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ةـدمــمقال

من التي عرفتھا العشریة األخیرة ظواھرالتعتبر العولمة و بخاصة العولمة المالیة ظاھرة من

مالمحھا في التطورات أھم، و تتمثل یجابیة و سلبیة على الدولإانعكاساتلھا من بماالعشرینالقرن

تجاه المتزاید ، و في مقدمتھا اإلیة و المصرفیة الدولیةلشھدھا الساحة الماتو التحوالت المتالحقة التي 

المعوقات التشریعیة و التنظیمیة قصد السماح للبنوك و المؤسسات المالیة إزالةنحو التحرر من القیود و 

دولة أليى القائمین على الجھاز المصرفي ھو ما یفرض عل، وأنشطتھابالتوسع و النماء في مختلف 

.العولمةظاھرةإفرازاتیجابیات إتعظیم العمل على 

تصب ھذه اإلتجاھات الحدیثة للجھاز المصرفي العالمي في مجملھا إلى تعزیز و تقویة قدرات و
البنك المالیة للقیام بأداء مصرفي ذو مستوى عالي یضمن اإلستمراریة من جانب، و یمكن البنك من 

المالي العالمي بشكل التي تمیز المحیط المصرفي وةمسایرة المعاییر الدولیة في تسییر المخاطر المتعدد
. من ھذه المخاطر من جانب آخراالحتیاطومناعة و قدرة عالیة في التنبؤ عام و الذي تكسبھ

ر القطاعات االقتصادیة تعامال مع التطور االقتصادي قد أظھر أن قطاع البنوك ھو من أكثف
الترابط بین وارتفاع درجات التداخلة االقتصادیة وت التغیر في الحیاالمخاطر بسبب زیادة معدال

قطاعات االقتصاد، فإن ھذا التطور قد أثبت أیضا أن سالمة ھذا القطاع و كفاءة عملھ شرط أساسي 
لھذا و. لي و النقدي المنشود بشكل خاصللتقدم االقتصادي بشكل عام و لتحقیق مستوى االستقرار الما

ى الجھاز المصرفي و الممثلة عادة في شخص البنك المركزي كسلطة نجد معظم السلطات اإلشرافیة عل
تسعى إلى تعمیق ونقدیة مركزیة، تجعل من وظیفة الرقابة على أعمال البنوك في صدارة أولویاتھا،

تحقیق سالمة عمالئھ، ووسیادتھا المصرفیة بما یكفل حمایة مصالح المودعین و استمرار الثقة بین البنك
.الصدمات المالیةویة ألجھزة االئتمان مع التقلیل من احتماالت التعرض للھزاتالمراكز المال

تاإلتجاھافي مسایرة التطورات و الجزائریةیظھر أن التحدي كبیر بالنسبة للبنوك ،مما سبق

تى تتمكن من حجز مكانة لھا ضمن حالتي یسلكھا الجھاز المصرفي على المستوى العالميالحدیثة 

، خصوصا و أن الوضعیة الحالیة للنظام المصرفي الجزائري و التي تتمیز لمصرفي العالميالسوق ا

بدرجة التقدم و التطور الضعیفة و سیطرة الصیرفة التقلیدیة، مما یرھن نجاح البنوك و المؤسسات 

.و المالیة العالمیةالمصرفیةمتطلبات الستیفاء إالمالیة الجزائریة في 
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تسعینات من القرن الماضي مع مطلع الفي العدید من اإلصالحاتالجزائر شرعت في ھذا السیاق

و قد مست ھذه ، يقتصادو بالخصوص في المجال اإلھالعالمي في جمیع نواحیاالتجاهلمسایرة 

تأثرااألكثرقتصادیة اإلاألنشطةیعتبران من اللذانالقطاع المالي و المصرفيباألساساإلصالحات 

في المجال المالي و بالمتغیرات العالمیةالتأثرجانب منأو،قتصاد السوقإإلىنب التحول سواء من جا

بما و المالينظامھا المصرفيتباشر إلى إصالحأنجزائر ، فكان لزاما على الالسابقة الذكرالمصرفي

تبار مصالحھا ع، مع األخذ بعین اإلتجاه العولمةإقتصادیة العالمیة واإلاألنظمةیتماشى و طبیعة 

.اإلستراتیجیة و مكاسبھا الوطنیة

من اإلصالحالمتتبع لتطورات الساحة المصرفیة الجزائریة یلحظ سعي السلطات و جھودھا في إن

العولمة و المنافسة العالمیة قصد الدفع بعجلة التنمیة مع إفرازات ظاھرة تھیئة البنوك الجزائریةأجل

و قتصادي یعتمد على مجموعة من الركائزالتقدم و النمو اإلأنعتبار إلى جتماعیة، عو اإلقتصادیةاإل

ستجابة كلیة و إستقالل تطور النظام المصرفي الجزائري منذ اإلشھد قد و .الجھاز المصرفيمن أھمھا

تغییب الدور الحقیقيو ھو ما نتج عنھ قتصادیة التي كانت البالد تمر بھا،المرحلة اإلمباشرة لمتطلبات 

قید أو شرط، و ال یستشار في لمؤسسات العمومیة دون ، فھذا األخیر كان ملزم بتمویل مشاریع اللبنك

المنظومة المصرفیة ال تزال، لھذه األسباب و أخرى قتصادیة آنذاكاإلتإعداد الخطط و اإلستراتیجیا

، مقارنة ضعف أدائھاوالبطیئةا أعمالھنظرا لوتیرة قتصادیةاإلمكابح التنمیةأحدتصنف كالجزائریة

التي شھدھا القطاع في اإلصالحتعملیاھذا رغم العالمیة في المجال المصرفي، و حجم التحوالتب

المتعلق بالنقد و 10–90قانون و تجدیدات ، الثمانیناتسنواتھیكلة المؤسسات المصرفیةإعادةإطار

سیرقتصاد المتصاد الجزائري من مرحلة اإلقنتقال اإلالذي یعتبر المرحلة الفاصلة المكرسة إل،القرض

إحداث نقلة نوعیة في ممارسة المھنة في ، باإلضافة إلى مساھمتھ الكبیرة قتصاد السوقإمرحلة إلى

.المصرفیة

في نجاح أساسيكعامل الحالیة المنظومة المصرفیة الجزائریةإصالحمواصلة عملیة أھمیةتظھر و

و ،عالميقتصاد الندماج بنجاح في اإلقتصاد الوطني من اإلوتمكین اإل،ریةقتصادیة الجااإلاإلصالحات

تشریعات و لوائح إیجادبالسعي نحو الموجودةالعراقیل والتخلص من القیودك البد من حتى یتحقق ذل

األسواقنفتاح السوق المالي على إقتصادي مع التركیز على المنافسة و تقدم النشاط اإلتعزز نمو و

حتیاط و اإل،التحدیات الراھنةو ھذا العمل كفیل بتحسین و تطویر الجھاز المصرفي لمواجھة ،ةالدولی

تمس العدید لمخاطرة خصوصا في ظل زیادة حدة المنافسة متمثلة في ظھور تقنیات بنكیة عصریةمن ا

.جوانبمن ال



المقدمة

د

الدول الصناعیة أقرتھاالتي و المراقبة البنكیةاإلشرافكما تشكل مقررات لجنة بازل الدولیة حول 

، حیث وجھت الحالیةةالجزائریةالمصرفیعمل المنظومةالتي تواجھ التحدیات المعاصرة أھمالكبرى 

تفاقیة إفي إطار )المالرأسكفایة (لمالءةنسبة اأھمھا ھدافجملة من األمقررات ھذه اللجنة لتحقیق 

جوانب المنافسة غیر العادلة بین إزالةو ،م المصرفيستقرار النظاإللمساعدة على تقویة بازل األولى

الرقابة ثم تحدید قواعد وإجراءات ،المالرأسلكفایة أدنىكحد %8و قد حددت اللجنة نسبة البنوك،

ظل وجود سوق المصرفیة لضمان حسن سیر العمل المصرفي الدولي و رفع كفاءتھ و العمل في 

تفاقیة تجدیدات األخیرة التي أدخلتھا لجنة بازل على مضمون اإلمصرفیة منضبطة، ھذا باإلضافة إلى ال

ثقافة مصرفیة متكاملة ، تھدف من خاللھا إلى تكریس 2004الصادرة سنة ثنانإازل بفي إطاراألولى

.سواء في إدارة المخاطر أو في ممارسة المھنة المصرفیة

دخل حیز التي و خاصة الثانیة منھابازللتزام المنظومة المصرفیة الجزائریة بمعاییر لجنةإإن

بما یضمن لھ نصیب من عزز الثقة الدولیة بالقطاع المصرفي الجزائريقد ، 2007سنة أوائلالتنفیذ في 

وكن بعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة توجب على النظام البنكي الجزائري ، عالميالالسوق المصرفي 

ا أن تمكنھ من مواكبة التطورات الحاصلة، وخصوصا ما تعلق باتفاقیة القیام بإصالحات جدیدة من شأنھ

نحو تحسین ھامة عتبارھا خطوة إب،فرصة و تحدیا في نفس الوقتمعاییر اللجنة تشكل ، حیث3بازل

ستقرار و تعزیز ركائز اإل،المال لدى البنوكرأسإدارةو ،المخاطرإدارةسیاسات و ممارسات 

، األمر الذي یجعل البنوك الجزائریة في الواجھة مالیة جدیدة في البنوكاتآلییر وو تط،المصرفي

.لتحقیق أقصى درجة ممكنة في التكامل مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة

:على ضوء ما سبق، یمكن حصر إشكالیة البحث في سؤال جوهري یتمثل فیما یلي

النظام استیفاءو ما مدى ؟موقعها من المعاییر الدولیة ما هو واقع الرقابة المصرفیة في الجزائر و 
؟للرقابة المصرفیة مقررات لجنة بازللالمصرفي الجزائري 

:حتى تتسنى لنا اإلجابة عن هذا التساؤل الرئیسي فإنه من الضروري طرح التساؤالت الفرعیة التالیة
العالمیة الحدیثة في المجال المصرفي؟االتجاھاتما ھي -
فیما تتمثل مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجاریة أثناء قیامها بتأدیة نشاطاتها؟- 

ما المقصود بالرقابة المصرفیة، وما هي مختلف أشكالها؟- 

؟لي في مجال الرقابة المصرفیةما مدى مساهمة لجنة بازل في تدعیم التعاون الدو - 

؟لثةالثاالثانیة ومقررات لجنة بازل خاصة في صیغتھا لالنظام المصرفي الجزائري استیفاءما مدى -
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من أجل حصر الموضوع وبهدف تناول مختلف التساؤالت المطروحة، نعتمد مجموعة من الفرضیات 
:والتي سوف یتم إما تدعیمها أو رفضها، والمتكّونة من

تحدیات للمنظومة المصرفیة عدةعلى المستوى العالمييمصرفتطرح التوجھات الحدیثة للجھاز ال-

الجزائریة و تعمق بالتالي الفجوة الموجودة بین أداء البنوك األجنبیة و البنوك الجزائریة؛

في أساسامعاییر لجنة بازل الممثلة بتطبیق عدیدة فھي ملزمةنظرا لما تتعرض لھ البنوك من مخاطر -

للجنة االتفاقیة الثانیة والثالثةتوجھات و مسایرة ، 1988الذي أقرتھ اللجنة سنة رأس المال یةكفامعیار

؛الدوليالمحليسالمة النظام الماليقصد تعزیز أمان و

خصوصا في ظل تحدیات ،مطلوبالالمستوىوضعیة النظام المصرفي الجزائري بعیدة عنال تزال -

تحریر الخدمات المصرفیة،شتقات المالیة، واأللفیة الثالثة و ما تفرضھ من تنویع في الم

إصالح النظام بالمعاییر الدولیة مما یجعل عملیة اإللتزام و خصخصة البنوك، والمصرفي،االندماجو

بسالسة ندماجو االنجاح اإلصالح اإلقتصاديالستكمالحیوي المصرفي الجزائري أمر ضروري و

؛قتصاد العالميفي اإل

بصدور1988تفاق األول للجنة بازل الصادر سنة إذا كانت البنوك الجزائریة قد نجحت في مسایرة اإل-

فھي تسجل تأخر كبیر المحددة لقواعد الحذر في تسییر البنوك و المؤسسات المالیة،74-94التعلیمة رقم 

وكذلك االتفاق ،2007ة حیز التنفیذ بدایو الذي دخل 2004في مسایرة اإلطار الثاني الصادر سنة 

و یعود سبب ذلك باألساس إلى النقائص العدیدة التي ال تزال تمیز أداء المنظومة المصرفیة الثالث، 

.الجزائریة

:ومن هنا فإن أهمیة البحث في هذا المجال تبرز من خالل النقاط التالیة

و قدرتھ على تمویل نجاعتھیتھ و قتصادي، ففعالإو دور النظام المصرفي في نجاح أي نظام أھمیة-

؛قتصادیةحاسما في العملیة اإلأمرامختلف القطاعات یعد قتصادیة و تجمیع فوائضالتنمیة اإل

، ففعالیتھ و اقتصادي في نجاح أي نظام یة بقطاع حیوي و ذو أهمیة  یتعلق موضوع الرقابة المصرف- 
مرا حاسما في مختلف القطاعات یعد أمیع فوائضنجاعتھ و قدرتھ على تمویل التنمیة اإلقتصادیة و تج

؛العملیة اإلقتصادیة

اندماجا في االقتصاد العالمي، األمر الذي أكثر القطاعات عرضة للمخاطر و یعد قطاع البنوك من - 
؛لقطاع لتحقیق االستقرار الماليمتانة هذا اكثیر من االهتمام بسالمة و یتطلب ال
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و

إلىنضمام قتصاد العالمي من خالل اإلندماج في اإلمن اإلفي الجزائري حتى یتمكن النظام المصر-

اإللتزامومنھا الخدمات المصرفیة،المنظمة العالمیة للتجارة التي تعني تحریر تجارة الخدمات و

دخول أماممعوقا كبیرا لتزام بمتطلباتھا عدم اإلالتي تجعللجنة بازلمقرراتمنھا وبالمعاییر الدولیة

جزائریة العمل وفق معاییر لجنة بازل على البنوك الجب یمنافسة الدولیة، ضمن البنوك الجزائریةال

نفتاح السوق أمام المنافسة مواجھة المخاطر التي تتعرض لھا نتیجة إلو افع كفاءتھرواتحسین قدراتھل

.األجنبیة

:إلى إدراكها من خالل ما یليهذه، فإنه یمكن حصر األهداف التي ترمي انطالقا من أهمیة الدراسة

، التجاریةالبنوك المركزیة على أعمال البنوكالرقابة المصرفیة الذي تمارسهمحاولة فهم اإلطار العام ل-
في تفعیل هذا الدور؛) معاییر لجنة بازل( و إلى أي مدى تساهم المعایر الدولیة

تحدید نقاط الضعفقصد تعمل فیھا تشخیص واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة و البیئة التي -

آخر، بمعنى بلجنة بازل حول الرقابة المصرفیةالخاصة المعاییر الدولیةتكییفھا مع من ثم و،والقوة

یجابیات، اإللیتم تصحیح النقائص و تدعیممعرفة موقع الجھاز المصرفي الجزائري من ھذه المعاییر

.في مجال تقدیر المخاطر و مواجھتھاللجھاز المصرفي -ھافي حالة تطبیق-مزایا نلما تمنحھ م

:یمكن تلخیص الدوافع التي أّدت بنا إلى اختیار هذا الموضوع فیما یليوهكذا

إطالعنا على هذا الموضوع من خالل القراءات السابقة في هذا المجال، والتي ولدت فینا الرغبة في - 
؛التعمق أكثر في هذا الموضوع

لمالیة العالمیة الحالیة، و الدور الذي لعبته البنوك في خلق هذه األزمة في ظل غیاب أو عدم األزمة ا- 
فعالیة الرقابة المصرفیة؛

یستدعي 2007وضعها حیز التطبیق على المستوى الدولي ابتداء من لرقابة المصرفیة و ظهور معاییر ا- 
، ي كیفیة تكییف أوضاع النظام المصرفيالبحث فى الرقابة المصرفیة في الجزائر و الوقوف على مستو 

وخصوصا بعد األزمة المالیة العالمیة؛

اإلجابة على األسئلة المطروحة وٕاثبات أو نفي الفرضیات راسة إشكالیة موضوع بحثنا، و من أجل د
ذا هذا باعتباره األنسب لمثل هوصفي وتحلیلي، و المعتمدة في الدراسة، تعّین علینا إتباع منهج تاریخي، 

قد استخدم المنهج و . لطبیعة موضوع بحثنا بشكل خاصمالئمةاألكثر لنوع من الدراسات بشكل عام و ا
الوقوف على أهم المحطات التاریخیة التي میزت مسیرة ع مراحل نشأة الصیرفة المركزیة و التاریخي لتتب

كذلك لسرد البنوك، و الرقابة واإلشراف علىالمبادئ المتعلقة بجنة بازل في مجال وضع المعاییر و جهود ل
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ز

منهج ویظهر ال. النقدیةاالقتصادیة و مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري في ظل اإلصالحات 
تحدید اإلطار العام كزي للرقابة على نشاطات البنوك و أدوات البنك المر الوصفي من خالل وصف آلیات و 

في حین تم انتهاج المنهج . ز المصرفي لدور الرقابة المصرفیة الذي تمارسه السلطات المشرفة على الجها
ر لجنة بازل، وتحلیل توجهاتها معاییبة االحترازیة وباألخص مبادئ و التحلیلي لفهم وشرح معاییر الرقا

التكیف تطبیقها و آثارها على النظم المصرفیة للدول النامیة كحالة الجزائر، باإلضافة إلى توضیح كیفیة و 
.معها

:فقد تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول كالتاليةانطالقا من هذه المنهجی

، و یحتوي ھذا الفصل المصرفيحدیثة للجھاز تجاھات العامة الاإلنتناول فیھ موضوع :األولالفصل -

في المبحث البنك المركزي كسلطة نقدیة وإشرافیةمباحث نتطرق من خاللھا إلى دراسة على ثالث

و المخاطر المصرفیةتعرض إلىفیثاني، أما المبحث الثالث ث الفي المبحالبنوك التجاریةاألول، و 

.القواعد االحترازیة

، و قد تم تقسیمھ إلى االتجاھات الحدیثة في مجال الرقابة المصرفیةندرس من خاللھ :الثانيالفصل -

جنة بازل ، و في المبحث الثاني لاإلطار العام للرقابة المصرفیةمباحث، حیث نتناول في المبحث ثالث

النشاط تأثیرات معاییر لجنة بازل على من خاللھللرقابة المصرفیة، أما المبحث الثالث فندرس

.المصرفي

مباحث، یتم ثالثبدورهو ھو یتضمنالجزائرنتطرق من خاللھ للرقابة المصرفیة في: الفصل الثالث-

تنظیم في المبحث األول،حالياللجھاز المصرفي الجزائريامحاور إصالحالتطرق من خاللھا إلى 

أما المبحث الثالث فنشخص من خاللھ المبحث الثاني، الرقابة البنكیة داخل الجھاز المصرفي الجزائري 

.واقع عمل المنظومة المصرفیة الجزائریة في إطار متطلبات لجنة بازل



اإلتجاهات العامة للجهاز 
المصرفي
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تمھید

یلعـــب الجهـــاز المصـــرفي دورا هامـــا فـــي التطـــور واالزدهـــار االقتصـــادي، إذ یمثـــل المحـــرك لكـــل 
تعتبــر البنـوك التجاریـة أهــم قطـب وأنشـط الوحــدات التـي تعمـل فــي الجهـاز المصـرفي، وهــذا حیـثاد، اقتصـ

برقابة وتوجیه من نظرا لدورها الفعال في مجال حشد األموال وٕاعادة دمجها في االقتصاد، وهذا كله یحدث 
البنـك المركـزي، هـذا األخیــر الـذي یمثـل فـي بعــض الـدول األداة الرئیسـیة التـي تتــدخل بهـا الحكومـة للتــأثیر 

. في السیاسة االقتصادیة وبصفة خاصة في السیاسة النقدیة
رفي اع المص ھد القط د ش رن ولق ن الق ر م د األخی الل العق ورات خ ن التط د م الم العدی توى الع ى مس عل

دول عشرین تمثلت في ال ي ال استحداث أدوات مالیة جدیدة، وانفتاح األسواق المالیة على بعضھا البعض ف

اكمالمختلفة بصورة غیر مسبقة، وعلى الرغم  ي ن ھذه التطورات اإلیجابیة، فإن ھن ات الت بعض األزم

ى اسواء في الدول النامیة أوشھدھا القطاع لبي عل أثیر الس ى الت دلمتقدمة، أدت إل ك ال ، ولاقتصادیات تل

اطر المصرفیة د المخ ى تزای ك إل راء ذل اروأرجع الخب ف النتش ى مختل رة عل ارا كبی ة آث اھرة العولم ظ

في المجتمع الدولي على االقتصادیةو المالیة، حیث أدت إلى إعادة صیاغة العالقات االقتصادیةاألنشطة 

ا یما أم دیات ال س ن التح را م رض كثی ذي ف و ال رفیة، وم األنالنح ة والمص طة المالی م ش ت أھ ي تمثل الت

ات التشریعیة االتجاهمالمحھا في  ة المعوق ود و إزال ن القی د والمتزاید نحو التحرر م ا یع ة، كم التنظیمی

التقدم التكنولوجي من أھم العناصر التي ساھمت في تغییر مالمح الخریطة المصرفیة الدولیة، حیث أدى 

ن المنتجاتإلى ظھور البنوك اإللكترونیة ر م دم الكثی الخدمات المصرفیة المتطورة والتي أصبحت تق

.مما أحدث تغییرا جذریا في أنماط العمل المصرفي

المالیة للبنوك عدة تحدیات تجعلھا ملزمة ت التي تشھدھا الساحة المصرفیة وبالمقابل تطرح التحوال

ن بإعداد اإلستراتیجیات المناسبة لمواجھتھا بشكل یمكن ع استغاللھا م ا، م ي تتیحھ ة الت رص اإلیجابی الف

.تقلیل حجم المخاطر المترتبة عنھا إلى أقصى درجة ممكنة

وان  ذا الفصل بعن اول موضوع ھ دخل نتن ذا الم ن ھ ة"و م ات العام از المصرفياالتجاھ ن ،"للجھ م

:مباحث و ھيخالل التطرق لثالث

.ة وإشرافیة على الجھاز المصرفيكسلطة نقدیالبنك المركزي:المبحث األول-

.البنوك التجاریة:المبحث الثاني-

.المخاطر المصرفیة والقواعد االحترازیة:المبحث الثالث-
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البنك المركزي كسلطة نقدیة وٕاشرافیة على الجهاز المصرفي: المبحث األول
ث یقف على قمة الجهاز یعد البنك المركزي المؤسسة التي تشغل مكانا رئیسیا في سوق النقد، حی

ونظرا لوجود قدر . والمصرفیة في البلد، ویشرف على تنفیذهااالئتمانیةالمصرفي ویعنى بأمور السیاسة 
كبیر من التشابه في الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزیة في ظل مختلف األنظمة النقدیة والمصرفیة، 

و سنحاول في هذا نظیم أعمال البنوك المركزیة، نشأت مجموعة من القواعد واألسس التي تعمل على ت
.، و استعراض مختلف وظائف البنك المركزيالمبحث تناول مختلف المفاهیم المتعلقة بالصیرفة المركزیة

صیرفة المركزیة و مفهوم السلطة النقدیةال: طلب األولالم
نشأة وتعریف البنك المركزي-1

شــأ نتیجــة تطــور إحــدى البنــوك التجاریــة التــي كانــت فــي كثیــر مــن الــدول نجــد أن البنــك المركــزي ن
تقوم بأعمال البنوك التجاریة العادیة، ثم أضیفت لها وظائف أخرى أهمهـا احتكـار إصـدار األوراق النقدیـة، 

ولهــذا فــإن نشــأة البنــوك المركزیــة جــاءت . وتطــورت وظائفهــا حتــى تــوفرت لهــا خصــائص البنــوك المركزیــة
1694فـي السـوید، وفـي عـام " بنـك ریكـس"أنشـأ 1656ك التجاریـة، ففـي عـام متأخرة كثیرا عـن نشـأة البنـو 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كثیرا مـن قواعـد البنـوك . 1"بنك فرنسا"أنشأ 1800، وفي عام "بنك إنجلترا"أنشأ 
ـــذي لحـــق ـــالتطور ال ـــأثرت ب ـــد ت ـــدول ق ـــف ال ـــرا" المركزیـــة فـــي مختل ، وهـــذا راجـــع ألســـبقیة النظـــام "بنـــك إنجلت

مصرفي في إنجلترا على كثیر من الدول، باإلضافة إلى الوضع الخاص للندن كمركز عالمي للمعـامالت ال
وخـالل النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع . النقدیة خالل القرن التاسع عشر وٕالى حد ما فـي القـرن العشـرین

ظیفتهــا الرئیســیة فــي عشــر بــدأت البنــوك المركزیــة تنتشــر فــي الــدول األوروبیــة، وأصــبحت تباشــر تــدریجیا و 
. الرقابة على االئتمان

إن البنك المركزي، في الواقع، أهم مؤسسة تشرف على شؤون النقـد، ولـذلك فـإن عالقتـه بالحكومـة 
وطیــــدة، حیــــث یمثــــل فــــي بعــــض الــــدول األداة الرئیســــیة التــــي تتــــدخل بهــــا الحكومــــة للتــــأثیر فــــي السیاســــة 

وهــو أیضــا علــى صــلة وثیقــة بــالبنوك التجاریــة، إذ یقــوم االقتصــادیة وبصــفة خاصــة فــي السیاســة النقدیــة،
كما یعـد البنـك المركـزي الهیئـة التـي تتـولى إصـدار النقـد، وتضـمن بشـتى . باإلشراف والرقابة على أنشطتها

ویكـاد ال . الوسائل سالمة أسس النظام المصرفي، ویوكل إلیها اإلشراف على السیاسة االئتمانیة في الدولـة
بلدان المستقلة الیوم من بنك مركزي، یتوفر على الرقابة على عرض النقود وتنظیم األحوال یخلو بلد من ال
.االئتمانیة فیه

وٕان أي تعریف للبنك المركزي مشتق من وظائفه، ومع ذلك یمكن تعریفه على أنه عبارة عن مؤسسة 
وقد اختلف االقتصادیون في .رفيمركزیة تمثل السلطة النقدیة في أي دولة، ویأتي على قمة الجهاز المص

.59، منشأة المعارف، اإلسكندریة، بدون سنة، ص "نظریة النقود"،حازم الببالوي1
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التعریــف األول للصــیرفة المركزیــة هــو نظــام «): Vera SMITH(تعــریفهم لــه، وفــي هــذا الصــدد یقــول 
) SHOW(، ویــرى »صــیرفي، یتــولى فیــه بنــك واحــد إمــا باحتكــار كامــل أو جزئــي إلصــدار األوراق النقدیــة

على ) HAUTRY(، في حین یؤكد »الئتمانبأنه ذلك البنك المسؤول عن تنظیم حركة ا«البنك المركزي 
من بنك التسویات الدولیـة فیؤكـد علـى ) STATUTES(المركزي كملجأ أخیر لإلقراض، أماوظیفة البنك 

فقد ) KISHو ELKIN(أما . دور البنك المركزي في التمتع بحق تنظیم العملة وحجم االئتمان في البلد
.1المركزیة مسؤولة عن تحقیق استقرار النظام النقدياعتبرا أن الوظیفة األساسیة هي أن البنوك

البنك المركـزي و مفهـوم السلطـة النقدیـة -2

تعریف خاص 1984النقد الدولي لسنة قلقد ورد في دلیل اإلحصاءات النقدیة والمصرفیة لصندو 
ار العملة، تقوم فبوصفها الجهة المسؤولة عن إصد:"بالسلطة النقدیة من خالل الوظائف التي تقوم بها 

ریة كوسیلة الدفع المعترف السلطات النقدیة بتزوید االقتصاد بأوراق نقدیة و عمالت معدنیة یتم تداولها بح
بوصفها الجهة الحائزة على االحتیاطات الدولیة باالقتصاد، فإن السلطات النقدیة مستعدة لقبول أو و . بها

ٕان تم ذلك أحیانا في ظل قیود أو إلجراء ان المدفوعات، و ألغراض میز توفیر النقد األجنبي مقابل عمالتها
و یتطلب اإلشراف على النظام المالي قیام السلطات النقدیة بتحدید . تعدیالت بسعر صرف العملة الوطنیة

و بالتأثیر على تطور أصول و لدى البنوك أیضا،ئمة للسیولة باالقتصاد المحلي، و المستویات المال
و بوصفها الوكیل المالي األصلي للحكومة المركزیة، تختص . لیة تبعا لذلكوم المؤسسات الماخص

السلطات النقدیة بدعم معامالت الحكومة لتوفیر االئتمان بما یتفق و القیود القانونیة و بامتصاص فائض 
ة التي المؤسسة المالیة الوحید"أما بالنسبة للبنك المركزي، فیشیر نفس الدلیل إلى أنه . 2"أموال الحكومة

بالرغم من االختالفات بین البلدان في التسمیات و و .تشبه بقدر كبیر السلطة النقدیة المعّرفة وظیفتها
.3"اعتبارها البنك المركزيبالشكل القانوني، نادرا ما توجد أي شكوك بشأن المؤسسة المالیة المستوج

) أو المؤسسات(ي هو المؤسسة البنك المركز :"التعریف التالي2000یدرج الدلیل الجدید لسنة و 
نب الرئیسیة في النظام المالي، وتقوم بأنشطة مثل إصدار المالیة الوطنیة التي تمارس الرقابة على الجوا

توفیر االئتمان لشركات معامالت مع صندوق النقد الدولي و ٕاجراء الالعملة وٕادارة االحتیاطات الدولیة و 
البنوك المركزیة أیضا ودائع من شركات غیر مالیة أو توفر و في بعض البلدان تقبل. اإلیداع األخرى

-ص،1993، دار الفكــر، الجزائــر،"وسیاســات ومؤسســات نقدیــةقواعــد وأنظمـة ونظریــات : االقتصــاد النقــدي"، ضـیاء مجیــد الموســوي1
.242-241:ص

. 41: ص، 1988دیسمبر ، اإلحصاءات المالیة الدولیة: دلیل اإلحصاءات النقدیة و المصرفیة، صندوق النقد الدولي2
.42: ص، نفس المرجع أعاله3
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االئتمان لشركات غیر مالیة، و ال توجد بنوك مركزیة في عدد قلیل من البلدان التي تعتمد على شركات 
.1"اإلیداع األخرى في إجراء عملیات العملة و االحتیاطي

، نسـتنتج أن كــال المصـطلحین یعبــران "لمركــزيالبنـك ا"و " السـلطة النقدیــة"علـى ضـوء هــذه القـراءة لمفهــوم و 
في الواقع على نفس الشيء، و إن كانـت هنـاك إمكانیـة االخـتالف بینهمـا أحیانـا أیـن یكـون مفهـوم السـلطة 

مّمـا یعنـي أن . النقدیة أوسع مـن مفهـوم البنـك المركـزي الـذي یكـون عنـدها جـزءا مـن قطـاع السـلطة النقدیـة
كون هو نفسه السلطة النقدیة إذا ما تحمل المسؤولیة الكاملـة لكـل المهـام و البنك المركزي في دولة ما قد ی

الوظــائف الخاصــة بالســلطة النقدیــة ، أو یكــون جــزءا منهــا إذا مــا أوكلــت إلیــه بعــض الوظــائف مــع إمكانیــة 
. 1997ممارسة السلطة النقدیة من قبل هیئات من غیر البنك المركزي كما كان سائدا في بریطانیا قبل 

ف البنـك المركـزي وظائـ: لمطلب الثانـيا

رغم اختالف االقتصادیین في تقریر أهم الوظائف التي یقوم بها البنك المركزي، إال أن األعمال 
الموكلة للبنوك المركزیة في بلدان عدیدة في مجموعها تمثل الوضع المثالي ألي بنك مركزي ألنه في 

:2هذه الوظائف و أبرزها على العموم هيالواقع ال تمارس جمیع البنوك المركزیة 
وظیـفة إصـدار و تنظیـم النقـد .1

إن أهمیة وظیفة اإلصدار، زیادة على كونها تتمثل في السیطرة على حجم النقود القانونیة المتداولة 
، فهي ترتبط بأهمیة حجم هذه النقود في مدى قدرة البنوك التجاریة على خلق نقود )أو أكبر جزء منها(
ح نوتم. 3)حجم الودائع(ودائع، حیث أن قدرة هذه األخیرة على منح االئتمان ترتبط بأرصدتها السائلة ال

الدولة البنك المركزي سلطة إصدار األوراق النقدیة، إال أن هذه السلطة تعتبر محددة  ولیست مطلقة، 
الغطاء الالزم لهذا اإلصدار فحتى یتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جدیدة على إدارة البنك أن توفر 
ففي ظل نظام الذهب، كان . الجدید، أي الحصول على رصید احتیاطي للعملة قبل القیام بعملیة اإلصدار

الغطاء ذهبیا، ولكن عند التخلي عن هذا النظام أصبح الغطاء یتكون من عدة أصول مختلفة كالذهب، 
…العملة األجنبیة، األوراق المالیة والتجاریة

.17: ص، 2000وبر أكت، دلیل اإلحصاءات النقدیة و المالیة، صندوق النقد الدولي1
.118-115: ص- ص، 1998، بیروت، الدار الجامعیة، االقتصاد النقدي و المصرفي، مصطفى رشدي شیحة2
.141، ص1994، الدار الجامعیة، بیروت، "اقتصادیات النقود والمال"،زینب حسین عوض اهللا3
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ستشـارها العمل كبنك الدولـة وكیـلها و م2.

