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 املستخلص

Abstract 

 

 ومدى تطبيقها يف املنظومة املصرفية اجلزائرية املعايري االحرتازية يف العمل املصريف

 

 أ.د/ سليامن نارص

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 اجلزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح

  

العمل املرصيف حلامية البنوك وبالتايل محاية مودعيها، وبالرغم من أن ُوضعت املعايري االحرتازية يف                           

بعض هذه املعايري اعُتمدت وُطبقت قبل أكثر من عقدين من الزمن مثل معايري بازل، إال أهنا خضعت للتطوير 

والتي تسببت يف اهنيار  عقب األزمة املالية العاملية األخرية، 3، ثم أخريًا بازل 2، ثم بازل 1باستمرار، فكان فيها بازل 

العديد من البنوك يف العامل، لذلك سعت خمتلف الدول لتبني هذه املعايري ومواكبة تطوراهتا، وذلك حلامية بنوكها رغم 

 كوهنا غري ملزمة التطبيق حتى بالنسبة للدول األعضاء يف جلنة بازل.

املعايري االحرتازية املعروفة واملطبقة يف العامل، ثم نحاول يف هذا البحث، سنتناول بالدراسة هذه                          

إسقاطها عىل املنظومة املرصفية اجلزائرية، وذلك ملعرفة مدى تطبيقها ومواكبتها يف هذه املنظومة، من خالل النصوص 

 القانونية والتنظيمية املنظمة للعمل املرصيف يف اجلزائر.

 لامت املفتاحية: املعايري االحرتازية، معايري بازل، القطاع املرصيف اجلزائري. الك           

  

          Prudential standards are developed for banking sector to protect banks, thereby, 

protecting depositors. However, despite the fact, that some of these standards, which are 

adopted and applied for more than two decades, such as the Basel standards. Nevertheless, 

it was developed frequently, moving from Basel 1, then Basel 2, and finally Basel 3, after 

the recent global financial crisis, which caused the collapse and the bankruptcy of several 

banks in the world. So different countries sought to adopt these standards and keep up with 

its developments, in order to protect their banks, despite that its application is not an 

obligation even for members States of the Basel Committee  

       In this paper, we will discuss by study the well-known and the used prudential 

standards in the world, And then, we attempt to look for these standards in the case of the 

Algerian banking system, in order to know the extent of their application and keep up in 

this system, through legal and regulatory provisions governing the banking sector in 

Algeria  

   Key words: Prudential standards, Basel standards, Algerian-banking system. 

  مقدمة       

سعى اخلرباء املرصفيون والعاملون يف جمال البنوك إىل وضع قواعد ومعايري للعمل املرصيف، ولتبيان 

أمهيتها وحساسيتها ُسميت باملعايري االحرتازية أو قواعد احليطة واحلذر، وسعت السلطات النقدية يف كل 
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اتباعها والتقيد هبا، محاية لتلك البنوك ومودعيها، وحفاظًا عىل سالمة النظام دولة إىل إجبار البنوك عىل 

 املرصيف ككل.

ختتلف هذه القواعد واملعايري حسب اهلدف منها، وإن كان هدفها العام واحدًا وهو محاية البنك، فمنها 

اخلاصة للبنك، وذلك يف  ما هيدف إىل تقسيم اخلطر وعدم تركيزه، ومنها ما هيدف إىل تغطية اخلطر باألموال

 إطار ما يعرف بكفاية رأس املال.

وقد برزت إشكالية كفاية رأس املال بسبب أن البنوك خاصة التجارية منها تتميز بصغر حجم رأسامهلا، 

نظرًا لطبيعة عملها كوسيط مايل، أي أهنا تعتمد يف عملها عىل أموال الغري أكثر مما تعتمد عىل أمواهلا اخلاصة، 

يف نفس الوقت يعترب ذلك الرأسامل خط الدفاع األول وهامش أمان بالنسبة للمودعني، لذلك فإن ولكن 

السلطات النقدية تدعو البنوك عادة إىل زيادة رأس ماهلا، ويف ذلك تقوية هلا وللنظام املرصيف ككل، وتضع له 

تعويض أي نقص يف أموال حدًا أدنى بالقدر الذي جيعله كافيًا المتصاص اخلسائر التي قد حتدث، أو ل

املودعني، وهو ما قامت عليه أساسًا معايري جلنة بازل الدولية، أي الرتكيز عىل وضع نسبة لكفاية رأس املال 

 وتطويرها باستمرار، إىل جانب معايري وإرشادات احرتازية أخرى.

فية اجلزائرية للمعايري مدى مسايرة املنظومة املرص مانسعى يف هذا البحث إىل معاجلة اإلشكالية اآلتية: 

وسنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل  االحرتازية العاملية خاصة يف جانبها القانوين والتنظيمي؟

 املحاور الرئيسية اآلتية:

 مفهوم املعايري االحرتازية وأهم مؤرشاهتا املطبقة عامليًا.         -

 .للمعايري االحرتازية العامليةة املنظومة املرصفية اجلزائرية واكبمدى م -

 بعض املعايري االحرتازية امللحقة ومدى تطبيقها يف املنظومة املرصفية اجلزائرية. -

  مفهوم املعايري االحرتازية وأهم مؤرشاهتا املطبقة عاملياً  -1

  مفهوم املعايري االحرتازية -1-1

 Les règlesذر )بالفرنسية: املعايري االحرتازية وتسمى أيضًا قواعد احليطة واحل

prudentielles،)  هي قواعد للتسيري يف املجال املرصيف، والتي عىل املؤسسات التي تتعاطى االئتامن

احرتامها من أجل ضامن سيولتها، وبالتايل مالءهتا جتاه املودعني، حتى تكتسب العمليات املرصفية 

 .)1(نوعًا من الثقة

يري االحرتازية أو قواعد احليطة واحلذر هي تلك القواعد اعوتكملة للتعريف السابق، فإن امل

 التي تضعها السلطة النقدية للبنوك، وهتدف من خالهلا إىل حتقيق ما ييل: 

 تفادي خطر تركيز االئتامن عىل مستفيد واحد أو جمموعة من املستفيدين. -

منع اإلرضار بمالءة البنك، وضامن ودائع املودعني بتأمني حد أدنى من التغطية الدائمة للقروض  -

 املمنوحة بأمواله اخلاصة، أي ما يعرف بكفاية رأس املال.
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 إحداث توافق بني عمليات القطاع البنكي واملايل املحيل، ومالءمتها مع املعايري املطبقة عامليًا. -

  التي متثل املعايري االحرتازية أهم املؤرشات -2-  1

 يمكن تقسيم املعدالت التي تدخل ضمن قواعد احليطة واحلذر إىل قسمني: 

ز اخلطر عىل  معدالت تقسيم اخلطر: -1-2-1 وهي املعدالت التي هيدف تطبيقها إىل تفادي تركُّ

زبون واحد )عميل مقرتض( حيث يف حالة إعسار هذا العميل سيصبح البنك يف وضعية مالية 

 صعبة جدًا، أو عىل جمموعة قليلة من املستفيدين، وأهم هذه املعدالت املطبقة يف هذا املجال:

من  % 22عميل )شخص طبيعي أو معنوي( جيب أال يتجاوز أيُّ ائتامن ممنوح ملقرتض أو  -أ

، % 33األموال اخلاصة للبنك املقِرض، وبعض التنظيامت يف بعض الدول ترفع هذا احلد إىل 

 واالئتامن حتسب درجة خطورته بالرتجيح كام يف نسبة بازل.

