احلاجة للتمويل 
فهي قيمة االأ�ضول املمولة من قبل البنك، كل اأ�ضل يرجح مبعامل معني 
واملجموع ي�ضاف اإىل احلاجة للتمويل للأ�ضول خارج امليزانية التي 

 Basel III. (December 2010, pp 28-31(.ترجح مبعاملت معينة

II-3-4 - اإدارة وتقييم املخاطر

يف هذا املجال، فقد اأقرت جلنة بازل اإ�ضافة اإىل ما جاء يف 
بازل II، �رصورة اعتماد اختبارات ال�ضغط )Stress testing(، وهي 
اأدوات الإدارة املخاطر امل�ضتخدمة من قبل البنوك كجزء من اإدارتها 
الداخلية للمخاطر. حيث يلعب دورا مهما يف توفري تقييمات تقديرية 
عن  ف�ضل  املال،  وراأ�س  لل�ضيولة  التخطيط  اإجراءات  دعم  للمخاطر، 
حدتها  من  التخفيف  وت�ضهيل  للمخاطر  البنك  حتمل  قدرة  حتديد 
 ،2014 النجار،   ( ال�ضغط.  ظروف  خلل  الطوارئ  خطط  وتطوير 

 )121  - 120
الثلثة،  اأن مقررات جلنة بازل  اإىل  التو�ضل  مما تقدم، ميكن 
كانت تعمل على دعم قواعد ال�ضبط امل�رصيف وكذلك املايل، حيث 
لل�ضبط امل�رصيف وهي معيار  اأهم قاعدة  I على و�ضع  بازل  عملت 
جودة  اأكرث   III بازل  لتجعله  تعديله  مت  املال  راأ�س  لكفاية  حمدد 
املخاطر  خمتلف  تغطية  على  قدرته  وحت�ضني  مكوناته  ناحية  من 
االئتمانية، ال�ضوقية والت�ضغيل. كما اأن القواعد التنظيمية االحرتازية 
ال�ضيولة  مبفهوم  كبري  اهتمام  اإعطاء  اإىل  عمدت  ثلثة  لبازل 
اإىل �ضبط  الطويل. باالإ�ضافة  الق�ضري وكذلك  وت�ضيريها على املدى 

معدالت االإقرا�س يف البنوك عن طريق موؤ�رص الرافعة املالية.
وامللفت لالنتباه اأن قواعد ال�شبط امل�رصيف التي جاءت بها 

بازل III ركزت على ال�شبط ببعديه الكلي واجلزئي من خالل:
اإجراءات احرتازية على امل�ضتوى اجلزئي  �
اإجراءات احرتازية على امل�ضتوى الكلي  �

لبع�ضهما  مكملتان  امل�رصفية  للرقابة  مقاربتان  وهما 
البع�س الأن تقوية وتعزيز �ضلبة البنوك داخليا من �ضانه اأن يقل�س 

من خطر التعر�س الأزمات خارجية )خماطر نظامية(

احملور الثاني: مساهمة مقررا ت جلنة بازل يف ضبط البنوك اجلزائرية

لقد عمل بنك اجلزائر من خلل تعليماته، املنبثقة من قانون 
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  اإن�ضاء  و�رصوط  بالنقد  املتعلق  والقر�س  النقد 
اقت�ضاد  مل�ضايرة  واملايل  النقدي  للنظام  تدعيما  وذلك  املالية، 
ال�ضوق على مواكبة التطورات التي جاءت بها جلنة بازل ومقرراتها، 
االإ�ضلحات  من  العديد  واأعقبتها  امل�رصيف،  لل�ضبط  حماولة  يف 
خا�ضة بعد االأزمات التي مرت بها البنوك العمومية واخلا�ضة اأي�ضا 
اأزمة  بعد  االأجنبية  البنوك  على  حتى  الكبري  االأثر  لها  كان  والتي 
بنك اخلليفة. �ضتجري حماولة تو�ضيح دور مقررات جلنة بازل يف 
دعم قواعد ال�ضبط على م�ضتوى البنوك اجلزائرية وفق دعائم بازل 

الثلث:
اأول: حتديد مفهوم وا�شح لراأ�س املال واحرتم معدلت كفاية 

راأ�س املال
املايل  القطاع  على  �ضبط  �ضلطة  اأعلى  اجلزائر  بنك  يعترب 
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  على  الن�ضب  كل  يفر�س  من  فهو  وامل�رصيف، 
ال�ضبط يف  النقد والقر�س لتحديد معايري  املالية من خلل جمل�س 
حماولة لتطبيق قواعد احليطة واحلذر التي جاءت بها مقررات جلنة 
بازل.) القانون 10-90 املوؤرخ يف14 اأفريل 1990 املتعلق بالنقد 
واملوؤ�ض�ضات  البنوك  اإلزام  اإىل  البنكي  امل�رصع  عمد  لهذا  والقر�س( 
املالية على احرتام احلد االأدنى لكفاية راأ�س املال التي جاءت بها 
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باحلد  املتعلق   90/10 التنظيم  خلل  من  االأوىل  بازل  مقررات 
باجلزائر.  العاملة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  املال  لراأ�س  االأدنى 
على  اجلزائر  بنك  لتعليمات  وفقا  التنظيمي  املال  راأ�س  حدد  وقد 