یعتبــر البنــك المركــزي األداة الرئیســیة فــي یــد الحكومــة لتنفیــذ سیاســتها النقدیــة، حیــث تحــتفظ لدیــه 
بحساباتها، ویقدم لها ما تحتاجه من قروض قصـیرة وطویلـة األجـل، ویتـولى البنـك المركـزي عملیـة إصـدار 

البنوك والمؤسسات، ویشرف أیضا على عملیـة اسـتهالك الـدین العـام القروض العامة وتنظیم تصریفها بین 
إتباعهــا، كمــا یعتبــر البنــك المركــزي كمستشــار نقــدي للدولــة فیمــا یخــص السیاســات الواجــب 1ودفــع الفوائــد

. لمواجهة مختلف الظروف

العمـل كبنـك البنـوك 3.

:يصها فیما یلیمارس البنك المركزي بصفته بنك البنوك مجموعة من المهام نلخ
االحتفاظ باألرصدة النقدیة السائلة المتأتیة من البنوك التجاریة.1.3

ذلك و تتجلى هذه الوظیفة من خالل إیداع هذه البنوك جزءا من ودائعها لدى البنك المركزي
الذي یحدد بنسبة معینة بناء على ) االحتیاطي اإلجباري(اختیاریا، و جزءا آخر یودع بصفة إلزامیة 

و یؤدي . نونیة و تراجع من طرف البنك المركزي من حین إلى آخر في إطار السیاسة النقدیةنصوص قا
تركیز هذه االحتیاطات النقدیة لدى البنك المركزي إلى تأمین السیولة لدى البنوك و جعل النظام االئتماني 

. أكثر اتساعا و أكثر مرونة
ن البنوكبیتوظیفة مركزیـة المقاصـة و تسویة الفروقـا. 2.3

بنوك یقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك و تسویة أرصدتها و تقییدها في حسابات ال
دعم الجهاز المصرفي باعتبارها تؤدي وظیفة المقاصة إلى تقویة و هكذاو األعضاء في غرفة المقاصة،

لنسبیة لمعامالت البنوك التأكُّد من االتجاهات االسیولة التي یحتفظ بها الجهاز و وسیلة الختبار درجة 
.المتعددة

راضوظیفة البنـك المركزي كملجأ أخیـر لإلقـ. 3.3
تنظیمه تمثلة في السیطرة على االئتمان و تنبعث هذه الوظیفة من وظیفته األساسیة المو 

تلك الوظیفة لهذا، لطالما ارتبطت وظیفة البنك المركزي كمقرض أخیر بو . والمحافظة على ثبات قیمة النقد
البنوك فنرى أنها تضمنت مسؤولیة في تقدیم التسهیالت االئتمانیة المالیة إلىالخصم،المتعلقة بإعادة 

مؤسسات االئتمان األخرى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة و بشروط معینة تحددها سیاسة البنك المركزي و 
.*في إطار إعادة الخصم

.131-130:ص-ص،2000یة، وهدان للطباعة، بدون بلد، ، دار الثقافة العرب"اقتصادیات النقود والبنوك": محمد أحمد الرزاز1
و تم االعتراف آنذاك بشكل ال یقبل اللبس بمسؤولیات بنك ) م1873" (الملجأ األخیر لإلقراض"أول من صاغ تعبیر Bagehotكان *

.انجلترا كملجأ أخیر لإلقراض و أصبحت هذه الوظیفة بعد ذلك من أولویات الصیرفة المركزیة



للجهاز المصرفيالعامةاالتجاهات: الفصل األول

6

خدمـة األخطـار المصرفیـة. 4.3
هذه الخدمة على جمع المعلومات الخاصة بالتسهیالت االئتمانیة المقدمة من طرف البنوك تقوم

.1التجاریة المرخصة لنوع معین من العمالء و تزوید البنوك بالقیمة الموحدة أو اإلجمالیة لمخاطر العمیل

إدارة السیـاسـة النقـدیــة 4.

التي تعتمدها السلطات النقدیة بهدف التأثیر على تعّبر السیاسة النقدیة عن اإلجراءات و التدابیر 
توجیه االئتمان لیتماشى قود والتأثیر على وسائل الدفع و الفعالیات االقتصادیة عن طریق تغییر عرض الن

و یبقى الغرض من ذلك إما . و حاجة المتعاملین االقتصادیین، و یضمن استقرار أسعار الصرف
. قتصاد بتیار نقدي جدیدامتصاص السیولة الزائدة أو حقن اال

و تمارس فالسلطة النقدیة إذن تهتم بمراقبة حالة السوق من اختالل أو توازن على المستوى الكلي
مهامها على مستوى توجیه السیاسة النقدیة من خالل أدوات معینة للتأثیر على الكتلة النقدیة و التحكم في 

و توجهات اإلنفاق القومي و هذا لتحقیق أهداف معینة حجم وسائل الدفع، و بالتالي التأثیر على حجم 
رفع معّدل الدخل يتثبیت المستوى العام لألسعار، تثبیت سعر الصرف األجنبي، المساهمة ف: مثل

. هذا ما یجعل مهام البنوك المركزیة تختلف باختالف درجة استقاللیتها عن السلطة التنفیذیة، و ...القومي
ة النقدیة، یقوم البنك المركزي باختیار الوسائل و األدوات المالئمة التي یمكن و بناء على أهداف السیاس

. أن تتعدد وفقا للهیكل المالي و الوضع االقتصادي للبلد

و الرقابة على أعمال البنوك التجاریةالتنظیـم5.

قتها بالبنوك بوضوح مهام هذه البنوك و بینت عاللمركزیةحیث حددت معظم تشریعات و قوانین البنوك ا
التجاریة و مضمون سیاستها و اتجاهها و كذلك األدوات و األسالیب المختلفة التي تمكنها من التأثیر في 

یتوقف على ظروف و شروط معینة ترتبط أساسا غیر أن نجاح هذه الوظیفة. ه البنوكأنشطة و فعالیة هذ
.كالبنو باإلطار الذي تعمل ضمنه هذه 

ك التجاریةالبنو : لمبحث الثانيا
تلعب البنوك التجاریة دورا فعاال في مجال جمع األموال وٕاعادة دمجها في االقتصاد، 
خصوصا في البلدان التي یكون فیها نشاط السوق المالي ضعیف أو منعدم تماما، فهي تلعب دور وسیط 

و أهم التحدیات نخصص هذا المبحث لدراسة البنوك التجاریة سولذلك فعال بین االدخار واالستثمار،
.المعاصرة التي تواجها

، دار الوسام للطباعة والنشر، نظم المحاسبة و الرقابة و تقییم األداء في المصارف و المؤسسات المالیة، الدین السیسيصالح 1
.218: ص، 1998، بیروت
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و بیان وظائفهاتعریف البنوك التجاریة:المطلب األول
تعریف البنوك التجاریة.1

البنك هو منشأة مالیة تنصب عملیاتها األساسیة في تلقي الودائـع مـن األفـراد والمؤسسـات ومختلـف 
ن حســب نــوع الودیعــة ومــا یتفــق علیــه بــین البنــك و الهیئــات وتلتــزم بــدفعها عنــد الطلــب أو فــي تــاریخ معــی

.االقتراضالمودع، وتستخدم هذه الودائع في منح القروض للراغبین في 
ولقد تعددت التعاریف الخاصة بالبنوك التجاریة، فمنهم من یعرف البنك التجاري على أنه المؤسسة 

، "المســاهمات"ذه النقــود إلــى منتجــات تســمى التــي تســتعمل النقــود كمــادة أولیــة، حیــث تعمــل علــى تحویــل هــ
فهـي بـذلك مؤسسـة مسـیرة بقواعـد تجاریـة، تشـتري، تحـول وتبیـع، كمـا . والتي تضعها تحت تصـرف زبائنهـا

ولكـن مـا یمیزهـا عـن بقیـة . أمواال خاصة أیـن تشـكل جـزءا منهـا المخـزون األدنـى–كأي مؤسسة -تمتلك 
، وتبیع منتجاتها باإلقراض، وبـذلك فهـي تعـرض باالقتراضولیة المؤسسات هو أنها تشتري دائما مادتها األ

أي ( مشتریها ) أو مع ( للخطر، كما تتعرض هي نفسها للخطر اتجاه ) أي موردیها ( مساهمیها ودائنیها 
.1) زبائنها 

ئع وتخرج على شكل وداتدخلها األموال والبنوك التجاریة تعتبر الصفة الغالبة للبنوك وأقدمها تاریخیا،
فهـي تـدعى أیضـا بنـوك الودائـع تعبیـرا عـن المفهـوم الـذمنها على شكل قروض قصیرة األجل فـي الغالـب،

.2التقلیدي للبنوك
البنــك أنال أنهــا تفیــد فــي مجموعهــا، علــى یمكــن إعطاؤهــا للبنــوك التجاریــة، إوهنــاك عــدة تعــاریف

وتقـوم أساسـا بتلقـي الودائـع بمختلـف . ق النقـديالتجاري هو مؤسسة مالیة غیر متخصصـة تعمـل فـي السـو 
.3قصیر األجل باالئتمانأنواعها، كما تتمیز عملیاتها بشكل خاص بالتعامل 

وظائف البنوك .2
لقـــد تطـــورت عملیـــات البنـــوك التجاریـــة مـــع تطـــور المجتمعـــات واقتصـــادیاتها، وكـــذا تطـــور حاجـــات 

اتسعت وتنوعت معها عملیاتها وخدماتها، حیث یمكن تقییم وظائف ومع توسع البنوك. األفراد والمؤسسات
.الوظائف التقلیدیة والوظائف الحدیثة:وهماإلى قسمین 

1F.Bouyacou, Le risque de crédit et sa gestion, in media bank, N°24, juin/juillet, 1996, P:14 .
.09: ص،1989،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تصاد البنكمحاضرات في اق، شاكر القزویني2
،جامعة الجزائر، معهد العلوم اإلقتصادیة، رسالة ماجستیر،دراسة حالة الجزائر،النقود والرقابة المصرفیةالكریم بعداش، عبد 3

.71:ص، 1999
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1التقلیديوظائف البنوك حسب المفهوم -2-1

:تعبئة المدخرات.أ
تــوفیر بــدون ودائــع جاریــة یمكــن اســترجاعها عنــد الطلــب، ودائــع ال( وهــي تجمیــع الودائــع فــي شــتى أنواعهــا 

).أو ودائع ألجل االستثماراتأجل وبأجل محدد، ودائع 
:التاليوتتم على النحو : استخدام الموارد. ب
.وتتمثل في منح القروض على أشكالها المختلفة وهي الوظیفة المحوریة واألساسیة:نشاط اإلقراض* 
.األوراق المالیةفي االستثماروهو المساهمة في المشروعات أو :االستثمارنشاط * 
2الوظائف الحدیثة للبنوك-2-2

وظیفة تسییر وسائل الدفع .أ
مــن القــرن الثــامن عشــر، وكــان قــد أشــارا لهــا فــي لــدفع، عرفــت كوظیفــة أساســیة ابتــداءإن تســییر وســائل ا

، ولـم تفقـد هـذه )م1730(CANTILLONوكـانتیون ) مLAW)1700كتابتهما كل من المفكران، الو 
ة، منهـــا التطـــور التقنـــي والمعلومـــاتي، وظهـــورا بـــل تضـــاعفت، ویرجـــع ذلـــك ألســـباب عـــدأهمیتهـــالوظیفـــة 

ثرهـا البنــوك عمـوالت علــى كــل عملیـة تقــوم بهـا، فتضــاعفت مــداخیل عملیـات مصــرفیة جدیـدة، تأخــذ علــى إ
.البنوك كثیرا

وظیفة الوساطة.ب
حصر ، ویمكن )المحصلة(لمةالمستبیعة الودائع إن مهمة الوساطة لها صلة وثیقة ومباشرة، في ط

:هذه المهمة فیما یلي

انطالقـــا مـــن مـــوارد بســـیطة للمـــدخرین یـــتم تمویـــل مشـــاریع ضـــخمة : تحویـــل أحجـــام رؤوس األمـــوال* 
.وبقروض هامة

تحویلهــا مــن حالــة الالســیولة علــى حالــة الســیولة، فــاإلقراض یحــول : المالیــة للبنــكتحویــل الوضــعیة* 
تحـــت ( البنـــوك یعتمـــدون علـــى ودائـــع المـــدخرین الصـــغار مســـیروكـــن لیولة، و البنـــوك إلـــى وضـــع أقـــل ســـ

.، للرجوع إلى وضعیة السیولة التامة)الطلب
إن منح القروض في حد ذاتـه یعتبـر خطـر یهـدد البنـك، واتسـاع : تعظیم المردودیة والتقلیل من الخطر* 

مشــروعات ( لــى نطــاق واســع ومتنــوع عملیــة تجمیــع المــوارد مــن فئــات مختلفــة مــن المجتمــع، واســتثمارها ع
والمراقبـة علـى مـنح القـروض، وتحلیـل األخطـار، فیقلـل مـن االختیار، قد یضاعف من فعالیة)ومؤسسات 

.خطر اإلقراض ویعظم المردودیة

المركز الجامعي أم ،معهد العلوم اإلقتصادیة،ة ماجستیررسال،فعالیة رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاریة،زبیر عیاش1
.26:ص، 2007،البواقي

.27: ص، نفس المرجع أعاله ،زبیر عیاش2
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وظیفة التأمین.جـ
مـن تأمین الزبائن أصبحت وظیفة أساسـیة تقـع علـى عـاتق البنـوك، إذ أنـه بواسـطتها تضـمن البنـوك المزیـد 

ویذكر أنه حتى في حالـة تحقیـق حـاالت لعـدم التسـدید فـإن البنـك یسـتمر . الموارد وكذلك المزید من الزبائن
فــي طمأنــة زبــائنهم وتــأمینهم، ووظیفــة التــأمین التــي یقــوم بهــا البنــك قــد تصــاحب وظیفــة مــنح القــروض إذ 

.مشروعه یشترط البنك على زبونه من أجل حصوله على القرض بالقیام بالـتأمین على
وظیفة استشاریة.د

. فــي العصــر الحــدیث، خاصــة بعــد تعــدد العملیــات المصــرفیة وتعقــدهااالستشــاریةلقــد عظــم شــأن المهمــة 
ـــل المشـــروعات  ـــاءات موظفیهـــا، مـــن جـــراء تموی ـــة المكتســـبة مـــن طـــرف إطـــارات البنـــوك وكف ونظـــرا للتجرب

ملیـات المصـرفیة یومیـا، بـرز دور البنـك كمستشــار، والقیـام بالدراسـات الالزمـة لـذلك والقیـام بالعاالقتصـادیة
.االقتصادیةفي شتى المیادین االستعانةمن أجل طلب االقتصادیونیقصده األعوان 

مهمة سیاسیة.هـ
، ویظهـــر ذلـــك جلیـــا مـــن خـــالل السیاســـة المالیـــة والنقدیـــة االقتصـــادتســـتمد األنظمـــة السیاســـیة قوتهـــا مـــن 

في أي بلد، فهـذا یجعـل مـن االقتصاديون البنوك من أهم محركات النظام المطبقة في مختلف البلدان وك
.النظام المصرفي بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة لها دور في تطبیق سیاسة الدول

أهم التحدیات المعاصرة التي تواجه البنوك التجاریة: المطلب الثاني

، و هــو مــن االقتصــاديا مهمــا فــي النشــاط یعتبــر القطــاع المصــرفي مــن القطاعــات التــي تلعــب دور 
یــة فــي الصــناعة للمتغیــرات ســواء الدولیــة أو المحلیــة، و قــد حــدثت تطــورات جوهر اســتجابةأكثـر القطاعــات 

رؤوس األمـوال األجنبیـة، اسـتقطابحدة التنافس الدولي على ازدیادخاصة مع المصرفیة عالمیا ومحلیا، و 
ظهـــور الكیانـــات المصـــرفیة العمالقـــة، باإلضـــافة إلـــى عـــالمي، و الاالقتصـــادحـــدوث تغیـــرات جوهریـــة فـــي و 

یمكــــن إجمــــال التطــــورات و دور الشــــركات المتعــــددة الجنســــیات،اتســــاعالعالمیــــة و االقتصــــادیةالتكــــتالت 
:المعاصرة في مجال العمل المصرفي فیما یلي

حریر التجارة في الخدمات المالیةت-1
ع الخـدمات المالیـة فـي العدیـد مـن البلـدان مـن خـالل الصـفقات التـي تلعب التجارة دورا متزایـدا فـي قطـا

من االقتصادیةاألجنبیة، فمع تزاید عولمة األنشطة االستثماراتعبر الحدود، بل و بشكل أكبر من خالل 
المتزایـــدة، تزایـــدت الحاجـــة كـــذلك لخـــدمات الوســـاطة و إدارة و منـــع االســـتثماریةخـــالل التجـــارة و التـــدفقات 

كبیـرة بالمزیـد مـن التوسـع فـي أنشـطة الخـدمات المالیـة مـع احتمـاالتر ذات الطابع الدولي، و ثمـة المخاط
.1جدیدةاقتصادیةالدخول في أنشطة استمرار

.05: ، ص2001طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة و إنعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،1
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وم تحریر الخدمات و نطاق التطبیقمفه-1-1
عظـم یختلف تحریر التجارة في حالـة الخـدمات عنـه فـي حالـة تحریـر التجـارة فـي السـلع، حیـث أنـه فـي م

و تعریفات جمركیة بالنسبة إلى الخدمات، و إنما تأتي القیود على " عبور الحدود"الحاالت ال توجد مشكلة 
التجارة فـي الخـدمات مـن خـالل القـوانین و القـرارات و اإلجـراءات التـي تضـعها كـل دولـة، و هـو مـا تسـعى 

هایـــة إلـــى نظـــم للتبـــادل الحـــر الجـــات إلـــى إزالتـــه و تخفیضـــه، بحیـــث مـــن الممكـــن التوصـــل فـــي الناتفاقیـــة
اإلجــراءات التــي تفرضــها للخــدمات یعكــس مــدى التحــرر مــن القــوانین و التشــریعات الوطنیــة و القواعــد و 

التــــي تصــــبح محــــل التعــــارض لتحقیــــق تحریــــر تــــدریجي وصــــوال إلــــى التحریــــر الكامــــل فــــي تجــــارة الدولـــة، و 
.الخدمات

تحریر تجارة الخدماتاقیةاتفالمالیة التي تشملها الخدمات المصرفیة و -1-2
األنشـطة اسـتبعادأنـه بعـد GATSتحریر تجـارة الخـدمات باتفاقیةیشیر ملحق الخدمات المالیة المرفق 

، و مــع إقــرار أحقیــة العضــو فــي وضــع االتفاقیــةالتــي ال تــدخل فــي مفهــوم الخــدمات التــي یتضــمنها إطــار 
ظم الكفیلــة بضــمان المــالءة المصــرفیة و كفایــة رأس التنظیمــات المحلیــة التــي تكفــل تطبیــق المعــاییر و الــن

، باإلضــافة إلــى وضــع االتفاقیــةفــي إطــار بالتزاماتـهالمـال و آلیــات العمــل المصــرفي الســلیم، دون اإلخــالل 
و تماســـك النظـــام المصـــرفي، و مـــع الحفـــاظ علـــى ســـریة الحســـابات و اســـتقرارالضـــوابط الالزمـــة لضـــمان 

ریة تمتلكهـا المؤسســات المصـرفیة، و فیمـا عــدا الخـدمات المالیـة الخاصــة أنشـطة العمـالء أو أیـة بیانــات سـ
االتفاقیــةبجمیــع أنــواع التــأمین و الخــدمات المرتبطــة بــه، فــإن الخــدمات المصــرفیة و المالیــة التــي تشــملها 

:1تتلخص فیما یلي
قبول الودائع و األموال بین األفراد و الجهات؛-
العقــاري، و المســاهمات، و تمویــل االئتمــان، و االســتهالكیةا القــروض اإلقــراض بكافــة أشــكاله، بمــا فیهــ-

العملیات المالیة؛
التأجیر التمویلي؛-
الشـیكات السـیاحیة والخصم على الحسـابات و االئتمانالتحویالت، بما فیها بطاقات المدفوعات و خدمات-

و الشیكات المصرفیة؛
المستندیة؛االعتماداتخطابات الضمان و -
النقـد : ذلـك فـي األدوات التالیـةیـر فـي السـوق األولیـة أو غیرهـا، و التجارة لحساب المؤسسة المالیة أو للغ-

الصـــــرف مثـــــل المبادلـــــة           المالیـــــة بأنواعهـــــا، أدوات ســـــعر الفائـــــدة وســـــعر، المشـــــتقات المصـــــرفیة و األجنبـــــي
ـــة للتحویـــل، ااالتفاقـــاتو  ـــة للتفـــاوض و ألدوات ااآلجلـــة، األوراق المالیـــة القابل األصـــول المالیـــة ألخـــرى القابل

األخرى بما في ذلك السبائك؛

.120: ص،2002ة و إقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، اإلسكندریة، عبد الحمید عبد المطلب، العولم1
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اإلصدار الخـاص كوكیـل، و ق المالیة، بما في ذلك الترویج و في اإلصدارات لكافة أنواع األورااالشتراك-
تقدیم الخدمات المختلفة باإلصدارات؛

أعمال السمسرة في النقد؛-
حفظ األمانات؛خدمات اإلیداع و ، ومحافظ األوراق المالیة، و دیةإدارة األموال، مثل إدارة النق-
األدوات األخــرى لــك األوراق المالیــة والمشــتقات و التســویة لألصــول المالیــة، بمــا فــي ذخــدمات المقاصــة و -

القابلة للتفاوض؛
بهـا بواسـطة خـدمات البـرامج الجـاهزة المرتبطـة دیم وٕارسال المعلومات المالیة ومیكنة البیانـات المالیـة و تق-

مقدمي الخدمات المالیة األخرى؛
الخــدمات المالیــة المســاعدة األخــرى و ذلــك لكافــة األنشــطة الســالفة والوســاطة المالیــة و االستشــاراتتقــدیم -

.الذكر

غسیل األموالعملیات انتشار-2
حیـث فرضـت التـي یشـهدها عصـرنا الحـالي، االقتصادیةخطر الجرائم أتعد عملیات غسیل األموال من 

هـذه الظــاهرة نفسـها فــي مختلـف دول العــالم المتقـدم منهــا و النــامي علـى حــد سـواء فــي ظـل التحــرر المــالي 
فــي عملیــات غســیل األمــوالن البنــك طرفــا أصــلیا مشــاركا الــذي یســود األســواق المالیــة العالمیــة، و قــد یكــو 

ني، ال سـیما و أن المنافسـة العالمیـة الـوطاالقتصـادتقدیم التسهیالت الالزمة لضخ األموال المشـبوهة فـي و 
قد ساهمت في تسهیل نقل هذه األموال من دولة ألخـرى، حیـث ترحـب البنـوك بـاألموال القادمـة إلیهـا رغبـة 

.في جذب الودائع بصرف النظر عن تحري المشروعیة
التعریف بغسیل األموال-2-1

لوصــول إلــى فهــم الظــاهرة دون اإلطالــة فــي ســعیا للتعــاریف الــواردة فــي هــذا الشــأن، و هنــاك العدیــد مــن ا
یقصد بغسیل األموال كل معاملـة مصـرفیة هـدفها إخفـاء : "أن نقتصر على التعریف التاليارتأیناالتعاریف 

غیر تیم، أي األسالیب غیر الشرعیة و أو تغییر هویة و منبع و أصل األموال المحصل علیها بأسالیب التع
.1"مصادر مشروعةالقانونیة، حتى تظهر و كأنها من

بصفة عامة نجد أن جمیع التعاریف التي تناولت موضوع غسیل األموال تلتقي حول عنصرین مهمین و 
فـي تغلغل التمـویهي لرسـكلة األمـوال ذكاء الموال و هما ال شرعیة األموال، و تبییض األلمن عناصر تحلی

مـــن مـــوال بفضـــل مـــا تقدمـــهیل األمـــن الواضـــح أن البنـــوك هـــي صـــمام األمـــان لغســـالرســـمي، و االقتصـــاد
.وارد البشریةال كفاءة المالموجودة في القوانین البنكیة و تسهیالت لإلیداع ناتجة عن الثغرات

، الملتقـى الـوطني األول حـول المنظومـة المصـرفیة الجزائریـة و التحـوالت "دراسة ظاهرة تبییض األموال عبر البنوك"األخضر عزي، 1
.167: ، ص، بدون تاریخالواقع و التحدیات–اإلقتصادیة 
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قة تبییض األموال بتسییر البنوكعال-2-2
تتـردد فـي قبـول مبـدأ مواجهـة و مكافحـة غسـیل 1یشیر الواقـع العملـي إلـى أن بعـض القیـادات المصـرفیة

لسببین رئیسیین، السبب األول یتلخص في أن المبدأ العام في قبول اإلیداعات هو تشجیع المـودع األموال
على اإلیداع ألنه الممول للبنـك، و لـذا كانـت سـریة الحسـابات، و السـبب الثـاني، أنـه قـد ینتهـي األمـر إلـى 

.2نیةتحمیل البنوك المسئولیة عن قبول إیداعات غیر نظیفة رغم أن ذلك قد یتم بحسن 
اإلدارة البنكیــة بــاإلدارة العلمیــة و خاصــة ارتبــاطفــي هــذا الجانــب یعتبــر مــن المهــم للغایــة معرفــة مــدى و 

هـو الـذي االرتبـاطمنهج فعالیة اإلدارة باألهداف في البنـوك مـن حیـث مبادئهـا و مقوماتهـا، بحیـث أن هـذا 
و الــرداءة، أو الجــودة و الفعالیــة، و مــن هــذا المنطلــق، فقــد نجــد أن االرتجالیــة و العشــوائیة یوضــح مــدى 

هنــاك تزایــدا فــي تبیــیض األمــوال دون أن یــتفطن لــه المســیر المصــرفي خاصــة إذا لــم یكــن مــدعما بتكــوین 
بنكي مقبول ألن إدارة البنوك تعني التخطیط و التنظیم و التوجیـه و المتابعـة و المراقبـة، و أن غیـاب هـذه 

علـى التأثیر علـى اإلبـداع فـي العمـل و یزید في تزییف الحقائق و هدر الكفاءات، و هذا من شأنهالعناصر
.الثقة التي وضعها جمهور المتعاملین في البنك في موظفیه و مسئولیه

غسیل األموال على المستوى الدوليمواجهة -2-3
ث تـولي األمـم المتحـدة هـذا الموضـوع هناك جهود كبیرة بذلت و ال زالت تبذل على المستوى الـدولي حیـ

باختصــاركبیــرا و متزایــدا، باإلضــافة إلــى جهــات أخــرى علــى المســتوى الــدولي، و یمكــن أن نــذكر اهتمامــا
:تلك الجهود الدولیة على النحو التالي

نمسـا غیر المشروع في المخدرات و المـؤثرات العقلیـة فـي فیینـا بالاالتجاراألمم المتحدة لمكافحة اتفاقیة-
؛1988في دیسمبر 

غیــر المشــروع فــي المخــدرات و المــؤثرات العقلیــة و التــي وقعــت فــي االتجــارالعربیــة لمكافحــة االتفاقیــة-
من خالل مجلس وزراء الداخلیة العرب؛1994ینایر عام 

لرقابیة لجنة بازل للرقابة المصرفیة التي توصلت إلى وضع القواعد الرقابیة الفعالة كحد أدنى للضوابط ا-
الواجب توافرها؛

لجنة العمـل لإلجـراءات المالیـة المتعلقـة بغسـیل األمـوال، و قـد شـكلت هـذه اللجنـة بقـرار مـن مـؤتمر قمـة -
البنــوك     اســتخدام، و هــي تخــتص بدراســة منــع 1989الــدول الصــناعیة الــذي عقــد فــي بــاریس فــي جویلیــة 
.صفة خاصة عن تجارة المخدراتو المؤسسات المالیة كجهات لغسیل األموال الناتجة ب

األمــر فـي دول اإلتحــاد السـوفیاتي ســابقا إلـى أن الجریمــة المنظمــة تمتلـك و تــدیر ثالثـة أربــاع البنـوك الجدیــدة التـي بلــغ عــددها وصـل1
.بنك2000آنذاك 

.261: عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص2
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و تغیر هیكل الخدمات المصرفیةالثورة التكنولوجیة-3
الثورة التكنولوجیة-3-1

یعــد التقــدم التكنولــوجي مــن أهــم المتغیــرات التــي ســاهمت فــي إحــداث تحــول جــذري فــي أنمــاط العمــل 
مــن أحــدث تقنیــات الســتفادةاكبیــرا بتكثیــف اهتمامــاالبنــوك اهتمــتالمصــرفي فــي عصــر العولمــة، حیــث 

خـدمات مصـرفیة مسـتحدثة ابتكـارتطویعهـا بكفـاءة عالیـة بغیـة والحواسب اآللیة، و االتصاالتالمعلومات و 
یسـر، وسـهولة و إلى العمیل بدقـةالخدمات المصرفیة من البنوكانسیابتطویر أسالیب تقدیمها بما یكفل و 

بنك نموا یحقق للمختلف شرائح العمالء من ناحیة، و زایدة لالمتة و األمر الذي یتواءم مع المتطلبات المعاصر 
من أهم مظاهر التقـدم فـي تقـدیم الخـدمات المصـرفیة مطردا في حجم عملیاته وأرباحه من ناحیة أخرى، و 

تقلیـــل األعبـــاء الخـــدمات و الكمبیـــوتر، حیـــث أدى إلـــى الســـرعة فـــي تقـــدیماســـتخدامهــي التوســـع الكبیـــر فـــي 
قـدم هـي ظهـور الوقت لكل من العمـالء و العـاملین فـي البنـوك، كـذلك مـن مظـاهر التالبیروقراطیة و توفیر

.1البنوك اإللكترونیة

تغیر هیكل الخدمات المصرفیة-3-2
متزایدا نحـو اتجاهاالمالیة العالمیة منذ منتصف عقد الثمانینات للقرن العشرین قدیة و شهدت األسواق الن

لتي تحد من التوسع في عملیات البنوك، و من صور التحـرر الهیكلـي فـتح التشریعات االتحرر من القیود و 
ع القیـود أمـام مجاالت األنشطة التـي لـم یكـن مسـموحا بهـا أمـام البنـوك و المؤسسـات المختلفـة، و كـذلك رفـ

التــــــي تتقاضــــــاها البنــــــوك         مكاتــــــب التمثیــــــل، باإلضــــــافة إلــــــى إلغــــــاء القیــــــود علــــــى األســــــعارفــــــتح الفــــــروع و 
هـذا المنـاخ بشـكل كبیـر انعكـسؤسسات المالیـة األخـرى سـواء أسـعار الفائـدة أو رسـوم الخـدمات، و قـد المو 

:2على أعمال البنوك و هیكل الخدمات التي تقدمها و ذلك على النحو التالي
حدثت تغییرات هامة في هیكل میزانیـات البنـوك حیـث تنوعـت مصـادر األمـوال و مجـاالت توظیفهـا فلـم -

المصــرفي بـل مــن أصـول أخـرى مــدرة للـدخل كعملیــات االئتمـانر الرئیســي لألربـاح یتحقــق مـن یعـد المصـد
؛و العملیات خارج المیزانیةإدارة األصول

إلـى توسـیع دائـرة المخـاطر التـي تواجـه أعمالهـا االستثمارأدى دخول البنوك التجاریة في عملیات بنوك -
؛نیةاالئتمالتشمل مخاطر السوق باإلضافة للمخاطر 

نســبة الودائــع اتجــاهشــهدت البنــوك فــي معظــم دول العــالم تغیــرات هامــة فــي مكونــات الودائــع تمثلــت فــي -
حجــم انخفـاضألجـل و ودائـع التـوفیر و شـهادات اإلیـداع إلـى إجمــالي الودائـع للتزایـد بشـكل واضـح مقابـل 

.متغیرةالفائدة الالودائع الجاریة، باإلضافة إلى اتجاه البنوك للتعامل بأسعار

.441: ص، 2002عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 1
2Scialom Laurence, Economie bancaire, Editions la découverte, Paris, 1999, p : 34.
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متطلبات لجنة بازل-4
مــع تزایــد العولمــة أصــبح العمــل المصــرفي یتعــرض للمخــاطر المصــرفیة ســواء إن كانــت نتیجــة عوامــل 
خارجیـــة أو داخلیـــة، فأصـــبح لزامـــا علـــى البنـــوك أن تحتـــاط للمخـــاطر بعـــدة وســـائل مـــن أهمهـــا تـــدعیم رأس 

وبعـد أبحـاث ، 1988منـذ أن أقرتـه لجنـة بـازل سـنة معیار كفایة رأس المال أهمیة متزایـدة اتخذالمال، وقد 
ة لكفایة رأس المال تعتمد على نسـبة هـذا األخیـر إلـى األصـول حسـب درجـة یوضع نسبة عالمـموتجارب ت
، وأوصت اللجنة من خالله على تطبیق هذه النسبة %8رت هذه النسبة بـدقبطریقة مرجحة،و خطورتها

تعـدیالت تتماشـى ) بـازل إثنـان(ة أدخل حدیثا على متطلبات هذه اللجنـو قد،1992من نهایة عام اعتبارا
مختلـــف التحـــدیات الحدیثـــة التـــي یواجههـــا القطـــاع المصـــرفي جدیـــد للبیئـــة المصـــرفیة العالمیـــة و اإلطـــار الو 