جيب أال يتجاوز جمموع األخطار )االئتامن والتعهدات( للعمالء الذين يتجاوز حجم خماطرهم  -ب

)وهناك بعض التنظيامت جتعل بدايتها من  % 22من الرأسامل اخلاص للبنك ويقل طبعًا عن  % 12

مرات حجم األموال اخلاصة هلذا البنك،  8من األموال اخلاصة للبنك(، جيب أال يتجاوز  % 13

  كانت هذه التعهدات عىل شخص واحد أو جمموعة من األشخاص.مهام

 وهي املعدالت التي تتعلق خاصة بكفاية رأس املال وأمهها: معدالت تغطية اخلطر: -1-2-2

أن تكون األموال اخلاصة للبنك مضافًا إليها موارده املالية طويلة األجل )أي أكثر من مخس  -أ

 العالقة: ، أي حسب% 03ل أكرب من سنوات( إىل استخداماته طويلة األج

% 03  <        
األموال اخلاصة + موارد ألكثر من 2 سنوات

سنوات 2االستخدامات ألكثر من 
 

أن تكون نسبة األموال اخلاصة للبنك إىل جمموع أصوله وتعهداته املرجحة بأوزان املخاطرة  -ب

 ، وهي نسبة عاملية ُتعرف بنسبة بازل، أي:% 8تساوي عىل األقل 

  % 8   ≥             

األموال اخلاصة للبنك

جمموع أصوله وتعهداته بطريقة مرجحة اخلطر
 

عدة تعديالت، تعكس تطورات اتفاقيات بازل طيلة أكثر وقد عرف حتديد مكونات نسبة بازل 

 من عقدين من الزمن، ويمكن استعراض هذه التطورات فيام ييل:

  وتعديالهتا  Iاتفاقية بازل  -أوالً 

   Iاتفاقية بازل  -
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، وهي تضم خرباء مرصفيني من عرش دول غربية، 1791تشكلت جلنة بازل الدولية هناية سنة 

بمدينة بازل السويرسية. بعد سلسلة من اجلهود  BISوتعقد اجتامعاهتا بمقر بنك التسويات الدولية 

مت اللجنة توصيَّاهتا األوىل بشأن كفاية رأس املال، والذي ُعرف باتِّفاقي ، Iة بازل واالجتامعات قدَّ

ليصبح بعد ذلك اتِّفاقًا عامليًّا، وبعد أبحاث وجتارب تمَّ وضع نسبة عامليَّة  1788وذلك يف يوليو 

لكفاية رأس املال تعتمد عىل نسبة هذا األخري إىل األصول حسب درجة خطورهتا وبطريقة مرّجحة، 

رت هذه النسبة بـ النسبة اعتبارًا من هناية عام ، وأوصت اللجنة من خالله عىل تطبيق هذه % 8 وقدِّ

، وكانت هذه 1773، ليتمَّ ذلك التطبيق بشكل تدرجيي خالل ثالث سنوات، بدًءا من 1772

م هبا ، والذي أصبح بعد ذلك رئيسًا هلذه  )*("COOKEكوك " التوصيَّات مبنيَّة عىل مقرتحات تقدَّ

يت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس املال بن يها اللجنة، لذلك سمِّ سبة بازل، أو نسبة كوك، ويسمِّ

ل املالءة األورويب   .)RSE )2الفرنسيُّون أيًضا معدَّ

رات جلنة بازل عىل أساس تصنيف الدول إىل جمموعتني، األوىل متدنِّية املخاطر،  قامت مقرَّ

، يضاف إىل ذلك دولتان مها: سويرسا OECDوتضمُّ دول منظَّمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ا املجموعة الثانية فهي عالية املخاطر وتضمُّ بقيَّة دول العامل. ة. أمَّ  واململكة العربيَّة السعوديَّ

د نسبة كفاية رأس املال وفقًا ملا ييل:  وتتحدَّ

 )يف البسط( يتكون رأس املال من رشحيتني: -

ة والقانونيَّة رأس املال األسايس: يشمل )حقوق املسامهني + االحتياطيات املعلنة واالحتي -أ اطيات العامَّ

عة أو املحتجزة(   الستثامر يف الرشكات التابعة(.ا+  املعنوية القيم) –+ األرباح غري املوزَّ

رأس املال التكمييل: يشمل احتياطيات غري معلنة + احتياطيات إعادة تقييم األصول +  خمصصات  -ب

ط وطويل األجل من املسامهني أو من غريهم ملواجهة خماطر عامة أو خسائر القروض + اإلقراض  متوسِّ

)القروض املساندة( + األدوات الرأساملية األخرى التي جتمع بني خصائص حقوق املسامهني 

 والقروض.

)يف املقام( حتسب أوزان املخاطرة بالنسبة لألصول وفق جدول خاص وضعته جلنة بازل،  -

لتعهدات وضعت جدوالً آخر ألوزان املخاطر ل، كام % 133وترتاوح هذه األوزان من صفر إىل 

  .)3( % 133إىل  23خارج امليزانية ترتاوح من 

رات جلنة بازل كام ييل : ل كفاية رأس املال حسب مقرَّ  يصبح معدَّ

  % 8  ≥             

رأس املال )الرشحية 1 + الرشحية 2(

جمموع األصول والتعهدات بطريقة مرجحة اخلطر  
 

 Iالتعديالت التي ُأدخلت عىل اتفاقية بازل  -
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بعد وضع هذه النسبة رأت املصارف رضورة إعادة النظر يف احتساب كفاية رأس املال لدهيا، 

ة يف ظلِّ انتشار التعامل باألدوات  ض هلا، خاصَّ عة التي أصبحت تتعرَّ وذلك مقابل املخاطر املتنوِّ

ات، لذلك  ة الحتساب املالءة أي كفاية رأس املالية احلديثة كاملشتقَّ أصدرت جلنة بازل اتِّفاقيَّة خاصَّ

املال ملواجهة املخاطر السوقية بعد أن كانت االتفاقية األوىل ُتعنى بمخاطر االئتامن فقط، وقد كان 

، 1772ويف صورهتا النهائية بعد أن طرحتها كاقرتاح للنقاش يف أفريل  1770ذلك يف يناير من سنة 

، ومع تلقي املالحظات وإدخال التعديالت عليها 1788ه االتفاقية تعدياًل التفاقية وتعترب هذ

 .1778أصبحت جاهزة للتطبيق يف سنة 

وتتمثل خماطر السوق يف التعرض للخسائر بالنسبة للبنود املتعلقة بامليزانية أو خارجها نتيجة 

الرصف وأسعار حقوق امللكية  للتحركات يف أسعار السوق، وأمهها خماطر أسعار الفائدة وأسعار

 )أسعار األسهم( وأسعار السلع.

من خالل هذا التعديل يمكن للبنوك أن ختتار بني الصيغة التنظيمية التي وضعتها اللجنة 

والنامذج الداخلية اخلاصة بكل بنك عىل حده والتي يضعها ملواجهة خماطره السوقية، ومع أنَّ هذه 

ل امل إالَّ أهنا عّدلت من  Iكام ورد يف اتِّفاق بازل  % 8الءة اإلمجاليَّة عند التعديالت أبقت عىل معدَّ

نات النسبة كام ييل:  مكوِّ

سمحت للبنوك بإصدار قروض مساندة ألجل سنتني لتدخل ضمن الرشحية الثالثة لرأس 

ن من: الرشحية  املال، وذلك ملواجهة جزء من خماطرها السوقيَّة، وهبذا يصبح رأس املال اإلمجايل يتكوَّ

األوىل )رأس املال املدفوع + االحتياطيات + األرباح املحتجزة( + الرشحية الثانية )رأس املال املساند 

د يف اتِّفاقيَّة   .+ الرشحية الثالثة )قروض مساندة ألجل سنتني( 1788أو التكمييل(. وهذا كام هو حمدَّ

لة رقميَّة بني خماطر االئتامن وخماطر عند حساب نسبة رأس املال اإلمجالية للبنك يتمُّ إجياد ص

وبام أنَّ املخاطرة السوقيَّة قد ختتلف ، 12.2السوق عن طريق رضب مقياس املخاطرة السوقيَّة يف 

نت مقرتحات اللجنة طرقًا إحصائيَّة نمطيَّة لقياس هذه املخاطرة، منها  من بنك آلخر فقد تضمَّ

رة للمخاطرة   إضافة إىل مقاييس كمية ونوعية أخرى. Value at Risk (VAR)القيمة املقدَّ

لة حلساب كفاية رأس املال كام ييل:    تصبح إذن العالقة املعدَّ

  % 8   ≥       

(3+ رشحية  2+ رشحية   1إمجايل رأس املال )رشحية 

األصول املرّجحة بأوزان املخاطرة + مقياس املخاطرة السوقيَّة × 12.2  
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أنه يتعنيَّ عىل البنوك املستخدمة لنامذج داخليَّة أن يكون لدهيا نظام لإلشارة فإنَّ اللجنة ترى 

متكامل لقياس املخاطرة يعربِّ عن كلِّ خماطرها السوقيَّة، وبالتايل جيب قياس املخاطرة باستخدام 

د الصادر عن اللجنة  .(4)منهج واحد، أي باستخدام النامذج الداخليَّة، أو باستخدام النموذج املوحَّ

  IIاتفاقية بازل  -ثانياً 

ليَّة إلطار جديد لقياس املالءة املرصفيَّة )كفاية  1777يف يونيو  نرشت جلنة بازل اقرتاحات أوَّ