ال�ضكل االآتي: 
 + الأ�شا�شية  اخلا�شة  الأموال   = ال�شافية  اخلا�شة  الأموال 

الأموال اخلا�شة التكميلية – عنا�رص اخل�شم.
اإذ اإن:

املال  � راأ�س  من  تتكون  االأ�ضا�ضية،  اخلا�ضة  االأموال 
االجتماعي، االحتياطات، النتائج ال�ضافية واملوؤونات على املخاطر 

امل�رصفية.
احتياطات  � اأنها  على  عرفت  التكميلية،  اخلا�ضة  االأموال 

اإعادة التقييم واأموال ناجتة عن اإ�ضدار �ضندات اأو قرو�س م�رصوطة 
وموؤونات ذات طابع عام.

عنا�رص اخل�ضم، تتكون من اال�ضتخدامات امل�ضكلة للأموال  �
اخلا�ضة املوظفة يف موؤ�ض�ضات القر�س االأخرى

امل�ضاهمة  �ضندات  امل�ضاهمة،  اأو  الفرعية  ال�رصكات  )�ضندات 
راأ�س  القر�س(،  موؤ�ض�ضات  عن  ال�ضادرة  اأو  واملمنوحة  امل�رصوطة 
رهن  ونتائج  للدورة  ال�ضالبة  النتائج  املدفوع،  غري  املطلوب  املال 

 )Regulation 95-04 of April 20, 1995( .التخ�ضي�س املدينة
اأما فيما يخ�ّس لراأ�س املال االأدنى فقد مر مبراحل يف حتديده 

والرفع منه بالن�ضبة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية.*
وقد ت�شمن اآخر تعديل م�س هذه القاعدة الآتي:

العاملة  � املالية  للموؤ�ض�ضات  بالن�ضبة  دج  مليار   3،5
باجلزائر والتي تقوم بكل العمليات االئتمانية ما عدا تلقي االأموال 

من اجلمهور.
بالعمليات  � تقوم  التي  للبنوك  بالن�ضبة  دج  مليار   10

القر�س،  عمليات  اجلمهور،  من  االأموال  )تلقي  العادية  االئتمانية 
) Regulation 08-04 of December 23, 2008 .)ت�ضيري طرق الدفع

وقد عملت البنوك اجلزائرية على العمل على احرتام هذا احلد 
االأدنى لراأ�س املال وفقا ملا يو�ضحه اجلدول االآتي:

الجدول رقم )02)
رؤوس أموال بعض البنوك العاملة في الجزائر 

المبالغ بالمليار دج

مقدار راأ�س املالا�شم البنك

BNA 41,600البنك الوطني اجلزائري

BEA 100البنك اخلارجي اجلزائري

BDL 15,800بنك الفلحة والتنمية الريفية

CPA 33القر�س ال�ضعبي الوطني

BADR 10بنك الفلحة والتنمية الريفية

10املوؤ�ض�ضة امل�رصفية العربية

10تر�ضت بنك

مقدار راأ�س املالا�شم البنك

10ال�ضلم بنك

10بنك الربكة

18بنك اخلليج اجلزائر

المصدر: أعّد من طرف الباحثة باالعتماد على التقارير المالية للبنوك

نوعية  اأن  كما  جيد،  مال  راأ�س  ذات  اجلزائرية  البنوك  تبدو 
راأ�س  من   %73 العادية  االأ�ضهم  متثل  حيث  جيدة  االأموال  روؤو�س 
املال التنظيمي. فبالن�ضبة للبنوك اخلا�ضة امل�ضتوى العايل لروؤو�س 
االأموال راجع الحرتامها للتعديلت املتعلقة باحلدود الدنيا لروؤو�س 
االأموال وفقا للقوانني االأخرية. اأما البنوك العمومية فاإن ميزانيتها 
حتى  انخفا�س  اإىل  اأدى  ما  وهذا  الدولة  دعم  من  ا�ضتفادت  فقد 
القرو�س املتعرثة من 21% �ضنة 2009 اإىل 11% ½ �ضنة 2012.