.السابق ذكرها

المخاطر المصرفیة و القواعد االحترازیة: المبحث الثالث
ري في الصناعة ذ، أدى إلى تغییر جونمو المنافسةالتجاریةالبنوك إن تنامي الدور الذي تلعبه 

اختفاء القواعد العمل المصرفي أصبحت تتخلله العدید من المخاطر باإلضافةالبنكیة العالمیة، حیث أن
، بما مالئمةالقدیمة أدى إلى توسیع حقل المنافسة، مما دفع بالجهات الوصیة إلى البحث عن قواعد أكثر 

المبحث لتبیین مختلف المخاطر البنكیة       هذاوبالتالي سنخصصن النظام المالي،یضمن تحقیق أم
.وكذلك للحدیث عن ماهیة وأهداف القواعد االحترازیة في البنوك

لمصرفیةمفهوم و أصناف المخاطر ا:المطلب األول
بغـــي علـــى هـــذه تعـــد المخـــاطرة مالزمـــة لكـــل نشـــاط مـــن نشـــاطات المؤسســـات المصـــرفیة، لـــذلك فإنـــه ین

المؤسسات أن تجد توازن بین فرصـة الحصـول علـى عوائـد لهـا و بـین مواجهتهـا، و ینبغـي أیضـا أن یتسـع 
حذرها من المخاطرة إلى كل أشكالها بما فیها تلك المخاطر البنكیة البحتة التي ال تسـتدعي متابعـة العمیـل 

1.عند وقوعها بل یتحملها البنك فقط

يمفهوم الخطر البنك-1
یواجــه البنـــك عنـــد مـــنح القـــروض مشـــكلة تقــدیر المخـــاطر المتعلقـــة بـــالقرض، و یحـــاول الـــتحكم فیهـــا أو 
التخفیف من آثارها التي قد تمتـد لـیس فقـط إلـى عـدم تحقیـق البنـك للعائـد المتوقـع مـن القـرض، و إنمـا إلـى 

دراسة حالة البنك الوطني الجزائري، رسالة ماجستیر علوم التسییر، : بن عمر خالد، تقدیر مخاطرة القرض وفق الطرق اإلحصائیة1
.19: ، ص2003/2004تخصص مالیة، المدرسة العلیا للتجارة، 
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مخــــاطر البنكیــــة، هنــــاك العدیــــد مــــن التعریفــــات الخاصــــة بمصــــطلح ال، و 1خســــارة األمــــوال المقرضــــة ذاتهــــا
2.من أهمها أن هذه المخاطر تعرف بأنها التقلبات في القیمة السوقیة للبنكو 

أصناف المخاطر البنكیة-2
الخارجیــة، فنجــد أنــواع مــن ك الداخلیــة و حســب تنــوع عالقــات البنــ،تتخــذ المخــاطرة البنكیــة عــدة أشــكال
.غیرها بالمحیط البنكيبطة بعمالء البنك، و ، و أخرى مرتالمخاطرة مرتبطة بنشاط البنك الداخلي

خطر القرض-2-1
هـو خطـر یتعلـق بالنشـاط البنكـي مـن خـالل مـنح قـرض ، وخطـر التوقیـع، و لیدعى كـذلك بخطـر العمیـو 

االسـتحقاقبالتالي ال یوفي عنـد میعـاد جه البنك خطر إفالس العمیل و أو شخص طبیعي، أین یواةلمؤسس
، و مـن هنـا تظهـر مسـئولیة البنـك فـي ضـرورة مراعاتـه تـوفر الضـمانات الكافیـة 3نهجزئیا أو كلیا بمبلغ دیو 

.لتغطیة هذا النوع من الخطر و منه الخسائر المحتملة
یتضمن هذا النوع من الخطر صنفین هما خطر البلـد و خطـر مـا بـین البنـوك، فأمـا األول فیعبـر عنـه و 

. و هــذا بســبب مجموعــة األخطــار التــي قــد تصــیب بلــد مــابعــدم قــدرة المــدین األجنبــي علــى اإلیفــاء بدیونــه
یتعلق خطر ما بین البنوك بعدم قدرة مؤسسة قرض على التسدید كزبون لدى بنك آخر، و إذا مـا تـم أخـذ و 

الكلــي فیعبــر عنــه بــالخطر النظــامي الــذي مــن خاللــه تظهــر عــدم قــدرة االقتصــادمســتوى ىهــذا الخطــر علــ
.المالي لبلد المجموعة األولىاالستقرارالتسدید لصالح مجموعة بنوك مما یهدد مجموعة مالیة كبیرة على 

خطر الصرف-2-2
یعــرف خطــر الصــرف بــذلك الخطــر المــرتبط بتطــور مســتقبلي لســعر صــرف عملــة أجنبیــة یتحملــه مالــك 

ي تعرفهــا ، و تــؤدي التقلبــات التــ4)العملــة األجنبیــة(أصــل أو صــاحب دیــون أو حقــوق مقیمــة بتلــك العملــة 
تأسعار الصرف بالبنوك إلى نتائج یمكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة، ففي حالة زیادة سعر صـرف العمـال

سـعر انخفـاض، و بالعكس یمكنه تحمل خسارة في حالـة )القرضىفوائد أكبر عل(فإن البنك یحقق أرباحا 
.بهاستدانتلك العملة عن السعر الذي 

، الدار الجامعیة، مصر، -البورصة و البنوك التجاریة –سیدة عبد الفتاح عبد السالم، المؤسسات المالیة & محمد صالح الحناوي 1
.274:ص،2000

.51: ، ص2004، سبتمبر 286، مجلة إتحاد المصارف العربیة، العدد "إدارة المخاطر المصرفیة"نبیل حشاد، 2
3 Département des études et développement de l'APTBEF, "Risques bancaires et environnement
international", à partir du site d'internet : www.apbt.org.tn/fr/htm/dossiers/dossiersdumois.asp,
Consulté le : 28/12/2015
4 Georges Sauvageot, Précis de finance, NATHAN, Paris, 1997, p : 126.
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خطر سعر الفائدة-2-3
یتعـــرض البنـــك لخطـــر ســـعر الفائـــدة عنـــد حـــدوث تقلبـــات فـــي الســـعر، إذ یعـــرف هـــذا الخطـــر بالخســـارة 
المحتملة للبنك و الناجمة عـن التغیـرات غیـر المالئمـة لسـعر الفائـدة، و یتمثـل فـي مـدى حساسـیة التـدفقات 

عنـدما تكـون تكلفـة و تحصـل هـذه المخـاطرة 1النقدیة سلبیا للتغیرات التي تطرأ على مستوى أسعار الفائـدة،
.االستخداماتتكالیف الموارد عن مردودیة تلك ابتعادو تزداد بزیادة االستحقاقاتالموارد أكبر من عوائد 

خطر السیولة-2-4
المقترضـین فـي الوقـت احتیاجـاتیقصد بالسیولة قدرة البنك على الوفاء بمسـحوبات المـودعین و تلبیـة و 

اجهــة مســحوبات المــودعین مــن عــدم كفایــة أرصــدة البنــك النقدیــة لمو المناســب، فخطــر الســیولة یعبــر عــن
.المقترضین من جهة أخرىاحتیاجاتجهة، و 

یتعاظم خطر السیولة حینما ال یستطیع البنك توقع الطلب الجدید على القروض أو مسـحوبات الودائـع و 
مخـاطرة فـي حالـة وجـود طلــب غالبـا مــا تتحقـق هـذه الجدیـدة للنقدیـة، و و ال یسـتطیع الوصـول إلـى مصـادر 

.أطول من مدة توظیفها إلیهاستحقاقهاحاد على الودائع من طرف المودعین أو منح قروض مدة 
خطر المالءة المالیة-2-5

، فنقـول أن التزاماتـهو اسـتعماالتهتعرف المالءة المالیة بالرصید الصافي للبنك، بمعنى الفرق بین قیمة 
باحتمــال،كما تعـرف مـالءة البنـك التزاماتـهعلــى ) مـوارده(اسـتعماالتهحالـة تفـوق البنـك لـه مـالءة مالیـة فــي

و یحدث ذلك عندما تنخفض القیمة السوقیة ألصـول البنـك إلـى مسـتوى 2،بالتزاماتهعدم قدرته على الوفاء 
قــادرا ضــطر إلــى تســییل جمیــع أصــوله فلــن یكــون اللتزاماتــه، و هــذا یعنــي أنــه إذا اأقــل مــن القیمــة الســوقیة 

.و بالتالي تتحقق خسارة لكل المودعینالتزاماتهعلى سداد جمیع 
و یعتبر خطر المالءة المالیة كنتیجة لمختلف المخاطر التي یتعرض إلیها البنك، بما في ذلـك مخـاطرة 

أمواله، و مخاطرة الفائدة التي تجعـل تكلفـة مـوارده أكبـر مـناستردادالقرض التي تنجم عن فشل البنك في 
.احتیاطاته، باإلضافة إلى مخاطر الصرف و السیولة التي تؤثر على رأسمال البنك و استخداماتهعوائد 

3أخطار التسییر الداخلي-2-6

الخطر اإلستراتیجي-2-6-1
و یسـمى هــذا الخطــر كـذلك بخطــر السیاســة العامـة، و علــى ســبیل المثـال نــذكر خطــر التوسـع فــي مــنح 

فــي انخفــاضلغربیــة للــدول النامیــة، أو تخصــص البنــك فــي ســوق یشــهد حالــة القــروض مــن طــرف البنــوك ا
، و یبین هذا الخطر غیاب أو سوء توجیـه إسـتراتیجي للبنـك ممـا )في مجاالت أقل عائدااالستثمار(األداء 

.یحمله نتائج سلبیة على مسار تطوره و نموه خصوصا في ظل محیط یتمیز بمنافسة كبیرة

1 J Bessis, Gestion des risques et gestion actif-passif des banques, Dalloz, Paris, 1996, p : 17.
.95: ، ص2001سكندریة، طارق عبد العال حماد، تقییم أداء البنوك التجاریة، الدار الجامعیة، اإل2

3 P.Charles, Economie et gestion bancaire, Edition Dunod, Paris, 1999, p-p: 91-92.
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یة و المحاسبیة للعملیات البنكیةفي المعالجة اإلدار الخطر التقني -2-6-2
إداریـة أو (یشمل هذا الخطر الخسائر الناجمة عن أخطاء في المعالجة و تنفیـذ العملیـات الیومیـة للبنـك 

خطأ في تحویل رأس المال، تضییع البرید، خطأ في تاریخ القیمة، خطأ في : ، على سبیل المثال)محاسبیة
ف هـــذا الخطـــر بتســـمیة الخطـــر العملـــي و هـــو یشـــمل باإلضـــافة لمـــا ســـبق، علـــى خطـــر ، و یعـــر ...المبلـــغ

و صـیانتها، اسـتغاللهافـي إعـداد بـرامج اإلعـالم اآللـي، (اإلعالم اآللي باستعمالمعالجة العملیات البنكیة 
).هنيالذي قد یؤدي إلى إفشاء السر الماالتصالو في تشغیل و تنفیذ معالجة العملیات الیومیة، و خطر 

الخطر التنظیمي-2-6-3
التشریعات المنظمة للنشاط البنكي و هو ما ینتج عنه تحمل البنـك احترامیعكس الخطر التنظیمي عدم 

جزاءات و غرامات یدفعها حسب ما هو منصوص علیه في هـذه التشـریعات، و تأخـذ هـذه العقوبـات طـابع 
.من البنكاالعتمادإلى حد سحب قضائي أو جبائي أو جنائي، و قد تصل درجة العقوبة 

المبــادئ و القواعــد الداخلیـــة احتـــرامیشــمل هــذا الخطــر كـــذلك علــى الخطــر المعنـــوي النــاتج عــن عــدم و 
للنشــاط البنكــي، كخطــأ الكشــف عــن الســر المهنــي الــذي یــؤدي إلــى خســارة محتملــة للزبــائن و إلــى تعــرض 

.البنك إلجراءات عقابیة ذات طابع مالي

االحترازیةأهداف القواعد ماهیة و :نيالمطلب الثا
ى نشــــاطهتعــــد مراقبــــة المخــــاطر ضــــرورة طبیعیــــة و مهمــــة بالنســــبة للبنــــك لمــــا لهــــا مــــن تــــأثیرات علــــ

م الــذي یســمح لهــا المؤسســات المالیــة لوضــع التنظــیالعدیــد مــن البنــوك و اضــطرهــو مــا أدائــه، و و إســتمراریته
قت، و لم یقتصر األمر عند هذا الحد بل تعداه لتتبنى سلطات المراقبة مراقبته في نفس الو التنبؤ بالخطر و 

فــــــي الــــــدول الســــــهر علــــــى وضــــــع التنظیمــــــات و مراقبــــــة تنفیــــــذها قصــــــد ضــــــمان ســــــالمة النظــــــام المــــــالي
لالزمــة بــین تحــدیات أهمهــا التوافــق و تحقیــق درجــة التمییــز االمصــرفي، وهــو مــا یطــرح عــدة صــعوبات و و 

قیــــــود المنظمــــــة للنشــــــاط المصــــــرفي، و بــــــین تــــــرك الحریــــــة الضــــــروریة للبنــــــوكالأهمیــــــة وضــــــع الحــــــدود و 
.ؤسسات المالیة للتوسع في نشاطهاالمو 
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االحترازیةمفهوم القواعد -1
مــن طــرف احترامهــاهــي مجموعــة مــن المقــاییس التســییریة التــي یجــب وتســمى كــذلك بقواعــد الحــذر، و 

و ضـــمان مســـتوى معـــین مـــن الســـیولةالحفـــاظ علـــى أموالهـــا الخاصـــة، و جـــل البنـــوك التجاریـــة و ذلـــك مـــن أ
.مالءتها المالیة تجاه المودعین

نشأة القواعد االحترازیة-2
1945إلى سنة 1800المرحلة األولى من سنة -2-1

مـع ظهـور األزمـات البنكیـة و المالیـة بدایـة مـن القـرن التاسـع عشـر فـي الـدول االحترازیـةنشأت القواعد 
الخاصة برأس المال في الوالیات المتحدة األمریكیة قبل سـنة االحترازیةتوقفت القواعد الكبرى، و الصناعیة 

إنشــاء البنــوك، و التــي كانــت مختلفــة مــن والیــة ألخــرى، فأخــذت بــذلك طــابع محلــي لــم اتفاقیــةعلــى 1837
الخاصة بإنشاء البنوك فاقیاتاالتیسمح بتوحید هذه القواعد على مستوى وطني، رغم ذلك فإن غالبیة هذه 

قصـــد حمایـــة مســـاهمي البنـــوكدوالر، لكـــن و رغـــم هـــذه المحـــاوالت100.000حـــددت رأس مـــال أدنـــى بــــ 
منها ، إال أنها لم تحقق األهداف المرجوةاالحتیاطاتوالمودعین بفرض حد أدنى لرأس المال و تخصیص 

.بالشكل المطلوب
مرور كل مشروع إنشاء بنك على و أصبح ضروري،ء البنوكتم تغییر شروط إنشا1836وفي سنة 

عطى معنى آخر هو األمر الذي أوعنوانه، وأسماء مسئولیه، و البنك،اسموكالة الدولة للمراقبة لیتم تسجیل 
إال إن ه،تمـــس مباشــــرة القطـــاع البنكـــي و تهــــدف فـــي ذلـــك لحمایتــــفســـح المجــــال لقواعـــدللمراقبـــة البنكیـــة و 

بقیـــت قائمـــة بـــین الوالیـــات، و رغـــم ذلـــك واصـــلت القواعـــد واالحتیاطـــاترأس المـــالفـــي قواعـــداالخـــتالف
.في الوالیات المتحدة األمریكیة1خصوصا المتعلقة برأس المال و االحتیاطاتو لتطورفي ااالحترازیة

د فــي النشــاطخلــق النقــو فــياالنســجامفــي تحقیــق 1913ســنة الفــدرالياالحتیــاطلقــد ســاهم إنشــاء نظــام 
من خالل موجة المضـاربة فـي البورصـة خـالل العشـرینات مـن القـرن الماضـي تعـاظم بشـكل و االقتصادي،

، و قــد ســجلت البنــوك التجاریــة خــالل هــذه الفتــرة معــدل رأس مــال للبنــوكملحــوظ مســتوى المخــاطر بالنســبة 
لمالیة سـنة حتى األزمة اانخفاضهو قد واصل هذا المعدل 1910في سنة %20بعد أن كان %12قدره 

.1933، و لم تتحقق معدالت رأس مال كافیة إال بعد سنة1929
مثلـت 1945إلى سـنة 1800خالل هذه المرحلة من سنة االحترازیةإن المرحلة التي مرت بها القواعد 

هــذه القاعــدة التاریخیــة األساســیة للــدعائم الثالثــة للجنــة بــازل الثانیــة، كمــا أن أشــكال التكامــل المختلفــة بــین
.القواعد أدت إلى تطورات غیر متناظرة في األنظمة البنكیة على مستوى الدول المتقدمة

.1913سنة %7,4و 1880من حجم الودائع سنة %13حتیاطات بلغت نسبة اإل1
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1945حلة الثانیة ابتداء من سنة المر -2-2

البنوك األمریكیة بتسییر جانب خصومها في ظل قواعد تنظیمیـة اهتمامانصبخالل سنوات الستینات 
التـي لــم تسـمح لهــا 1929بورصـة وول سـتریت ســنة انهیــاریرات تبعــا لتـأث) علـى مســتواها المحلـي(تقییدیـة 

بـاالنحرافالتنویع مـن نشـاطاتها، هـذا مـا دفـع البنـوك األمریكیـة خل الوالیات المتحدة األمریكیة و بالتوسع دا
ســلس نظــیم حــر و بالضــبط فــي لنــدن المتمیــزة آنــذاك بتواعــد المســیرة لهــا، وتطــویر نشــاطها الــدولي و عــن الق

جنبیــة بلنــدن بــدخول بنــوك أ) دوالر–ســوق األورو(رهــو مــا نــتج عنــه إنشــاء ســوق األوفشــو و 1،بــدون قیــود
النشـاط البنكـي علـى المسـتوى الجیـوغرافي زیـادة علـى تفاعـل دور ا فـيتنوعـ، و قد شهدت هذه الفترة أخرى
ٕاهمــال و نكیــة دون التأكیــد علــى المراقبــة األورو، حیــث ســاهمت هــذه العوامــل فــي تعــدد العملیــات البســوق

.یناتدورها، األمر الذي أدى إلى ظهور األزمات البنكیة بدایة من سنوات السبع
هـو مـا ظـام صـرف ثابـت إلـى النظـام الحـر، و مـن ن1973النظام النقـدي الـدولي فـي سـنة النتقالنظرا و 

العاملـة دفع البنوك إلى القیام بعملیـات المضـاربة فـي سـوق الصـرف نـتج عنهـا خسـائر كبیـرة لفـروع البنـوك
تعاظمت نتیجة لذلك مخاطر القرض بسوق لندن، فأعلنت عدة بنوك إفالسها بتسجیلها لخسائر كبیرة، كما 

فــي أســعار األصــول المالیــة، و فــي ظــل هــذه األوضــاع دفعــت البنــوك البریطانیــة الســلطات اســتقرارعــدم و 
فـي اقتـرحالـذي " Lord Richardson"النقدیة للتدخل علـى المسـتوى الـدولي بواسـطة محـافظ بنـك إنجلتـرا 
و تسـمى ة البنـوك التـي لهـا نشـاط دولـي، الدورة الشهریة لمحافظي البنوك المركزیة إنشاء لجنة تكلف بمراقب

المكلـف بتشـجیع التعـاون بـین البنـوك المركزیـة ) BRI(تحت إشراف بنـك التسـویات الـدولي 2"لجنة بازل"بـ 
.يضاء فیه فیما یخص التنظیم البنكللدول األع

اللجنـة بدایـة مـن سـنوات الثمانینـات بدراسـة التـدهور الكبیـر اهتمـت، 1975بعد إنشاء لجنة بـازل سـنة و 
، كمـا هـدفت اللجنـة االرتفـاع فـي درجـة المخـاطرفي معدالت رأس المال للبنوك الدولیة، و الذي تزامن مـع 

فــي القواعــد االختالفــاتود إلــى إلــى توحیــد طــرق الحســاب إللغــاء مصــادر المنافســة غیــر العادلــة التــي تعــ
المتعلـق 1987و نشـرت اللجنـة تقریرهـا األول فـي دیسـمبر. المتعلقة بـرؤوس األمـوال بـین الـدولاالحترازیة

. ة عالمیةبالحد األدنى لرأس المال الذي أخذ صبغ

عـالمي، الطـابع الذات االحترازیـةلقد شهدت سنوات الثمانینات من القرن العشـرین مـیالد حقیقـي للقواعـد 
طویلةبالرغم من أنها تخص بالدرجة األولى البنوك الدولیة النشاط، و لم یتسنى ذلك إال من خالل سنوات 

بة البنك المركزي تتمیز بالسهولة الكبیرة و ال توجد أي قاعدة قانونیة تعیق إنشاء البنوك في بریطانیا أین مراق1979حتى سنة 1
.المیسرة لجمیع األطراف

2 Marie Claude Esposito & Martine Azuelos, Mondialisation et domaine économique, Economica,
Paris, 1997, p : 90.
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ي بشـكل من العمل المتواصل و التكیف الدائم مع كل المتغیرات الجدیدة التي تمـس القطـاع البنكـي و المـال
. ها الفعال، األمر الذي یفسر األهمیة الكبیرة و الحساسة لدور عام

االحترازیةأهداف القواعد -3
المصــــرفي علــــى وجــــه إلــــى ضــــمان ســــالمة النظــــام المــــالي و بشــــكل أساســــياالحترازیــــةتهــــدف القواعــــد 

االســــتقرارالمالیــــة التـــي تــــؤثر علـــى ادي الوقـــوع فــــي األزمـــات النقدیـــة و الخصـــوص، بشـــكل یمكنــــه مـــن تفــــ
حمایـة المـودعین، القطـاع، و اسـتقرارخـدمات المصـرفیة، تضـمن تسـویق الاالحترازیـةالقواعـد ، فاالقتصـادي

:نستطیع تجمیع هذه األهداف في محورین همامیكانیزمات الدفع، و استمراریةو 
المودعینحمایة-3-1

خصوصــیة الهیكلــة المالیــة للبنــك تتمثــل فــي أن نســبة معتبــرة مــن حجــم ودائعهــا تعــود لصــغار المــودعین 
علومات الضـروریة و الكافیـة حـول الوضـعیة المالیـة للبنـك، و مـن هنـا توجـب الذین تنقصهم في الغالب الم

أن تكون في حمایة مصالح هؤالء المودعین بوضع قواعد للسیولة التي تلزم البنوك االحترازیةعلى القواعد 
بحجــم معــین مــن الســیولة لــدیها تواجــه بــه طلبــات الســحب مــن الزبائن،كمــا تفــرض القواعــد االحتفــاظعلــى 

.على البنوك تأمین الودائع بهدف ضمان التسدید للمودعین في حالة إفالس البنكحترازیةاال
النظام المالياستقرارلحفاظ على ا-3-2

من التنبؤ بالخطر النظامي و تمكن من تفادي تأثیر أزمة إفالس أي بنك على االحترازیةتمكن القواعد 
.الءة، و تسییر فعال للخطر العاممجموع النظام المالي، و هذا بوضع قواعد للم
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خالصة
الدور الرئیسي كسلطة نقدیة مركزیة تتربعفي معظم النظم االقتصادیة البنوك المركزیة تلعب

رغم اختالف اإلطار الذي تؤدي فیه البنوك المركزیة مسؤولیتها المصرفي، و ولنقديالنظام اهرم 
ودرجة التقدم االقتصادي بین الدول، إّال أن وظائفها حصرت في معظم باختالف النظم المصرفیة السائدة 

كوكیال لها ومستشارها، إدارة شؤون النقد الحاالت في إصدار وتنظیم النقد، العمل كبنك للدولة و
.االئتمان فضال عن أنها تحمل صفة بنك البنوك بكل ما تحمله الكلمة من معانو 

ور الـذي تلعبـه البنـوك التجاریـة فـي تحریـك مختلـف فعالیـات االقتصـاد، باعتبارهـا تتجلى لنا أهمیة الـدكما 
مــن أنشــط المؤسســات المالیــة العاملــة داخــل النظــام المصــرفي، ومــدى أهمیــة المخــاطر التــي تتعــرض لهــا 

و على هذا األساس تسعى البنوك دائما إلى التحـوط مـن المخـاطر و التقلیـل مـن خالل قیامها بهذا الدور، 
ثارها إلى أقصى حد ممكن، و في ذلك تعتمد على التنظیمات و التشریعات البنكیة المنظمة للنشاط أو ما آ

یعرف بإتباع القواعد اإلحترازیة، و ترتبط هذه األخیرة إمـا بمسـتوى وطنـي محلـي، فنجـد لكـل دولـة قواعـدها 
.الهیئات و المنظمات العالمیةالمنظمة لنشاطها البنكي الخاص بها، و إما أن تأخذ طابع دولي من خالل 

و تهدف القواعد اإلحترازیة بغض النظر عن طابعها إلى تنظـیم المهنـة المصـرفیة بالشـكل الـذي یمكنهـا 
من تقلیل المخاطر إلى أقصى حد، و بالمقابل تعظیم العوائد و األرباح ألعلى درجة ممكنة في ظل توفیر 

اقبـة فعالـة مـن قبـل البنـك المركـزي، والـذي یعمـل علـى تحقیقهـا وهـذا مـا یتطلـب مر العادلـة،ةشروط المنافس
.من شأنها التقلیص من هذه المخاطربمختلف الوسائل واآللیات التي 
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تمهید
تعمیق السیادة الدول إلى تقویة أنظمة الرقابة واإلشراف على القطاع المصرفي و تتطلع معظم 

تقید أعمال البنوكم و النظم التي تحكخالل مجموعة الضوابط والقواعد و المصرفیة للسلطة النقدیة من 
یًة لمصالح المدخرین حماالمراكز المالیة لهذه المؤسسات وتنظم المهنة، حرصا منها على سالمة و 

والمستثمرین و المساهمین، توصال إلى جهاز مصرفي سلیم قادر على المساهمة في تمویل التنمیة 
.االقتصادیة

توســـــع كبیـــــرین خصوصــــا فـــــي جانبـــــه المـــــاليقتصـــــاد العـــــالمي مـــــن تطــــور و مــــن خـــــالل مـــــا یشــــهده اإلو 
دود دولها، ظهرت الحاجـة الملحـة إلـى معـاییر موحـدة المصرفي الذي نتج عنه امتداد نشاط البنوك عن حو 

المــالي علــى المســتوى الــدولي، بحیــث تضــمن درجــة كافیــة مــن فــي التعامــل المصــرفي و یمكــن اســتخدامها
حـــــد أدنـــــى مـــــن األمـــــان ألمـــــوال المـــــودعین و تحقیـــــق درجـــــة عالیـــــة مـــــن المنافســـــة، و الرقابـــــة المصـــــرفیة،

بغـرض 1930فـي مدینـة بـازل السویسـریة عـام ) BRI(التسـویات الـدولي في هذا السیاق كان إنشاء بنكو 
لجنـة 1974و الـذي انبثـق عنـه سـنة تعمیق العالقة بین البنوك المركزیة دولیا و تحفیز التعاون فیما بینها

التـي تعـد مـن أهـم منجزاتهـا التوصـل إلـى اتفاقیـة -من بین أربع لجان تم إنشاؤها–بازل للرقابة المصرفیة 
الخاصــة بتحدیــد معیــار لكفایــة رأس المــال و الــذي عــرف باســمها، و هــدفت هــذه االتفاقیــة إلــى 1988عــام 

وقـــف الهبـــوط المســـتمر فـــي رأس مـــال البنـــوك العالمیـــة و الـــذي لـــوحظ فـــي معظـــم فتـــرات القـــرن العشـــرین، 
.ادلة بینهاوتسویة األوضاع بین البنوك العاملة على المستوى الدولي في سبیل تحقیق المنافسة الع

،"لرقابة المصرفیةفي مجال ااالتجاهات الحدیثة"من ھذا المدخل نتناول موضوع ھذا الفصل بعنوان و

:مباحث و ھيمن خالل التطرق لثالث

اإلطار العام للرقابة المصرفیة؛:المبحث األول-

أعمال و مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة؛:المبحث الثاني-

.لجنة بازل على النشاط المصرفيتأثیرات معاییر:لثالثالمبحث ا-
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اإلطار العام للرقابة المصرفیة: المبحث األول
ا مبلمجامیع النقدیة والمالیة وٕاجراءات تسییر ومتابعة األخطار، لها من األهمیة االرقابة علىإن 

- تي ینبغي أن تكون دائمة ومستمرةوال–كان لضمان فعالیة الوساطة البنكیة، حیث توجه الرقابة أیضا 
وجود نظام سلیم حیث أن ،لحمایة المودعین والمستثمرین، كما تسمح بتجنب مختلف المخاطر المصرفیة

للرقابة على أعمال البنوك التجاریة أساسها الدور الهام الذي تلعبه هذه البنوك في تمویل مشاریع التنمیة
كون عملیات البنك من جهة، و مرتبطة باالستثمارات التي تقوم بهافي ظل ارتفاع المخاطر الاالقتصادیة،

التجاري كثیرة و عدیدة و تتمیز بالتشعب و التداخل و تقتضي الدقة و األمانة و السرعة دون تجاهل 
عمالئه ذلك أنها أساس ائتمانه، وعلیه سنخصص هذا و أهمیة المحافظة على استمرار الثقة بین البنك

.ن اإلطار العام للرقابة المصرفیةث عیالمبحث للحد

مفهـوم الرقابـة المصرفیـة و أهمیتهـا: المطلب األول

تتأكد السلطة الشرعیة ألي بنك مركزي من خالل تحكمه و سیطرته على نشاطات البنوك
و تتجّسد هذه السلطة من . مختلف مؤسسات الوساطة المصرفیة العاملة ضمن الجهاز المصرفي للبلدو 

األولى ذات یمثل السلطة اإلشرافیةأعمال هذه المؤسسات، كونهل وظیفته الرقابیة واإلشرافیة علىخال
في هذا و . الصالحیات المطلقة في هذا المجال و هو ما تنص علیه معظم تشریعات الدول في العالم

ى أعمال البنوك تحدید إطار هذه الوظیفة من خالل إعطاء مفهوم واضح لدور الرقابة علالمطلب سنحاول 
.  و إبراز أهمیها

المصرفیةتعریـف الرقــابـة.1

كزي، باعتباره أعلى سلطة نقدیة التي یمارسها البنك المر " الرقابة المصرفیة"یمكن إدراج مفهوم 
مجموعة الضوابط «كونها البنوك التجاریة خاصة،لى نشاطات القطاع المصرفي عامة و الرقیب األول عو 
تنظم المهنة، بهدف تحقیق عملیات المنظمات المصرفیة و التي تحكم وتقید أعمال و النظمالقواعد و و 

حرصا على سالمة المراكز المالیة لهذه البنوك أفضل معدالت للنمو االقتصادي، و االستقرار النقدي مع
الح أخیرا حمایًة لمصة في تمویل التنمیة االقتصادیة و توصال إلى جهاز مصرفي سلیم قادر على المساهم

.1»المحافظة على حقوقهم خرین و المستثمرین والمساهمین و المد

.42: زبیر عیاش، مرجع سبق ذكره، ص1
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1أهمیـة الرقابـة المصرفیـة .2

تخصیص الموارد المالیة بكفاءة لخدمة مصرفي قادر على حشد و ظام مالي و یعتبر وجود ن
ا تتطلع األغراض المنتجة من المتطلبات الرئیسیة لتحقیق معدالت نمو عالیة و قابلة لالستمرار، و لهذ

معظم الدول إلى تقویة أنظمة الرقابة على القطاع المصرفي و تعمیق السیادة المصرفیة للسلطة النقدیة 
من احتماالت التعرض للهزات المالیة الداخلیة ت البنوك، سعیا منها إلى التقلیلفي اإلشراف على نشاطا

.  و الصدمات الخارجیة

ام الذي تولیه المصرفیة اهتماما محدودا مقارنة باالهتمإن البنوك المركزیة التي أولت الرقابة 
األبحاث تدرك اآلن أن ذلك كان خطأ فادحا في التقدیر، خاصة عقب التطورات الكبیرة للسیاسة النقدیة و 

تب على ذلك من تغیرات في طبیعة ما تر یة والتغیرات التقنیة الباهرة و التي عرفتها األسواق المالیة العالم
ت ذلك أن وجود رقابة مصرفیة جیدة سوف یؤدي بمرور الوق. الصناعة المصرفیة العالمیةهیكل أداء و 

الحد من یق قدر أكبر من االستقرار المالي، وكذلك اإلسهام في تحقإلى دعم النظم المصرفیة الوطنیة،
.التعرض للصدمات الخارجیة

ع إطار االهتمام بهاإن أكبر دلیل على أهمیة الرقابة على أي نظام مصرفي قائم هو توس
توجه األنظار إلى إمكانیات تقویة التعاون في هذا المجال على المستوى اإلقلیمي، وطرحت فكرة إیجاد و 

لیمي في أعقاب األزمة اآلسیویة ترتیبات للرقابة اإلقلیمیة أو على األقل نوعا من أنواع التشاور اإلق
الرغبة الكافیة و التي كان لها االستعداد التامت النظر و ومات المتقاربة في وجهاخاصة من جانب الحكو 

تشار عدوى االضطرابات احتمال انقرار العالمي و إلنشاء آلیات دفاع إقلیمیة لمواجهة ظروف عدم االست
توسع هذا اإلطار لیأخذ طابعا دولیا، حیث تم وضع مبادئ و معاییر دولیة للرقابة المصرفیة و . المالیة