ة 1788رأس املال( حيلُّ حملَّ اتِّفاقيَّة عام  ، وتدخل فيه معايري تأخذ يف االعتبار وبشكل أكثر دقَّ

مت جلنة بازل بمقرتحات تقدَّ  2331يناير  10وشموليَّة معامل املخاطرة يف ميزانيَّات املصارف. ويف 

ل املالءة املرصفيَّة، وطلبت إرسال التعليقات  أكثر حتديًدا وتفصياًل حول اإلطار اجلديد السابق ملعدَّ

ني واهليئات )ومنها صندوق النقد الدويل( قبل هناية شهر مايو  ، 2331عليها من املعنيِّني واملختصِّ

، لكن نظرًا 2331نهائيَّة من هذا االتفاق قبل هناية عام وكان من املتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة ال

، 2331لكثرة الردود واملالحظات متَّت إجازة واعتامد هذه النسخة بشكلها النهائي يف جوان/يونيو 

 (. IIكحد أقىص، وهو الذي ُعرف باتِّفاقيَّة )بازل  2330وُحدد هلا أجل تطبيق يمتد إىل هناية سنة 

 عىل ثالثة أسس أو دعائم هي: يقوم االتفاق اجلديد

طريقة مستحدثة حلساب كفاية رأس املال املرّجح بأوزان املخاطرة والالزم ملواجهة خمتلف  -1

املخاطر، حيث جاءت بتغيريات جوهربة يف معاجلة خماطر االئتامن والسوق، وقدمت تغطية شاملة 

ف بأهنا Iاتفاقية بازل  التي مل يكن هلا أي حساب يف Operational riskملخاطر التشغيل  ، والتي ُتعرَّ

خماطر اخلسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات واألنظمة الداخلية والعنارص البرشية، 

 واألحداث اخلارجية.

سات املالية  -2 الة للمراجعة واملراقبة، أي أن يكون للبنك أو غريه من املؤسَّ ضامن وجود طريقة فعَّ

اجلهات الرقابيَّة اآللية الالزمة للتقييم الداخيل لتحديد رأس املال الكايف كنهج اخلاضعة إلرشاف 

 للرقابة االحرتازية ضد املخاطر.

 Marketالسوقنظام فاعل النضباط السوق والسعي إىل استقراره أو االنضباط بسلوكيات  -3

disciplineسة مالية أن تقوم باإلفصا ح عن رأسامهلا ومدى ، وهذا يتطلَّب من أي بنك أو مؤسَّ

سات ودائنوها  ضها لألخطار، والطرق املّتبعة لتحديد حجم اخلطر حتَّى يكون عمالء هذه املؤسَّ تعرُّ

سات. نوا من تقدير املخاطر التي يواجهوهنا نتيجة تعاملهم مع هذه املؤسَّ  عىل علم هبا، وليتمكَّ

إالّ أن قاعدة  % 8أنه أبقى احلد األدنى لكفاية رأس املال عند  IIويالَحظ يف اتفاق بازل 

          املوجودات التي حيسب عىل أساسها تّم توسيعها إىل حد يؤدي إىل زيادة رأس املال املطلوب.
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وبناًء عىل تقييم اجلهات الرقابيَّة لقدرات البنوك يف إدارة خماطرها، فإنَّ االتفاق اجلديد املقرتح 

( يمنح اخليار للبنوك يف اعتامد إحدى املناهج الثالثة لتقدير رأس املال ملواجهة خماطر IIبازل  )اتفاق

 االئتامن، ومتّثل طرق قياس تتسم بدرجة متزايدة من احلساسية للمخاطر وهذه املناهج هي:

د الذي يعتمد عىل التقييم اخلارجي لالئتامن، وهو يمّثل الطريقة املعي -1 ارية أو املنهج املوحَّ

 القياسية.

، أي طريقة التقويم Internal Ratings-Based Approach (IRB)منهج التصنيف الداخيل  -2

 الداخيل بصيغتها التأسيسية )األساسية(.

م أو املنهج القائم عىل النامذج IRBمنهج  -3  ، أي طريقة التقويم الداخيل بصيغتها املتقدمة. املتقدِّ

يف تبنِّي مناهج التصنيف الداخيل بصيغتيه األساسية واملتقدمة عليها ولكنَّ البنوك التي ترغب 

أن خُتضع نظامها يف تسيري املخاطر جلهات رقابيَّة، وعىل ضوء تقرير هذه اجلهات يمكن للبنوك أن 

د إىل نموذج األول أي تأسيس نظام للتقييم الداخيل بصيغته األساسية،  IRB تتخطَّى النموذج املوحَّ

م IRBومنه إىل نموذج   .)5(املتقدِّ

( يتخىل عن التمييز بني املقرتضني السياديِّني من منظَّمة IIويالَحظ أيضًا بأنَّ اتفاق )بازل 

جيح املخاطر التعاون االقتصادي والتنمية ومن غري األعضاء يف املنظَّمة والبنوك، وذلك بإرجاع تر

ة املنظَّمة، كام يعرتف االتفاق بتقنيَّات احلدِّ من خماطر االئتامن  .(6)إىل النوعية وليس إىل عضويَّ

ومن جهة أخرى فإن االتفاق اجلديد يمنح اخليار للبنوك أيضًا يف اختيار إحدى الطرق الثالثة 

 اآلتية ملواجهة خماطر التشغيل:

 الطريقة املتقدمة. -3  الطريقة املعيارية )القياسية(. -2   طريقة املؤرش األسايس. -1

أما خماطر السوق، فقد بقي حساهبا وفق نموذجني، املعياري أو الداخيل، كام ورد يف التعديالت 

 . Iالتي ُأدخلت عىل اتفاقية بازل 

وق وبذلك تصبح املعادلة اإلمجالية حلساب رأس املال ملواجهة املخاطر الثالثة، االئتامن والس

 :*(*) McDonough والتشغيل كام ييل، وهي التي ُسميت بنسبة ماك دونو

  % 8  ≥       

إمجايل رأس املال 

خماطر االئتامن + خماطر السوق + خماطر التشغيل  
 

، % 2، خماطر السوق % 82ومُتثل املخاطر الثالثة يف مقام النسبة النسب اآلتية: خماطر االئتامن 

كام ُوضعت طريقة مستحدثة أيضًا لرتجيح أوزان املخاطر، تصل يف بعض ، % 13خماطر التشغيل 

 .(7)من اخلطر احلقيقي %  123الفئات واحلاالت إىل 

   IIIاتفاقية بازل  -ثالثاً 
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، أي IIجمموعة وثائق بغرض تطوير الدعائم الثالثة لبازل  2337نرشت جلنة بازل منذ يوليو 

واهنيار العديد من البنوك، والحتواء ومواجهة هذه  2338بعد انفجار األزمة املالية العاملية لسنة 

 IIIوثيقتني مهمتني تعتربان مسودة اتفاقية بازل  2337ديسمرب  19األزمة أكثر، نرشت اللجنة يف 

 .2313أفريل  10بغرض إخضاعهام لإلثراء واملناقشة والفحص، هذه العملية األخرية انتهت يف 

للجنة بازل بعد  29بعد اجتامع حمافظي البنوك املركزية واملسؤولني املاليني املمثلني لألعضاء الـ 

سبتمرب  12توسيعها، وذلك يف مقر اللجنة ببنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويرسية يف 

يول العاصمة الكورية ، وبعد املصادقة عليها من زعامء جمموعة العرشين يف اجتامعهم بس2313

واملتعلقة باملتطلبات اجلديدة لكفاية  III، اعُتمدت رسميًا اتفاقية بازل 2313نوفمرب  12اجلنوبية يف 

، عىل أن تدخل حّيز اإللزام بالتطبيق 2313ديسمرب  10رأس املال والسيولة وُنرشت بتاريخ: 

ع وضع حمطتني للمراجعة خالل ، م2317، وخالل أجل يمتد إىل سنة 2313رسميًا يف أول يناير 

 2.2وإن كانت جلنة بازل ترى بأن هناك اتفاق مرحيل أطلقت عليه بازل  . 2312و  2313سنتي 

عىل أال يتجاوز أجل تطبيقه  2337يعزز قياسات املخاطر املتعلقة بالتوريق قد تم اعتامده يف يوليو 

األصلية وقررت بداية تطبيقها يف  IIIأنجزت اللجنة بازل  2313، بينام يف ديسمرب 2311هناية سنة 