)Tow, Gressani. 2014.10(
ويعترب هذا التعديل دعامة مهمة مل�ضاعدة البنوك على تطبيق 
معيار كفاية راأ�س املال الذي اأوىل له بنك اجلزائر اأهمية كبرية يف 
 ،I ضورته االأوىل اأي معيار امللءة لكوك، كما ورد يف تو�ضيات بازل�
من خلل اإلزام البنوك باحرتام معدل ملءة يعادل على االأقل %8.  
والذي ميثل العلقة بني االأموال اخلا�ضة ال�ضافية للبنك واملخاطر 
املرجحة املحتملة من جراء القرو�س التي يقدمها لعملئه. )املادة 
واملادة   1991 اأوت   14 ال�ضادرة   91-09 التنظيم  من  الثانية 
الثالثة من التعليمة رقم 74 - 94 ال�ضادرة يف 29 /11 /1994(. 
اخلا�س  النموذج   74  -  94 رقم  التعليمة  حددت  وقد 

بالت�رصيح بن�ضبة كفاية راأ�س املال اأو امللءة.
الجدول رقم )03)

 النموذج الخاص بعناصر حساب نسبة المالءة

املبلغالرمزالعنا�رص

راأ�س املال ال�ضايف
- راأ�س املال االأ�ضا�ضي
- راأ�س املال التكميلي

- تخفي�س امل�ضاهمات والديون امل�ضاندة على 
البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

)L+M( االأ�ضول املرجحة باملخاطر
- عنا�رص امليزانية

-عنا�رص خارج امليزانية
)P/R( ن�ضبة امللءة

143
117
125
142

144
213
320
145

P
C
H
K

R
L
M
S

الصادرة   74-94 رقم  التعليمة  من   4 رقم  وملحق   3 رقم  ملحق  المصدر:   
البنوك  تسيير  قواعد  بتحديد  المتعلقة  الجزائر  بنك  طرف  من   .)1994/11/29 في 

والمؤسسات المالية في الجزائر

كما اأن احرتام هذا املعدل جاء ب�ضفة تدريجية، حيث تراوحت 
�ضنة  اإىل   1995 �ضنة  من  ابتداء   %8 و   %4 بني  امللءة  ن�ضبة 
1999. والرفع من احلد االأدنى لراأ�س املال الذي جاء فيما بعد من 
�ضاأنه م�ضاعدة البنوك اجلزائرية على تطبيق مفهوم كفاية راأ�س املال 
كما ن�ضت عليه مقررات بازل II واأي�ضا بازل III. لكن البد من العمل 
املال كما  راأ�س  على حتديد مكونات وا�ضحة وم�رصح بها ملفهوم 
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ن�ضت عليه بازل III. وامللحظ على املعلومات امل�رصح بها وحتى 
البنوك  اأن  الدويل  النقد  التي قامت بها هيئات دولية مثل �ضندوق 
يو�ضحه  كما  املال  راأ�س  لكفاية  الدنيا  الن�ضبة  حترتم  اجلزائرية 

اجلدول االآتي : 
الجدول رقم )04)

معدل كفاية رأس المال النظام المصرفي الجزائري )2014-2008) 

  
معدل الكفايةاملالءة الإجماليةال�شنة 

للبنوك العمومية
معدل الكفاية 
للبنوك اخلا�شة

2008% 16,54% 15,97% 20,24

2009% 26,20% 23,90% 35,20

2010% 23,60% 21,70% 31,60

2011% 23,70% 21,90% 31,20

2012% 23,40% 21,60% 31,90

2013% 21,50--

2014% 16,02--

المصدر: تم إعداده من طرف الباحثة بناءا على إحصائيات من: 

 Towe Christopher, Gressani Daniela. (june 2014,  -
 p 17),Algeria: Financial System Stability Assessment,
.161/International Monetary Fund report n° 14

 Economic and Monetary Evolution in Algeria.( july  -
 2015,p 163) Report

bank of Algeria 2014

امللحظ من اجلدول اأعله اأن كل البنوك اجلزائرية )عمومية 
راأ�س املال املحدد من طرف  االأدنى لكفاية  وخا�ضة(، حترتم احلد 
باإدراج  فقط  تقوم  اجلزائرية  البنوك  اأن  اإىل  االإ�ضارة  مع  اللجنة 
البنوك  اأن  اإىل  باالإ�ضافة   ،I بازل  وفق  اأي  االئتمانية  املخاطر 
ببقية  القرو�س مرتفعة املخاطرة مقارنة  تتعامل يف  اجلزائرية ال 
�ضيا�ضة  اإطار  يف  التنموية  عملياتها  وكل  املتطورة  خا�ضة  الدول 
ال�ضيادة  ذات  للموؤ�ض�ضات  حمدود  م�ضتوى  وعلى  التنموية  الدولة 
والتو�ضع يف متويل م�ضاريع ال�ضباب يف ال�ضنوات االأخرية )خمططات 
االإ�ضلح االقت�ضادي( دون �ضيا�ضة ائتمانية وا�ضحة وعلمية لدرا�ضة 