قیق استقرار النظام المالي الدولول العالم بهدف تحلتطبق في مختلف د

اإلطار الدولي للتعاون في مجال الرقابة المصرفیة: الثانيالمطلب

بنك التسویات الدولي-1
هو دولي، و المالي على المستوى الئة دولیة تهتم بالتعاون النقدي و هی) BRI2(بنك التسویات الدول 

:و في هذا اإلطار یعمل البنك بصفتهیتخذ شكل بنك البنوك المركزیة،
مشاریع القرارات بین البنوك المركزیة فیما یتعلق باألمور المالیة و منتدى یسهل المشاورات والمناقشات و - 

الدولیة؛االحترازیة
و نقدي؛اقتصاديمركز بحث - 

.44: زبیر عیاش، مرجع سبق ذكره، ص1
2BRI : Banque des Règlements Internationaux.
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مجال عالي المستوى للبنوك المركزیة في صفقاتها المالیة؛- 
.لیات المالیة الدولیةللعمعون أو محكم- 

، و هو بذلك یمثل أقدم هیئة مالیة دولیة، مقره 1930ماي 17أسس بنك التسویات الدولي في 
522یقع بمدینة بازل السویسریة، له مكتب تمثیل بهونغ كونغ و آخر بمكسیكو، و هو یوظف االجتماعي

:القرار و هيالتخاذدولة، للبنك ثالث هیئات 49عون من 
لجمعیة العامة للبنوك المركزیة األعضاء؛ا- 
مجلس اإلدارة؛- 
.لجنة اإلدارة- 
العادیةالجمعیة العامة-1-1

البنوك المركزیة باجتماع) مارس31(تنعقد الجمعیة العامة اإلداریة بعد أربعة أشهر من نهایة النشاط 
نشاط البنك، و یحوز على رأس المال األمور المتعلقة بلجة ومناقشة الوضعیات المالیة و األعضاء لمعا

حضور ي التصویت و مؤسسة حالیا الحق ف55البنك بصفة حصریة البنوك المركزیة األعضاء، و لدى 
.الجمعیة العامة

مجلس اإلدارة-1-2
أللمانیا، : البنوك المركزیةمحافظوعضو، ستة منه 17یتكون مجلس إدارة بنك التسویات الدولي من 

الفدرالي للوالیات االحتیاطسا، إیطالیا، المملكة المتحدة، و رئیس مجلس محافظي نظام بلجیكا، فرن
یمكن أن یتم و المتحدة األمریكیة، و كل واحد من هؤالء األعضاء یعین إداري آخر من نفس الجنسیة،

مؤخرا انتخابعلى األكثر تسعة محافظین للبنوك المركزیة كأعضاء في مجلس اإلدارة، و قد تم انتخاب
.محافظ البنك المركزي لكندا، الیابان، هولندا، السوید، و سویسرا

لجنة اإلدارة-1-3
، دائرة اقتصادیةمدیر عام، و مدیر عام مساعد، أمانة عامة، دائرة نقدیة و : تتكون هذه اللجنة من

.بنكیة، و مدیر قضائي
الماليالتعاون النقدي و -2

البنوك المركزیة األعضاء لیتم مناقشة الوضعیة محافظوین تضم یتم عقد جلسات مرة كل شهر 
النقدي و المالي باالستقراركذا طرح التساؤالت اإلستراتیجیة المرتبطة المالیة الدولیة، و و االقتصادیة

ركزیة حول سیر السیاسة النقدیة ذات مستوى أعلى لمسئولي البنوك الماجتماعاتالعالمي، كما یتم عقد 
مقابالت بانتظامینظم بنك التسویات الدولي األسواق المالیة الدولیة وٕادارة البنوك المركزیة، و راقبة مو 

المالي أو مواضیع متخصصة كأنظمة اإلعالم اآللي، المراقبة النقدي و االستقراردراسة للخبراء، لمناقشة و 
.الداخلیة، أو التعاون التقني
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اللجان و األمانات-3
لجنة بازل للرقابة المصرفیة، لجنة ألنظمة الدفع، لجنة : ت الدولي أربعة لجان هيأنشأ بنك التسویا

منتدى : للنظام المالي العالمي و لجنة لألسواق،كما یوجد ثالث هیئات أماناتها على مستوى البنك
.المالي، الجمعیة الدولیة لضمان الودائع، و الجمعیة الدولیة لمراقبي التأمیناالستقرار

مات المقدمةالخد-4
یمنح بنك التسویات الدولي تشكیلة من الخدمات لتسییر األصول، في هذا اإلطار للبنوك المركزیة 

بین حواالت تسییر المحافظ الخاصة و رؤوس األموال المشتركة للتوظیف الذي یسمح لمجموعة االختیار
ات قصیرة األجل للبنوك المركزیة في أصول مشتركة، كما یقدم البنك كذلك تسبیقاالستثمارمن الزبائن 

بنك مركزي وضع جزء 140حوالي 2004مارس 31تحت شكل قروض مضمونة، و قد تم تسجیل في 
، أي ما یمثل DTSملیار وحدة 133,2الدولیة لدى بنك التسویات الدولي بقیمة بلغت احتیاطاتهمن 

.العالمي للصرفاالحتیاطمن %6حوالي 

ابـة المصرفیـةلجنـة بـازل للرقـ- 5
لمجموعة بقرار من محافظي البنوك المركزیة 1975تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة في عام 

هي لجنة مؤلفة من كبار ممثلي سلطات الرقابة المصرفیة و البنوك المركزیة الدول الصناعیة العشر، و 
بمدینة بازل بسویسرا حیث ) BRI(تجتمع اللجنة عادة في مقر بنك التسویات الدولي، و 1بعدد من الدول

تات و البنك األمریكي توجد أمانتها الدائمة، و قد تم إنشاء هذه اللجنة بعد أزمة البنك األلماني هبس
.غرضها األساسي هو تحسین مستوى الرقابة المصرفیة بین البنوكفرنكلین، و 

ة المخاطر التي تتعرض لها إدراكا منها بأن سالمة القطاع المصرفي إنما یتوقف على حسن مواجه
التي أطلق علیها بمعاییر 1988البنوك، أصدرت لجنة بازل أول معاییر لها للرقابة المصرفیة في عام 

Ratio»و أهمها معیار مالءة رأس المال أو معیار كوك) 1(بازل Cooke ، على اسم رئیس اللجنة «
.1992و طلبت من البنوك االلتزام به ابتداء من العامآنذاك، 

قد صدرت لمواجهة ظروف خاصة آنذاك حالت من دون تحقق أوضاع ) 1(كانت اتفاقیة بازل 
فمع اتساع نشاط البنوك العالمیة على مستوى . المنافسة السلیمة بین البنوك العالمیة ذات النشاط الدولي

كان هناك تخوف من العالم و اختالف مستویات الرقابة و فاعلیة الرقابة على البنوك في مختلف الدول،
ث إجراءات الرقابة أن تحقق بعض البنوك مزایا تنافسیة نتیجة لممارسة نشاطها في دول أقل تشددا من حی

هكذا جاء اتفاق بازل األول رغبة من الدول الصناعیة في توفیر مزید من المساواة في و . على البنوك

بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیـا، الیابـان، لوكسـمبورغ، هولنـدا، السـوید، سویسـرا، : تتألف لجنة بازل من ممثلي كل من1
.یات المتحدة األمریكیةو الوالالمملكة المتحدة،
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كان الغرض األساسي من هذا التنظیم هو و . لالمتواجدة في مختلف الدو ) هاأو فروع( المعاملة لبنوكها 
وقد أخذت الدول الصناعیة بشكل عام باالنصیاع . ضبط المنافسة بین بنوك الدول الصناعیة المتقدمة

المعاییر العامة، و لم تلبث أن امتدت إلى العدید من الدول خارج الدول من القواعد و إلى هذه األحكام 
.إلیها باعتبارها أحد معاییر السالمة المالیة للبنوكالصناعیة الكبرى بحیث أصبح ینظر 

لم تقتصر جهود لجنة بازل على وضع حدود دنیا لكفایة رأس المال في البنوك، إذ أنها قدرت أن 
اإلدارة المالیة السلیمة في مواجهة المخاطر المصرفیة تتطلب مجموعة من القواعد و المبادئ في تنفیذ 

التوسع في تطبیق معاییر كفایة رأس المال من طرف الدول خارج الدول و مع . الرقابة على البنوك
. عامةالصناعیة، بدأت اللجنة في إعطاء مزید من االهتمام لقواعد و مبادئ الرقابة على البنوك بصفة 

بوضع منهجیة تطبیق 1999اتبعتها في فعالة و المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة ال1997فيفأصدرت 
. ادئهذه المب

بدأ التفكیر في تعدیل اتفاق كفایة رأس المال في نهایة التسعینات، استقر الرأي و خاصة تحت و
بأن ال یقتصر األمر على مراجعة الحدود **William J.Mac Donoughتأثیر رئیس لجنة بازل آنذاك 

لرئیسیة للبنوك و هي الدنیا لكفایة رأس المال، بل أیضا النظر في الموضوع باعتباره معالجة للقضیة ا
، بحیث یتضمن التعدیل تقدیم حوافز للبنوك نفسها لالرتقاء بأسالیب إدارة المخاطر و "إدارة المخاطر"

جولة جدیدة من المشاورات لتطویر هذه المعاییر و 1997و بدأت منذ عام .توسع أكبر ألهداف الرقابة
، لیظهر 1999في جوان ) 2(عاییر لجنة بازل وضع معاییر الرقابة الجدیدة أو ما اصطلح عل تسمیته م

: (piliers)مرتكزا على ثالث دعائم رئیسیة 2001االتفاق الجدید في صورته المبدئیة في جانفي 
، و )1(الدعامة األولى تتعلق بكفایة رأس المال بما یتطلب مزیدا من الضبط و التطویر التفاق بازل 

.أما الدعامة الثالثة فتتعلق بانضباط األسواق. ة الرقابیة على البنوكالدعامة الثانیة تتجه لعملیات المراجع

.محافظ بنك اسبانیا المركزي"Jaime CARUANA"الرئیس الحالي للجنة بازل هو**
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أعمـال و مقررات لجنـة بـازل للرقابـة المصرفیـة: المبحث الثاني
-الــذي یعتبــر أكثــر القطاعــات االقتصــادیة تعــامال مــع المخــاطر–تعتبــر ســالمة القطــاع المــالي 

ــــه شــــرط أساســــي ل ــــا أزداد الــــوعي بأهمیــــة الســــالمة و ازدهــــاره و كفــــاءة عمل لتقــــدم االقتصــــادي، و مــــن هن
للمؤسسات المالیة المختلفة، و باعتبار أن قطاع البنوك یحتل مكانا متمیزا داخل القطاع المالي، فهـو أقـدم 

كان االهتمام العالمي بتنظیم و ترشید إدارة البنوك للمخاطر واحدا من و أكثرها انتشارا،المؤسسات المالیة
اهتمامات المجتمع الدولي الذي حرص علـى تـوفیر أكبـر قـدر مـن شـروط السـالمة لهـذا القطـاع العـام، أهم

ثــم علـى مســتوى العــالم ) لعشــرالـدول ا(بدایـة فیمــا یتعلـق بالعالقــة بــین البنـوك فــي الــدول الصـناعیة الكبــرى 
.ئیسیا في هذا المجالتلعب لجنة بازل للرقابة المصرفیة في إطار بنك التسویات الدولي دورا ر ككل، 

بازل األولىلجنةاتفاقیة: المطلب األول
، و قد عقد 1988عملت لجنة بازل للرقابة المصرفیة لعدة سنوات قبل نشر تقریرها النهائي في جویلیة 

في مدینة بازل للنظر في التقریر 07/12/1987في اجتماعهمالبنوك المركزیة لمجموعة العشرة محافظو
تحقیق التوافق في األنظمة و الممارسات الرقابیة الوطنیة استهدفذي رفعته اللجنة لهم، و الذي األول ال

.1هذا بالنسبة للبنوك التي تمارس األعمال الدولیةاس كفایة رأس المال ومعاییرها و فیما یتعلق بقی
على 10/12/1987ي توزیع ذلك التقریر فیر المذكور، وتم توجیهها لنشر و قد أقر المحافظون التقر و 

المصرفیة و ذلك خالل مدة ستة االتحاداتموعة وغیرها لكي تدرسه البنوك و الدول األعضاء في المج
، و للتعرف على آرائها بشأن توصیات اللجنة، و قد أنجزت اللجنة تقریرها االستشارةأشهر على سبیل 

حیث أقر من قبل مجلس 1988جویلیة قدمته في ا ورد إلیها من آراء و توصیات، و النهائي بعد دراسة م
.2بازلاتفاقباسمالمحافظین 

بالدرجة األولى كبریات البنوك العالمیة، كما استهدفتبازل األولى اتفاقیةیجب اإلشارة في البدء أن 
یقع تحت مسؤولیة السلطات الوطنیة، فاللجنة لیس لها صفة اإللزام لتطبیق ما االتفاقیةأن تطبیق مبادئ 

.3)اللجنة ال تملك سلطات إلزامیة للدول، كما أن نتائجها ال تحمل أي قوة رسمیة أو قانونیة(اءت به ج
لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوع كفایة رأس المال، و قد توصلت بدایة الثمانینات إلى أن 

، و ذلك في الوقت الذي نسبة رأس المال في البنوك دولیة النشاط األساسیة قد تضاءلت بنسبة كبیرة

1 BADR, "Normes bancaires : nouvelle proposition du comité de bale", BADR-INFOS, N0 01, janvier
2002.

.124: طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص2
.71: ، ص2003، أكتوبر 275رف العربیة، العدد تحاد المصاإ، مجلة "ینجز نهایة العام لكنه غیر ملزم2بازل تفاقا"ولیام كون،3
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مما دفع باللجنة إلى السعي إلیقاف تآكل مستویات رؤوس األموال في ، تزایدت فیه حدة المخاطر الدولیة
.البنوك و إیجاد نوع من التقارب في نظم قیاس كفایة رأس المال

على مصدر  للقضاء مصرفي العالمي و علیه ظهرت الحاجة إلى وجود إطار دولي موحد لتقویة النظام الو 
رؤوس األموال الخاصة بكل في متطلبات االختالفاتعدالة المنافسة الناتج عن انعداممهم من مصادر 

.1"لكفایة رأس المال1988بازل اتفاقیة"علیه ظهر نظام لقیاس رأس المال أطلق علیه دولة، و 
المالمكونات رأس -1

ولى رأس المال األساسي، و تؤكد اللجنة على أن یتكون رأس المال من شریحتین، و تشمل الشریحة األ
االحتیاطاتباإلضافة إلى ) أو األسهم العادیة(المكون األساسي لرأس المال هو حقوق المساهمین الدائمة 

و األسهم الممتازة المعلنة، و تشمل حقوق المساهمین الدائمة األسهم العادیة المصدرة و المدفوعة بالكامل
اكمة، و یستثنى منها األسهم الممتازة المتراكمة، و تجدر اإلشارة إلى أن المكونین الدائمة غیر المتر 

األساسیین لرأس المال األساسي السابقین هما األكثر شیوعا بین معظم أنظمة البنوك في العالم، كما أن 
ش الربح أغلب تقدیرات السوق لكفایة رأس المال تبنى علیهما، هذا إلى جانب أثرهما البالغ في هوام

المصرفي و على قدرة المنافسة في البنك، و یعكس تأكید اللجنة على هذین المكونین األهمیة التي تولیها 
.لضمان تعزیز و تحسین صورة و مستوى مجموع مصادر رأس المال الذي تحتفظ به البنوك

غیر المعلنة      حتیاطاتاالأما الشریحة الثانیة، فهي تتعلق برأس المال التكمیلي أو المساند، و تشمل 
عددا من أدوات رأس المال التي تم تطویرها مؤخرا، و التي تتمتع ببعض صفات إعادة التقییم و احتیاطاتو 

العامة لخسائر القروض و أدوات الدین الطویل االحتیاطاتالملكیة إلى جانب المخصصات العامة و 
.األجل من الدرجة الثانیة

المؤهلة للشمول " المساند"دنى بالنسبة المتوخاة، فإن مجموعة مكونات رأس المال لغرض الوفاء بالحد األو 
".األساسي"ضمن قاعدة رأس المال ال تزید على رأس المال 

)قیاس كفایة رأس المال(المخاطر نظام أوزان-2
ت داخل      تستند طریقة قیاس متانة رأس المال إلى نظام من أوزان المخاطرة یطبق على جمیع الفقرا

للمقترض، و تحددت االئتمانیةطریقة القیاس إلى المخاطرة استندتو خارج المیزانیة العمومیة، و قد 
.حسب أنواع الموجودات) %100، %50، %20، %10، %0(األوزان األساسیة للمخاطر بـ 

ات من القطاع العام و هكذا، یتم التمییز بین مخاطر التمویل لألقطار من خالل التمییز بین المطلوب
، و المطلوبات التي تعبر حدود الدولة إلى القطاع العام )التي تطبق علیها أوزان منخفضة(المحلي 
،كما أن المطلوبات طویلة األجل من البنوك )%100حیث تطبق علیها نسبة موحدة هي (األجنبي 

هبه محمـود الطنطـاوي البـاز، التطـورات العالمیـة و تأثیرهـا علـى العمـل المصـرفي و إسـتراتیجیة عمـل البنـوك فـي مواجهتهـا مـع إشـارة 1
.52: ص، 2003، االقتصادجامعة عین شمس، كلیة التجارة، قسم تصاداالقخاصة لمصر، رسالة ماجستیر في 
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لمخاطر تتعرض لها البنوك، ، و رغم أنه توجد عدة أنواع من ا)%100(األجنبیة تخضع إلى نسبة وزن 
و بشكل ثانوي على مخاطر التحویل االئتمانإال أن تركیز اللجنة قد جاء بصفة أساسیة على مخاطر 

:القطري، إذ تم تصنیف الدول في ضوء تقریر اللجنة إلى مجموعتین، و ذلك على النحو التالي
و التي تضم دول - المنخفضة–ة و تشمل مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنی: المجموعة األولى- 

من باعتبارها، باإلضافة إلى المملكة العربیة السعودیة )OCDE(و التنمیة االقتصاديمنظمة التعاون 
الدول التي عقدت ترتیبات إقراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي، حیث ترى لجنة بازل أن مجموعة 

حكوماتها المركزیة أو البنوك اللتزاماتیحدد محددة من دول العالم ممثلة في هذه الدول یمكن أن
.المسجلة بها وزن مخاطر یقل عن الوزن المخصص لباقي دول العالم

.لجنة بازل دوال ذات مخاطر مرتفعةاعتبرتهاو تشمل باقي دول العالم، و : المجموعة الثانیة- 
معیار كوك-3

للتقریر النهائي، وصلت اللجنة إلى أنه البد من في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة قبل إعدادها 
أن و ،االنتقالیةالذي یتوقع من البنوك الدولیة أن تبلغه في نهایة المدة ىتحدید معیار یمثل الحد األدن

وذلك المال المستندة إلى قاعدة سلیمةیوضع هذا المعیار بمستوى یتوافق مع هدف تحقیق نسب رأس
التي سبق أن ) أو المتوخاة(دولیة، و علیه فقد أكدت أن النسبة المستهدفة عبر الوقت و لكل البنوك ال

منها ما (%8بمقدار ) موزونة المخاطر(بتقریرها األول و هي نسبة رأس المال إلى الموجودات اقترحتها
و هي نسبة تمثل الحد األدنى المشترك الذي یتوقع من البنوك الدولیة ) رأس مال أساسي%4ال یقل عن 

أو ما یطلق علیه بمعیار كفایة رأس 1، تمثل هذه النسبة معیار كوك1992ن تلتزم به في نهایة عام أ
:2المال

األموال الذاتیة الصافیة         
8%=                                             معیار كوك   

األخطار المرجحة

بحد االحتفاظ(یاطكاحتوحدات نقدیة 8تعني هذه المعادلة بكل بساطة أنه یتوجب على البنك أن یضع و 
.وحدة نقدیة یتم إقراضها100مقابل كل ) أدنى من رأس المال

.الرئیس السابق للجنة بازل و نائب محافظ بنك إنجلترا سابقا: كوك1
2 "La nouvelle proposition de bale", à partir du site d'internet: www.cetai.hec.ca/leroux/LA%20NOUVELLE%20
PROPOSITION%20DE%20bALE.pdf, Consulté le : 09/01/2016
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إیجابیات معیار كوك-3-1
بساطة المنهجیة؛- 
سهولة التطبیق؛- 
كما كان مقررا؛1993بالتطبیق سنة االلتزام- 
الفوارق بین البنوك الدولیة؛انخفاض- 
الذاتیة؛و تركیز البنوك على أهمیة األموالاهتمام- 
التسعیر بتكلفة األموال الذاتیة؛ارتباط- 
.بالسوقاالهتمامزیادة - 
عیوب معیار كوك-3-2
عدم إمكانیة تفسیر الترجیح؛- 
المدة األصلیة أو المتبقیة للقروض؛االعتبارال یأخذ المعیار بعین - 
؛)خطر اإلفالس، و معدل خسارة القروض(تقدیر بسیط لخطر القرض - 
الضمانات النقدیة؛باستعمالجزئي ماماهت- 
التنوع القطاعي؛االعتبارالمعیار ال یأخذ بعین - 
).عملي، سعر الفائدة(أصناف أخرى للخطر االعتبارهذا المعیار ال یأخذ بعین - 

المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة: المطلب الثاني
بادئ األساسیة، كإطار شامل للرقابة المصرفیة الفعالة مجوعة من الم1997في عام وضعت لجنة بازل 

األساسیة تو تعتبر لجنة بازل هذه المبادئ من المستلزما. بإشراك كل من البنك و صندوق النقد الدولیین
خمسا وتشمل هذه المبادئ .و المتطلبات الضروریة الواجب توافرها في أي نظام رقابي مصرفي فعال

:1حسب األقسام التالیةیفها مبدأ، یمكن تصنوعشرین

الشروط التمهیدیة لرقابة بنكیة فعالة-1
ال بد أن یعین نظام الرقابة المصرفیة الفعالة مسؤولیات وأهداف واضحة لكل هیئة مشاركة في مراقبة * 

طار اإلكذلك فإن . المؤسسات المصرفیة، فعلى كل واحدة منها أن تهیئ استقاللیة عملیة وموارد مناسبة
؛ترخیص المؤسسة والمراقبة على أساس مستمر ودائم: كل منمالئم یعد ضروریا لتغطیةالقانوني ال

الحمایة القانونیة للسلطات ؛السلطات التي تسمح بتقریر احترام القوانین ومسائل األمن واالستقرار
1Mme NOUY : « Les principes fondamentaux du comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace » ,
Séminaire sur la maîtrise et la surveillance des risques bancaires dans les pays en développement,
Banque Mondiale- Commission Bancaire, Paris, 1997, P17.
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ة المعلومات بین زیادة على ذلك، فال بد من تنظیمات أو إجراءات تعمل على إدارة مبادل. االحترازیة
.المؤسسة السابقة وحمایة سریة هذه المعطیات

عتماد وهیكل الملكیةاال-2
إن األنشطة المرخصة للمؤسسات المعتمدة والخاضعة للمراقبة االحترازیة باعتبارها بنوكا یجب أن * 

راقب بقدر اإلمكان؛یألسباب اجتماعیة یجب أن " بنك "تعرف بوضوح، كما أن استخدام كلمة 

قادرة على تحدید معاییر الكفاءة أو األهلیة، ورفض ال بد أن تكون السلطة التي تمنح االعتماد* 
على تقییم - على األقل–كذلك، فال بد أن یقوم إجراء االعتماد . ترشیحات المؤسسات غیر المرضیة

باإلضافة إلى خطة االستغالل والرقابات الداخلیة ؛اإلداریین واإلدارة العامة للبنك؛هیكل الملكیة
تظر أن یكون المالك أو المنٕاذا كان منو .موال الخاصةاألالمالیة المنتظرة، بما في ذلك ةوضعیال

المؤسسة األم بنكا أجنبیا، فال بد من الحصول على الموافقة المسبقة للسلطة الرقابیة للبلد األصلي؛

اقتراح یسعى إلى تحویل على سلطات الرقابة المصرفیة أن تكون قادرة على فحص ورفض كل* 
حصص مهمة من الملكیة للغیر أو مساهمات رقابات البنوك المتواجدة؛

على سلطات الرقابة البنكیة أن تكون قادرة على تحدید معاییر لفحص عملیات التملك الكبیرة أو * 
، وال استثمار البنك، والتیقن من أن هذه االنتماءات أو هیاكل المؤسسة ال تتعرض لمخاطر مفرطة

.فعالةالرقابة التتعارض مع 
التنظیم والمتطلبات االحترازیة-3
على سلطات الرقابة المصرفیة أن تعین للبنوك متطلبات األموال الخاصة الدنیا التي تعكس المخاطر * 

التي تتعرض لها، وتحدد تركیب أو عناصر أموالها الخاصة، مع األخذ بعین االعتبار قدرتها على 
وبالنسبة لتلك البنوك التي تعمل على المستوى الدولي، فإن متطلبات األموال . امتصاص الخسائر

الخاصة هذه ال بد أن ال تقل عن المعاییر المحددة في اتفاقیة بال؛

تطبیقات وٕاجراءات و سیاسات - وبكل استقاللیة–یكمن العنصر المهم لكل نظام احترازي في تقییم * 
مثلما هو الحال بالنسبة للتسییر الجاري للمحافظ المعنیة؛،یفاتالبنوك في مجال منح القروض والتوظ

تطبیقات و على سلطات الرقابة البنكیة أن تكون قادرة على التیقن من أن البنوك تعین وتتبع سیاسات * 
المخصصة للخسائر على ومئوناتهااحتیاطاتها ومالئمةوٕاجراءات مناسبة لتقییم نوعیة أصولها 

القروض؛

من أن البنوك تعد أنظمة المعلومات لإلدارة، والتي تسمح لهذه التأكدات الرقابة المصرفیة على سلط* 
األخیرة بتحدید التمركزات الموجودة في المحفظة، وعلیها أیضا أن تعین عتبات احترازیة تحدد 
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التعرض للخطر نحو مقترض أو مجموعة مقترضین؛

ضي المؤسسة، یكون على السلطات االحترازیة إعداد لتفادي التجاوزات المرتبطة بمنح قروض لمقتر * 
معاییر تشترط على البنوك أن تقرض المؤسسات واألفراد حسب ظروف وشروط السوق، كذلك یجب 

أن یخضع هذا المنح إلى متابعة فعالة، ویجب أخذ إجراءات مالئمة لمراقبة المخاطر أو للحد منها؛

ن البنوك مجهزة بسیاسات وٕاجراءات مناسبة لتعریف ومتابعة على سلطات الرقابة البنكیة التیقن من أ*
ومراقبة خطر الدول وخطر التحویل في أنشطتها الدولیة لإلقراض والتوظیف، وأیضا إلنشاء 

احتیاطات مالئمة لمواجهة هذه المخاطر؛

بعة اومتمن أن البنوك قد أعدت أنظمة تسمح بإجراء قیاس دقیق،التأكدعلى سلطات الرقابة البنكیة *
على فرض حدود -إذا كان ذلك ضروریا-طر السوق، فعلیها أن تكون قادرة ومراقبة مالئمتین لمخا

مواجهة للتعرض لمخاطر السوق؛، وذلكأو متطلبات األموال الخاصة النوعیة/و

من تتض(یرورة إجمالیة لتسییر المخاطر سمن أن البنوك قد أعدت التأكدعلى سلطات الرقابة البنكیة *
متابعة ومراقبة كل األخطار ؛قیاس؛لتعریف) رقابة فعالة من طرف مجلس اإلدارة واإلدارة العامة

تغطیة برأس مال إزاء هذه المخاطر؛- عند الضرورة–الكبیرة األخرى، وٕانشاء 

على سلطات الرقابة البنكیة التیقن من أن البنوك مجهزة برقابات داخلیة مكیفة مع طبیعة وأهمیة *
تنظیمات واضحة لتفویض السلطات والمسؤولیات؛ فصل : منهاشاطاتها، وتغطي عدة جوانبن

خصوم بالحسابات؛ مراجعة الصول و األالوظائف التي تقتضي التزاما من البنك؛ دفع األموال وٕادراج 
؛ صیانة وحفظ موجوداته؛ التدقیق المستقل المناسب الداخلي أو الخارجي؛ البنكموافقة تطورات

ف مراقبة تكیف أو تالؤم الترتیبات واإلجراءات مع النصوص النظامیة المطبقة؛وظائ

من أن البنوك مجهزة بسیاسات وٕاجراءات وتطبیقات مناسبة، التأكد على سلطات الرقابة البنكیة * 
تضمن درجة عالیة من األخالق والتي صارمة للتعرف على الزبائن، الدقیقة و المعاییر الخاصة 

.    من طرف عناصر إجرامیة- دولیا أو ال–القطاع المالي، وتمنع أن یستعمل البنك والمهنیة في 

طرق الرقابة البنكیة المستمرة-4
مراقبة میدانیة - بشكل أو بآخر–ال بد أن یتضمن نظام الرقابة المصرفیة الفعالة في وقت واحد * 

ومراقبة مستندیة؛

عقود متناسبة مع إدارة البنك، ومعرفة معمقة تحصل علىأنعلى سلطات الرقابة البنكیة * 
بأنشطتها؛

على أساس فردي–على سلطات الرقابة المصرفیة أن تخصص وسائل تنظیم وفحص وتحلیل * 
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التقاریر االحترازیة والدراسات اإلحصائیة المقدمة من طرف البنوك؛-ومتین

المعلومات االحترازیة،من خالل القیام -بكل استقاللیة–على سلطات الرقابة البنكیة أن تراجع *
بتفتیشات میدانیة أو باللجوء إلى مدققین خارجیین؛

یكمن العنصر األساسي للرقابة البنكیة في قدرة السلطات على مراقبة مجموعة بنكیة على أساس * 
.متین

المتطلبات فیما یخص المعلومات-5
بدفاتره وسجالته بطریقة مالئمة، طبقا التفاقیات كل بنكالتأكد من تقیدعلى سلطات الرقابة البنكیة * 

وممارسات محاسبیة متماسكة، ویقدم عرضا حقیقیا ونظامیا لوضعیته المالیة وكذلك مردودیة نشاطاته، 
.كما یكون على البنك أن یقوم بانتظام بنشر حاالت مالیة تعكس بصدق هذه الوضعیة

یةالقدرات النظامیة للسلطات االحتراز -6

على سلطات الرقابة البنكیة أن تمتلك أدوات مالئمة حتى تستخدم إجراءات تصحیحیة عندما ال تعبئ *
، أو تخالف التنظیم، أو عندما تهدد )كالمعاییر الدنیا لألموال الخاصة(البنوك المتطلبات االحترازیة 

.حقوق المودعین بأي طریقة

النشاط البنكي الدولي-7
ة البنكیة أن تقوم بمراقبة متینة إجمالیة، تضمن متابعة مالئمة وتطبیق القواعد على سلطات الرقاب* 

االحترازیة المناسبة لكل جوانب أنشطة المجموعات البنكیة على المستوى العالمي، وأساسا في فروعها 
ووكاالتها في الخارج؛

لمعلومات مع مختلف یكمن العنصر األساسي للرقابة المتینة في المؤسسة في العقود ومبادلة ا* 
السلطات االحترازیة األخرى المعنیة، خاصة تلك التابعة للبلد المستقبل؛

على سلطات الرقابة البنكیة أن تشترط خضوع أنشطة البنوك األجنبیة العاملة على المستوى الوطني * 
كون قادرة على لمعاییر أكثر صرامة من تلك المطبقة على البنوك المحلیة، فزیادة على ذلك علیها أن ت

.المتینةلرقابتهاتقاسم المعلومات مع مثیالتها في البلد األصلي، بما فیها تلك التي تحتاجها 
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لجنة بازل الثانیةاتفاقیة:الثالثالمطلب
النظام المصرفي الدولي كما ساهمت في الوصول إلى استقراربازل األولى في زیادة اتفاقیةساهمت 

أكثر عدالة بین البنوك على الصعید الدولي، إال أنه على الرغم من النجاح الملحوظ الذي بیئة تنافسیة
أصدرت لجنة و ، االتفاقیةاألولى برزت أسباب عدة فرضت إعادة النظر في هذه االتفاقیةصادفه تطبیق 

، والذي سیحل "اتفاق بازل الجدید لكفایة رأس المال"مقترح 2001ینایر 16بازل للرقابة المصرفیة یوم 
.1988منذ عام بعد إقراره محل االتفاق المعمول به 

لتحسین جودة و المتغیرات الجدیدة ، و لقد تم تصمیم اإلطار الثاني للجنة بازل للتعامل مع التعقیدات 
في االستمرار(1متطلبات رأس المال لتعكس الوزن الحقیقي للمخاطر الجدیدة التي تتعرض لها البنوك

في تحسین التساوياالستمرارتانة المتعلقة بالنظام المالي، و المتحسین معدالت األمان و عملیة 
تحدیدها و قیاسها،  قدیم طرق أفضل لمواجهة المخاطر و تالتكافؤ في ظروف المنافسة، و و 

لتطبیق في جمیع قابلة لاالتفاقیةالحرص أن تكون أسس نوك دولیة النشاط، مع المراعاة و البواستهداف
).البنوك بغض النظر عن درجة التعقید أو التكنولوجیا المستخدمة

الدعائم األساسیة التفاقیة بازل الثانیة-1
ثالثة ضرورة تفاعلاإلطار الجدید للجنة بازل الثانیة علىارتكز، المسطرةاألهداففي سبیل تحقیق و 