 .)8(وعىل املراحل أو املحطات املذكورة سابقاً  2313أول يناير 

وبالنظر إىل التواريخ السابقة، يمكن القول بأن األزمة املالية العاملية التي هّزت العامل بني سنتي 

وتداعياهتا، كان هلا األثر األكرب يف إصدار هذه االتفاقية، خاصة بعد أن فشلت  2338و 2339

ال تعدو كوهنا شبه  IIIالبنوك من اإلفالس أو االهنيار، وإن كانت بازل االتفاقية السابقة يف محاية 

 .IIتعديل أو تصحيح لبعض النسب التي وردت يف بازل 

 :)9(عىل مخسة حماور أساسية هي IIIتشتمل اتفاقية بازل 

حتسني نوعية وبنية وشفافية قاعدة رؤوس أموال البنوك، حيث قامت بتضييق مفهوم رأس  -1

أن رأس املال األسايس أصبح يقترص عىل رأس املال املكتتب به واألرباح غري املوزعة  املال، إذ

ُيضاف إليها أدوات رأس املال غري املرشوطة بعوائد، غري مرتاكمة العوائد وغري املقيدة بتاريخ 

 استحقاق، أي األدوات القادرة عىل استيعاب اخلسائر فور حدوثها، بينام رأس املال التكمييل فهو

 يقترص عىل األدوات ملدة ال تقل عن مخس سنوات، والتي يمكنها حتّمل اخلسائر قبل الودائع،

ويتضمن مرشوع االتفاقية اجلديدة باإلضافة إىل تضييقه مفهوم رأس املال مجلًة من التخفيضات عىل 

خاطر جمموعة رأس املال األسايس واستبعاد أدواٍت أخرى مما يزيده ضيقًا، بينام يضيف إىل إمجايل امل

 جديدة مل يكن يرتتب عليها متطلبات رأسامل، مما يزيد الوضع صعوبًة.

املقاربة اجلديدة لبنية رأس املال هنا، هي هيمنة األسايس وبشكل خاص رأس املال املكتتب به 

واألرباح غري املوزعة فقط عىل رأس املال النظامي األدنى دون انسحاب هذه البنية عىل كامل 
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األموال اخلاصة للمرصف، مما يرتك له احلرية يف اللجوء إىل أدوات مصدرة من السوق يستسيغها 

املستثمرون من جهة، وإىل إدارة أكثر مرونة لرأس املال من جهة ثانية. فاملهم يف نظر هذه املقاربة هو 

 اإلبقاء عىل وتقوية قابلية مكونات رأس املال عىل امتصاص اخلسائر. 

ول، فإن االتفاقية اجلديدة ُتلزم البنوك برفع احلد األدنى لنسبة رأس املال األويل وخالصة الق

، كام ُتلزمها بإضافة هامش احتياطي 2312ابتداًء من أول يناير/كانون الثاين   %1.2إىل  % 2من 

لتدعيم أو احلفاظ عىل من األصول والتعهدات املرصفية  % 2.2آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 

 ،% 9إىل  2317بحلول األول من يناير/كانون الثاين يتزايد تدرجييًا ليصل املجموع س املال رأ

هذا  ،% 0إىل  % 1من بعد رفعه  وبنفس الطريقة بالنسبة للرشحية األوىل )رأس املال األسايس(

الستخدامه يف مواجهة أزمات خمتلفة وحمتملة مستقباًل،  (% 2.2و  3باإلضافة إىل هامش آخر )بني 

ويمكن توضيح تركيبة رؤوس أموال البنوك مع إلغاء ما يسمى بالرشحية الثالثة التي كانت سابقًا، 

 باجلدول التايل: IIمقارنة بـ بازل  IIIاجلديدة واملطلوبة يف ظل بازل 

 (%)بـ  IIIإىل بازل  IIتركيبة رؤوس األموال اجلديدة للبنوك باإلنتقال من بازل     1اجلدول رقم:
 الحد األدنى لرأس المال 

 )حقوق الملكية من األسهم العادية(

 رأس المال األساسي

 )الشريحة األولى لرأس المال(
 رأس المال اإلجمالي

الحد 

 األدنى

الشريحة 

 اإلحتياطية

المعدل 

 المطلوب

الحد 

 األدنى

الشريحة 

 اإلحتياطية

المعدل 

 المطلوب

الحد 

 األدنى

الشريحة 

 اإلحتياطية

المعدل 

 المطلوب

   II 2   4   8بازل 

 III 4.4 2.4 7 6 2.4 8.4 8 2.4 5..4بازل 

الشريحة 

 االحتياطية

 احتياطي)

مواجهة 

الخسائر 

 واألزمات(

 2.4و  .تتراوح بين: 

 املصدر: من إعداد الباحث باإلعتامد عىل بعض مراجع البحث. 

تغطية خماطر اجلهات املقرتضة املقابلة التي تنشأ عن العمليات عىل املشتقات ومتويل سندات  -2

الدين وعمليات الريبو، من خالل فرض متطلبات رسملة إضافية للمخاطر التي تّم ذكرها، وأيضًا 

 ن إعادة تقييم األصول املالية عىل ضوء تقلبات أسعارها يف السوق.لتغطية اخلسائر التي تنتج ع

، Leverage Ratioأدخلت جلنة بازل نسبة جديدة عىل شكل رافعة تقيس مضاعف الرساميل  -3

والتي حُتسب بنسبة إمجايل املخاطر )داخل وخارج امليزانية( إىل رأس املال باملفهوم الضيق الذي ورد 

 يف املحور األول.

املحور الرابع يتمثل أساسًا يف نظام هيدف إىل حث البنوك عىل أال تربط عمليات اإلقراض التي  -1

تقوم هبا بشكل كامل بالدورة االقتصادية، ألن ذلك يربط نشاطها هبا، بحيث يف حالة النمو 
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ود واالزدهار تنشط البنوك بشكل كبري فيام خيص متويل األنشطة االقتصادية، أما يف حالة الرك

 االقتصادي يرتاجع نشاط اإلقراض فيتسبب يف إطالة فرتة هذا الركود.

عىل املصارف من جهة، تكوين مؤونات ألخطار متوقعة،  "IIIبازل "ويفرض املقرتح اجلديد 

وذلك أثناء السنني اجليدة أي يف أوقات االزدهار حتسبًا للسنني العجاف والركود عندما تتدهور 

ن مؤونات للديون املشكوك بتحصيلها أو اهلالكة  نوعية القروض، بدالً من الوضع القائم حيث تكوَّ

كام يفرض من جهة أخرى تكوين منطقة عازلة إضافية للرأسامل من خالل ، أي للخسائر املحققة

زيادة االحتياطيات وعدم توزيع األرباح، ويضاعف هذا العازل من الرساميل املكّون أثناء االزدهار 

ويمكن مالحظة  صارف عىل استيعاب الصدمات أثناء فرتات الركود أو األزمات.والنمو قدرة امل

 ذلك من خالل اجلدول السابق.

املحور اخلامس واألخري يتناول مسألة السيولة التي اتضحت أمهيتها لعمل النظام املايل خاصة  -2

 هلا، تقرتح نسبتني:بعد األزمة املالية العاملية، حيث أن جلنة بازل ويف سبيل وضع معيار عاملي 

وحُتسب بنسبة ، LCR "نسبة تغطية السيولة"األوىل: خاصة باملدى القصري وتطلق عليها  -

يومًا من التدفقات النقدية لديه،  33األصول ذات السيولة املرتفعة والتي حيتفظ هبا البنك إىل حجم 

 يف حالة أزمة طارئة.  وهتدف هذه النسبة إىل جعل املرصف يلبي احتياجاته من السيولة ذاتياً 

نسبة "لقياس السيولة البنيوية أو اهليكلية يف املدى املتوسط والطويل وتسمى بـ الثانية:  -

                                                                                                                  .، واهلدف منها أن يتوفر للمرصف مصادر متويل مستقرة ألنشطتهNSFR"صافـي التمويـل املستقر

  ة املنظومة املرصفية اجلزائرية للمعايري االحرتازية العامليةواكبمدى م -2

ُأدخلت عىل النظام املرصيف اجلزائري العديد من اإلصالحات منذ استقالل البالد أمهها: 

وذلك بصدور قانون  1990، لكن أمهها كانت إصالحات 1988وإصالحات  1780إصالحات 

( والذي حاول تكييف وضع النظام املرصيف اجلزائري مع 73-13النقد واالئتامن )القانون رقم 

وق احلر، متاشيًا مع اإلصالحات االقتصادية العامة التي بارشهتا اجلزائر بعد متطلبات اقتصاد الس

 ختليها عن النظام االشرتاكي منذ هناية الثامنينيات من القرن املايض.