وقيا�س والتنبوؤ باملخاطر. 
 اأما فيما يتعلق بتغطية املخاطر وترجيحها فاإن، قواعد احلذر 
املطبقة يف النظام امل�رصيف اجلزائري، ت�ضع نظاما خا�ضا لتقييم 
املخاطر وترجيحها �ضواء لعنا�رص اأ�ضول امليزانية مبعاملت ترجيح 
ما بني )100% ، 0%( املخاطر املرجحة من خلل احل�ضول على 
املبالغ االإجمالية امل�ضجلة يف امليزانية بعد ح�ضاب كل املخ�ض�ضات 
وال�ضمانات اللزمة مرجحة مبعامل ترجيح معني. ومت اإدراج ن�ضب 
ترجيحية للمخاطرة املرتبطة بااللتزامات خارج امليزانية من خلل 
ت�ضنيف االلتزامات اإىل اأربعة اأ�ضناف متباينة. وتبقى طريقة ترجيح 
املخاطر هي الطريقة املعيارية الب�ضيطة املطبقة يف الدول العربية 
والنامية كون هذه االأخرية ال متلك القدرة على تطبيق مناهج قيا�س 

املخاطر التي جاءت بها بازل II. ) لعراف.2013. 194( 

ثانيا: عمليات املراجعة الرقابية يف البنوك اجلزائرية
عمليات املراجعة الرقابية التي اأكدت عليها جلنة بازل، يجب 
واالإ�رصاف فح�ضب ممثلة يف  الرقابة  �ضلطات  تقت�رص على مهام  اأال 
عمل اللجنة امل�رصفية وجمل�س النقد والقر�س، بل يجب على البنوك 
اعتماد  البنكي اجلزائري  العاملة داخل اجلهاز  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
نظم رقابية داخلية خا�ضة بها. الن اأي خ�ضارة يرتتب عنها حتمل 
ال�ضياق فقد اهتم  البنك. ويف هذا  خماطر تقع بالدرجة االأوىل على 
بنك اجلزائر باملخاطر البنكية، كيفية قيا�ضها وحتليلها باعتبارها 
من اأهم مكونات اأنظمة الرقابة الداخلية. بداية باإ�ضدار التنظيم 03 
الداخلية  الرقابة  والت�ضمن   2002 نوفمرب   14 بتاريخ   2002  -
الإر�ضاء  االأر�ضية  لتمهيد  اأولية  كخطوة  املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك 
قواعد ال�ضبط التي جاءت بها مقررات جلنة بازل II، اإذ جرى الرتكيز 
وتعريف  الداخلية  الرقابة  م�ضمون  حتديد  على  التنظيم  هذا  يف 
االعتماد،  االعتبار وهي: خطر  البنوك بعني  تاأخذها  التي  املخاطر 
ال�رصف،  عمليات  عن  النا�ضئ  الت�ضوية  خطر  الفائدة،  معدل  خطر 
خطر ال�ضوق، اخلطر الت�ضغيلي واخلطر القانوين )نظام رقم 02 - 03 

املوؤرخ يف 14 نوفمرب 2002(.
ويعّد هذا التنظيم كاأر�ضية اأولية، الهدف منها هيكلة وحت�ضري 
اجلزائرية  البنوك  اأن  اإال  فيها  والتحكم  املخاطر  ملواجهة  البنوك 
التي عملت على تطبيق هذا النظام ب�ضبب �ضعوبات عديدة واجهتها 

خا�ضة ما تعلق بجانب تقييم ومتابعة املخاطر التي تواجهها. 
هذا  يف  الق�ضور  جوانب  تغطية  على  اجلزائر  بنك  عمل  لذلك 
مقرتحات  اأهم  من  باعتباره  ال�ضيولة  خطر  على  والرتكيز  النظام 
ومقررات جلنة بازل الدولية III من خلل اإ�ضدار النظام رقم 11-08 
املالية  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  الداخلية  للرقابة  ليعطي �ضورة جديدة 
من خلل حتديد مفهوم وم�ضمون الرقابة الداخلية، وتو�ضيع دائرة 
اإىل: خطر القر�س، خطر الرتكيز  ت�ضنيف وتعريف املخاطر البنكية 
وهو اخلطر الناجم عن القرو�س وااللتزامات املمنوحة لنف�س طرف 
الفائدة،  �ضعر  امل�ضتفيد، خطر  مقابل والأطراف مقابلة تعترب كنف�س 
خطر  القانوين،  اخلطر  ال�ضيولة،  خطر  ال�ضوق،  خطر  الت�ضوية،  خطر 
عدم املطابقة، خطر عملياتي)نظام رقم 11 - 08 املوؤرخ يف 28 

نوفمرب 2011(. 
كما تت�شكل الرقابة الداخلية للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية من 
جمموع العمليات واملناهج والإجراءات التي تهدف على اخل�شو�س 