:2دعائم أساسیة
لمال؛الحد األدنى لمتطلبات رأس ا- 
المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال؛- 
.السوقانضباط- 
3الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة األولى- 1-1

على ذات معدل و ) األساسیة و المساندة ( لخاصة تبقي االتفاقیة الجدیدة على ذات مفهوم األموال ا
الدولة، ( د األوزان تعطى حسب هویة المقترض، فلم تععدلت جذریا نظام األوزانفقد ،%)8( المالءة 

مؤسسات بل باتت مرتبطة بدرجة التصنیف الممنوحة للدیون من قبل) المؤسسات أو البنوك األخرى
و یترتب . ب معاییر محددة فصلتها لجنة بازلبما فیها وكاالت تمویل الصادرات و حسالتصنیف العالمیة

وض المؤسسات و البنوك األخرى یمكن أن تحظى بتصنیف أفضل على هذا التعدیل لنظام األوزان أن قر 
و بالتالي بوزن مخاطرة أحسن من تلك المعطاة للدولة، بمعنى أنه لم تعد مخاطر المؤسسات حكما تحت 

1 "La nouvelle proposition de bale", à partir du site d'internet: www.cetai.hec.ca/leroux/LA%20NOUVELLE%20
PROPOSITION%20DE%20bALE.pdf, Consulté le : 09/01/2016

، 1999، 31، المجلد االقتصادیة، النشرة "مشروع اإلطار الجدید لمعدل كفایة رأس المال الذي أصدرته لجنة بازل"بنك اإلسكندریة ، 2
.86: ص

.100:بق ذكره، صزبیر عیاش، مرجع س3
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،أعطت من جهة أولى: لك في ناحیتینو أدخلت االتفاقیة الجدیدة جدیدا كذ. سقف المخاطر السیادیة 
بدل نظام المخاطر الوحید المعمول به حالیا من قبل كل اس مخاطرها ذاتیاحریة أكبر للبنوك في قی

إضافة إلى الرسملة التي كانت رسملة خاصة بمخاطر التشغیلالمصارف، و فرضت من جهة ثانیة 
. قراض و لمخاطر السوقمطلوبة لمخاطر اإل

:و لقد حددت نسبة المالءة المصرفیة الجدیدة كما یلي

المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال: الثانیةالدعامة-1-2
تعد المراقبة المستمرة من قبل الجهات اإلشرافیة على التزام البنوك بالوفاء بمتطلبات رأس المال أحد 
الركائز الثالثة التي یقوم علیها إطار لجنة بازل الثانیة لكفایة رأس المال، نظرا ألهمیة دور الرقابة في 

كفایة رأس المال و تناسبه مع حجم المخاطر اإلجمالیة التي تواجهها البنوك و مع اإلستراتیجیة التأكد من
التي تنتهجها للتعامل مع تلك المخاطر، هذا فضال عن أن الرقابة تتیح للجهات اإلشرافیة إمكانیة التدخل 

خاطر التي تتعرض لها في الوقت المناسب في حالة عدم تغطیة رأس المال أو عدم كفایته لمواجهة الم
و تهدف لجنة بازل من خالل هذه الدعامة لیس فقط لضمان و السماح للبنوك بالحصول على . البنوك

رأسمال كافي یغطي مجموع المخاطر التي تتعرض لها، بل لتشجیعها كذلك في إعداد و استعمال أفضل 
.تقنیات المراقبة و تسییر المخاطر

جنة بازل الثانیة بعض األخطار و الجوانب التي لم تمس من طرف الدعامة تعالج الدعامة الثانیة للو 
خطر التركیز في القرض، خطر سعر الفائدة في المحافظ البنكیة، الخطر : األولى، على سبیل المثال

دمة و اإلستراتیجي،كما تهدف هذه الدعامة إلى تكییف العمل المصرفي فیما یخص تطبیق المناهج المتق
منها منهج التقییم الداخلي لخطر القرض و منهج القیاس المتقدم للمخاطر دعامة األولى، و المعقدة لل

.التشغیلیة، و منه یتوجب على السلطات الرقابیة ضمان توافر هذه العناصر عند منحها اعتماد البنوك
المتبعة من بناء على ما سبق، فإنه یستوجب على السلطات الرقابیة الحكم على مدى جودة اإلجراءات 

قبل البنوك و ال سیما النظر فیما إذا كانت معاملة األنواع المختلفة من المخاطر مناسبة أم ال،
التدخل عند اللزوم، دون أن تحل هذه السلطات محل مهام مدیري البنوك أو أن تمس مدى جدارتهمو 
ى مالئمة رأس المال أو كفایته إلى أهلیتهم للقیام بأعبائهم،كما ال یهدف إلى نقل مسئولیة تحدید مدو 

األموال الخاصة الصافية
%8≥=                                                         معدل كفاية رأس المال
Ratio Mac Donoughالمخاطر التشغيلية + مخاطر السوق + ئتمانمخاطر اال

6.6          %0.4      %1%
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السلطات الرقابیة، إذ یبقى مدیري البنوك هم األكفأ و األفضل في مسألة تقییم و تقدیر المخاطر التي 
.تواجهها البنوك التي یقومون بإدارتها، و أنه یتوجب علیهم في النهایة إدارة تلك المخاطر و التعامل معها

ف من خالله لجنة بازل إلى إعطاء الفرصة إلیجاد حوار متواصل إن وضع الدعامة الثانیة تهد
أكثر فعالیة بین البنوك و السلطات الرقابیة، بحیث أنه في حالة اكتشاف وجود أوجه للقصور، یتم العمل و 

.على تقلیل المخاطر أو إعادة رأس المال إلى المستوى المالئم
انضباط السوق: الدعامة الثالثة-1-3

ف لجنة بازل من خالل هذه الدعامة إلى تحسین و تدعیم درجة األمان و الصالبة في البنوك       تهد
و المنشآت التمویلیة و مساعدة البنوك على بناء عالقات متینة مع العمالء نظرا لتوافر عنصر األمان 

الشفافیة و عملیة بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إلى تدعیم انضباط السوق عن طریق تعزیز درجة 
اإلفصاح، و تجدر اإلشارة هنا إلى أنه لتحقیق االنضباط الفعال للسوق فإن األمر یتطلب ضرورة توافر 
نظام دقیق و سریع للمعلومات یمكن االعتماد علیه، حتى تستطیع األطراف المشاركة في السوق تقییم 

مخاطرة، أي التمكن من فهم أفضل أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة ال
.1للمخاطر التي تواجه البنوك و مدى مالئمة رأس المال لمواجهتها

كما أنه یتوجب على البنوك اإلفصاح بشكل دقیق و في التوقیت المناسب عن متطلبات رأس المال 
تتوافر في التقاریر التي تلتزم بها لكي تواجه المخاطر التي قد تتعرض لها، و تلك المعلومات البد و أن

المالیة السنویة، التي یجب أن تتضمن كافة البیانات التفصیلیة عن البنك و أدائه و وضعه المالي و 
.أنشطته و المخاطر التي تواجهه و كیفیة إدارتها

و تعتبر هذه الدعامة حالیا األقل تطورا، لما لهذا الجانب من حساسیة بالنسبة للبنوك ألسباب 
و أخرى غیر موضوعیة، إذ أن هذه الدعامة تمس بمصالح البنك ذاته بل و قد تمتد لمصالح موضوعیة

العمالء التي تحتاج في بعض األحیان إلى درجة من السریة، و یعد أحد العناصر األكثر جدال في هذا 
نصر إلى المجال هو ضرورة مطالبة البنوك بإصدار بیانات دوریة عن القروض الثانویة، و یهدف هذا الع

لبنوك و وكاالت حمایة إیجاد طبقة من المستثمرین تتفق دوافعهم مع تلك الخاصة بالمشرفین على ا
.على البنوكاالنضباطالذین یقومون بصورة إیجابیة بمراقبة و تحلیل و تنفیذ الودائع، و 

1 ERIC Lamarque, Gestion bancaire, PEARSON Education France, Paris, 2002, P : 89.
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االتفاقیة األولى و الثانیةعاییر مأهم االختالفات بین -2
: ها، وفیما یلي أهمفات بین المعاییر المنصوص علیها في االتفاقیتیناالختالهناك العدید من

س المال مفهوم رأ-2-1
من المقرر أن تطبق البنوك المعاییر الجدیدة فیما یتعلق بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال فضًال عن 

یف المخاطر لتشمل كل إدخال تعدیالت جوهریة على طرق استخدام التصنیف االئتماني بحیث یتم تصن
التي یمكن أن یتعرض لها البنك ، بما فیها المخاطر القروض الممنوحة وبحیث تتضمن كافة المخاطر

.انیةدون االكتفاء بالمخاطر االئتمالتشغیلیة
وأشارت اللجنة عن اعتزامها اتخاذ إجراءات سیتم بمقتضاها السماح للبنوك باستخدام التصنیف االئتماني

.ضمانًا لدقة قاعدة البیانات المستخدمة وتوفیر عنصر الثقة بهاللوكاالت المتخصصة،الخارجي 

ان الترجیحیة األوز -2-2
وذلك طبقًا لنوع العملة % 100–أوزان ترجیحیة تتراوح ما بین صفر تنص االتفاقیة األولى على تطبیق

.أم الOECDالـ دول عضوًا داخل منظمة وكذا آجالها المختلفة، أو وفقًا لكون هذه ال) أجنبیة–محلیة (
ووفقًا للتعدیل المقترح سوف یتم تعدیل أوزان المخاطر فیما یتعلق بالتقییم السیادي للدول وتقییم البنوك 

%).150-% 100- % 50- % 20- % صفر(والمؤسسات لتتراوح بین 

ؤسسات التقییم االئتماني الدولیةدور م-2-3
الید العلیا سواء في لالتفاقیة الجدیدةتقییم االئتماني الخارجیة، والتي سیكون لها وفقًا تزاید دور مؤسسات ال

عملیة تقییم الدول أو البنوك أو الشركات وهو ما سوف یلقي بأعباء مالیة على تلك األطراف خاصة 
التمویل مكنها الحصول علىالشركات والتي ستكون مجبرة على اللجوء لتلك المؤسسات لتقییمها حتى ی

.الالزم
ییم والرقابة الداخلیة والخارجیةتعظیم دور التق-2-4

تقترح اللجنة على كل مؤسسة مالیة عمل نظام مناسب یضمن كفایة رأس المال داخلیًا مع توفیر 
وقد اهتمت المعاییر الجدیدة بمراعاة . االحتیاجات المالیة المستقبلیة في ضوء حجم المخاطر وخطة العمل

.اسهاعیة في تصنیف المخاطر حیث ستتمتع البنوك بالقدرة على االختیار بین عدة وسائل لقیالموضو 
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3اتفاقیة بازل : المطلب الرابع

دعا زعماء ،سببا رئیسیا فیهاخطیرة للبنوكالتعامالت الكانتالتي و المالیة العالمیة األزمةفي أعقاب 
العمل على وضع لوائح إلى2009ؤولي البنوك المركزیة في مجموعة العشرین الجهات التنظیمیة ومس

ٕاعادة النظر في القوانین والقواعد الدولیة التي تنظم بنكیة و الاألموالرؤوس كفایة صرامة بخصوص أكثر
خطوة جیدة تجاه ،  والتي تعتبر *3فیما اصطلح علیه اتفاقیة بازلالتعدیالت وتتمثل هذه . البنوكعمل 
. العالمي لألزمات المالیة المستقبلیةالبنكيزیادة مقاومة البنوك والنظام و ،بنكينظام الالصالبةزیادة 

المعدل لكفایة بفي التعریف 3بازلمعاییر التي جاءت بها التطورات والمستجدات أهمتتمثل عموماو 
وتوضیح مدى تأثیر االتفاقیة،مع قواعد لمالیة العالمیةرأس المال والسیولة وعرض كیفیة تعامل األسواق ا

ونماذج أعمال المؤسسات المالیة باإلضافة إلى معرفة تأثیر هذه بنكيعلى النظام ال3بازل معاییر 
. المخاطر ودور إدارة التدقیق الداخلي في البنوكإدارة المعاییر على إستراتیجیات نظم

األولى من رأس المال إلى أن الشریحةةعلى جودة وشفافیة رأس المال، مشیر 3ركزت بازل ولقد 
أربعة عشرأن االقتراح یتضمن الئحة من إلىباإلضافة .تتجه نحو تحدید حقوق المساهمین الملموسة

إدراج الحصص العادیة كأسهم عادیة وتتألف الشریحة األولى من رأس المال من أجلمعیارا یجب توافرها 
ماعدا –الشریحة األولى من رأس المال و . یمیةمن األسهم العادیة واألرباح المحتجزة والتعدیالت التنظ

یجب أن تخضع لهذه المعاییر وأن تكون لها أرباح تقدیریة وقسائم مع عدم وجود أي حوافز - األسهم
. للتخلص منها في أوقات الشدة مع تحدید الحد األدنى لنسبة األسهم العادیة لمخاطر الموجودات الموزونة

مجموعة واحدة من معاییر األهلیة للشریحة إنشاءثانیة عن طریق الشریحة ال3بازلبسطت ولقد
ولتحدید رأس المال على أنه من الشریحة الثانیة، البد أن تخضع هذه الشریحة .الثانیة من رأس المال

الثانیة للمودعین والدائنین العامین، وهي غیر مؤمنة وغیر مضمونة ویجب أن یكون لدیها استحقاق 
على األقل، مرور نفس الفترة ن یتم استدعاؤه من المصدر فقط بعد أعلى األقل، و سنوات خمسأصلي 

. تماماالشریحة الثالثة من رأس المال ستلغى و 

www.bis.org: متوفر على شبكة االنترنت و یمكن االطالع علیه بالرجوع إلى الموقع3بازلقترحاتالنص الكامل لم*
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في المائة فقط من إجمالي 2وحسب ما هو معمول به حالیا، فإن على البنوك تخصیص نسبة 
ازل الجدیدة رفعت هذه النسبة بأكثر من القروض كأموال احتیاطیة لتعویض هذه الخسارة، لكن قوانین ب

كما شجعت لجنة بازل البنوك الكبیرة على االحتفاظ باحتیاطیات . في المائة7ثالثة أضعاف لتصل إلى 
في المائة، ألن انهیار مثل هذه البنوك یمكن أن یدمر النظام المالي بأكمله، لكن 7أكبر من نسبة الـ

كما تشدد القوانین الجدیدة . ة التي تتوقع البنوك الكبیرة أن تلتزم بهااللجنة لم تحدد بعد النسبة اإلضافی
لالتفاقیة على أنه في حال أخل أحد البنوك بهذه القواعد، أي انخفضت نسبة األموال االحتیاطیة لدیه عن 

ترباح على المساهمین، أو منح مكافآفي المائة، فسیحق للسلطات المالیة أن تمنع البنك من توزیع أ7
.مالیة لموظفیه

عبر طرح أسهم (ولكي تستطیع البنوك مواكبة هذه الزیادة الكبیرة، فعلیها إما رفع رؤوس أموالها 
وفي الحالتین، فإن . ، أو التقلیل من حجم قروضها)جدیدة لالكتتاب العام، أو إیجاد مصادر أخرى للتمویل

لتطبیق هذه القواعد كلیة، على 2019ام البنوك حتى ع3لذا فقد منحت بازل. األمر یحتاج لبعض الوقت
وعلى الرغم من أن غالبیة االقتصادیین والمسئولین . 2013أن یبدأ التطبیق تدریجیا مع بدایة عام 

المالیین في الدول الغربیة قد رحبوا بالقوانین الجدیدة، فإن بعضهم قد عبر عن خشیته من أن تؤدي هذه 
مالیة على البنوك، بحیث تضطر إلى تقلیل حجم القروض التي الخطوة إلى وضع المزید من الضغوط ال

.تمنحها، مما سیؤثر بدوره سلبا على النمو االقتصادي

تأثیرات معاییر لجنة بازل على النشاط المصرفي:المبحث الثالث

لقد لعبت لجنة بازل دورا هاما في مجال تنسیق أنظمة الرقابة على البنوك بوضعها لمجموعة من 
كمعاییر دولیة للرقابة المصرفیة تطبق لیس فقط في الدول األعضاء فیها، بل أصبحت اتخذتالتوصیات 

هذا نتیجة لألثر اإلیجابي التي خلفته ضاء تلتزم بما جاءت به اللجنة، و العدید من الدول غیر األع
.حمایة المودعینالنظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي و استقرارمتطلباتها في سبیل تحقیق 

إیجابیات مقررات لجنة بازل:المطلب األول

:يتتمثل أهم إیجابیات لجنة بازل فیما یل
النظام المصرفي العالمي و تخفیض التفاوت في قدرة البنوك على المنافسة؛استقراراإلسهام في دعم - 
ك و جعلها أكثر واقعیة؛المساعدة في عملیات تنظیم الرقابة على معاییر رأس المال في البنو - 
إشراك مساهمي البنوك في صلب الوظیفة المصرفیة، حیث أن وجود زیادة رأس المال بزیادة األصول - 

بسالمة المراكز المالیة للبنوك ضاعف من مسئولیة الجمعیات العمومیة في االهتمامالخطرة مع تصاعد 
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األمر زیادة رأس مال اقتضىلو المناسبة حتى و القرارات المالیة اتخاذمجالس إدارات البنوك، و اختبار
البنك مساهمات جدیدة من أموال المساهمین الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقدیر الجهات 
الرقابیة، وهو ما من شأنه الوصول إلى دور أكثر فاعلیة للمساهمین بما یساند الجهات الرقابیة في عملها؛

ا األولویة منحهي في الدول على المستوى المحلي و اإلشراف المصرفقبة و لتأكید على دور سلطات المراا- 
ا، مستعینة في ذلك على من ثم السهر على تطبیقهالمالئمة و القواعد المصرفیة في إصدار التشریعات و 

في المجال المصرفي على تقنیات ووسائل مراقبة توصیات اللجنة التي تفتح لها آفاق واسعةتوجیهات و 
المحلیة؛االحتیاجاتماشى و متنوعة تت

المالیة و حسن إدارة ز على سالمة المؤسسات المصرفیة و المساهمة في نشر ثقافة مصرفیة ترتك- 
هو ما من شأنه إیجاد وتوفیر مناخ لمختلفة، و المخاطر سواء بین بنوك الدولة الواحدة أو بین بنوك الدول ا

مالئم ألداء مصرفي ذو كفاءة؛ 

إلى التعامل مع األصول ذات المعامل األقل من حیث درجة المخاطرة، وهو ما یساهم توجیه البنوك - 
في رفع درجة األمان من أصول البنك، حیث ستضیف البنوك ضمن تكلفة حیازة األصول ما یقتضیه 

برأسمال مقابل؛االحتفاظاألمر من 

القطاع المالي و المصرفي معا، اإللمام بأكبر عدد ممكن من أنواع المخاطر المتعددة التي یواجهها- 
تصبح بذلك معیار عالمي یستوجب تطبیقه و العمل وفق زز الثقة في متطلبات لجنة بازل و هو ما یعو 

مقرراتها؛ 

بالقضیة األساسیة في إدارة البنوك و هي قضیة إدارة المخاطر التي أصبحت أحد أهم االهتمامزیادة - 
ر، حیث أن لجنة بازل أعادت الدور الرئیسي للسوق في تحدید معالم المعاصلالقتصادالمعالم الرئیسیة 

؛)السوق دوره في تقدیر المخاطر و تقویمهااستعادة(هذه اإلدارة 

هیئة نوعة لكي تتناسب و ظروف كل بنك و لجنة بازل الثانیة على قائمة من الخیارات المتاعتماد- 
مستوى نشاطه من ناحیة، أو حجم عملیات البنك و د إشرافیة في كل بلد سواء من حیث درجة تطور البل

مع طبیعة الرقابة و اإلشراف المصرفي على المستوى المحلي من ناحیة أخرى؛
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سلبیات مقررات لجنة بازل:المطلب الثاني
:يتتمثل أهم السلبیات التي تطرحها متطلبات لجنة بازل فیما یل

بمعیار كفایة رأس المال هو عدم تكوین المخصصات الكافیة، تزاملاللقد یكون الثمن الذي یختاره بنك - 
المخصصات احتسابذلك إذا لم تكن الدولة تتبع سیاسات موحدة و ملزمة في تصنیف األصول و 

م األرباح لزیادة یتهمیش الفوائد، فإذا ما قام بنك ما بإتباع األسلوب المشار إلیه فإن ذلك قد یعني تضخو 
البنك، لذا یتعین متابعة كفایة المخصصات المكونة باستنزافما من شأنه أن یسرع و هو االحتیاطات

من جانب جهات الرقابة؛ 

التي تدرج خارج المیزانیة مع االئتمانإلى بدائل باالتجاهالتزاماتهقد یحاول أحد البنوك التهرب من - 
ب سلطات الرقابة؛إغفال تضمینها لمقام النسبة، األمر الذي ینبغي متابعته من جان

تعد أهم سلبیات معیار كفایة رأس المال هي إضافة تكلفة إضافیة على المشروعات المصرفیة تجعلها - 
في موقف أضعف تنافسیا من المشروعات غیر المصرفیة التي تؤدي خدمات شبیهة، إذ یتعین علیها 

؛طرةصول الخزیادة عناصر رأس المال بما یتطلبه من تكلفة عند زیادة األ

اللجوء إلى وكاالت التقییم الخارجیة التي تطرح مشكل الشفافیة و الكفاءة و خصوصا درجة - 
جة التنقیط المنخفضة غالبا،    ، و یطرح هذا المشكل باألساس بالنسبة للدول النامیة ذات در االستقاللیة

هو ما یجعلها في وضعیة تنافسیة حرجة مقارنة بباقي الدول المتقدمة؛و 

خصوصا ما تعلق بمنهج التقییم الداخلي، بازل الثانیة،اتفاقیةرجة التعقید الكبیرة التي تمیز مضمون د- 
من قبل العدید من البنوك، باإلضافة إلى النقاط العدیدة استیعابهو هو ما ینتج عنه صعوبة تطبیقه و 

و هو ما من شأنه خلق فوارقالثانیة التي ترك أمر تحدیدها للسلطات الرقابیة المحلیة،االتفاقیةضمن 
، عكس ما تحمله اللجنة من هدف بهذا الخصوص؛صعید الدوليفي كیفیة التطبیق على الاختالفاتو 

أنظمة إدارة المخاطرفي التكنولوجیا المتطورة و االستثمارعدم توافر موارد مالیة كافیة لتغطیة - 
بازل الثانیة اتفاقیةطر و إدارتها كما تنص علیه جمع المعلومات، حیث تعد تقنیات التحكم في المخاو 

قاسیة بدرجة كبیرة مما سیؤدي إلى صعوبة الوفاء من قبل العدید من البنوك التي تعاني من ضعف 
؛األطر الرقابیة و ضعف أنظمة المدفوعات و التسویة
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على الطریقة القیاسیة االعتمادصعوبة تطبیق منهج التقییم الداخلي سیؤدي بالعدید من البنوك إلى - 
من ثم ستواجه البنوك غیر المصنفة إئتمانیا متطلبات لرأس المال صنیفات من قبل وكاالت التقییم، و للت

أعلى بسبب أوزان المخاطر العالیة؛

قد یكسب هذه الدول میزة نسبیة و یجعل بنوك الدول ) OCDEدول (إهتمام اللجنة بالدول الصناعیة - 
نى، و هذا ما من شأنه هروب رؤوس األموال إلى الخارج، و إضعاف القدرة التنافسیة األخرى في درجة أد

الدول النامیة، فإن ذلك لم الحتیاجاتبازل إثنان قد وجه عنایة أكبر اتفاقلبنوك الدول النامیة، رغم أن 
و خاصة یمنع من أن معظم أحكام اإلتفاق الجدید قد قصد بها البنوك في الدول الصناعیة المتقدمة

البنوك الدولیة ذات النشاط الدولي المتعدد؛

بالنظر إلى أن معظم مخاطر اإلقراض في الدول النامیة أكبر منه في الدول الصناعیة فإن ذلك - 
سیؤدي إلى فقدان الدول النامیة جزءا من األموال التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمة، أو 

تكلفة اإلقراض ارتفاعفي الفوائد المفروضة علیها لتعویض البنوك عن تضطر إلى تحمل أعباء إضافیة 
بازل إثنان إلى حد ما هو تقنین للممارسات القائمة من طرف البنوك اتفاقاعتبارلها، و بالتالي یمكن 

لقواعد جدیدة على بنوك الدول الصناعیة؛استحداثالعالمیة تجاه الدول النامیة أكثر منه 

زیادة حجم (االنكماشحیث في فترات االقتصادیةمقررات لجنة بازل إلى تعزیز التقلبات یمكن أن تؤدي
اج فیه إلى مزید تكلفة اإلقراض في الوقت الذي تحتارتفاعستعاني الدول النامیة من ) المخاطر المتوقعة
ر؛هنا یطرح اإلشكال حول قدرة السوق على تقدیر موضوعي و مستقر للمخاطمن التسهیالت، و 

شهرا 12أشهر و 6أشهر بعدما كان محددا ما بین 3تقلیص لجنة بازل الثانیة األجل القصیر إلى - 
األولى فیما یتعلق بتمویل التجارة الخارجیة من جهة، و من جهة أخرى عدم تمییز هذا االتفاقیةفي 

، فنجد أن )تخفیضهااتجاهفي (القطاع بنسب ترجیح للمخاطر مختلفة عن باقي أنماط القروض األخرى 
هذا القطاع یمثل نسبة معتبرة من الناتج المحلي اإلجمالي للعدید من الدول النامیة و العربیة بالخصوص، 

الضمانات العینیة المتمثلة في البضائع و التي تعتبر كإحدى االعتبارضف إلى ذلك عدم األخذ بعین 
. تقنیات تخفیف المخاطر لهذا النوع من اإلقراض
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خالصة
الحــدیث عـــن موضــوع الرقابـــة المصــرفیة ال یتوقـــف عنــد تحدیـــد اإلطــار العـــام للــدور الـــذي تلعبــه البنـــوك 

، بـــل یتعـــداه إلـــى دائـــرة أوســـع تســـلط الضـــوء علـــى المبـــادرات البنـــوكالمركزیـــة فـــي اإلشـــراف والرقابـــة علـــى
ھ لجففــي هــذا الشــأن، ووالجهــود الدولیــة المبذولــة ي اتخذت ار الت ة إن المس بــازل للرقابــة المصــرفیة منــذ ن

جدیر باالهتمام و یوضح مدى النجاح الكبیر الـذي حققتـه اللجنـة طـوال هـذه السـنوات، 1975نشأتها سنة 
إذ استطاعت أن تقنن مجموعـة التطـورات و التغیـرات التـي شـهدها القطـاع المصـرفي و المـالي بشـكل عـام 

زل األولى، مرورا باالتفاقیة الثانیة ووصوال إلى اتفاقیة بابالقصیرة، انطالقا من تخالل فترة من الزمن لیس
.االتفاقیة الثالثة

إن اإلشكال الذي تطرحھ لجنة بازل ال یتمثل في مضمونھا و متطلباتھا بقدر ما یتعلق بنقطتین مھمتین 

ة ا: وھما وك الدولی م ماألولى تخص توجھ اللجنة عملیا لصالح البن دول الصناعیة رغ اط لل ھ ا توجھلنش

ة الضخمة و باحتیاجاتبازل إثنان من إھتمام متزاید  ق بالتكلف ي تتعل ة فھ الدول النامیة، أما النقطة الثانی

اء  ة الوف ن الصعب للغای ل م ا یجع و م درجة التعقید الكبیرة  التي یتسم بھا اإلطار الثاني للجنة بازل و ھ

و العربیة مجبرة على تبقى بنوك الدول النامیةو،تى بالنسبة لبنوك الدول المتقدمةبما جاءت بھ اللجنة ح

إتباع الطرق المیسرة في مواجھة المخاطر المصرفیة، و العمل على تنویع نشاطاھا على الصعید العالمي 

. لرأس المالمع التخصیص األمثل

ع و في خضم الحدیث عن لجنة بازل و تأثیراتھا على العمل المصرفي العالمي، یطرح موضوع مو ق

ي ظل اإلصالحات  اش و الدراسة، خصوصا ف ة للنق ات اللجن ا بمتطلب ة تأثرھ ة و درج البنوك الجزائری

ن  رفیة م ة المص ین المنظوم ة لتمك اییر العالمی ع المع ف م ى التكی اال إل ة إجم ا و الھادف اري تطبیقھ الج

.  المشاركة الفعالة في عملیة بناء اإلقتصاد الوطني على أسس سلیمة و صلبة
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تمھید
ام  ي یشھدھا النظ إن عملیة تكییف النظام المصرفي الجزائري مع التطورات المستجدة و المتالحقة الت

ة  اح أي عملی ي ضمان نج ا المحدد الرئیسي و المحوري ف ا یجعلھ ة م المصرفي العالمي لھا من األھمی

اإصالح تتم مباشرتھا، ھ، وكونھ ي حد ذات ام المصرفي ف ة بالنظ ن جھ ق م ي تتعل ة أخرى، فھ ن جھ م

ترتبط بصفة مباشرة بإصالح المحیط البنكي الذي یسمح بتوفیر المناخ المالئم ألداء مصرفي تنافسي ذو 

.المستوى

دخولھا  واء ب ال المصرفي، س ي المج ة ف ة العالمی ة المنافس و حتى تتمكن البنوك الجزائریة من مواجھ

تواجد بنوك أجنبیة تنشط على المستوى المحلي، علیھا أن األسواق العالمیة، أو مواجھتھا محلیا من خالل 

ي أصبحت  ة المصرفیة الت ازل للرقاب اهتواكب المعاییر العالمیة و على رأسھا معاییر لجنة ب المي اتج ع

تسلكھ غالبیة البنوك على المستوى الدولي، و لئن كانت متطلبات و مبادئ لجنة بازل غیر إلزامیة إال أن 

ا عدم اإللتزام بھ و م ي، و ھ ال المنافسة بشكل كل ن مج ة م وك الجزائری ى إقصاء البن ا إل یؤدي حتم ا س

األداء  یفرض ضرورة العمل على مسایرة مقررات اللجنة خصوصا و أنھا تفتح المجال واسعا لإلرتقاء ب

ة و ات المالی ة األزم المصرفي، و تحسین إدارة المخاطر، باإلضافة إلى تعزیز قدرات البنوك في مواجھ

.المصرفیة

وان  ذا الفصل بعن اول موضوع ھ ر"و من ھذا المدخل نتن ي الجزائ ة المصرفیة ف ن خالل ،"الرقاب م

:مباحث و ھيالتطرق لثالث

محاور إصالح الجھاز المصرفي الجزائري الحالي؛:المبحث األول-

تنظیم الرقابة المصرفیة  داخل الجھاز المصرفي الجزائري؛:المبحث الثاني-

.واقع عمل المنظومة المصرفیة الجزائریة في إطار متطلبات لجنة بازل:المبحث الثالث-
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محاور إصالح الجھاز المصرفي الجزائري الحالي:المبحث األول

عرف النظام المصرفي الجزائري العدید من اإلصالحات بدایة من سنوات السبعینات هدفت في مجملها 
الـــوطني و االقتصـــاديالتـــي شـــهدها النظـــام االقتصـــادیةالمســـتجدات و المتغیـــرات إلـــى مســـایرة و مواكبـــة

. المنـتهج فـي كـل مرحلـةاالقتصاديالعالمیة، فعكست بذلك التوجه و الهدف االقتصادیةمختلف التأثیرات 
-عدم تحقیقهـا لنتـائج مهمـة 1988إلى غایة سنة1971سنة من صالحاتاإلإن ما یالحظ من خالل 

منهج التخطیط و ما فرضه استمرارو كان هذا بسبب -تسجیل بعض التقدم على المستوى المصرفيرغم 
و مالي خاص لم یسمح للبنوك من خالله تحسـین وسـاطتها المالیـة، و ال للمؤسسـات اقتصاديمن منطق 
أهــــماإلصـــالحات مـــنبالحـــدیث علــــىنبـــدأمـــن تحســــین إنتاجیتهـــا، و لهـــذا ســــوف االقتصـــادیةالعمومیـــة 

.و القرضو المتمثل في صدور قانون النقد1990إصالح، أال و هو إصالح سنة 

10-90ون النقد و القرض قان:المطلب األول
عرفت سنوات التسعینات تناول جدي و إهتمام حقیقي بمشاكل النظام المصرفي التي بلغت أقصاها، 

الذي مثل منعطفا حاسما بالنقد و القرض، و المتعلق 10- 90إصدار القانون رقم بحیث تمیزت هذه الفترة 
و ي القائم على المدیونیةالسوق من أجل القضاء على نظام تمویل اإلقتصاد الوطناقتصادفرضه 

.القرض النظام المصرفي على مسار تطور جدیدالتضخم، حیث وضع قانون النقد و 

أهداف قانون النقد و القرض-1
:إلى تحقیق ما یلي1990أفریل 14الصادر في 10-90هدف قانون النقد و القرض 

وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛-
رد اإلعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد و القرض؛-
؛)من القانون59، 58، 04المادة (إعادة تقییم العملة الوطنیة -
ضمان تسییر مصرفي جید للنقود؛-
ع اإلستثمارات الخارجیة و السماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة؛تشجی-
تطهیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العام؛-
إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحدید و توضیح النشاطات المنوطة بالبنوك و الهیئات المالیة؛-
ء السوق المالي؛تنویع مصادر التمویل، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طریق إنشا-
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مبادئ قانون النقد و القرض-2
لقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أفكار جدیدة تصـب مجملهـا فـي مـنح النظـام البنكـي مكانتـه الحقیقیـة 

لتوجهـات النظـام اإلقتصـادي الجدیـد المنـتهج فـي الجزائـر، و مـن أهـم انعكـاسو ، لالقتصـادكمحرك أساسي 
:مبادئه مایلي

ائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیةالفصل بین الد-2-1
تبنى قانون النقد و القـرض مبـدأ الفصـل بـین الـدائرة النقدیـة و الحقیقیـة حتـى تتخـذ القـرارات علـى أسـاس 

هــذا عكــس مــا كانــت نــاءا علــى الوضــع النقــدي الســائد، و األهــداف النقدیــة التــي تحــددها الســلطة النقدیــة و ب
.انت هیئة التخطیط تتخذها على أساس كمي حقیقيعلیه القرارات حین ك

ل بین الدائرة النقدیة و المالیةالفص-2-2
فصل قانون النقد و القرض بین الدائرة النقدیة و المالیـة، فلـم تعـد الخزینـة بموجـب هـذا القـانون حـرة فـي 

:1ف التالیةلجوئها إلى البنك المركزي لتمویل العجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقیق األهدا
البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛استقالل-
البنك المركزي، و تسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها؛اتجاهتقلیص دیون الخزینة -

ائرة المیزانیة و دائرة اإلئتمانالفصل بین د-2-3
لیبقـى دورهـا یقتصـر ) منح القـروض(بموجب هذا القانون أبعدت الخزینة العمومیة عن تمویل اإلقتصاد 

علـى تمویـل اإلســتثمارات العمومیـة المخططـة مــن طـرف الدولـة، و بهــذا أعیـد للنظـام البنكــي دوره فـي مــنح 
.مرتكزا في ذلك على أسس و مفاهیم الجدوى اإلقتصادیة للمشاریع الطالبة للتمویللالقتصاداإلئتمان 

التنظیم النقدي-2-4
، فقـــد تـــم إنشـــاء تمویـــلن هـــدف إلـــى اإلعتمـــاد علـــى اإلدخـــار و الســـوق المـــالي فـــي الأن القـــانو باعتبـــار

:الهیئات و المیكانیزمات الضروریة لضمان حسن سیر التنظیم النقدي و البنكي
و هــو یســیر مــن " بنــك الجزائــر"أصــبحت تســمیة البنــك المركــزي بموجــب هــذا القــانون : البنــك المركــزي-

.كمجلس إدارة للبنكاعتبارهو الذي یمكن ) منشأ من خالل هذا القانونال(طرف مجلس النقد و القرض 
:مجلس النقد و القرض. 