وبموجب هذا القانون األخري أصبحت للبنوك العاملة باجلزائر حرية متويل خمتلف القطاعات 

اآلجال طبقا لظاهرة الشمولية يف العمل املرصيف، كام ُفتحت االقتصادية، وتقديم االئتامن ملختلف 

أمام القطاع اخلاص واألجنبي، إضافة إىل تعزيز  -بموجب هذا القانون-السوق املرصفية اجلزائرية 

رقابة البنك املركزي )بنك اجلزائر( عىل البنوك، ومتكينه من أداء عمله يف إطار واسع من 

لصالحيات أكثر بموجب التعديالت الـتي أدخلت عىل هذا القانون االستقاللية، وقد تعززت هذه ا

والذي  2333لسنة  11-33ثم األمر رقم  ،2331لسنة  31-31يف األمر رقم خاصة والتي متثلت 

 . 31-13بموجب األمر رقم خاصة ه تثم تعديال 73-13حمل القانون رقم  حّل 
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يف اجلزائري أن يساير التنظيامت احلديثة وكنتيجة هلذا االنفتاح كان لزامًا عىل النظام املرص

 La réglementationواملعايري العاملية للعمل املرصيف، خاصة فيام يتعلق بالتنظيم االحرتازي 

prudentielle وسوف نتناول مدى هذه املسايرة من خالل مكونات املعايري االحرتازية التي ،

 تناولناها بالتفصيل سابقًا.

  طرمعدالت تقسيم اخل -2-1

 22أيُّ ائتامن ممنوح ملقرتض أو عميل )شخص طبيعي أو معنوي( جيب أال يتجاوز  املؤرش األول: -أ

 من األموال اخلاصة للبنك املقرض. %

 71-91من التعليمة رقم  2لقد أخذ التنظيم اجلزائري بنفس املعيار، حيث حددت املادة 

املتعلقة بتحديد قواعد احليطة واحلذر لتسيري البنوك واملؤسسات املالية، والصادرة يف: 

 :)10(أيضًا، وإن كان ذلك بالتدريج، كام يف اجلدول اآليت % 22هذا املعدل بـ:  27/11/1771

 1771رزنامة التحديد التدرجيي للنسبة القصوى لالئتامن املمنوح للعميل يف اجلزائر سنة  2 اجلدول رقم:

 من األموال الخاصة (%النسبة بـ ) التاريخ أو األجل

 .4 5992أول جانفي 

 .1 5991أول جانفي 

 24 5994أول جانفي 

 .27/11/1771الصادرة يف:  71-91املصدر: التعليمة رقم                           

وُيالَحظ عىل هذه النسب أهنا نفس املعدالت واآلجال التي وضعتها التعليمة السابقة رقم 

قبل أن يتم إلغاؤها وتعويضها هبذه التعليمة موضوع  11/11/1771الصادرة بتاريخ  31-71

 احلديث كام سنرى الحقًا.

جيب أال يتجاوز جمموع األخطار )االئتامن والتعهدات( للعمالء الذين يتجاوز املؤرش الثاين:  -ب

مرات حجم  8، ثامين % 22من الرأسامل اخلاص للبنك ويقل طبعًا عن  % 12حجم خماطرهم 

األموال اخلاصة هلذا البنك، مهام كانت هذه التعهدات عىل شخص واحد أو جمموعة من 

 األشخاص.

يف شقه هذا املعيار ما يوافق من التعليمة السابقة  2بالنسبة للتنظيم اجلزائري، فقد حددت املادة 

بعرش مرات الرأسامل اخلاص للبنك، وُحدد له نفس األجل فحددته يف شقه الثاين األول، أما 

 10/32/2311املؤرخ يف  32-11م رقم إال أن التنظي .)11(1772للتطبيق أي بداية جانفي 

من  % 13تعلق باملخاطر الكربى واملسامهات، أشار إىل أن اخلطر الكبري هو الذي يبدأ من وامل

األموال اخلاصة للبنك بالنسبة للمستفيد الواحد، وأن جمموع هذه املخاطر الكبرية جيب أال يتجاوز 

 . )12(مرات األموال اخلاصة للبنك 8ثامين 

   معدالت تغطية اخلطر -2-2

 أن تكون العالقة:  املؤرش األول:  -أ
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% 03  <        

األموال اخلاصة + موارد ألكثر من 2 سنوات

سنوات 2االستخدامات ألكثر من 
 

والذي حيدد  17/39/2331الصادر يف:  31-31فقد ساير التنظيم رقم: بالنسبة للجزائر، 

، هذا املعيار وجاء موافقًا له بشكل عام، "معامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة"النسبة املسامة: 

للمقام، ثم حددت املادة  8و  9األجزاء املكونة لبسط النسبة، واملواد  2إىل  2حيث بّينت املواد من: 

-2331، وذلك بعد مرور الفرتة االنتقالية: % 03التنظيم ناتج النسبة بام يساوي عىل األقل من  7

2330)13(. 

إال أن املالَحظ هنا، هو وجود اختالف بسيط بني املعيار املطبق يف هذا الصدد والتنظيم املشار 

(، بينام التنظيم % 03 <باملائة )أي النسبة  03إليه سابقًا، وهو أن املعيار جيعل النسبة أكرب متامًا من 

 (.% 03 ≤باملائة )أي النسبة  03حيددها بام يساوي عىل األقل 

وال حتمل  2331)أي صادرة سنة  31-39كام جتب اإلشارة هنا إىل أن تعليمة حتمل رقم: 

بة املسامة: تاريخ الصدور بالضبط(، واملتضمنة الترصيح من طرف البنوك واملؤسسات املالية بالنس

، أفادت بتفاصيل أكرب حول بعض العنارص التي جيب أن "معامل األموال اخلاصة واملوارد الدائمة"

تدخل يف مكونات البسط وحّدها األقىص كنسبة مئوية، وأيضًا بعض العنارص التي جيب أن تدخل 

طبيق مع هناية أعامل يف مكونات املقام وحّدها األقىص كنسبة مئوية، وأشارت إىل أهنا تدخل حيز الت

 .  )14(2331السنة لكل بنك لسنة 

 وهي نسبة بازل العاملية أي:  املؤرش الثاين: -ب

  % 8  ≥             

األموال اخلاصة للبنك

جمموع أصول البنك وتعهداته بطريقة مرجحة اخلطر
 

بازل  بالنسبة للتنظيم االحرتازي يف اجلزائر، يمكن أن نستعرض مدى مسايرته التفاقيات

 حسب تطوراهتا كام ييل:

 Iاتفاقية بازل  -أوالً 

 31-73، كانت بصدور التنظيم رقم يف املنظومة املرصفية اجلزائرية Iمسايرة التفاقية بازل أول 

واملتعلق باحلد األدنى لرأسامل البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر،  31/39/1773بتاريخ 

ينبغي أن متثل األموال اخلاصة املحددة عىل هذا النحو )أي بعد "حيث جاء يف مادته الرابعة ماييل: 

 .)15("% 8ألخطار ال تقل عن حتديدها يف املواد السابقة(، نسبة تغطية ا

املحدد لقواعد احليطة  11/38/1771بتاريخ  37-71ثم صدر بعد ذلك التنظيم رقم 

واحلذر يف تسيري البنوك واملؤسسات املالية، حيث نص يف مادته الثانية عىل وجوب وضع حد أدنى 
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التي يواجهها من خالل للنسبة بني مبلغ األموال اخلاصة للبنك، واملبلغ الذي يمثل جمموع األخطار 

دد هذه النسبة كام يف التنظيم السابق، بل أشار إىل أهنا ستحدد الحقًا بتعليمة من عملياته، ولكن مل حي

. كام أشار بنوع من التفصيل إىل مكونات رأس املال األسايس والتكمييل، وكذا )16(طرف بنك اجلزائر

لنسبة، قبل أن يتم تعديل بعض هذه املكونات العنارص التي تشكل خماطرة وجيب احتساهبا يف مقام ا

-71املعدل واملتمم للتنظيم رقم  23/31/1772الصادر بتاريخ  31-72بموجب التنظيم رقم 

املحدد لقواعد احليطة واحلذر يف تسيري البنوك واملؤسسات  11/38/1771الصادر يف  37

  .)17(املالية

واملتعلقة  11/11/1771بتاريخ  71-31التعليمة رقم  37-71جاءت بعد التنظيم رقم 

بتحديد قواعد احليطة واحلذر لتسيري البنوك واملؤسسات املالية، لتحدد احلد األدنى لنسبة األموال 