اإىل �شمان ما ياأتي:
ال�ضري اجليد للعمليات الداخلية. �
االأخذ بعني االعتبار جميع املخاطر. �
احرتام االإجراءات الداخلية. �
املطابقة مع االأنظمة والقوانني. �
ال�ضفافية ومتابعة العمليات امل�رصفية. �
موثوقية املعلومات املالية. �
احلفاظ على االأ�ضول واال�ضتعمال الفعال للموارد. �
كما يت�ضمن احلوكمة واأنظمة قيا�س املخاطر. )املادة رقم  �

)08  - 11 03 من النظام رقم 
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الهيئات  طرف  من  كبرية  جمهودات  هناك  اأن  وامللحظ 
من  البنكية.  الرقابة  جمال  يف   Prudential authorities الرقابية 
منوذجني  بنكني  على  واختباره   CAMELS نظام  تطبيق  خلل 
اأحدهما عمومي وبنك خا�س يف اإطار و�ضع بنك اجلزائر بداية من 
  bank rating system (BRS).(البنكي للتنقيط  لنظام   2011 �ضنة 
(Economic and Monetary Evolution in Algeria. 2015. 101-

) 102

لكن العملية مل تعمم على كل بنوك القطاع البنكي من طرف 
الهيئات الرقابية، وقد يرجع ال�ضبب اإىل اأن هذا التوجه كان مب�ضاعدة 
الهيئات الرقابية املخت�ضة وهما �ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
كون اأن هذا النوع من االختبارات يحتاج التقنية احلديثة والكفاءات 

الب�رصية املتخ�ض�ضة خا�ضة يف جمال التنقيط واإدارة املخاطر. 
ومن ثم فبنك اجلزائر عليه اأن يدعم العن�رص الب�رصي باعتباره 
من  وذلك  تنفيذها،  ح�ضن  و�ضمان  الرقابة  خطوات  ملختلف  املنفذ 
التدقيق  جمال  يف  خا�ضة  الكفاءة  ذوي  املخت�ضني  توظيف  خلل 
يف  وقيا�ضها  الت�ضغيلية  املخاطر  بتقييم  وتكليفهم  االآيل  االإعلم 
توجه  تفعيل  �رصورة  اإىل  باالإ�ضافة  ن�ضبتها.  الرتفاع  نظرا  البنوك 
اأنظمة  حت�ضني  خلل  من  االحرتازي  امل�ضتوى  على  املركزي  البنك 
مهام  تو�ضيح  اأي�ضا  البنكية.  للرقابة  موارد  وتخ�ضي�س  توزيع 
الرقابة على الوثائق وعلى امليدان وكذلك بني بنك اجلزائر واالأمانة 
الكلية من خلل  الرقابية  اأدواتها  لتعميم  للهيئة امل�رصفية  العامة 

التحليل العمودي للمخاطر واإجراء اختبارات ال�ضغط. 
 I فاملعايري االحرتازية ترتكز حتى االآن على ما جاء يف بازل
من الناحية العملية يف حني اأن ال�ضلطات تعمل على املرور اإىل بازل 
 Tow,( .خا�ضة فيما يتعلق بخطر ال�ضيولة III وبع�س حماور بازل II

)Gressani. 2014.21-22

اإطار  يف  اجلزائر  فبنك  ال�ضغط  اختبارات  يخ�ّس  فيما  اأما 
اجلديد  التوجه  تبني  بعد  وبخا�ضة  للبنوك،  الرقابية  اأدواته  تطوير 
2013 عمل بنك  يف الرقابة القائم على املخاطرة، مع حلول �ضنة 
ال�ضغط  الختبارات  وديناميكي  متكامل  نظام  تطوير  على  اجلزائر 
وفق لتو�ضيات بازل III وهو ما ي�ضمح بتقييم �ضلبة النظام البنكي 

من خلل املقيا�س الذي اأطلق عليه 
Systemwide Module، اإذ جرى اأخذ التداخلت املوجودة بني 

متغريات  اأثر  اإىل  باالإ�ضافة  العدوى(  )خطر  االإقرا�ضية  املوؤ�ض�ضات 
االقت�ضاد الكلي على النظام البنكي وامل�رصوع بلغ مرحلة االختبار. 
والأجل الرتابط والتنا�ضق والتعاون بني هذه التقنية ونظام التنقيط 
اإعداد  2014 توكل له مهمة  البنكي مت تكوين فريق عمل منذ �ضنة 
Economic and Monetary Evolution in Al- )رر بني الطريقتني. 