كلف مجلس النقد و القرض بالتسـییر اإلداري لبنـك الجزائـر، یبـت فـي شـراء األمـوال المنقولـة و غیـر 
ل الخاصــة المنقولــة و بیعهــا، یــرخص بــإجراء المصــالحات و المعــامالت، یحــدد شــروط توظیــف األمــوا

.187: ص، 2004بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
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و ،1...ك المركـزي حسـاباته و یوقفهـاالعائـد لبنـك الجزائـر، یحـدد الشـروط و الشـكل الـذي یضـع لـه البنـ
بإصــدار : بصــفته ســلطة نقدیــة یمارســها ضــمن إطــار هــذا القــانون، فهــو مخــول بإصــدار قــوانین متعلقــة

اصـة و العملیـات لقـاء النقود، الخصم، قبول السندات تحت نظام األمانة و رهن السـندات العامـة و الخ
ـــتح أو إغـــ ـــة و عمـــالت أجنبیـــة، ف ـــین البنـــوكمعـــادن ثمین ـــغ مشـــاریع 2...الق غـــرف المقاصـــة ب ، و تبل
إلى الوزیر المكلف بالمالیـة خـالل یـومین مـن موافقـة 44األنظمة المعدة لإلصدار عمال بأحكام المادة 

؛3خالل ثالثة أیامالمجلس و یحق للوزیر أن یطلب تعدیلها و یبلغ إلى المحافظ كذلك 
:مهام بنك الجزائر-

تتمثـــل مهمـــة بنــك الجزائـــر فـــي تـــوفیر أفضـــل الشـــروط لنمـــو 10-90مـــن قـــانون 55حســب المـــادة 
الــوطني و الحفــاظ علیهــا بإنمــاء جمیــع الطاقــات اإلنتاجیــة الوطنیــة مــع الســهر علــى لالقتصــادمنــتظم 

یكلــف بتنظــیم الحركــة النقدیــة و یوجــه و یراقــب اإلســتقرار الــداخلي و الخــارجي للنقــد، و لهــذا الغــرض 
بجمیـــع الوســـائل المالئمـــة توزیـــع القـــرض، و یســـهر علـــى حســـن إدارة التعهـــدات المالیـــة تجـــاه الخـــارج        

.سوق الصرفاستقرارو 

بإنشـــاء العدیــــد مـــن المؤسســــات المالیـــة ســــواء 10-90ســــمح قـــانون النقــــد و القـــرض : الهیئـــات المالیـــة-
، و هـذا بغـرض تنویـع و )مـن نفـس القـانون130-129-128-127المـادة (نیة أو األجنبیة الخاصة الوط

.إنماء العمل المصرفي على المستوى الوطني من خالل تعزیز و تقویة المنافسة

تقییم قانون النقد و القرض-3

سـابقة، فقـد سـمح القطیعـة مـع الممارسـات اإلقتصـادیة و المالیـة ال10-90أحدث قانون النقد و القرض 
بتأسیس محیط بنكي و مالي جدید یتماشى أكثر مع تحریـر اإلقتصـاد و قواعـد و معـاییر العمـل المصـرفي 
علــى المســتوى العــالمي، إذ مــنح لبنــك الجزائــر الســلطة النقدیــة الحقیقیــة بتحدیــد اإلطــار العــام لقواعــد عمــل 

السـوق، و منـذ صـدور اقتصـادوفـق معـاییر المنافسة، و سمح للبنـوك بالمقابـل النشـاط و العمـل المصـرفي 
هذا القانون حدث تنوع كبیـر فـي الشـبكة المصـرفیة مـن حیـث عـدد و طبیعـة البنـوك، باإلضـافة إلـى العمـل 
البنكــي المرتكــز علــى الرشــادة اإلقتصــادیة و الطــابع التجــاري و المنافســة إلــى حــد معــین، باإلضــافة أصــبح 

التي تسهر على تحمل الخطر و تجسد ذلك بإنشاء اللجنة البنكیة العمل المصرفي یتم في إطار المراقبة و
.التشریعات و القوانین البنكیة، و منها القواعد اإلحترازیةاحترامو حسن سیر و تطبیق

.14/04/1990لـ 10- 90من قانون النقد و القرض 43المادة 1
2 Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 132.

.14/04/1990لـ 10-90من قانون النقد و القرض 46المادة 3
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المتعلق بالنقد و القرض11-03األمر رقم : المطلب الثاني
ي الزال یمیـز أداء الجهـاز حین الحظت الضعف الذ2003أوت 26أصدرت السلطات هذا األمر في 

الـتحكم مـن و المصرفي الوطني، خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة التي كشفت عن ضـعف آلیـات الرقابـة
المسـئول كسـلطة نقدیـة، و مـن خـالل هـذا األمـر تـم التركیـز علـى عـدة نقـاط باعتبـارهطرف البنك المركـزي 

:تيذات العالقة المباشرة بالوظیفة البنكیة و منها نذكر اآل

ممارسة الوظیفة البنكیة-1
و ال یمكن ممارسة الوظیفة البنكیة إال مـن طـرف البنـوك و الهیئـات المالیـة فـاألولى لهـا طـابع شـمولي

الودائــع، اســتقبال(الثــاني ذات طــابع تخصصــي، فــالبنوك مخولــة بممارســة عملیــات البنــك بصــفة إعتیادیــة 
، كمـــا أن الهیئــات المالیـــة تمــارس جمیـــع العملیــات األخـــرى )مــنح القــروض، إنشـــاء و تســییر وســـائل الــدفع

.عملیات البنك، و یمكن للبنوك و الهیئات المالیة مزاولة العملیات األخرى الملحقةباستثناء
شروط إنشاء البنوك-2

ال یجوز ألي شخص كان أن یكـون مؤسسـا لبنـك أو مؤسسـة مالیـة أو عضـوا فـي مجلـس إدارتـه، و أن 
شرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسـة مالیـة أو تسـییرها أو تمثیلهـا بـأي صـفة كانـت، یتولى مبا

أو یخــول حـــق التوقیـــع عنهـــا، و ذلــك دون اإلخـــالل بالشـــروط التـــي یحــددها المجلـــس عـــن طریـــق األنظمـــة 
.نلعمال تأطیر هذه المؤسسات، إذا حكم علیه بسبب إرتكابه بعض األعمال التي یعاقب علیها القانو 

مركزیة المخاطر-3
مركزیـــــة "تــــدعى زائــــر و یســــیر مصــــلحة، یــــنظم بنــــك الج11-03رقــــم مــــن األمــــر 98حســــب المــــادة 

المبــالغ طبیعــة القــروض الممنوحــة و ســقفها و ، تكلــف بجمــع أســماء المســتفیدین مــن القــروض و "المخــاطر
ك، و یتعـین علـى البنـوك و البنـو و من جمیع المؤسسات المالیـة المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض

رة، بالمعلومات المذكورة آنفا، المؤسسات المالیة اإلنخراط في مركزیة المخاطر، و یجب أن تزود هذه األخی
.مؤسسة مالیة بطلب منها، المعلومات التي یتلقاها عن زبائن المؤسسةویبلغ بنك الجزائر لكل بنك و 

معاییر التسییراحترام-4
للبنوك و المؤسسات المالیة هیئة مؤسسة، و التـي تفـرض علیهـا تسـییر أمورهـا 11-03منح األمر رقم 

تفــرض علــى البنــوك قیــاس ) قواعــد الحــذر(وفقــا لمخطــط المردودیــة و الكفــاءة، كمــا أن القواعــد اإلحترازیــة 
المعـدالت و المعـامالت، و نوعیـا بواسـطة احتسـاباألخطار فـي إطـار نشـاطاتها، و هـذا كمیـا عـن طریـق 

.لمعاییر التسییر إلى عقوبات جزائیةاحترامهاالمراقبة الداخلیة، و تعرض البنوك في حالة عدم 
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داخل الجهاز المصرفي الجزائريبة المصرفیةتنظیم الرقا:الثانيالمبحث 

ینص المبدأ األول للجنة بازل لتحقیق الرقابة المصـرفیة الفعالـة علـى مـنح مسـئولیات و أهـداف واضـحة
حددة لكل هیئة تشارك في نظام الرقابة المصـرفیة، مـع ضـمان إسـتقاللیة اإلدارة و وجـود إطـار قـانوني و م

:بإنشاء هیئتین للرقابة المصرفیة10-90للرقابة المصرفیة، في هذا اإلطار سمح قانون النقد و القرض 
مكلف بسن القوانین و المراسیم التنظیمیة؛) CMC(مجلس النقد و القرض - 
.مكلفة بضمان تطبیق ما یصدره مجلس النقد و القرض) CB(لجنة البنكیة ال- 

مجلس النقد و القرض:المطلب األول
بإصـدار 10-90كسـلطة نقدیـة یمارسـها، ضـمن إطـار قـانون تیخول مجلس النقد و القـرض صـالحیا

:1أنظمة مصرفیة تتعلق باألمور اآلتي ذكرها
نــوك و المؤسســات المالیــة و ال ســیما فیمــا یخــص تغطیــة و توزیــع األســس و النســب التــي تطبــق علــى الب-

المخاطر و السیولة و المالءة؛
حمایة زبائن البنوك و المؤسسات المالیة و ال سیما فیما یخص شروط العملیات المعمول بها؛-
لیم الــــنظم و القواعــــد المحاســــبیة التــــي تطبــــق علــــى البنــــوك و المؤسســــات المالیــــة، وكیفیــــات و مهــــل تســــ-

الحسابات و البیانات الحسابیة و البیانات اإلحصائیة و سائر البیانات لكل صاحب عالقة و ال سیما البنـك 
المركزي؛

):45المادة (لمجلس النقد و القرض بما یلي 10-90كما خول المشرع في إطار مواد قانون 
ة و تعــدیل هــذه التــراخیص و الرجــوع التــرخیص بإنشــاء البنــوك و المؤسســات المالیــة الجزائریــة و األجنبیــ-

عنها؛
الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك و المؤسسات المالیة األجنبیة؛-
تفویض صالحیات فیما یخص تطبیق نظام الصرف؛-
.44القرارات المتعلقة بتطبیق األنظمة المصدرة عمال بأحكام المادة -

بشـكل دائـم و ال سـیما احترامهاتي یجب على كل بنك من جانبه یضع البنك المركزي جمیع المعاییر ال
):10-90من قانون 92المادة (تلك المتعلقة بما یلي 

النسب بین األموال الخاصة و التعهدات؛-
نسب السیولة؛-
النسب بین األموال الخاصة و التسهیالت الممنوحة لكل مدین؛-
؛تالنسب بین الودائع والتوظیفا-

.1990أفریل 14الصادر في 10-90من قانون النقد و القرض 44المادة 1
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ل الخاصة؛األموااستعمال-
توظیفات الخزینة؛-
.المخاطر بشكل عام-

یتبــین الــدور الفعــال و األساســي الــذي یقــوم بــه مجلــس النقــد و القــرض مــن 45و 44مــن خــالل المــادة 
ــــــوك  ــــــة المباشــــــرة بنشــــــاط و تســــــییر البن خــــــالل إصــــــداره لمجموعــــــة مــــــن األنظمــــــة المصــــــرفیة ذات العالق

.توقف علیها مستوى األداء المصرفي و سالمة المنظومة المصرفیةالمؤسسات المالیة و التي یو 

اللجنة المصرفیة:المطلب الثاني
للنقــد و القــرض كســلطة إداریــة مســتقلة مهمتهــا مراقبــة 10-90أنشــأت اللجنــة المصــرفیة بموجــب قــانون 

نشأ لجنة مصرفیة مكلفة ت: "من هذا القانون على أنه143تطبیق قوانین المهنة المصرفیة، إذ تنص المادة 
".بمراقبة حسن تطبیق القوانین التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالیة و بمعاقبة المخالفات المثبتة

تنظیم اللجنة المصرفیة-1
تتــــألف اللجنـــة المصــــرفیة مــــن المحـــافظ أو مــــن نائــــب : "علــــى10-90مــــن قـــانون 144تـــنص المــــادة 

:من األعضاء األربعة التالینالمحافظ الذي یحل محله كرئیس و
رأي المجلس األعلى للقضاء؛استطالعقاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا بعد -
نظــرا لكفاءتهمــا فــي الشــؤون المصــرفیة و المالیــة و خاصــة المحاســبیة یقترحهمــا اختیارهمــاعضــوین یــتم -

.الوزیر المكلف بالمالیة
".ت بمرسوم یصدر عن رئیس الحكومة و یمكن تجدید تعیینهمیعین األعضاء األربعة لمدة خمسة سنوا

محـافظ، قاضـیین، ثالثـة أعضـاء (أعضـاء 5و قد تم تعدیل عدد أعضاء اللجنـة المصـرفیة لیصـل إلـى 
، و تتخـذ قـرارات اللجنـة باألغلبیـة و 1)یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسـبي

و تجتمـع ،)10-90مـن قـانون 145المادة (صوات یكون صوت الرئیس مرجحا في حال تساوي عدد األ
بــأمر مــن اســتثنائیةاجتماعــاتعــادي، كمــا یمكــن أن تعقــد اجتمــاعاللجنــة علــى األقــل مــرة كــل شــهر فــي 
).خصوصا في حالة عقوبات تأدیبیة(رئیسها أو بطلب من ثالثة أعضائها 

.2003أوت 26المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 11-03من األمر رقم 106المادة 1



الرقابة المصرفیة في الجزائر:الفصل الثالث

54

دور اللجنة المصرفیة-2
:للجنة بـ تهتم ا

ـــة - ـــراممراقب ـــة احت ـــة المنظمـــة للمهن ـــوانین التنظیمی ـــف التشـــریعات و الق ـــة لمختل البنـــوك و المؤسســـات المالی
المصرفیة؛

و الوضعیة المالیة للبنوك و المؤسسات المالیة؛االستغاللمتابعة شروط -
المصــــرفیة و إصــــدار المالیــــة بتطبیــــق التنظیمــــات و القواعــــد تالتحــــري عــــن إخــــالل البنــــوك و المؤسســــا-

العقوبات المناسبة في ذلك؛
.التدخل فیما یتعلق بتعیین مراجعي الحسابات-

:تهدف اللجنة المصرفیة من خالل هذا الدور إلى
حمایة مصالح المودعین؛-
تجنب المخاطر النظامیة؛-
توفیر عنصر الثقة و األمان للمتعاملین؛-

.ك و المؤسسات المالیةتوفیر وضعیات مالیة مالئمة للبنو -

سلطات اللجنة المصرفیة-3
ـــة علـــى صـــنفین مـــن الســـلطات ـــة المصـــرفیة لمهامهـــا، تحـــوز اللجن إداریـــة و : فـــي إطـــار ممارســـة اللجن

.قضائیة
السلطة اإلداریة-3-1

للجنــــــة المصــــــرفیة كامــــــل 10-90مــــــن قــــــانون النقــــــد و القــــــرض 167و 154و 153تمــــــنح المــــــواد 
:فرض اإلجراءات التالیة على البنوك و المؤسسات المالیةالصالحیات في 

فرض قواعد حسن السلوك-3-1-1
للجنة المصرفیة فرض قواعد حسن سلوك المهنـة توجـه إلـى المسـئولین عـن البنـوك و المؤسسـات یخول 

إذا الحظـت المالیة المعنیة، بعد تسجیل إخالل في تطبیق التنظیمات البنكیة ذات العالقـة، و فـي حالـة مـا 
سـلطاتها التأدیبیـة اسـتعمالاللجنة عدم إلتزام البنك أو المؤسسة المالیة بهذه القواعـد و التوجیهـات تسـتطیع 

:10-90من قانون 156بفرض إحدى العقوبات وفقا لما تنص علیه المادة 
التنبیه؛-
اللوم؛-
اط؛المنع من ممارسة بعض األعمال و غیرها من تقیید في ممارسة النش-
منــع واحــد أو أكثــر مــن المقیمــین علــى المؤسســة المعنیــة بممارســة صــالحیات لمــدة معینــة مــع أو بــدون -

تعیین مدیرا مؤقتا؛
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إنهاء خدمات واحد أو أكثر من المقیمین المذكورین مع أو بدون تعیین مدیر مؤقت؛-
.إنهاء الترخیص بممارسة العمل-

ال من هذه العقوبات التأدیبیة أو إضافة إلیها بشرط أن ال تتجاوز للجنة فرض عقوبة مالیة بدكما یمكن 
هـذه العقوبــة الرأسـمال األدنــى للمؤسسـة المعنیــة، و یعتبــر مجـال فــرض و تطبیـق قواعــد حسـن الســلوك مــن 
طـــرف اللجنـــة المصـــرفیة مجـــال واســـع و ال یمكـــن حصـــر هـــذه القواعـــد التـــي تتغیـــر بتغیـــر ظـــروف الخطـــأ 

مـــن طـــرف المؤسســـة ارتكابـــهأو المؤسســـة المالیـــة، و یمكـــن إیـــراد مثـــال یـــؤدي المرتكـــب مـــن طـــرف البنـــك
المصــرفیة تحملهــا لقاعــدة حســن ســلوك مــن طــرف اللجنــة، فــال یمكــن أن تفــرض علــى زبونهــا تحویــل كــل 

.حساباته البنكیة لدى شبابیك البنك كشرط للحصول على قرض
فرض قواعد مالیة-3-1-2

مالیــة مــن طــرف اللجنــة المصــرفیة بجمیــع التــدابیر التــي مــن شــأنها إعــادة یــرتبط مجــال فــرض القواعــد ال
تمـس هـذه إداریـة عنـدما یبـرر وضـعها ذلـك، و التوازن المالي للبنك و المؤسسـة المالیـة أو تصـحیح أسـالیب

اماحتـر القواعد المراكز المالیة الكبیرة في المیزانیة، توزیع القروض، سیاسة إعادة التمویـل، تغطیـة الحقـوق، 
فـي هـذه العناصـر فإنهـا تقـوم بفـرض اخـتاللفعندما تسـجل اللجنـة ،...مركزیة المخاطرت التغطیة و معدال

قواعــد مالیــة مــن شــأنها تعــدیل الوضــعیة المالیــة و تصــحیح أســالیب التســییر، فــیمكن لهــا أن تراســل البنــك 
الضـروري أن یكـون البنـك للرفع من رأسماله و إن كان حده األدنـى محترمـا، و هـو مـا یعنـي أنـه لـیس مـن 

مــالي  یمكــن أن یــؤدي مســتقبال اخــتاللفــي حالــة إخــالل بــأي قاعــدة قانونیــة بنكیــة، بــل یكفــي أن یســجل 
.1لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثیر على التوازن المالي للبنك أو الجهاز المصرفي ككل

مالیــــة المفروضــــة مــــن طــــرف اللجنــــة البنــــك أو المؤسســــة المالیــــة فــــي حالــــة عــــدم تطبیقهــــا للقواعــــد الو
.المصرفیة، قد یعرضها ذلك إلى عقوبات تأدیبیة

إلزامیة إجراء التصحیحات على التقاریر السنویة-3-1-3
المســاهمین، المــودعین، : یعتبــر إعــداد التقــاریر الســنویة للبنــوك عملیــة تخــص بالدرجــة األولــى مصــالح

، و تمكن هذه التقاریر من إعطاء صورة واضـحة )لجنة المصرفیةال(البنوك، المراسلین، و سلطات المراقبة 
لجنــة المصـرفیة السـلطة علــى البنـوك إللزامهـا بالقیــام الیـة العامــة للبنـك، و بالمقابـل لو حقیقیـة للوضـعیة الم

بالتصحیحات الضروریة حسـب مـا تـراه للوضـعیات المالیـة المنشـورة فـي إطـار السـهر علـى حمایـة مصـالح 
مالیـــة ال تعكـــس الصـــورة الحقیقیـــة –بقصـــد أو بغیـــر قصـــد–جنـــب اإلعـــالن عـــن وضـــعیات المـــودعین و ت

.للبنك
اجتمـــاعو یمكـــن لســـلطة اللجنـــة المصـــرفیة أن تطبـــق حتـــى بعـــد إعـــالن تقـــاریر مراجعـــي الحســـابات و 

الجمعیـــة العامـــة للبنـــك، فتقـــر اللجنـــة بضـــرورة إجـــراء تصـــحیحات علـــى التقـــاریر المعلنـــة فـــي حالـــة تســـجیل 

1 Dib Said, "La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie",
Media bank, N066, Juin/Juillet 2003, p : 25.
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خطــاء أو نقــائص معینــة، فعلــى ســبیل المثــال یــتم تســجیل نقــص فــي إعــداد المؤونــات مــن خــالل تضــخیم أ
.النتائج المحاسبیة

المصرفیةلجنةسلطة التنظیم ل-3-2
لجنــة المصـرفیة مــن القیـام بعملیــة التنظـیم باإلضــافة إلـى مهمتهــا ل10-90سـمح قـانون النقــد و القـرض 

لجنة تحدیـد قائمـة المسـتندات القانون یمكن لمن هذا 150ة، فمن خالل المادة األساسیة المتمثلة في الرقاب
و المعلومـــات و نماذجهـــا و مـــدة تســـلیمها، كمـــا یمكنهـــا أن تطلـــب مـــن البنـــك و المؤسســـات المالیـــة جمیـــع 
المعلومات و اإلیضاحات و اإلثباتات الالزمة لممارسة مهامها، و أن تطلب من كـل ذي عالقـة تسـلیم أي 

.د و إعطاء أي معلومات و ال یمكن هنا اإلحتجاج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفیةمستن
لجنـة المصـرفیة أن تتخـذ قـرارات إداریـة ذات طـابع فـردي، كتعیـین قـائم بـاإلدارة من جانـب آخـر، یمكـن ل

تسـییرها، و مؤقت تنقل لـه كـل السـلطات الالزمـة إلدارة أعمـال المؤسسـة المعنیـة أو فروعهـا فـي الجزائـر و
ممارسة باستطاعتهمیتم هذا التعیین إما بناء على مبادرة من مسیري المؤسسة المعنیة إن قدروا أنه لم یعد 

مهـــامهم بشـــكل عـــاد، و إمـــا بمبـــادرة مـــن اللجنـــة إذا رأت أنـــه لـــم یعـــد باإلمكـــان إدارة المؤسســـة المعنیـــة فـــي 
).النقد و القرضالمتعلق ب11-03من األمر رقم 113المادة (ظروف عادیة 

السلطة التأدیبیة-3-3
مــن قــانون النقــد و القــرض 156للجنــة المصــرفیة ســلطتها التأدیبیــة حســب مــا تــنص علیــه أحكــام المــادة 

والتي سبق التطرق إلیها، و یقع على البنك و المؤسسة المالیة إحدى العقوبات المنصوص علیها 90-10
:الث التالیةفي هذه المادة بسبب إحدى الحاالت الث

إذا خالف البنك أو المؤسسة المالیة إحدى األحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بممارسة نشاطه، سـواء -
أو قـانون التجـارة فـي جانبـه المتعلـق بقـانون المؤسسـات، كمـا 10-90ما تعلق منها بقـانون النقـد و القـرض 

تي یصدرها بنك الجزائر؛تشمل هذه النقطة على جمیع التنظیمات و األوامر ال
إذا لــم یــذعن البنــك أو المؤسســة المالیــة للقواعــد المالیــة المقــررة مــن طــرف اللجنــة المصــرفیة التــي تتعلــق -

بوضعیته المالیة؛
إذا لــم یعمــل البنــك أو المؤسســة المالیــة بقواعــد حســن الســلوك المتخــذة مــن طــرف اللجنــة المصــرفیة تبعــا -

.رة النشاط المصرفيللنقائص المسجلة في حسن إدا
للجنة المصرفیة السلطة التأدیبیة على البنـوك و المؤسسـات المالیـة حیـث یمكنهـا 156كما تمنح المادة 

مـــرورا بـــالتوبیخ، و المنـــع مـــن ممارســـة بعـــض االعتمـــادفـــرض عقوبـــات مـــن مـــنح إنـــذار إلـــى حـــد ســـحب 
وم اللجنة بفـرض إحـدى هـذه العقوبـات العملیات، و اإلقصاء الظرفي ألحد أو مجموعة من المسیرین، و تق

تبعا لدرجة الخطأ المرتكبة، و یمكن لها إضافة لهذه العقوبات أو تعویضا لها فرض عقوبة مالیة ال تتعدى 
بحذر كبیر ألنها من الممكن أن تعقد الوضـعیة استعمالهاالحد األدنى لرأس المال، إال أن هذه العقوبة یتم 

للجنـة المصـرفیة أن مـن نفـس القـانون یمكـن 157دة ، و حسـب أحكـام المـاالمالیة للمؤسسـة المختلـة أصـال
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تضع قید التصفیة و تعین مصرفیا للبنوك و المؤسسات المالیة التي لم یعد مرخصا لها بممارسة العمـل و 
المؤسسات المالیة، و ألن هذه الدعامة لم توضح بشكل قاطع دور المصفي بین ما إذا یعتبر هو المسئول 

فیة البنــك و توقیفـه عـن ممارســة النشـاط البنكـي، أو أنــه مكلـف فقـط بتصــفیة األصـول و الخصــوم عـن تصـ
أن كیفیـات 11-03مـن األمـر رقـم 116المرتبطة بعملیات البنـك و العملیـات الملحقـة، فقـد حـددت المـادة 

.اإلدارة المؤقتة و التصفیة تعود إلى اللجنة المصرفیة دون توضیح ذلك
مصـــرفیة لیســـت فقـــط لجنـــة إلصـــدار العقوبــــات، و إنمـــا لهـــا دور مهـــم فـــي إیجـــاد الحلــــول إن اللجنـــة ال

أما فیما یتعلق بمراجعـي . المناسبة إلصالح اإلختالالت المسجلة على مستوى البنوك و المؤسسات المالیة
فهـم یخضـعون لرقابـة اللجنـة المصـرفیة التـي 10-90من قـانون 164الحسابات و حسب نصوص المادة 

:و الجزائیةدون المساس بالمالحقات التأدیبیةنها أن تسلط علیهم العقوبات التأدیبیة التالیة یمك
التوبیخ؛-
منع متابعة أعمال مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالیة ما؛-
.بمهام مراجع الحسابات لبنك أو مؤسسة مالیة لمدة ثالث سنوات مالیة على األقلاالضطالعمنع -

المتخــــذة مــــن طــــرف اللجنــــة المصــــرفیة القاضــــیة بتعیــــین موظــــف أو مــــدیر مؤقــــت و كــــذا إن القــــرارات 
العقوبــات التأدیبیــة قابلــة للطعــن وفقــا لمبــادئ القــانون اإلداري دون ســواها مــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه 

).10-90من قانون 164المادة (اللجنة 

أصناف الرقابة المصرفیة:طلب الثالثالم
للجنـــة المصـــرفیة ممارســـتها، إذ صـــنفین للرقابـــة المصـــرفیة یمكـــن 10-90نقـــد و القـــرض حـــدد قـــانون ال

:یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه الرقابة لحسابها بواسطة أعوانه
المراقبة على الوثائق-1

المالیــة تقــوم اللجنــة المصــرفیة بمعالجــة و مراقبــة جمیــع الوثــائق المحاســبیة و المالیــة للبنــك و للمؤسســة 
، و تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الوثــائق ال تعتبــر المصــدر 1للجنــة بصــفة منتظمــةلتــي تبعــث بهــذه األخیــرة ا

و الوحیــد، إذ تقــوم اللجنــة كــذلك بمعالجــة تقــاریر المراقبــة، و تقــاریر مراجعــي الحســابات، و تحدیــد قائمــة 
و التفســیر الــذي الســتعالمانمــاذج و آجــال إرســال الوثــائق و المعلومــات، باإلضــافة إلــى طلــب التوضــیح و 

یســاعد علــى إتمــام عملیــة المراقبــة، و ال تتوقــف مراقبــة اللجنــة المصــرفیة علــى تحلیــل مراكــز المیزانیــة بــل 
تتعداه لدراسة المردودیة لإللمام الجید بجمیع أدوات و مفاهیم التسییر في البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة 

.بالمراقبة

.2003أوت 26المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 11-03من األمر رقم 108المادة 1
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كانالمراقبة في عین الم-2
حیـث تـنص 10-90مـن قـانون 151تمارس اللجنة المصرفیة المراقبة في عین المكـان بموجـب المـادة 

یمكـن أن تمتـد رقابـة اللجنـة المصـرفیة إلــى المسـاهمات و العالقـات المالیـة الجاریـة بـین األشــخاص : "علـى
ت التابعـــة للبنـــوك أو الـــذین یســـیطرون مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة علـــى بنـــك أو مؤسســـة مالیـــة و إلـــى الشـــركا

و و تتعلق المراقبة في عین المكان بالتأكد من تطابق الوثائق المحاسـبیة و المالیـة،..."یةالمؤسسات المال
مـــن (للجنـــة المصــرفیة بالتســـجیالت المحاســبیة و المالیـــة علــى مســـتوى البنــك و المؤسســـة المالیــة المرســلة 

احتـــرام مختلـــف القواعـــد اإلحترازیـــة الخاصـــة بالنشـــاط ، كمـــا یـــتم التأكـــد مـــن)جانـــب الحقـــوق و االلتزامـــات
.البنكي

و تمكن هذه المراقبة من تحدید نقاط القوة و الضعف في تسییر البنـك و المؤسسـة المالیـة، لیـتم إعطـاء 
التوصــیات و اإلقتراحــات الضــروریة الكفیلــة بتصــحیح النقــائص و األخطــاء المســجلة و إعــادة تنظــیم نمــط 

).10-90من قانون 155، 154، 153ة الماد(التسییر 
مراجعي الحسابات-3

البنــوك و المؤسســات المالیــة علــى تعیــین مــراجعین إثنــین للحســابات علــى األقــل،     10-90یلــزم قــانون 
المــادة (و یســري هــذا اإللــزام كــذلك علــى فــروع البنــوك و المؤسســات المالیــة األجنبیــة العاملــة فــي الجزائــر 

):163المادة (المقابل على مراجع الحسابات للبنوك و المؤسسات المالیة القیام بما یلي ، و یتعین ب)162
أن یعلمــــوا فــــورا محــــافظ البنــــك المركــــزي بجمیــــع المخالفــــات التــــي ترتكبهــــا إحــــدى المؤسســــات الخاضــــعة -

و القـرض،            لمراقبتهم في حق أحكام هذا القانون أو األنظمـة المنبثقـة عـن أحكامـه، و توجیهـات مجلـس النقـد 
و توجیهات اللجنة المصرفیة التي تمت موافاتها بنسبة من هذا اإلعالم؛

أن یقـدموا لمحــافظ البنـك المركــزي تقریـرا خاصــا حـول المراقبــة التـي قــاموا بهـا، یســلم هـذا التقریــر للمحــافظ -
السنة المالیة؛اختتامفي أجل أقصاه أربعة أشهر إبتداءا من تاریخ 

موا للجمعیة العامة تقریرا خاصا مسبقا قبل منح أیة تسهیالت من قبل البنوك و المؤسسات المالیـة أن یقد-
هـــذه اســـتعمالمـــن هـــذا القـــانون و تقریـــرا آخـــر حـــول 168ألحـــد األشـــخاص المنصـــوص علـــیهم فـــي المـــادة 

البنــــوك الســــنة المالیــــة، أمــــا فــــروعاختتــــامالتســــهیالت فــــي أجــــل أقصــــاه أربعــــة أشــــهر إبتــــداءا مــــن تــــاریخ 
المؤسسات المالیة األجنبیة فتقدم هذه التقاریر لممثلیها في الجزائر؛و 
.أن یرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقریرهم الموجه للجمعیة العامة أو ألجهزة المؤسسة-

و یخضع مراجعي الحسابات لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنها أن تسلط علـیهم عقوبـات تأدیبیـة وفقـا 
مـن االسـتفادةكمـا ال یمكـن لمراجعـي الحسـابات تحـت أي ظـرف . 10-90مـن قـانون 164ألحكام المـادة 

).10-90من قانون165المادة (قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالیة الخاضعة لمراقبتهم 
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متطلبات لجنة بازلواقع عمل المنظومة المصرفیة الجزائریة في إطار :المبحث الثالث
بازل بكل ما تحملـه مـن تجدیـد و تحـدیث فـي العدیـد مـن لجنة اتفاقیاتمسایرة أیضاالبنوك الجزائریةعلى

ملین فیهـــا ملزمــة علـــى و فــي هـــذا اإلطــار تصــبح المنظومـــة المصــرفیة الجزائریـــة بمختلــف المتعــا، النقــاط 
.و الثالثةبازل الثانیةاتفاقیةمواصلة العمل في تكییف المهنة المصرفیة التي تزاولها مع متطلبات 

نى لرأس المال بالبنوك الجزائریةمتطلبات الحد األد:المطلب األول
ایــة رأس المــال الركیــزة بــازل الثانیــة و المتعلقــة بتــوفیر الحــد األدنــى لكفالتفاقیــةتعتبــر الدعامــة األولــى 

، و هــي لــم تختلــف عــن بــازل واحــد إال فــي تــرجیح المخــاطر و إدخــال طــرق االتفاقیــةاألساســیة لمضــمون 
بنســبة 1995حســاب جدیــدة، و قــد بــدأ العمــل بهــذا المعیــار فــي البنــوك الجزائریــة مــع نهایــة شــهر جــوان 

.1999نهایة دیسمبر %8لتصل إلى %4بـ 74-94حددتها التعلیمة رقم 
ءة بالمنظومة المصرفیة الجزائریةنسبة المال-1

، تقیــدت البنــوك و المؤسســات المالیــة التــي تمــارس نشــاطها فــي الجزائــر بنســبة 2013فــي نهایــة ســنة 
لترتفـــع 2008ســـنة 10,12%، بینمـــا بلغـــت هـــذه النســـبة بالبنـــك الـــوطني الجزائـــري 1%8مــالءة تجـــاوزت 

ــ2010بالنســبة لــنفس البنــك ســنة  ، مــع اإلشــارة إلــى أن البنــك 20122ســنة %647,فنســبة 6,12%ى إل
و ضـمن هـذه (2013بنك في العـالم سـنة 1000من بین أفضل 746الوطني الجزائري قد إحتل المرتبة 

14%، أمــا الصــندوق الــوطني للتــوفیر و اإلحتیــاط فقــد ســجل نســبة 3)بنــوك جزائریــة3القائمــة تــم تســجیل 

نسـبة مـالءة عالیـة لــرأس خــتلط ، و ســجل بنـك البركـة، البنـك الم20124سـنة %13و نسـبة 2011سـنة 
ـــــى %3,93: 1999المـــــال إذ بلغـــــت ســـــنة  ـــــل ســـــجلت ،20135ســـــنة %21,76لتـــــنخفض إل و بالمقاب

، 2011ســـنة %8,4، 2010ســـنة %2,982نســـبة مـــالءة قـــدرها ABCالمجموعـــة العربیـــة المصـــرفیة 
.2012سنة 5,621%

مؤسسات المالیة الممارسة لنشاطها المصرفي داخل الجهاز المصـرفي الجزائـري أن الو تحاول البنوك و 
كمـا سـبق اإلشـارة إلیـه، و یسـاهم فـي 2013وهو ما تحقـق منـد%8تتعدى نسبة كفایة لرأسمالها تتجاوز 

و دى البنــوك، و هــي تعتبــر أساســیة تحقیــق هــذه النســبة العدیــد مــن العناصــر و العوامــل الواجــب توفرهــا لــ

1 Banque d'Algérie, "L'évolution économique et monétaire en Algérie année 2014", Média bank,
numéro spécial, Novembre 2015, p : 13.