، وذلك توضيحًا ملا ورد يف التنظيم رقم % 8اخلاصة للبنك إىل جمموع أخطاره يف مادهتا الثالثة بـ 

، وذلك بوضع رزنامة للوصول بنسبة كفاية رأس 31-73، وتأكيدًا ملا ورد يف التنظيم رقم 71-37

 :)18(كام حددهتا النسبة العاملية أي نسبة بازل، وذلك وفق اجلدول اآليت % 8املال بالتدريج إىل 

رزنامة التحديد التدرجيي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك يف اجلزائر سنة    3اجلدول رقم: 

1771 
 (%النسبة بـ ) التاريخ أو األجل

 4 5992نهاية شهر ديسمبر 

 4 5991نهاية شهر ديسمبر 

 8 5994بداية شهر جويلية 

 .11/11/1771الصادرة يف:  71-31املصدر: التعليمة رقم   

ويبدو أن البنوك العاملة يف اجلزائر مل تتمكن من مواكبة هذه الرزنامة، مما اضطر بنك اجلزائر 

وتعويضها بإصدار تعليمة أخرى تبدأ بنفس احلد األدنى للتعليمة بعدها إىل إلغاء هذه التعليمة، 

السابقة، ولكن تبدأ )أي الثانية( من حيث تنتهي األوىل، من حيث األجل أو التاريخ، وبأرحيية أكرب 

 يف متديد أجل االنتهاء وسنوات املرحلة االنتقالية.

واملتعلقة بتحديد قواعد احليطة  27/11/1771الصادرة يف  71-91نعني هنا التعليمة رقم 

، والتي جاءت لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق التنظيم واحلذر لتسيري البنوك واملؤسسات املالية

 السابق.        

دت التعليمة رقم  الت املتعلَّقة  1771نوفمرب  27الصادرة يف  71-91لقد حدِّ معظم املعدَّ

ها تلك املتعلقة بكفاية رأس   Les règles prudentiellesوالحذربقواعد احليطة  املعروفة عامليًا، وأمهُّ

 % 8املال. فقد فرضت هذه التعليمة عىل البنوك االلتزام بنسبة مالءة لرأس املال أكرب أو تساوي 

دت آخر أجل لذلك هناية ديسمرب   :(19)، وذلك وفق املراحل اآلتية 1777تطبَّق بشكل تدرجيي، وحدَّ
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التحديد التدرجيي للحد األدنى لكفاية رأس مال البنوك يف اجلزائر سنة  رزنامة   1اجلدول رقم: 

1771 
 (%النسبة بـ ) التاريخ أو األجل

 4 5994نهاية شهر جوان 

 4 5996نهاية شهر ديسمبر 

 6 5997نهاية شهر ديسمبر 

 7 5998نهاية شهر ديسمبر 

 8 5999نهاية شهر ديسمبر 

 .27/11/1771الصادرة يف:  71-91املصدر: التعليمة رقم     

دت املادة  من التعليمة السابقة كيفيَّة حساب رأس املال اخلاص للبنك يف جزئه  2وقد حدَّ

دت املواد  العنارص التي حُتتسب ضمن رأس املال التكمييل للبنك، وجمموع  9و 0األسايس، بينام حدَّ

ل رأس املال اخلاصَّ للبنك مع توضيح ات أكرب يف ملحق التعليمة، بينام بيَّنت هذين اجلزأين يشكِّ

ة  ة  7املادَّ وفق أوزان  11منها جمموع العنارص التي يتوفَّر فيها عنرص املخاطرة، ثمَّ صنَّفتها املادَّ

ة هبا وهذا بالنسبة لعنارص امليزانية، أما بالنسبة لعنارص خارج امليزانية فقد قسمتها  املخاطرة اخلاصَّ

فئات حسب درجة خماطرهتا، مع تبيان مكونات كل فئة يف ملحق التعليمة، وكلُّ نفس املادة إىل أربع 

رات بازل  .I (20) ذلك بطريقة مشاهبة ملا ورد يف مقرَّ

تأخر تطبيقها من طرف البنوك  Iمن خالل التعليمة السابقة، ُيالَحظ بالنسبة التفاقية بازل 

. كام أن 1772بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة ، بينام حّددت جلنة 1777اجلزائرية إىل هناية سنة 

هذه اللجنة منحت للبنوك فرتة انتقالية مدهتا ثالث سنوات لاللتزام بمعيارها، بينام منحت التعليمة 

السابقة للبنوك اجلزائرية فرتة تصل إىل مخس سنوات لتطبيق هذا املعيار، بعد أن منحتها التعليمة 

سنوات ونصف وفشلت يف ذلك. ويبدو أن هذا التأخر يف التطبيق كان  السابقة وامللغاة فرتة ثالث

بسبب الفرتة االنتقالية التي يمر هبا االقتصاد اجلزائري نحو اقتصاد السوق احلر يف تلك الفرتة، 

 والتطبيق املتدرج لإلصالحات االقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن املايض.

م يسايرها التنظيم االحرتازي يف اجلزائر يف املوعد املحدد وهو ، فلIوبالنسبة لتعديالت بازل 

أو بعدها بقليل، ال من حيث إضافة رشحية ثالثة لرأس املال يف بسط النسبة اخلاصة  1778سنة 

 بحساب كفاية رأس املال، وال من حيث إدراج خماطر السوق يف مقام تلك النسبة مع خماطر االئتامن.

بتاريخ:  33-32التنظيم رقم إىل أن بنك اجلزائر أصدر  لكن جتدر اإلشارة هنا،

واملتضمن املراقبة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، والذي جيرب البنوك  11/11/2332

واملؤسسات املالية عىل تأسيس أنظمة للمراقبة الداخلية، تساعدها عىل مواجهة خمتلف املخاطر، 

األخرية يسميها بالعملياتية. وبالنسبة ملخاطر السوق فهو يعرفها االئتامنية، السوقية والتشغيلية، هذه 

خطر معدل )دون توضيح لطبيعة هذا املعدل(، خطر تقلب أسعار سندات "يف مادته الثانية بـ 

، وال يشري بوضوح إىل خطر تقلبات أسعار السلع، "بمقابل وخطر الرصف -امللكية، خطر تسوية
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. وبالتايل فإن التنظيم (21)ة كنوع مستقل من املخاطر ويصفه باإلمجايلبينام يشري إىل خطر معدل الفائد

االحرتازي يف اجلزائر ومن خالل هذا التنظيم يعرتف بام يسمى بمخاطر السوق، ولكن دون أن 

 يدرجها يف حساب كفاية رأس املال من خالل تعليمة تفصيلية. 

  IIاتفاقية بازل  -ثانياً 

واملتضمن املراقبة  11/11/2332الصادر بتاريخ  33-32رقم  كام ورد سابقًا، فإن التنظيم

الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية، يشري إىل خماطر التشغيل )اخلطر العمليايت كام يسميه يف النسخة 

خطر ناجم عن نقائص تصميم وتنظيم وتنفيذ إجراءات القيد يف "العربية( ويعرفه يف مادته الثانية بـ 

وبشكل عام يف أنظمة اإلعالم اخلاصة بمجموعة األحداث املتعلقة بعمليات البنك  النظام املحاسبي

، وُيالَحظ عىل هذا التعريف أنه ال يشري بوضوح إىل األحداث اخلارجية (22)"أو املؤسسة املالية املعنية

 للبنك.