)geria.. 2015. 101

ثالثا: ان�شباط ال�شوق امل�رصيف اجلزائري
من  العديد  باإ�ضدار  البنكي  اجلزائري  امل�رصع  عمل  لقد 
بالقيام  املالية  البنوك واملوؤ�ض�ضات  تلزم  التي  واالأنظمة  التعليمات 
باالإف�ضاح عن خمتلف البيانات ذات العلقة بن�ضاطها وهي من اأهم 
ما عملت مقررات جلنة بازل على اإلزام البنوك بو�ضع التدابري اللزمة 
اإف�ضاح و�ضفافية يف املعلومات،،   ال�ضوق من  ان�ضباط  لدعم دعامة 
األزمتها اللجنة امل�رصفية بالقيام باالإعلن كل  فالبنوك اجلزائرية 

ثلثة اأ�ضهر عن معدل امللءة اخلا�س بها وميكن للجنة اإلزام البنوك 
اأو اأي موؤ�ض�ضة مالية االإعلن عن معدل امللءة يف تواريخ اأخرى غري 

حمددة يف اإطار عملها الرقابي واالإ�رصايف.) لعراف. 2013. 194(
عن  االإعلن  عليها  يجب  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  اأن  كما 
31 دي�ضمرب من  اآب و   30 معدالت تغطية ن�ضبة تقييم املخاطر يف 
للبنوك  الداخلية  باملراقبة  املتعلق  النظام  نطاق  ويف  �ضنة.  كل 
نظام  اأن  على  ال�ضاد�ضة  مادته  يف  ن�س  فقد  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
مراقبة العمليات واالإجراءات الداخلية، يهدف بخا�ضة اإىل امل�ضداقية 
بالبنوك  الداخلية  العمليات  تطابق  مراقبة  خلل  من  ال�ضمولية  و 
واملوؤ�ض�ضات املالية مع االأحكام الت�رصيعية والتنظيمية واملقايي�س 

وتوجيهات الهيئات املتخ�ض�ضة، باالإ�ضافة للنقاط املوالية:
�ضواء  � واملالية  املحا�ضبية  املعلومات  نوعية  مراقبة 

اجلزائر  لبنك  املقدمة  التداول،  لهيئة  اأو  التنفيذي  للجهاز  املوجهة 
واللجنة امل�رصفية اأو املخ�ض�ضة للن�رص.

املعلومات  � وفرة  وحفظ  وت�ضجيل  تقييم  �رصوط  مراقبة 
حالة  يف  التدقيق  م�ضار  ل�ضمان  وال�ضيما  واملالية،  املحا�ضبية 

العمليات املعاجلة عن طريق املعلوماتية.
مراقبة نوعية اأنظمة االإعلم واالت�ضال. )نظام رقم 11 -  �

28 نوفمرب 2011(  08 املوؤرخ 
مما �ضبق يت�ضح اأن بنك اجلزائر و�ضع االأطر والنظم امللئمة 
يخ�س  ما  اإال  جوانبها  خمتلف  من  امل�رصفية  ال�ضلمة  ل�ضمان 
بعيدة  اجلزائرية  البنوك  فماتزاُل  وال�ضفافية  واالإف�ضاح  املعلومات 
حتى  مثال  واب�ضط  املجال  هذا  يف  العاملية  االأبعاد  عن  البعد  كل 
اإ�ضهارية  �ضفحات  جمرد  اإال  هي  ما  للبنوك  االإلكرتونية  املواقع 
يتعلق  فيما  اأما  منها.  العمومية  خا�ضة  البنوك  الأغلب  بالن�ضبة 
الدولة يف  بتدخلت  م�ضوب  فهو  املالية  املعلومات  باالإف�ضاح عن 
عمليات  اجلزائري  البنكي  النظام  مميزات  اأهم  من  اإنه  حيث  ذلك. 
اإعادة الر�ضملة املتكررة من خلل عدة طرق، فاإما عن طريق االإلغاء 
التام لديون البنوك العمومية اأو �ضخ روؤو�س اأموال جديدة اأو ال�رصاء 
املبا�رص للقرو�س املتعرثة لهذه البنوك. فعملية اإعادة الر�ضملة هذه 
عن  ناجمة  �ضعيفة،  موازنة  و�ضعية  يف  العمومية  البنوك  تدخل 
اخلطر املعنوي باالإ�ضافة اإىل اأن اإعادة الر�ضملة هذه توؤدي اإىل تغليط 
قرو�س  مبنح  للبنوك  ت�ضمح  كونها  الفعالية  عدم  وحتفز  املناف�ضة 
بناءا على معايري غري جتارية تكون اإما موجهة مل�ضاعدة موؤ�ض�ضات 
 Tow,( .تعاين م�ضاكل مالية اأو متويل م�ضاريع لغايات غري اقت�ضادية

 )Gressani. 2014. 22

ول�ضمان قدر اأف�ضل من ال�ضفافية والتخل�س من امل�ضاكل التي 
تعاين منها البنوك خا�ضة العمومية منها، فلبد من وقف االإعانات 
لها  �ضكلت  التي  اخل�ضائر  و�ضطب  البنوك  لهذه  الدولة  تقدمها  التي 
مب�ضوؤوليتها  البنوك  توعية  يجب  كما  امليزانية.  يف  خم�ض�ضات 
�ضليم  ت�ضيري  اأ�ضا�س  على  وتقوم  موجهة  اإقرا�س  قرارات  اتخاذ  يف 

للمخاطرة ومن ثم التحكم يف اخلطر املعنوي. 