الجزائریـة و التحـوالت األول حـول المنظومـة المصـرفیة وطني، الملتقـى الـ"تفاقیـة بـازلإالنظـام المصـرفي الجزائـري و "سلیمان ناصـر، 2
.294: بین الواقع و التحدیات، بدون تاریخ، ص-قتصادیةاإل

و قـد أخـذ المصـدر عـن تقریـر . 12: ، ص2004، أكتـوبر 42، العـدد "مقـررات لجنـة بـازل تخـرج البنـوك العربیـة مـن السـوق"البنوك،3
.2004عن أكبر ألف بنك في العالم طبقا لمعیار رأس المال وفقا لمقررات بازل سنة 

4 CNEP Banque, "Les chiffres clé", Rapport annuel 2002, p : 19.
5 Banque Al Baraka d'Algérie, "Indicateurs quantitatifs de performance", à partir du site d'internet :
www.albarak a-bank.com/performquan.htm, Consulté le : 24/11/2015
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شـــر حقیقـــي لقـــدرة البنـــوك لـــیس فقـــط لتحقیـــق نســـبة المـــالءة المســـتهدفة بـــل أیضـــا لتعزیـــز مكانتهـــا علـــى مؤ 
.المستوى الدولي و قدرتها على المنافسة

عد الرأسمالیة بالبنوك الجزائریةالقوا-2
تتناسب في تحقیق نسبة مالءة امهماعنصر والمؤسسات المالیةتشكل رؤوس أموال البنوك

تعزیز قدرات البنوك ومن أجلومن هذا المنطلق،.ي تتعرض لها هذه المؤسساتوالمخاطر الت
، أجبرت السلطات البنوك والمؤسسات والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر والرفع من مستوى أدائها

حیث تم تحدید الحد ،2008المالیة في العدید من المرات على رفع رأس مالها، وكانت آخر مرة سنة 
المؤسسات ، و )دج10.000.000.000(عشرة مالییر دینار جزائري برأس مال البنوك الجزائریة ى األدن

النظام رقم ، وهذا بمقتضى)دج3.500.000.000(ثالثة مالییر وخمسمائة ملیون دینار جزائري المالیة ب
لمالیة والمتعلق بالحد األدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات ا2008دیسمبر 24الصادر في 04- 08

.العاملة في الجزائر
ملیار دینار 658أكثر من 2013ولقد بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في الجزائر نهایة 

:2013والجدول التالي الذي یبین حجم رؤوس األموال بالبنوك الجزائریة . جزائري
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2013دیسمبر 31ئریة في البنوك التجاریة الجزامال رأس)1- 1(الجدول رقم 

ألف دج: الوحدة 
حجم رأس المالالبنوك التجاریة العاملة في الجزائر

البنوك العمومیة-1
BEAبنك الجزائر الخارجي- 

BNAالبنك الوطني الجزائري- 

BDLبنك التنمیة المحلیة- 

CNEP-BANQUEبنك - دوق الوطني للتوفیر واالحتیاطالصن- 

CPAالقرض الشعبي الجزائري- 

BADRبنك الفالحة والتنمیة الریفیة- 

والمختلطةالبنوك الخاصة-2
SGAسوسییتي جنرال الجزائر- 

BNPبي أن بي باري با الجزائر- 

CITI BANKسیتي بانك- 

ALBARAKAبنك البركة- 

TRUST BANKراست بنكت- 

AGBبنك الخلیج- 

HSBCش أس بي سيأ- 

HOUSINGهاوسینغ بنك- 

ABCآبي سي- 

FRANSA BANKفرنسا بنك- 

NATEXISنتاكسیس- 

ABC PLCآبي سي بي ل سي- 

ALSALAMبنك السالم - 

CLYONكالیون بنك- 

483.558.619
146.739.041

140.884.599

36.528.708

49.543.464

86.837.546

23.025.342

174.442.124

17.425.140

15.656.894

19.620.069

14.400.590

11.647.684

11.181.712

10.499.980

10.242.690

10.355.123

10.353.758

11.667.013

10.980.079

10.183.000

10.228.392

.من إعداد الطالب، اعتمادا على المعلومات المقدمة من طرف بنك الجزائر:المصدر



الرقابة المصرفیة في الجزائر:الفصل الثالث

62

المصرفیة الجزائریةاخل المنظومة المراجعة الرقابیة د:المطلب الثاني
تطــرح المراجعــة الرقابیــة فــي البنــوك الجزائریــة أهمیتهــا علــى غــرار بــاقي بنــوك الــدول األخــرى كضــرورة 

ٕادراكــا ســالمة البنــك و الجهــاز المصــرفي، و قصــوى یجــب توفیرهــا لضــمان أداء مصــرفي ســلیم یحــافظ علــى 
و القــرض، الجهــات الرقابیــة النقــدعلــق بالمت10-90المشــرع الجزائــري بصــدور قــانون اعتمــدلهــذه األهمیــة 

المصــرفي علــى التــي تســهر علــى حسـن أداء هــذه المهمــة الحساســة خصوصــا بعـد فــتح القطــاع واإلشـرافیة و 
القــرض بإصــدار فــي هــذا اإلطــار كلــف مجلــس النقــد و الســوق، واقتصــادالتوجــه نحــو المنافســة األجنبیــة و 

راقبـة كلفـت بالمقابـل اللجنـة المصـرفیة بمللمهنـة المصـرفیة، و نكیة المنظمةالقوانین و النظم و التعلیمات الب
المؤسسـات المالیـة ال سـیما فیمـا یخـص تقیـدها قـرض مـن طـرف البنـوك و الو تطبیق مـا یصـدره مجلـس النقـد

.سییر و متابعة المخاطربالمعاییر اإلحترازیة، مجامیعها النقدیة و المالیة و إجراءاتها الخاصة بالت
بمبادئ الرقابة المصرفیة الفعالةوك الجزائریة لتزام البنإ-1

، و یتوجــب علــى أي جهــاز شــرین مبــدأعبــازل خمســة و إن فعالیــة عملیــة الرقابــة أصــدرت بشــأنها لجنــة
التقید بها كمرجع أساسي لمراقبـة فعالـة للمهنـة المصـرفیة، و بشـأن تطبیـق هـذه المبـادئ و احترامهامصرفي 

یـــة، فقـــد حـــدد اإلطـــار القـــانوني و التنظیمـــي الخـــاص بالنشـــاط المصـــرفي فـــي المنظومـــة المصـــرفیة الجزائر 
:، وهو ما یتبین من خالل العناصر التالیة1997هذه المبادئ حتى قبل صدورها سنة لیتناسب و 

روط تأسیس نظام رقابي مصرفي فعالش-1-1
تطبیق نظـام رقـابي مصـرفي یعتمد المبدأ األول للرقابة المصرفیة الفعالة على توفیر الشروط الضروریة ل-

:فعال، و هو ما یتبین من خالل
وجــود ســلطة نقدیــة متمثلــة فــي مجلــس النقــد و القــرض یمــارس وظیفتــه ضــمن إطــار القــانون بإصــدار . 

؛)10-90من قانون النقد و القرض 44المادة (مجموعة من األنظمة المصرفیة ذات العالقة 
ها البنوك و المؤسسات المالیـةحسن تطبیق القوانین التي تخضع لإنشاء لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة. 

).10-90من قانون النقد و القرض 143المادة (و بمعاقبة المخالفات المثبتة 

عتماد و هیكل البنوكا-1-2
حسـب المبــدأ الثــاني فإنــه یجــب عـدم إطــالق كلمــة بنــك علــى المؤسسـة إال إذا كانــت تمــارس فعــال العمــل -

التـي تمنــع علـى كـل مؤسســة 10-90مـن قــانون النقـد و القـرض 126و هـو مـا حددتــه المـادة المصـرفي،
أو تســـمیة تجاریــة أو وســـیلة إعــالن مـــن شـــأنها أن اســـماخــالف البنـــوك و المؤسســات المالیـــة أن تســتعمل 

أنه رخص لها أن تعمل كبنك أو مؤسسة مالیة؛االعتقادتحمل 
ســة المهنــة المصــرفیة حــدد مضــمونها فــي التشــریع البنكــي الجزائــري المبــدأ الثالــث المتعلــق بشــروط ممار -

:حسب المواد التالیة
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10-90مـــــن قـــــانون 131و 127و 45األســـــاس التنظیمـــــي المتعلـــــق بمـــــنح اإلعتمـــــاد فـــــي المـــــواد . 

المحددة للعناصر المكونة لملف اإلعتماد؛04-2000باإلضافة إلى التعلیمة رقم 
، 10-90مــن قــانون 133مــال البنــوك و المؤسســات المالیــة محــدد ضــمن المــواد الحــد األدنــى لــرأس . 

؛01-04و النظام رقم 03-93المعدل و المتمم بالنظام رقم 01-90النظام رقم 
تلـزم البنـوك و المؤسسـات المالیـة بإعـداد برنـامج عمـل یحـدد 10-90من قـانون 136و 135المواد . 

.استخدامهاضرورة تبیین اإلمكانیات التقنیة و المالیة التي یراد الفعلیة للنشاط، معاالتجاهات
و التــي 10-90مــن قــانون 139المبــدأ الرابــع و المتعلــق بمراقبــة نقــل ملكیــة البنــك مدرجــة فــي المــادة -

توجب ضرورة موافقة محافظ بنك الجزائر على أي تعدیل في نظام البنك أو المؤسسة المالیة؛
البنــوك، محــدد فــي اســتثماراتخــاص بمراجعــة ســلطات المراقبــة و اإلشــراف لحیــازات و المبــدأ الخــامس ال-

حیــث یمكــن للبنــك المركــزي أن یطلــب مــن البنــوك بیانــات 10-90مــن قــانون النقــد و القــرض 94المــادة 
.شهریة مفصلة تظهر جمیع أبواب األصول و الخصوم

الترتیبات و القواعد اإلحترازیة-1-3
مــن قــانون النقــد و 92محــدد فــي المــادة ) نســبة كــوك(نســبة المــالءة باعتمــادالخــاص و المبــدأ الســادس-

و التعلیمــة رقــم 04-95و النظــام رقــم 01-91حــدد بشــكل أدق مــن خــالل النظـام رقــم ، و 10-90القـرض 
؛94-74
ة الـدیون المتعلق بضرورة تأكد السلطات الرقابیة من تبني البنك لمخصصـات كافیـة لمقابلـالثامن و المبدأ-

لتشـریع الجزائـري تصـنیف الحقـوقمناسـبة، یقابلـه فـي ااحتیاطـاتالمشكوك في تحصیلها فضـال عـن تـوفر 
؛74-94و التعلیمة رقم 34-91ٕاعداد المؤونات كما هو مبین في التعلیمة رقم و 
09-92من النظام رقـم 06الخاص بنسبة تقسیم المخاطر و المادة 04-91من النظام رقم 02المادة -

الــذي یفــرض علــى البنــك تــوفره علــى نظــام معلومــات كــفء، یتماشــى و المبــدأ التاســع مــن مبــادئ الرقابــة 
المصرفیة الفعالة؛

المتعلقـــة بـــاإلعالن عـــن مبـــالغ القـــروض الممنوحـــة لمـــدیري و مســـاهمي البنـــك أو 02-99التعلیمـــة رقـــم -
-90من قانون النقد و القرض 168ة المؤسسة المالیة و التي تخضع للشروط المنصوص علیها في الماد

، تتوافق و توصیات  المبدأ العاشر؛10
المتضـــمن المراقبـــة الداخلیـــة للبنـــوك و المؤسســـات المالیـــة، یشـــمل مختلـــف الـــنظم         03-02النظـــام رقـــم -

؛)المبدأ الرابع عشر(و الترتیبات الخاصة بنظام الرقابة الداخلیة للبنوك 
الخاصین بسیر و تنظیم مركزیة المخاطر، یفرضان على البنوك 02-92و رقم 01-92النظامان رقم -

و المؤسســـات المالیـــة إرســـال المعلومـــات الخاصـــة بـــالعمالء المســـتفیدین مـــن القـــروض و طبیعـــة و ســـقف 
المبدأ الخامس(القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض لمركزیة المخاطر 

).عشر
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طرق الرقابة البنكیة المستمرة-1-4
147المبــدأ الســادس عشــر و الخــاص بضــرورة وجــود الرقابیــة الداخلیــة و الخارجیــة، موضــح فــي المــادة -

، حیث تكلف اللجنة المصرفیة بـإجراء الرقابـة علـى أسـاس القیـود و المسـتندات و كـذلك 10-90من قانون 
یة؛إجراء الرقابة في مراكز البنوك و المؤسسات المال

و بــین إدارة البنــك و ســلطات الرقابــةمــنظم اتصــالالمبــدأ الســابع عشــر الــذي یوجــب أن یكــون هنــاك -
حیـــث فضـــال عـــن الحســـابات الســـنویة، یمكـــن للبنـــك 10-90مـــن قـــانون 94اإلشـــراف، مـــدرج فـــي المـــادة 

صــوم، المركــزي أن یطلــب معلومــات إحصــائیة، بیانــات شــهریة مفصــلة تظهــر جمیــع أبــواب األصــول و الخ
میزانیات و حسابات اإلستغالل نصف السنویة؛

تمــــنح اللجنــــة المصــــرفیة الصــــالحیات فــــي تحدیــــد قائمــــة المســــتندات           10-90مــــن قــــانون 150المــــادة -
و المعلومــــات و نماذجهــــا و مــــدة تســــلیمها الخاصــــة بــــالبنوك و المؤسســــات المالیــــة علــــى أســــس منفــــردة و 

دأ الثامن عشر؛مجمعة، و هو ما یتوافق مع المب
الـــذي یمـــنح للبنـــك المركـــزي 10-90مـــن قـــانون 148المبـــدأ التاســـع عشـــر منصـــوص علیـــه فـــي المـــادة -

صالحیات الحصول على المعلومـات الرقابیـة بصـورة مسـتقلة مـن خـالل الفحـص الـداخلي، أو تنظـیم وحـدة 
ن تكلـف بـأي عمـل مـن تختـاره لجنـة المصـرفیة أف بتنفیذ هـذه المهـام، كمـا یمكـن لإداریة خاصة للرقابة تكل

من األشخاص؛
یطبــق المبــدأ العشــرون الــذي یبــین قــدرة المــراقبین علــى مراقبــة الجهــاز المصــرفي فــي مجموعــه عنصــرا -

.10-90من قانون 166أساسیا للرقابة المصرفیة في المادة 

توافر المعلومات-1-5
:، و من خالل النظم10-90قانون من 167و166یترجم المبدأ الحادي و العشرون في المواد -

المتضــــمن مخطــــط الحســــابات المصــــرفي و القواعــــد المحاســــبیة المطبقــــة علــــى البنــــوك             08-92رقــــم . 
و المؤسسات المالیة؛

المتضمن محاسبة العملیات بالعملة الصعبة؛18-94رقم . 
ة السنویة؛المتضمن تحدید شروط إجراء العملیات الفردی09-92رقم . 
.المتضمن محاسبة العملیات على السندات01-97رقم . 

السلطات الرسمیة للمراقبین-1-6
یمكــن لمجلــس النقــد و القــرض أن یصــدر مجموعــة مــن اإلجــراءات أهمهــا ســحب اإلعتمــاد مــن البنــوك       -

إجـراءات عقابیـة تخـاذالجنـة المصـرفیة كمـا یمكـن ل) 10-90من قـانون 140المادة(و المؤسسات المالیة 
للقــوانین التنظیمیــة أو القواعــد اإلحترازیــة انتهــاكفــي حــق البنــك أو المؤسســة المالیــة فــي حــال تســجیل أي 

.حسب ما تقتضیه الحالة، و هو ما ینص علیه المبدأ الثاني و العشرون
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العملیات المصرفیة عبر الحدود-1-7
ـــــــدأ الثالـــــــث و الم- ـــــــة فـــــــروع البنـــــــوكالعشـــــــرون االخـــــــامس و العشـــــــرون و ب ـــــــى التـــــــوالي بمراقب لمتعلقـــــــان عل
عدالـــة عمـــل هـــذه األخیـــرة بـــنفس مســـتویات األداء المطالـــب بهـــا البنـــوك المؤسســـات المالیـــة فـــي الخـــارج و و 

10-90مــن قــانون 151المحلیــة و إلزامهــا بتــوفیر المعلومــات المطلوبــة لتعمــیم الرقابــة الموحــدة، فالمــادة 

العشرون، رغم عدم توفر أي بنك أو مؤسسة مالیة جزائریة لفروع فـي الخـارج و لثالث و اتبین تطبیق المبدأ
محتــرم عــن طریــق نصــوص هــو مــا یعنــي عــدم تطبیــق فعلــي للمــادة، أمــا المبــدأ الخــامس و العشــرون فهــو 

الهادفـــة إلـــى تحقیـــق 02-2000باإلضـــافة إلـــى التعلیمـــة 10-90مـــن قـــانون 130و 131و128المــواد 
.داء المصرفيعدالة األ

مــن خــالل التعــرض لهــذه المبــادئ الخمســة و العشــرون لتحقیــق الفعالیــة فــي الرقابــة المصــرفیة، یظهــر 
:، و قد یعود سبب ذلك في24و 13، 12، 11، 7بعض المبادئ على غرار المبدأ احترامجلیا عدم 

عدم ممارسة بعض العملیات مثل عملیات السوق و العملیات الدولیة؛-
، إال 10-90قص التشریع البنكي الذي رغم أهمیته و اإلضافات الكبیرة التي قدمها بالخصوص قانون ن-

أنه ما یزال هناك بعض النقائص التنظیمیة للمهنة المصرفیة داخل الجهاز المصرفي الجزائري؛
لســـوق و مخـــاطر ا(عـــدم تـــوفر البنـــوك الجزائریـــة علـــى األنظمـــة و الوســـائل الضـــروریة إلدارة المخـــاطر -

، مــع غیــاب مصــلحة أو قســم یتكفــل بــإدارة المخــاطر، و هــو یعــود باألســاس إلــى عــدم )المخــاطر التشــغیلیة
.على المستوى المحلييتطور النشاط المصرف

یة داخل الجهاز المصرفي الجزائريواقع الرقابة المصرف-2
شــكل مباشــر لقضــایا إدارة المخــاطر       إن الدعامــة الثانیــة المتعلقــة بالرقابــة علــى البنــوك و التــي تتعــرض ب

و الرقابة علیها في قطاع البنوك و التي تعرف فیه المنظومـة المصـرفیة قصـورا كبیـرا مـن الناحیـة العملیـة، 
یوجـــب علیهـــا مضـــاعفة الجهـــود ســـواء مـــن طـــرف اللجنـــة المصـــرفیة المســـئول األول و المباشـــر فـــي هـــذا 

لعاملـــة داخـــل الجهـــاز المصـــرفي الـــوطني، فمـــن ناحیـــة الرقابـــة المجـــال، أو البنـــوك و المؤسســـات المالیـــة ا
:المصرفیة تم تسجیل في السنوات األخیرة بعض النقاط اإلیجابیة من أهمها نذكر

2013، و تعزیــزه خــالل عــام 2012مــن نهایــة سـنة اعتبـاراوضـع نظــام جدیــد للمراقبـة علــى المســتندات -

ـــم، و یعمـــل هـــذا األخیـــر ـــذار دائ ـــر التـــي لهـــا بترســـیخ نظـــام إن ـــة لبنـــك الجزائ ـــة المختلف ـــات التقنی ـــر الهیئ عب
مع البنوك التجاریة و هو ما یتماشى مع آلیة كشف الصعوبات التـي تعرفهـا البنـوك علـى أسـاس تمعامال

التصریحات المقدمة؛
مـــن قبـــل بنــك الجزائـــر بصـــفته عضـــو 2014تأســیس شـــركة ضـــمان الودائــع المصـــرفیة فـــي شـــهر مــاي -

؛نوك المساهمین الوحیدین فیهامؤسس، وتعد الب
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تدعیم الجانب القانوني بإصدار مجموعة من النظم و التعلیمات و األوامر البنكیة ذات العالقة المباشـرة -
القـرض، المتعلـق بالنقـد و 11-03ألمر رقـم المؤسسات المالیة من أهمها ابالمراقبة المصرفیة على البنوك و 

و المؤسسـات المالیـة، بالحد األدنـى لـرأس مـال البنـوكینالمتعلق04-08و النظام 01-04النظام رقم 
المتضـمن المراقبـة الداخلیـة 03-02بنظام ضمان الودائع البنكیة، النظام رقم المتعلق03-04النظام رقم 

للبنوك و المؤسسات المالیة؛
إنشــاء البنــوك مــن قبــل القیــام بمتابعــة خاصــة للبنــوك المنشــأة حــدیثا، فــي حــین تــم تعزیــز تقیــیم طلبــات-

؛نقد و القرضمجلس ال
السوق المصرفي الجزائريانضباط:المطلب الثالث

و المؤسسـات المالیـة القیـام بمختلـف مات و األنظمة الملزمـة للبنـوكأصدر المشرع البنكي العدید من التعلی
لبنــوك باإلفصـــاح التصــاریح ذات العالقــة بنشــاطها، و إن كانــت لجنــة بــازل قــد ركــزت علــى وجــوب قیــام ا

بشــكل دقیــق و فــي التوقیــت المناســب عــن متطلبــات رأس المــال التــي تلــزم بــه لكــي تواجــه المخــاطر التــي 
على البنوك و 2002دیسمبر 26المؤرخة في 09-02تتعرض لها، في هذا السیاق، ألزمت التعلیمة رقم 
لجنــة المصــرفیة أن ا، ویمكــن لمعــدل المــالءة الخــاص بهــالمؤسســات المالیــة اإلعــالن كــل ثالثــة أشــهر عــن 

تطلب من أي بنـك أو مؤسسـة مالیـة اإلعـالن عـن معـدل المـالءة فـي تـواریخ أخـرى غیـر محـددة فـي إطـار 
).09-02من التعلیمة 01المادة (عملها الرقابي و اإلشرافي 

ة 1999أوت 12المؤرخة في 04-99بالمقابل تلزم التعلیمة رقم  اإلعالن البنوك و المؤسسات المالی

ي  اطر ف یم المخ ة تقس دالت تغطی ن مع وان، 30ع ر 31ج ك الجزائ ختین لبن نة بنس ل س ن ك مبر م دیس

.)04-99من التعلیمة رقم 30المادة (یوم لكال الفترتین 45في آجال ) المدیریة العامة للمفتشیة العامة(

):من نفس التعلیمة02المادة (و یتعلق ھذا اإلعالن بالنماذج التالیة 

المتعلق بحساب األموال الذاتیة؛1000النموذج -

المتعلقة بعناصر الخطر في المیزانیة و خارج المیزانیة؛1002و 1001نماذج ال-

المتعلق بحساب معدل المالءة؛1003النموذج -

یة أكثر المتعلقة باإلعالن عن معدالت تقسیم المخاطر، و منھا المخاطر الفرد1005و 1004النماذج -

من صافي األموال الذاتیة؛%15من صافي األموال الذاتیة و المخاطر الفردیة تفوق %25من 

ات 1006النموذج - داد المؤون ى إع ائن باإلضافة إل ى الزب ات عل وق و االلتزام المتعلق بتصنیف الحق

:الخاصة بـ 

مختلف عناصر األموال الذاتیة األساسیة و المكملة؛. 

.تعاریف خطر القرض في المیزانیة و خارج المیزانیةبعض . 
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الـوطني علـى يو فیما یخص ضرورة تـوفر البنـوك و المؤسسـات المالیـة العاملـة داخـل الجهـاز المصـرف
مـن النظـام 05نظام للمعلومات دقیق یمكنها من القیام بعملیات اإلفصاح بالشكل المطلوب، حددت المادة 

المتضمن المراقبـة الداخلیـة للبنـوك و المؤسسـات المالیـة، طبیعـة 14/11/2002الصادر في 03-02رقم 
نظــــام مراقبــــة العملیــــات و اإلجــــراءات الداخلیــــة التــــي یهــــدف فــــي أحســــن الظــــروف األمنیــــة و المصــــداقیة          

:و الشمولیة إلى
ــــة للمقــــاییس و األعــــراف و ال- ــــات لألحكــــام التشــــریعیة و التنظیمی ــــة العملی ــــة مطابق عــــادات المهنیــــة        مراقب

؛ 1و األدبیة و لتوجیهات هیئات التداول
القــرار المتعلــق بــالتعرض للمخــاطر مــن كــل نــوع و اتخــاذمراقبــة التقیــد الصــارم بــاإلجراءات المتبعــة فــي -

التقید بمعاییر لتسییر على شكل حدود قصوى؛
للجهــاز التنفیــذي أو لهیئــة التــداول، مراقبــة نوعیــة المعلومــات المحاســبیة و المالیــة، ســواء كانــت موجهــة -

المقدمة لبنك الجزائر، اللجنة المصرفیة أو المخصصة للنشر؛
مراقبـــة شـــروط تقیـــیم، تســـجیل، حفـــظ و وفـــرة المعلومـــات المحاســـبیة و المالیـــة، ال ســـیما بضـــمان مســـار -

التدقیق في حالة العملیات المعالجة عن طریق المعلوماتیة؛
.إلعالم و اإلتصالمراقبة نوعیة أنظمة ا-

لجنـــة المصـــرفیة      بنـــوك و المؤسســـات المالیـــة إرســـال لال03-02مـــن التعلیمـــة رقـــم 47كمـــا تلـــزم المـــادة 
:مندوبي الحسابات، التقریران الخاصان بـ و 
تقریر حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلیة؛-
.رض لهاتقریر خاص بتقدیر و مراقبة المخاطر التي تتع-

حـــــرص المشـــــرع البنكـــــي الجزائـــــري، مـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق ذكـــــره، علـــــى أن تمـــــس عملیـــــات اإلفصـــــاح
:الشفافیة الخاصة بنشاط البنوك و المؤسسات المالیة نقطتین أساسیتینو 
ة الذاتیـة، المراقبـالعناصر المهمة في النشـاط البنكـي كالمخـاطر، الوضـعیة المالیـة، رأس المـال، األمـوال -

؛...الداخلیة
العملیة بشكل منظم من طرف جمیع البنوك و المؤسسـات المالیـة الممارسـة لنشـاطها استمراریةدوریة و -

.المصرفي داخل القطاع
و إن كانــت عملیــة إفصــاح البنــوك و المؤسســات المالیــة لســلطات الرقابــة و اإلشــراف للجهــاز المصــرفي 

نظمـة لهـذه العملیـة، إال أن حصـول الجمهـور العـام علـى مختلـف الـوطني تـتم وفقـا للنصـوص التنظیمیـة الم
المعطیــات و المعلومــات المتعلقــة بــالبنوك یبقــى أمــرا صــعبا و فــي غالــب األحیــان غیــر ممكــن و هــذا لعــدة 
أسباب، فالدعامة الثالثة للجنة بازل تمس بمصالح البنك ذاته بل و تمتد لمصالح العمـالء التـي تحتـاج فـي 

.مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة: هیأة التداول1
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ــ و ى درجــة مــن الســریة، غیــر أن النقــائص المســجلة فــي هــذا الجانــب تخــص معطیــاتبعــض األحیــان إل
معلومــات عامــة مــن المفتــرض أن تكــون معلومــة لــدى الجمهــور العــام إلضــفاء أكثــر شــفافیة علــى العمـــل 
المصـــرفي، و منهـــا مـــا یتعلـــق بالمیزانیـــة العامـــة، معـــدل المـــالءة، معـــدالت المردودیـــة، معـــدالت اإلنتاجیـــة، 

ارج المیزانیة، حسابات النتـائج، و هـذا النـوع مـن المعلومـات ال یمكـن بـأي حـال أن یمـس بالسـر عناصر خ
.احترامهالمهني الذي یجب 

المتضـمنة لنمـاذج 2002دیسـمبر 26المؤرخـة فـي 08-02من جانب آخر یأتي إصدار التعلیمـة رقـم 
الخارجیـة، و التعلیمـة رقـم التزامـاتهموى إعالن البنوك و المؤسسات المالیة و الوسطاء المعتمدین عن مسـت

و ض الممنوحــة مــن طــرف البنــوكالمتعلقــة بــاإلعالن عــن القــرو 1999أفریــل 07المؤرخــة فــي 02-99
المؤسسات المالیة للمدراء و المساهمین، یأتي في إطار إدراك السلطات النقدیة أن المخاطر التـي تواجههـا 

العمـالء بـل قـد یصـدر مـن داخـل البنـك ذاتـه، و هنـا یـتم الحـدیث البنوك ال تتعلق فقط بمحـیط نشـاطها مـع 
عــن الخطــر التشــغیلي المــرتبط بمخــاطر التعــرض للخســائر التــي تــنجم عــن عــدم كفایــة أو إخفــاق العملیــات 

إن درجة التنوع و التعقید التـي تمیـز . الداخلیة أو األشخاص أو األنظمة أو التي تنجم عن أحداث خارجیة
جعـــل مهمـــة الرقابــة صـــعبة و ضـــروریة ألقصـــى درجــة، و ال یمكـــن هنـــا اإلكتفـــاء بـــدور العمــل المصـــرفي ت

السلطة الرقابیة، فهذه األخیرة مهما بلغ مستوى و درجة تطورها و كفاءة الوسائل المتاحة لدیها، تبقى غیـر 
ور قــادرة علـــى اإللمــام بشـــكل كلــي بمهمتهـــا دون مســاعدة الطـــرف اآلخــر المتمثـــل فــي البنـــك و الــذي لـــه د