يد اإلثراء ق IIكام ُيالَحظ عىل التنظيم، أنه يعرتف بمخاطر التشغيل منذ أن كانت اتفاقية بازل 

، ولكن ال يدرجها يف مقام 2331واملناقشة، وقبل أن تصدر يف صيغتها النهائية يف يونيو/جوان 

النسبة اخلاصة بحساب كفاية رأس املال من خالل تعليمة تفصيلية، تلك النسبة التي بقيت حُتسب 

 .  Iحسب طريقة بازل 

آمسفا "النقدية واملالية يف اجلزائر برنامج وتنفيذًا ملا ورد يف التنظيم السابق، فقد طبقت السلطة 

AMSFA -  الجزائريدعم عرصنة القطاع املايلAppui à la Modernisation du Secteur 

Financier Algérien"  ميدا "يف إطار برنامجMEDA"  األورويب،  االحتادالذي تنفذه بالرشاكة مع

وقد متكنت يف إطار هذا الربنامج من تأسيس نظم للمراقبة الداخلية لعدد من البنوك خاصة 

، ومن املعلوم أن تطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك ُيعد إحدى مكونات ركن من (23)العمومية منها

 .IIاألركان الثالثة األساسية التفاقية بازل 

واملتعلق  21/32/2311بتاريخ  33-11تنظيم رقم ذلك، الكام أصدر بنك اجلزائر بعد 

بمراقبة خماطر ما بني البنوك، والذي حيث البنوك عىل إنشاء نظام مراقبة داخلية ملنح القروض 

واالقرتاض من البنوك خاصة تلك التي متت يف السوق النقدية، بحيث يتم حتديد حد أقىص 

وط كل عملية، بالشكل الذي يمّكن من توظيف للقروض املقدمة والقروض املتحصل عليها، ورش

. ويمكن اعتبار هذا (24)التمويالت املتحصل عليها مع مراعاة إجراءات إدارة املخاطر وتسيري السيولة

املشار إليه سابقًا، والذي جيرب البنوك عىل إنشاء أنظمة  33-32التنظيم تكملة ملا ورد يف التنظيم رقم 

 .IIعترب إحدى مكونات األركان الثالثة التفاقية بازل للمراقبة الداخلية، والذي ي

املتعلق باملراقبة الداخلية  38-11أصدر بنك اجلزائر التنظيم رقم  28/11/2311وبتاريخ 

، إال أنه يشري 2332لسنة  33-32للبنوك واملؤسسات املالية، وهو ال خيتلف كثريًا عن التنظيم رقم 
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الفائدة جزء من خماطر السوق، وأن األحداث اخلارجية جزء هذه املرة بوضوح إىل أن خماطر سعر 

، ويوضح بشكل أكرب طرق قياس كال النوعني من املخاطر، ولكن دون صدور (25)من خماطر التشغيل

. كام يشري هذا التنظيم يف األخري إىل أنه تعليمة تفصيلية تدرجهام ضمن حساب نسبة كفاية رأس املال

واملتضمن املراقبة الداخلية  11/11/2332الصادر بتاريخ:  33-32التنظيم رقم يلغي أحكام 

أدرج يف حساب مقام النسبة والذي  31-11التنظيم رقم صدر أن  ، إىلللبنوك واملؤسسات املالية

يف هذا  II، والذي يعترب مسايرة التفاقية بازل كاًل من خماطر السوق وخماطر التشغيل كام سنرى الحقاً 

  .يف جوانب أخرى IIIاجلانب، ولبازل 

  IIIاتفاقية بازل  -ثالثاً 

ملا  متامًا  مل يرد حلد اآلن أي تنظيم أو تعليمة تبنّي حساب معدل كفاية رأس املال بطريقة مشاهبة

املؤرخ يف  31-11التنظيم رقم أن ، لكن مع ذلك جتب اإلشارة إىل IIIورد يف اتفاقية بازل 

رفع نسبة نص عىل واملتضمن نسب املالءة املطبقة يف البنوك واملؤسسات املالية،  10/32/2311

، عىل أن يغطي رأس املال األسايس )أو 2311ابتداًء من أول أكتوبر  % 7.2إىل  8املالءة من 

عىل األقل، إضافة إىل  % 9بنسبة القاعدي كام يسميه( كاًل من خماطر االئتامن والسوق والتشغيل 

، وخّول التنظيم للجنة املرصفية منح مهلة "وسادة أمان"ه ساّم  % 2.2تكوين هامش بنسبة فرض 

للبنوك للتطبيق التدرجيي هلذه اإلجراءات، كام خّوهلا أيضًا فرض نسبة مالءة أكرب إذا اقتىض األمر 

إدراج كل من خماطر السوق والتشغيل يف نسبة  IIوًيالحظ هنا أن هذا التنظيم يأخذ من بازل  .(26)ذلك

، تنقيط وكالة ستاندرد آند بورز كفاية رأس املال إضافة إىل حساب ترجيحات خماطر االئتامن حسب

أقل،  لبكام تنص عليه االتفاقية  % 13.2ولكن ليس إىل اإلمجالية رفع النسبة  IIIويأخذ من بازل 

ويبدو أن األمر  إضافة إىل فرض اهلامش الذي تسميه االتفاقية باحتياطي احلفاظ عىل رأس املال.

أشار إىل أنه يلغي التنظيم رقم  الذيوحيتاج كالعادة إىل تعليمة تفصيلية لكيفية تطبيق هذا التنظيم، 

  .11/38/1771املؤرخ يف  71-37

 21/32/2311بتاريخ  31-11أصدر التنظيم رقم قد ن بنك اجلزائر كا ،وقبل ذلكأيضًا 

واملتضمن تعريف وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولة، وأوجب فيه عىل البنوك وضع نسبة سيولة 

عىل األقل يف األجل القصري )عىل أن توّضح تعليمة الحقة مكونات النسبة(، كام  % 133مساوية لـ 

راقبة السيولة، واعتربها ضمن مؤرشات أوجب عليها وضع مؤرشات تسمح بقياس وتسيري وم

واملتعلق  28/11/2311بتاريخ  38-11، وقد ورد نفس التأكيد يف التنظيم رقم (27)احليطة واحلذر

، ومن املعلوم أن (28)السالف ذكره 23باملراقبة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية يف مادته رقم 

تدعو البنوك إىل وضع نسبتني لقياس السيولة ومراقبتها، األوىل عىل املدى القصري،  IIIاتفاقية بازل 

والثانية عىل املدى الطويل كام أسلفنا. ومل يرد يف هذين التنظيمني ما يشري إىل أن تكوين املؤرشات 
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 الصيغة ، رغم كون التنظيمني صدرا بعد أن تم نرشIIIاملذكورة يكون طبقًا ملا ورد يف اتفاقية بازل 

 النهائية لتلك االتفاقية.    

   بعض املعايري االحرتازية امللحقة ومدى تطبيقها يف املنظومة املرصفية اجلزائرية -3

قد يضاف إىل قواعد احليطة واحلذر يف كثري من الترشيعات والتنظيامت ويف خمتلف البلدان 

وجود نسبة مثىل أو نموذجية )عادة( بعض املؤرشات أو النسب، وميزهتا عن سابقاهتا تكمن يف عدم 

يمكن االستناد إليها، وإنام ُيرتك حتديدها من طرف السلطات النقدية حسب الظروف االقتصادية 

 واملالية لكل بلد، وأمهها ما ييل:

  حتديد احلد األدنى لرأس مال البنوك -3-1

داته يف معدالت تغطية إذا كان حتديد احلد األدنى لرأس مال البنك يتم كنسبة من أصوله وتعه

اخلطر، فاملقصود هنا حتديد حده األدنى كمبلغ، إما بالعملة الوطنية أو بعملة عاملية، وهو املعروف 

واملعمول به يف كثري من بلدان العامل، حفاظًا عىل سالمة هذه البنوك ومن ثم سالمة النظام املرصيف 

ن أو خط الدفاع األول حلامية أموال ككل، إذ من املعلوم أن رأس مال البنك يمثل هامش أما

املودعني يف حال أي أزمة أو خسارة يتعرض هلا البنك، خاصة يف ظل صغر حجم رأس مال البنوك 

    سيام التجارية منها كام أسلفنا.

 وبالنسبة للجزائر، يتحدد هذا احلد األدنى بتنظيم، وقد مّر ذلك بثالث تطورات كام ييل:

، وبالنسبة للمؤسسات املالية بـ **(*)مليون دج 233ُحدد احلد األدنى لرأس مال البنوك ألول مرة بـ  -

 . )29(31/39/1773الصادر يف  31-73مليون دج، وذلك بموجب التنظيم رقم  133

مليون دج بالنسبة للمؤسسات املالية،  233مليار دج بالنسبة للبنوك، و 2.2ثم ُرفع هذا احلد إىل  -

 . )30(31/33/2331الصادر يف  31-31ذلك بموجب التنظيم رقم و

مليار دج للمؤسسات املالية، وذلك  3.2مليار دج بالنسبة للبنوك، و 13ثم ُرفع هذا احلد إىل  -

 .)31(23/12/2338الصادر يف  31-38بموجب التنظيم رقم 

  حتديد مسامهة البنوك يف رؤوس أموال الرشكات التابعة -3-2

ملخاطر جتميد أموال البنك، وخوفًا من الوقوع يف خطر السيولة، تسعى القوانني جتنُّبا 

 والتنظيامت املرصفية يف كثري من البلدان إىل حتديد مسامهة البنوك يف رؤوس أموال الرشكات.