احملور الثالث: النتائج والتوصيات
بناءا على ما �ضبق تناوله يف هذه الدرا�ضة من تتبع ملراحل 
تطور مقررات جلنة بازل الدولية I، II و III والتي يف كل مرة ت�ضع 
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أ.د. عبد اهلل إبراهيم مختار منصوري
أ. الزهرة الشريف عبد القادر بوازدية

والبنكي خا�ضة، كما مت  املايل عامة  اال�ضتقرار  قواعد دعم  وتعدل 
حتليل مدى ملئمة القواعد االحرتازية للبنوك اجلزائرية مع قواعد 

ال�ضبط التي و�ضعتها هذه اللجنة. 
راأ�س مال جيدة  اجلزائرية معدالت كفاية  البنوك  فقد حققت 
اتفاقية  اللجنة، حتى بعد �ضدور  الن�ضبة املحددة من طرف  وتفوق 
لل�ضبط  اجليد  امل�ضتوى  يعك�س  ال  االرتفاع  هذا  اأن  اإال   .III بازل 
امل�رصيف انطلقا من هذا املعدل، كون تف�ضريه يرتبط كذلك بتحليل 
جانب املخاطرة فالبنوك اجلزائرية يف معظمها تتعامل مب�ضتويات 
مل�ضتويات  رفعها  ظل  يف  متو�ضطة  واأحيانا  منخف�ضة  خماطرة 
روؤو�س اأموالها بناءا على قواعد ال�ضبط التي و�ضعها البنك املركزي 
اجلزائري. وبالتايل تثبت هذه الدرا�ضة �ضحة الفر�ضية الرئي�ضية التي 
طرحت �ضابقا )تلعب مقررات جلنة بازل الدولية دورا فعاال يف �ضبط 

البنوك اجلزائرية(
لل�ضبط  بالن�ضبة  بازل  جلنة  مقررات  بدور  يت�ضل  فيما 
امل�رصيف العاملي، فاللجنة عملت على تعديل مقرراتها يف كل مرة 
االأ�ضا�ضية  حماورها  يف  احلال  وكذلك  ال�ضبط،  من  الغاية  لتحقيق 
بالن�ضبة للبنوك اجلزائرية مع وجود بع�س اأوجه الق�ضور لي�س على 
م�ضتوى قواعد ال�ضبط بل على م�ضتوى اجلانب العملي التطبيقي لهذه 
اجلزائري  امل�رصيف  النظام  اأن  بينت  الدرا�شة  هذه  اأن  كما  القواعد. 
مقررات  يف  جاء  ملا  وفقا  الرقابية  اأدواته  لتنميط  ما�شة  بحاجة 

جلنة بازل لالأ�شباب الآتية:
على الرغم من عدم تاأثر اجلزائر ب�ضورة مبا�رصة باالأزمات  �

امل�رصفية العاملية، اإال اأنها مل ت�ضلم من االأزمات الداخلية ) اإفل�س 
البنوك اخلا�ضة و حتمل خ�ضائر البنوك العمومية(.

بنك اجلزائر باعتباره ال�ضلطة ال�ضبطية على راأ�س النظام  �
تو�ضيات  حتت  وبخا�ضة  جمربا  نف�ضه  وجد  اجلزائري  امل�رصيف 
الهيئات الدولية الرقابية )�ضندوق النقد الدويل والبنك الدويل( على 
جلنة  ومقررات  يتوافق  مبا  امل�رصيف  ال�ضبط  وقواعد  اأدوات  تعزيز 
تعبئة  عمليات  لت�ضجيع  النفط  اأ�ضعار  تدهور  بعد  �ضيما  وال  بازل، 
الدور  البنوك  ولعب  ال�ضيولة  م�ضتويات  تراجع  وتقليل  املدخرات 

املنوط بها لت�ضجيع اال�ضتثمار يحتاج اأدوات فعالة لذلك.

أوال: نتائج البحث
وامتة الدرا�ضة، فيمكن اإدراج جمموعة النتائج االآتية التي تبني 
جوانب التوافق واالختلف بني مقررات جلنة بازل وقواعد ال�ضبط 
التي و�ضعها بنك اجلزائر، التي على البنوك اجلزائرية اأن تعمل على 

امل�ضارعة اإىل توفري املناخ، الكفاءات والهياكل امللئمة لتطبيقها:
اجلزائري . 1 امل�رصيف  ال�ضبط  قواعد  اإىل  النظر  ميكن  ال 

) احليطة  االأنظمة وقواعد احلذر  القوانني،  والتي تتمثل يف خمتلف 
والرقابة  االإ�رصاف  اأ�ضا�س  هي  تعترب  بل  كليا،  قا�رصة  امل�رصفية( 
القطاع  النظام امل�رصيف )�ضيطرة  اأن ظروف وهيكلة  اإال  امل�رصفية 
امل�رصيف العمومي( وتدخل الدولة االأمر الذي يعرقل ح�ضن اأداء هذه 

البنوك ويعزز من اخلطر املعنوي.
حماورها . 2 يف  م�ضتوحاة  اجلزائري  امل�رصيف  قواعد  اأغلب 

االأ�ضا�ضية من مقررات جلنة بازل الدولية، خا�ضة فيما يتعلق بتطبيق 
احلد االأدنى لكفاية راأ�س املال وكيفية حتديده ب�ضورة عامة.

املال . 3 راأ�س  لكفاية  االأدنى  للحد  البنوك اجلزائرية  احرتام 
اإىل  راجع  وهذا  اخلا�ضة،  للبنوك  خا�ضة  مرتفعة  معدالت  وحتقيق 
امل�ضتويات العليا لروؤو�س االأموال للبنوك )عمومية وخا�ضة( واأي�ضا 
االئتمانية  املخاطر  عدا  االإجمالية  املخاطر  معدالت  تغطية  عدم 

ووفقا للطريقة املعيارية الب�ضيطة.
يتعلق . 4 فيما  الفعالة  العلمية  االأدوات  البنوك  متتلك  ال 

II خا�ضة خماطر  بازل  عليها  ركزت  التي  املخاطر  وقيا�س  بتقييم 
ال�ضوق واملخاطر الت�ضغيلية. 

على . 5 تعمل  متخ�ض�ضة  خارجية  تنقيط  هيئات  توفر  عدم 
على  اجلزائرية  البنوك  م�ضتوى  على  املخاطر  حجم  وحتليل  درا�ضة 
الدويل  النقد  بالتن�ضيق مع �ضندوق  اجلزائر  بنك  م�ضاعي  الرغم من 
والبنك الدويل الإدخال التنقيط واختبارات ال�ضغط منذ بداية 2011، 

لكن يبقى التطبيق غري موجود.
ت�رصيعية . 6 اأنظمة  على  اجلزائري  امل�رصيف  اجلهاز  يتوفر 

وتنظيمية ت�ضاعد على حتقيق ال�رصوط االأ�ضا�ضية للرقابة امل�رصفية 
الفعالة.
الن�ضاط . 7 عاملية  للبنوك  اآجال  و�ضعت  الدولية  بازل  جلنة 

والبنوك املتقدمة لكي تتمكن من تطبيق م�ضتجداتها وطرق احل�ضاب 
اإدراكها  اإىل  باالأ�ضا�س  يرجع  وهذا  اللجنة  اأقرتها  التي  املتقدمة 
التام ب�ضعوبة التوفيق بني عمل البنوك على امل�ضتوى العاملي نظرا 
للفوارق الكبرية املوجودة يف االأنظمة املطبقة على كل امل�ضتويات، 

ناهيك عن بنوك الدول النامية والعربية مبا فيها اجلزائر.

ثانيا: التوصيات
تقدمي  فيمكن  الباحث،  اإليها  تو�شَل  التي  للنتائج  وفقا 

التو�شيات الآتية:
البد من و�ضع هيئة �ضبط بنكي م�ضتقلة عن اأي �ضغط من . 1

اأي جهة حكومية وحتت اإ�رصاف بنك اجلزائر.
وخا�ضة . 2 عمومية  اجلزائرية  للبنوك  املجال  اإف�ضاح 

العمومية على  البنوك  الدولة حلماية  العادلة دون تدخل  للمناف�ضة 
ح�ضاب البنوك اخلا�ضة.

التي و�ضعتها . 3  )2019 اال�ضتفادة من االآجال )حتى �ضنة 
يتعلق  فيما  اجلديدة  مقرراتها  لتطبيق  للبنوك  الثالثة  بازل  جلنة 

بتعزيز ال�ضلبة البنكية. 
مبداأ . 4 تعزز  بيانات  بقاعدة  اجلزائرية  البنوك  كل  تدعيم 

املالية  للتقارير  الدوري  بالن�رص  وااللتزام  وال�ضفافية،  االإف�ضاح 
علمية  باأ�ضاليب  للمخاطر  الوا�ضح  بالتقييم  املتعلقة  املف�ضلة 

واإح�ضائية متطورة. 
االإطارات . 5 وتوظيف  الب�رصي  بالعن�رص  البنوك  اهتمام 

والكفاءات املهنية املتخ�ض�ضة يف املجال امل�رصيف واإدارة خماطر. 
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