-13وبالنسبة للنصوص القانونية والتنظيمية اجلزائرية، فقد حدد قانون النقد واالئتامن رقم 

)قبل إلغائه(، ذلك احلد بام ال يتجاوز يف جمموعه نصف  11/31/1773بتاريخ الصادر  73

 .)32(األموال اخلاصة للبنك

واملتعلق  20/38/2333الصادر بتاريخ  11-33إال أن هذا القيد ُألِغي بموجب األمر رقم 

إىل هذا بالنقد واالئتامن، هذا األمر الذي ألغى وعّوض القانون السابق، مل يرش يف أي من مواده 
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التحديد، وترك حتديد ذلك احلد ملجلس النقد واالئتامن التابع لبنك اجلزائر إذا اقتضت الرضورة 

املؤرخ يف  32-11وهو ماقام به بالفعل بعد ذلك، وهذا من خالل التنظيم رقم  .)33(ذلك

 % 12املتعلق باملخاطر الكربى واملسامهات، حيث حدد كل مسامهة بام ال يتجاوز  10/32/2311

، ولكنه من أمواله اخلاصة القانونية % 03من األموال اخلاصة للبنك، وأال تتجاوز جمموع مسامهاته 

أشار إىل أن هذا التحديد ال يتعلق باملسامهات يف البنوك املتواجدة يف اجلزائر أو يف املؤسسات التي 

الواجبة من رأس املال  ، كام أشار أيضًا إىل بعض املحذوفاتتعترب امتدادًا للنشاط البنكي فيها

 . )34(األسايس )القاعدي( والتكمييل

  حتديد نسبة السيولة -3-3

واملتضمن تعريف  21/32/2311الصادر بتاريخ  31-11توضيحًا ملا ورد يف التنظيم رقم 

بتاريخ  11-39وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولة، أصدر بنك اجلزائر التعليمة رقم 

معامل السيولة للبنوك واملؤسسات املالية، حيث أوضحت التعليمة واملتضمنة  21/12/2311

العنارص التي تشكل بسط النسبة وكذا النسب املئوية التي ُتؤخذ من قيمها، والعنارص التي تشكل 

، واجلداول التي يتم مألها والترصيح هبا هبذه النسبة )35(مقام النسبة وكذا النسب املئوية التي مُتثل هبا

لدى بنك اجلزائر، دون أن حتدد هذه التعليمة حدًا أدنى هلذه النسبة أي ناجتها النهائي. إال أن التنظيم 

 % 133كان قد أشار بوضوح يف مادته الثالثة إىل أن ناتج هذه النسبة جيب أال يقل عن  31-11رقم 

ن التنظيم يف مادته الرابعة، والتعليمة يف مادهتا الثانية، أشارا إىل أن البنوك . كام أن كاًل م)36(

 :)37(واملؤسسات املالية جيب أن يرصحا هبذه النسبة لدى بنك اجلزائر من خالل املؤرشات اآلتية

 املعامل األدنى للسيولة للشهر املوايل ومعاميل الشهرين األخريين للثالثي املنقيض. -

 يولة )املسمى معامل املراقبة( لفرتة ثالثة أشهر املوالية لتاريخ اإلقفال. معامل الس -

  حتديد نسبة االحتياطي اإللزامي أو القانوين -3-1

تعترب نسبة االحتياطي اإللزامي )وتسمى أيضًا بنسبة االحتياطي القانوين أو اإلجباري( من 

قت أحد مصادر التعويض ألموال املودعني يف األدوات اهلامة للسياسة النقدية، كام تعترب يف نفس الو

حالة خسارهتا أو جزء منها، لكوهنا ُتفرض إجباريًا عىل البنوك باقتطاع جزء من ودائعها ووضعه 

 لدى البنك املركزي.

مل تكن البنوك اجلزائرية تعرف ما يسمى بنسبة االحتياطي القانوين قبل الدخول يف مرحلة 

اإلصالحات االقتصادية بداية التسعينيات من القرن املايض، ثم جاء قانون النقد واالئتامن رقم 

 28)الذي تم إلغاؤه( ليشري إىل حتديد نسبة االحتياطي القانوين بام ال يتجاوز  1773لسنة  13-73

من املبالغ املعتمدة كأساس حلساهبا، إال أنه جيوز للبنك املركزي أن حيدد نسبة أعىل يف حالة  %

 .)38(الرضورة
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ويتغري حسب  ثم أصبح حتديد هذه النسبة يتم بتعليامت من البنك املركزي )بنك اجلزائر(

 71-93بموجب التعليمة رقم  % 2.2الظروف االقتصادية، وقد تم حتديدها ألول مرة بنسبة 

 . )39(واملتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري 28/11/1771الصادرة بتاريخ 

تزايدت هذه النسبة باستمرار خالل السنوات املوالية لذلك التاريخ، حتى وصلت حاليًا إىل 

املعدلة واملتممة  23/31/2313الصادرة بتاريخ  2313-32ليمة رقم بموجب التع % 12

، كام )40(املتعلقة بنظام االحتياطيات اإلجبارية 13/32/2331املؤرخة يف  2331-32للتعليمة رقم 

نصت التعليمة عىل أنه جيب عىل البنوك أن ترسل لبنك اجلزائر )املديرية العامة للدراسات( خالل 

 هناية فرتة تكوين االحتياطي اإللزامي ترصحيًا يربز قاعدة حساب االحتياطي اخلمسة أيام التي تيل

 اإللزامي وفقًا للجدول املرفق بالتعليمة.

املحدد لرشوط تأسيس  31/33/2331الصادر بتاريخ  32-31وكان التنظيم رقم 

يمكن أن يتجاوز  االحتياطيات األدنى اإلجبارية قد أشار يف مادته اخلامسة إىل أن هذا االحتياطي ال

، كام أشار يف مادته الثامنة إىل أن فرتة تأسيس االحتياطي اإلجباري % 3، ويمكن أن يساوي % 12

 .     )41(هي شهر، تبدأ من اليوم اخلامس عرش للشهر وتنتهي يف اليوم الرابع عرش من الشهر املوايل

 اخلامتة ونتائج البحث:

املعايري االحرتازية يف العمل املرصيف، سواء يف محاية  لقد تبنّي لنا من خالل هذا البحث أمهية

البنوك أو احلفاظ عىل سالمة النظام املرصيف ككل، ولذلك سعت الدول دومًا إىل مسايرة التطورات 

احلاصلة يف هذه املعايري، من خالل تطويع قوانينها وتنظيامهتا الداخلية معها باستمرار، ولكن بالنسبة 

 االحرتازية، وبعد استعراضها وحتليلها يمكن أن نسجل النتائج اآلتية: للجزائر وتنظيامهتا

لقد سايرت التنظيامت االحرتازية اجلزائرية املعايري املطبقة يف تقسيم اخلطر، وذلك من خالل  -

 وضع مؤرشات مشاهبة هلا إىل حد بعيد، وإن مل يرتبط ذلك بأجل أو تاريخ معني.

بجميع تفاصيلها، وكان ذلك بالنسبة للصيغة األولية التي  Iبازل سايرت تلك التنظيامت معايري  -

حُتسب فيها كفاية رأس املال ملواجهة خماطر االئتامن فقط وقبل أن ُتدخل عليها التعديالت، ولكن 

كان ذلك بشكل متأخر تارخييًا عن األجل العاملي املحدد، وذلك بسبب انتقال اجلزائر التدرجيي نحو 

 ر ابتداًء من تسعينيات القرن املايض.اقتصاد السوق احل

، فيام خيص إدراج خماطر السوق ضمن Iمل تتم مسايرة من التنظيامت اجلزائرية لتعديالت بازل  -

 .2311بداية سنة حساب نسبة كفاية رأس املال، وذلك إىل 

تشغيل ضمن ، فيام خيص إدراج خماطر الIIمل تتم مسايرة من التنظيامت اجلزائرية التفاقية بازل  -

 .2311إىل بداية سنة حساب نسبة كفاية رأس املال، وذلك إىل 
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ولكن شبه مسايرة يف املضمون ويف  IIIمن التنظيامت اجلزائرية التفاقية بازل واضحة مل تتم مسايرة  -

برفع النسبة اإلمجالية لكفاية رأس املال ولكن ليس إىل احلد الذي وضعته اإلتفاقية، ، وذلك األجل

 دون الطويل. إجبار البنوك عىل وضع نسبة سيولة ومراقبتها يف األجل القصريإىل  إضافة
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