.و التطورأساسي في حسن اإلدارة و التسییر الذي یمكنه من بلوغ أهداف المردودیة

و لتعزیـز عملیـات اإلفصـاح و الشــفافیة و إعطـاء هـذه العملیــة أكثـر فعالیـة، تركــز لجنـة بـازل أن یــرتبط 
سـبي خـاص بهـا فـالبنوك الجزائریـة ال تـزال تطبـق نظـام محا) IASC(اإلفصاح بالقواعد المحاسبیة الدولیـة 

من مخطط الحسـابات المصـرفي المتض17/11/1992المؤرخ في 08-92وفق نصوص مواد النظام رقم 
-92المؤسسـات المالیـة، و وفقـا للمـادة الثانیـة مـن النظـام رقـم المحاسـبیة المطبقـة علـى البنـوك و و القواعد

مخطط الحسـابات المصـرفي و أن تلزم البنوك و المؤسسات المالیة أن تسجل عملیاتها محاسبیا طبقا ل08
.مضمون حسابات العملیاتو سماتلتزم مطابقة الترمیز و 
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خالصة
انون  دور ق ازل بص ة ب ات لجن ع متطلب ا م ة تكیفھ رفیة الجزائری ة المص رت المنظوم 10-90باش

رع الو د المش ا اعتم رفیة، كم ة المص دا ألداء المھن ا جدی ى مفھوم ذي أعط ي علال ن بنك ة م ى مجموع

ازل، التعلیمات و ة ب النظم البنكیة التنظیمیة بھدف تكریس العمل بالقواعد اإلحترازیة المستوحاة من اتفاقی

د ذه القواع ل ھ ل بمث ة العم ث حداث ي حی رفي المحل از المص یة الجھ ار لخصوص ین اإلعتب ذ بع ع األخ م

ھ الو ذي تقدم ع ال رفي المتواض ة األداء المص ث درج ن حی ة، وبم ات المالی وك و المؤسس ت ن د نجح ق

ة رأس  ار كفای ى معی ا عل زة أساس ى المرتك المنظومة المصرفیة في التكیف مع متطلبات لجنة بازل األول

.المال

ازل  ة ب ات لجن ة،و یبقى على المنظومة المصرفیة الجزائریة التكیف مع متطلب ي وخصوصا الثالث الت

وك الجزائر، 2019ستدخل حیز التنفیذ بدایة سنة  ف البن ب تكیی ات على ھذا األساس یتطل ق متطلب ة وف ی

ة اللجنة بازل  ات ، وللرقاب ت واإلمكانی ي الوق ف ف ر مكل د كبی ة مصرفیة جھ وك الجزائری ت البن إن كان

ا  ة المتاحة حالی ة المعیاری ق الطریق ازل وف تحقق نسبة المالءة المطلوبة الخاصة بالركیزة األولى للجنة ب

ة بالنظر لحجم  ة المصرفیة الفعال ادئ الرقاب داني لمب زة (و طبیعة عملھا، فھي مطالبة بالتطبیق المی الركی

ن معالجة عن طریق اعتماد إدارة للمخاطر، و) الثانیة ا م ع متطورة تمكنھ اكتساب أنظمة معلومات و دف

ھیئات الرقابة تطبیق رقابة داخلیة صارمة، و تعزیز التعاون معللمعلومات المالیة و المصرفیة، وأفضل 

ف  اح لمختل ة اإلفص ام بعملی ى القی ة إل وك الجزائری دعو البن ا ت ة فإنھ زة الثالث ا الركی راف، أم و اإلش

ق بل كذلك لتشمل الجمھور العام، والمصرفیة لیس فقط لھیئات الرقابةوالمعلومات المالیة ھذا عن طری

.نیتمواقع االنترنشورات دوریة، ومجالت متخصصة، وم

ن إن ل ین م ا و التحس اء بأدائھ ة لإلرتق وك الجزائری اق واسعة للبن تح آف جنة بازل للرقابة المصرفیة تف

ة  ن خالل  عملی ا یفرض م و م لبیة، وھ أثیرات س دیات و ت ت تح س الوق ي نف مستواھا، كما تطرح لھا ف

ة ي المرحل ا ف وطني خصوص اد ال الح اإلقتص ات و مص اة أولوی رورة مراع ا ض ع متطلباتھ ف م التكی

.   القصیرة و المتوسطة األجل القادمة
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ةـاتمــالخ

للبنــوكأوســعمجــاالت األخیــرةشــهدها القطــاع المصــرفي فــي العقــود یفتحــت التحــوالت الســریعة التــي 
أصــبحقتصــاد الحــر الــذي خصوصــا فــي ظــل نظــام اإلاألربــاحو تحقیــق ســتثمار و المؤسســات المالیــة لإل

، و تحــررت المبــادالت تســعت قــوى الســوقإه مــن خاللــو الــذي الــدول، غالبیــةمنهاجــا عالمیــا موحــدا تتبعــه 
تخفیض القیود التشـریعیة و أوإزالةو ،و المعلومات و القوى العاملةاألموالالتجاریة و كذا حركة رؤوس 

و المصــرفیة فــي تفاقیــة تحریــر تجــارة الخــدمات المالیــةإســتفادت البنــوك كثیــرا مــنإقــد ل. المحلیــةالتنظیمیـة
للـدول النامیـة أو،جدیـدةأسـواقسواء بالنسـبة للـدول المتقدمـة مـن خـالل فـتح لمیة منظمة التجارة العاإطار

، و فـي هـذا المجـال سـاهم التقـدم التكنولـوجي األجنبیـةسـتفادة مـن الخبـرات عن طریق نقل التكنولوجیا و اإل
و تقنیــــات المعلومــــاتألحــــدثالعمــــل المصــــرفي بتــــوفیره أنمــــاطتحــــول جــــذري فــــي إحــــداثالحاصــــل فــــي 

أســـالیببتكـــار خـــدمات مصـــرفیة مســـتحدثة و تطـــویر إیســـمحمـــا و هـــو ،اآللیـــةتصـــاالت و الحواســـیب اإل
و سـهولة و یسـر، فجمیـع هـذه العمیـل بدقـة إلـىمـن البنـوك الخـدمات المصـرفیة نسـیاب إتقدیمها بمـا یكفـل 
.أرباحهنموا مطردا في حجم عملیاته و على تحقیق ك و لبنالعوامل تساعد ا

البنـوك فــي أداءرفـع كفــاءة و علـىنـدماجات المصــرفیة مـن العوامـل المســاعدة ظـاهرة اإلكمـا یعـد بــروز
،قتصـادیات الحجـمإوقتنا المعاصر، و هي طریقة تسلكها البنوك لزیادة قدرتها التنافسـیة مـن خـالل تحقیـق 

یض التكالیف یتیح لها زیادة الكفاءة من خالل تخفقتصادي معین إحجم إلىو الوصول بالوحدة المصرفیة 
ســتمرار و زیــادة و تعظـیم الــربح، و محصــلة كـل ذلــك هــو تحقیــق النمـو الســریع و الحفــاظ علـى البقــاء و اإل

سـاهم فـي توسـیع ظـاهرة ممـاو،نصیب الكیان المصرفي الجدید مـن السـوق المصـرفیة العالمیـة و المحلیـة
و ن القیـود و التشـریعات و اللـوائحمـن طـرف الـدول نحـو التحـرر مـتجـاه المتزایـد اإلأكثـر هـونـدماجاتاإل

فتح مجاالت إلىالتي تحد من التوسع في عملیات البنوك، و هو ما یسمح بالمقابل الشكلیات و المعوقات 
فــتح أمــامالمختلفــة، و رفــع القیــود المالیــة البنــوك و المؤسســات أمــامالتــي لــم یكــن مســموحا بهــا األنشــطة

التــي تتقاضــاها البنــوك و المؤسســات األســعارالقیــود علــى إلغــاءىإلــباإلضــافة، التمثیــلالفــروع و مكاتــب
أعمـالنعكـس هـذا المنـاخ بشـكل كبیـر علـى إرسـوم الخـدمات، و قـد أوالفائـدة أسـعارسواء األخرىالمالیة 

.البنوك و هیكل الخدمات التي تقدمها
لقطـاع المصـرفي و المـاليستفادة البنوك من حجم التطور و التحول السریع المسـجل فـي اإلكن بجانب 
التقلیــل مــن حجــم المكاســب و الفــرصشــأنها، ظهــرت بالمقابــل عــدة تحــدیات مــن العــالميعلــى المســتوى 

تتمثـل هـذه التحـدیات فـي ،ستقرار البنك ذاته و حتى النظام المصرفي و المالي ككلإ، بل قد تهدد المتاحة
التـي األمـوالعملیـات غسـیل ى سـبیل الـذكر تواجه العمل المصرفي، مـن بینهـا علـأصبحتالمخاطر التي 

فـي مختلـف قتصادیة التي یشهدها عصـرنا الحـالي، و هـي ظـاهرة فرضـت نفسـها الجرائم اإلأخطرتعد من 
بفضـل مـا تقدمـه األمـواللغسیل أمانكصمام النامي على حد سواء، و تتخذ البنوك أودول العالم المتقدم 
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و ال كفـــاءة ،تجـــة عـــن الثغـــرات الموجـــودة فـــي القـــوانین البنكیـــةنالإلیـــداعكمؤسســـات مالیـــة مـــن تســـهیالت 
.و نقص الوعي البنكي،الموارد البشریة المشرفة على مثل هذه العملیات

سـواء المخـاطر حـدة بالنسـبة للبنـوك بـأكثرتطـرح علـى تنوعهـاالمخـاطر المصـرفیةأصبحت، باإلضافة
المخـاطر (األخرىزیادة على المخاطر التقلیدیة اطر السمعة،مخأوالقانونیة أوالتشغیلیة أواإلستراتیجیة

المخـاطر بـإدارةرتباطا وثیقا إرتبط النشاط البنكي إإن، و ...)ئتمانیة، مخاطر السیولة، مخاطر السوق،اإل
فلــیس بالجدیــد علــى البنــوك التعامــل مــع -فــي صــلب الوظیفــة البنكیــةاألخیــرةحیــث تعــد هــذه -نشــأتهمنــذ 

، و فــي حــد ممكــن و بشــتى الوســائل المتاحــةأقصــىإلـىآثارهــامــن علــى التقلیــل ســعیها الــدائم المخـاطر و 
حترازیـة، مـا یعـرف بالقواعـد اإلأوالمنظمـة للنشـاط عتماد على التنظیمـات و التشـریعات البنكیـة ذلك یتم اإل

.)خارجي(دوليأو)محلي(طابع وطنيتأخذقد التي و 
معـاییر إلـىظهـور الحاجـة الملحـة إلـىلكبیر الذي شهده القطاع المصـرفي التطور و التوسع اإذنأدى

بحیث تضمن درجة ،ستخدامها في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدوليإعالمیة موحدة یمكن 
،حـدأقصـىإلـىالمـودعین، و تقلیـل المخـاطر ألمـوالاألمـانمن أدنىكافیة من الرقابة المصرفیة، و حد 

.العادلةدرجة ممكنة في ظل توفیر شروط المنافسة ألعلىاألرباحابل تعظیم العوائد و و بالمق
قصـد السـهر علـى وضـع التنظیمـات و مراقبـة تنفیـذها المحلیـةتبنـت سـلطات المراقبـة األساسعلى هذا 

منظمــة المصــرفیة الاألنظمــةنــه رغــم مجموعــة القــوانین و أإال، ضــمان ســالمة النظــام المــالي و المصــرفي
و مــن الــدولمصــرفیة و مالیــة فــي العدیــد أزمــاتللنشــاط علــى المســتوى المحلــي لــم یمنــع ذلــك مــن ظهــور 

المسـتوى الـدولي و هـو دلیـل علـى درجـة إلـىنتقلـت مـن طابعهـا المحلـي إمنهـا مـن ، وختالف مستویاتهاإب
لجنـة بـازل للرقابـة إنشـاءإلـىىأدالـذي األمـر، بـین الـدولالمصرفیة األنظمةالكبیرة بین التأثیرالترابط و 

شــــهدها القطــــاع تقــــنن مجموعــــة التطــــورات و التغیــــرات التــــي أنســــتطاعت إالتــــي 1975المصــــرفیة ســــنة 
ثنــانإبــازل إلــى، المــالرأسالخاصــة بمعیــار كفایــة األولــىبــازل تفاقیــة إنطالقــا مــن إ،المصــرفي و المــالي

العدیــد مــن فأدمجــت،األولتفــاق جدیــدات مقارنــة باإلالعدیــد مــن التعتمــاد نظــرة أوســع للمخــاطر و إدخــال إب
التركیــز مــععتمــاد نظــم تكنولوجیــة و معلوماتیــة متطــورة إو تــم المخــاطر علــى غــرار المخــاطر التشــغیلیة، 
ضــرورة تحقیــق الحــرص علــى والرقابــة الفعالــة، مبــادئحتــرام إعلــى المراجعــة الرقابیــة للبنــوك عــن طریــق 

و المصـــرفیة مـــن طـــرف و الشـــفافیة للمعلومـــات و البیانـــات المالیـــةاحاإلفصـــنضـــباط الســـوق مـــن خـــالل إ
.البنوك و المؤسسات المالیة

بــالبنوك المخـاطر إلدارةلقـد سـاهمت لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفیة بشــكل بـارز فـي مـنح القیمـة الحقیقیـة 
هـذه المخـاطر، كمــا یرعتمـاد علــى السـوق فـي تقــدو اإل،مجالــه الطبیعـيإلـىمفهــوم المخـاطر أعـادبشـكل 

القواعد أنو رغم ،قتصادي و المالي بشكل متزاید لقواعد و معاییر دولیةكرست اللجنة خضوع النشاط اإل
تتمتـع مـع ذلـك بفعالیـة كبیـرة فإنهـاالقـانوني، اإللـزامدرجـة إلىلم تصل و المعاییر التي تضعها لجنة بازل

إذ تسـعى علـى القطـاع المصـرفي بصـفة عامـة،اإلشـرافعلى مختلف الـنظم المحلیـة للرقابـة والتأثیرفي 
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و هي بذلك تمثل مظهرا مـن العدید من الدول لتكییف أنظمتها المصرفیة مع توصیات و متطلبات اللجنة،
.مظاهر العولمة المصرفیة

یطــرح موضــوع موقــع علــى العمــل المصــرفي العــالمي، تأثیرهــاو فــي خضــم الحــدیث عــن لجنــة بــازل و 
ا لمواضــیع نــتناولو هــو مــا تــم مــن خــالل ،للنقــاش و الدراســةنفســهبــذلكتأثرهــالجزائریــة و درجــة البنــوك ا

التكیــف مــع إلــىإجمــاالالجــاري تطبیقهــا و الهادفــة اإلصــالحاتفصــول هــذا البحــث، خصوصــا فــي ظــل 
الـوطني علـى قتصـاد فـي عملیـة بنـاء اإلالمعاییر العالمیة لتمكین المنظومة المصرفیة من المشاركة الفعالـة 

.السوق المصرفي العالمي، و ضمان مكانة فيو صلبةسلیمة أسس
:البحث على النحو التاليإشكالیةتم طرحو قد 

لمقـررات لجنــة بـازل، بمعنـى آخـر مـا مـدى درجـة توافــق المنظومـة المصـرفیة الجزائریـةمالءمـةمـا مـدى -
هـي المكاسـب المنتظـرة مـن تبنـي مقـررات لجنـة و مـاعمل المنظومة المصـرفیة حالیـا مـع مقـررات اللجنـة؟ 

بـازل و مـا هـي التحـدیات التـي تعیـق اإلسـراع فــي تطبیـق هـذه المقـررات كـون الجزائـر تسـتعد لإلنـدماج فــي 
اإلقتصاد العالمي؟

مــع التطـورات المسـتجدة و المتالحقــة التـي یشـهدها النظــام عملیـة تكییـف النظــام المصـرفي الجزائـري إن
و المحــوري فــي ضــمان نجــاح أي عملیــة مــا یجعلهــا المحــدد  الرئیســي األهمیــةالمي لهــا مــن المصــرفي العــ

واقـــع البنـــوك الجزائریـــة یعـــد دافعـــا قویـــا أنهـــذه الدراســـة مـــن خـــالل و قـــد تبـــین لنـــا ،تـــتم مباشـــرتهاإصـــالح
یفـوق حجـم سـیولة معتبـرلمباشرة عملیة إصالح واسعة للجهاز المصـرفي، فـرغم تـوفر البنـوك حالیـا علـى 

، و هــــي الجانــــب التنظیمــــي و العملــــيفــــيیــــتم تســــجیل العدیــــد مــــن النقــــائص أنــــهإال ،ملیــــارات دوالر10
علـــى الصـــعید اإلقتصـــادیینبـــین الجزائـــر و شـــركائها اإلقتصـــادیةالوضـــعیة التـــي تـــرهن مســـتقبل العالقـــات 

ذاتــه، و مــن جهــة صــالح هــذه مــن جهــة بالنظــام المصــرفي بحــدعملیــة اإلتعلــقو ت،الــداخلي و الخــارجي
مصــرفي ألداءالمحــیط البنكــي الــذي یســمح بتــوفیر المنــاخ المالئــم بإصــالح، تــرتبط بصــفة مباشــرة أخــرى

.تنافسي و في المستوى
لضـــمان نجـــاح ) التســـییریة(عدیـــد الجوانـــب التنظیمیـــة و العملیـــةبإصـــالحالبنـــوك الجزائریـــة مطالبـــة إن

بمسـاهمة أهـدافهاد لها من مناخ مالئم یسـاعدها علـى تحقیـق صالح، و حتى تتمكن من ذلك البعملیة اإل
یقود عملیة أن، البد باإلضافة، متطورإتصاالتو قطاع ،فعالو سوق مالي ،تنافسیةمؤسسات عمومیة

داخـل الجهـاز المصـرفي الـذي األساسـیةالجزائر الـذي یعتبـر الركیـزة مركزي قوي، فبنك هذه بنكاإلصالح
و فــي الرقابــةهزیــادة علــى دور ،األهــدافق سیاســة نقدیــة فعالــة واضــحة الوســائل و تحــدیث وفــإلــىیحتــاج 
تختار أنالتي یجب و المؤسسات المالیة الوطنیة و األجنبیة، العمومیة و الخاصة، على البنوكاإلشراف

ي الحوكمــة فــمبــادئعلمیــة ترتكــز علــى الكفــاءة فــي ســبیل تحقیــق و تطبیــق أســسقیاداتهــا و كوادرهــا وفــق 
مراعـاة المـدى الزمنـي الواجـب لتنفیـذ بـرامج أهمیةفي هذا المجال على اإلشارةو تجدر ،الجهاز المصرفي

.الجهاز المصرفيداخل االصالح و التحدیث 
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إدارةالمصـرفي، و تحسـین باألداءلإلرتقاءتفتح لجنة بازل للرقابة المصرفیة المجال للبنوك الجزائریة و 
،اإلصـالحيبرنامجهـا أهـدافالمالیة و المصرفیة، و هـي األزماتراتها في مواجهة المخاطر، و تعزیز قد

، اللجنـة مـن بدایـة سـنوات التسـعیناتالتكیف مع متطلبات بدأت عملیةقد المنظومة المصرفیة إن كانتو
و لـم تسـمح ،البنـوكأداءبشـكل مباشـر علـى أثـرتالوطني و المراحـل التـي مـر بهـا اإلقتصادفخصوصیة 

الـربح و التجـارة، و هـو مــا مبـدأو اإلقتصــادیةلهـا بلعـب دورهـا الحقیقـي فــي الوسـاطة المالیـة وفـق الرشـادة 
إصـدارمن إنطالقاللرقابة المصرفیة اإلحترازیةمباشرة العمل بالقواعد إلىدفع بالسلطات النقدیة الجزائریة 

یر لجنــة بــازل مــن خــالل التعلیمــة رقــم للنقــد و القــرض، ثــم الــدخول الفعلــي فــي تطبیــق معــای10-90قــانون 
.أدنىكحد %8المال في حدود لرأسالتي حددت نسبة كفایة األولىبازل إتفاقیةإطارفي 94-74

، 1999غایـة نهایـة سـنة إلـىلبـازل األولاإلتفـاقفـي تطبیـق تأخرالبنوك الجزائریة قد شهدت رغم أن
إصــدار التعلیمــة الســابقة إعتبــارنــه یمكــن أإال، 1992نة اللجنــة فــي نهایـة ســجــل حددتــه أآخــرمقارنـة مــع 

إحترازیـــةقواعـــد العمـــل المصـــرفي المحلـــي وفـــق معـــاییر إرســـاءو مهمـــة للغایـــة فـــي ســـبیل إیجابیـــةخطـــوة 
الســـوق و إقتصـــادالـــوطني نحـــو اإلقتصـــادالتـــي شـــهدها اإلنتقالیـــةالفتـــرة إلـــىخصوصـــا بـــالنظر عالمیـــة، 

بــازل إلتفاقیــةالجزائریــة مســایرة المنظومــة المصــرفیة إن. آنــذاكإلقتصــادیةالإلصــالحاتالتطبیــق المتــدرج 
و التي ،الثانیة لبازلاإلتفاقیةكبر في ضرورة مواصلة العمل للتوافق مع مضمون أیحملها مسئولیة األولى
ن مبالعدید أتتاألخیرة، و هذه )2004صدرت في نهایة سنة (2007ل حیز التنفیذ بدایة من سنة ستدخ

النظــر فــي بــازل واحــد بقــدر مــا هــو تبنــي إعــادة، و هــي لیســت مجــرد األولاإلتفــاقالتجدیــدات مقارنــة مــع 
البنــوك و الرقابــة إدارةأســالیبمــع المخــاطر و مــا یســتوجب ذلــك مــن تغییــر فــي لتعامــل فــي انظــرة جدیــدة ل

.علیها
علـى غـرار –و التحضـیر الجـدي اإلعدادیتوجب على جمیع متعاملي المنظومة المصرفیة الجزائریة و 

متطلبــات لجنــة لــدخول فــي التطبیــق الفعلــي و العملــي لل-المصــرفیة العالمیــةاألنظمــةفــي بــاقي یحــدثمــا 
مـن خـالل اإلیجابیـة سـجیل العدیـد مـن النقـاط تـم تاإلطـار، فـي هـذا )2007سـنة(في موعدهابازل الثانیة 
:نها نذكر مایليالمساعدة على تحقیق هذا الهدف، و مهذه الدراسة

الخاصـة األولـىاإلتفاقیـةفـي إطـار للبنوك الجزائریة سابق تجربـة فـي التعامـل مـع متطلبـات لجنـة بـازل -
تكییـف نشـاطها إطـارو هو ما یمكنهـا مـن مواصـلة العمـل فـي ، 1988سنة الصادرةبكفایة رأس المال و

؛بازل إثنانإتفاقیةالمصرفي مع 
و الذي تعمل تحت سلطته 2003سنة التي تمت BRIالتسویات الدولي عضویة بنك الجزائر في بنك-

مـــن خبـــرة هـــذا البنـــك فـــي الشـــؤون المالیـــة و اإلســـتفادةالـــذي یمكـــن بنـــك الجزائـــر مـــن األمـــرلجنـــة بـــازل، 
؛خصوصا على الصعید الدوليالمصرفیة
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مهمـــة الیـــة المصـــرفیة التشـــریعیة و التنظیماألنظمـــةتـــوفر الجهـــاز المصـــرفي الجزائـــري علـــى قاعـــدة مـــن -
مسـتوحاة مــن توصـیات لجنـة بـازل حیـث یتبـین ذلـك مــن أصـالبالرقابـة المصـرفیة، و هـي المتعلقـة خاصـة 

المحلیة و تلك الخاصة باللجنة؛اإلحترازیةالتشابه بین القواعد أوجهمن خالل العدید 
خــالل عــام (ف لجنــة بــازلمــن طــر أدنــىكحــد %8ـالبنــوك الجزائریــة لنســبة المــالءة المحــددة بــإحتــرام-

بفـــتح مواصـــلة العمـــل المصـــرفي المحلـــي مـــع متطلبـــات لجنـــة بـــازل إمكانیـــةو هـــو مـــا یـــدل علـــى ،)2003
؛)و الشفافیةاإلفصاحالمراجعة الرقابیة، (أخرىعمل مجاالت و ورشات 

ئـــرفـــي بنـــك الجزالفـــي مجـــال المراقبـــة المصـــرفیة تتمثـــةتتمتـــع بصـــالحیات مهمـــوجـــود هیئـــات رقابیـــة -
هـا هیئـات لو هـي ،اللجنـة المصـرفیة، مجلس النقـد و القـرض، ) DGIGالمدیریة العامة للمفتشیة العامة (

عملها بنجاح؛إتماممن الخبرة ما یمكنها من 
داخـــل الجهـــاز األمـــانفـــي نشـــر عامـــل بشـــكل كبیـــر ة حـــدیثا، تســـاهم أمین الودائـــع منشـــألتـــهیـــأةوجـــود -

و التقلیـل مـن از المصرفيهالمطلوب، كما یعزز الثقة في الجستقراراإلالمصرفي مما یساعد على تحقیق 
؛في حالة وقوعهاالمتعددةالمخاطر البنكیة آثار

التي تـدل علـى األهمیـة التـي أصـبح یحـوز علیهـا موضـوع األخیرةفي الفترة اإلجراءاتالعدید من إتخاذ-
بتــدعیم الجانــب القــانوني و التنظیمــي عــدد مــن البنــوك الخاصــة،إفــالسخصوصــا بعــد الرقابــة المصــرفیة

بین الحكومـة و مـدیري البنـوك التـي صـاحبت عملیـة رسـملة القـروض، " عقود نجاعة"بنوك، و منها تبني لل
و النسـب ،المـالرأسنسـب مـالءة إحتـرامأهمیـةفيتحسیس المدیرین بمسئولیاتهم إلىتهدف هذه القواعد 

ر، مفرقة بذلك بین تسییر و ملكیة البنوك العمومیة؛الموضوعة من طرف بنك الجزائاإلحترازیة
مـال البنـوك و المؤسسـات المالیـة لـرأساألدنـىمـال البنـوك بـالرفع مـن حجـم الحـد لـرأساألخیرالتدعیم -

؛2004صادرة سنة التعلیمة العن طریق 
و مـــا مــن شـــأنه المســاهمة الفعالـــة فـــي ، و هــ2006بدایــة العمـــل بنظــام دفـــع جدیــد إنطالقـــا مــن جـــانفي -

اإلرتقــاء بــاألداء المصــرفي بشــكل یقلــص مــن حجــم النقــائص و الخســائر المســجلة علــى مســتوى البنــوك فــي 
.الفترة الحالیة

اإلیجابیـــةمـــن العوامـــل مجموعـــةللمنظومـــة المصـــرفیة الجزائریـــة أنمـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره، یتبـــین 
النشاط المصرفي المحلي مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة في المساعدة على نجاح عملیة تكییف 

إن، و تفاقیتها الثانیة، بل و نسجل حالیا نقاط تشـابه فـي العمـل المصـرفي مـع معـاییر و توصـیات اللجنـةإ
قتصــاد یتعلــق بخصوصــیة اإلاألول: ثنــینإلعــاملین باألســاسو فــوارق فهــي تعــود ختالفــات إكانــت هنــاك 
و حتـى معوقـات ،، و العامـل الثـاني یمـس المشـاكل التنظیمیـة و التسـییریةنـه العمـل المصـرفيالوطني و م

كافیـــة تجعـــل أســـباب، و هـــي أفضـــلمســـتوى إلـــىالمصـــرفي األداءالمحـــیط البنكـــي التـــي ال تســـمح برفـــع 
تجاهـــات و حـــذر مراعیـــة فـــي ذلـــك اإلبـــأكثرالنشـــاط المصـــرفي الســـلطات النقدیـــة المحلیـــة تســـیر و تراقـــب 

تطبیق تأثیرذلك، إلىضف ،الخصوصیات و الممیزات المحلیةاألخذ بعین اإلعتبارلمعاییر الدولیة معا
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یتوقـفو،یجابیـات و السـلبیات فـي نفـس الوقـتالعدیـد مـن اإلبالتأكیـدمقررات لجنـة بـازل و التـي سـتطرح 
.ب المعاییر العالمیة، و على قدرة إستیعاالتطور التشریعي و الرقابي السائد محلیاعلى درجة ذلك

مع متطلبـات لجنـة المنظومة المصرفیة الجزائریة من رفع درجة توافق نشاطها المصرفي و حتى تتمكن 
ثنـان، نـورد بعـض التوصـیات و التـي إالعمل الفعلـي لبـازل أم لبدستعداد التارفع، و منه اإلأدرجة إلىبازل 

:نراها ضروریة لتحقیق هذا الهدف
العمـــل بمعـــدل الســـیولة بـــالبنوك و المؤسســـات المالیـــة إلضـــفاء أكثـــر صـــرامة فـــي تســـییر بـــدأعتمـــاد و إ-

؛یر محدد من طرف المشرع المصرفيالخزینة، و هو المعدل الغ
-90مـن قـانون 118عتماد و تحدید نسب مسـاهمة البنـوك فـي محـافظ المؤسسـات حیـث تحـدد المـادة إ-

، دون تحدیــد لمسـاهمة البنــك فـي كــل نــوع )%50(هماتللنقـد و القــرض الحـد األقصــى لمجمـوع المســا10
ستقرار المالي للبنك المساهم في حالة إفالس المؤسسات؛من التوظیفات و هذا ما یهدد اإل

و متطلبات ختالف بین النظم المحلنقاط اإل(العمل على تقلیل الفوارق المسجلة من خالل هذه الدراسة-
حترامها؛إق الحساب و كذا المعدالت و النسب الواجب خصوصا ما تعلق منها بطر ) لجنة بازل

تقدیر مخاطر السوق و المخاطر التشغیلیة و إدراجها فـي حسـاب نسـبة مـالءة البنـوك، مـع تـوفیر الـنظم -
و الوسائل الكافیة لتقـدیرها و قیاسـها، علـى أن تـتم العملیـة وفقـا لنمـاذج موحـدة و محـددة مـن طـرف اللجنـة 

لى أساس توصیات و متطلبات لجنة بازل؛المصرفیة تبنى ع
إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخـاطر كجـزء أساسـي مـن إدارة البنـك أو المؤسسـة المالیـة، یشـترك باإلشـراف -

و المســـئولیة ختصاصـــهإعلیهـــا أعضـــاء مـــن مجلـــس اإلدارة باإلضـــافة إلـــى مـــوظفین آخـــرین، كـــل حســـب 
ــة إلیــه، و ذلــك وفقــا لطبیعــة نشــاط البنــ ــهالموكل و مــا تقتضــیه عملیــة تجمیــع المعلومــات،ك و حجــم أعمال

و البیانـــات المالیـــة، علـــى أن یكـــون الهـــدف الرئیســـي لهـــذه العملیـــة التحقـــق مـــن أن أهـــداف البنـــك المتعلقـــة 
بنشاطه تبقى ضمن المستوى المقبول للمخاطر؛

خـــاطر الناتجـــة عـــن النشـــاط تطـــویر و تفعیـــل الرقابـــة الداخلیـــة بـــالبنوك بشـــكل یســـمح بتحدیـــد جمیـــع الم-
ستقاللیة التامـة أن تتم هذه المراقبة في إطار اإلعلىو بالتالي التمكن من متابعتها و مراقبتها، ،المصرفي

عن باقي وظائف البنك؛
عتماد نظام معلومـات متطـور و ذو كفـاءة یسـمح بأحسـن معالجـة لجمیـع البیانـات و المعلومـات المالیـة إ-

البنــوك و المؤسســات المالیــة، و التــي علــى أساســها توضــح خطــط العمــل ســواء درهاتــي تصــو المصــرفیة ال
ســـتراتیجیات و خطـــط إعـــداد اإللللجنـــة المصـــرفیة فـــي الجانـــب الرقـــابي و اإلشـــرافي، أو للبنـــوك فـــي جانـــب 

و یعتبر نظام المعلومات محور حاسم فـي نجـاح العمـل المصـرفي ككـل و یـرهن ،العمل و ممارسة النشاط
تكییف البنوك مع متطلبات لجنة بازل؛بالتالي
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قواعـــد تمویلهـــا ســـواء مـــن مصـــادر داخلیـــة أو نویـــع حـــث البنـــوك و المؤسســـات المالیـــة الجزائریـــة علـــى ت-
خارجیــة، بمــا یســاهم فــي توســیع حجــم أعمالهــا و نشــاطاتها، حیــث أن هنــاك عالقــة طردیــة بــین رأس مــال 

البنك و قدرته على زیادة نشاطه؛
مار البنـــوك فـــي التكنولوجیـــا المصـــرفیة بمـــا یســـاعد علـــى تحســـین و تنویـــع الخدمـــة و ســـرعة ســـتثإزیـــادة -

هتمــــام بــــالبحوث و التــــدریب مــــن خــــالل زیــــادة تصــــاالت و المعلومــــات، مــــع اإلســــتغالل ثــــورة اإلإتقــــدیمها ب
المخصصـات المالیـة لهـذه الوظـائف و كـذلك تزویـدها بأحـدث األسـالیب و التقنیـات المسـتخدمة فـي البنــوك

العالمیة؛
ضرورة مواصلة عمل البنوك الجزائریة في حساب نسبة المالءة بالطریقة المعیاریة في المدى القصیر و -

، و إن كانـت هـذه لمخاطر خاصة بهااتقییم لداخلیةكتساب مناهجالمتوسط للوصول في المدى الطویل إل
؛اهج الداخلیة ذات التكنولوجیا العالیةستخدام المنإالطریقة الوحیدة المتاحة حالیا نظرا لعدم إمكانیة 

ونـات المعـدة مؤ ضرورة وجود مراقبـة مسـتمرة مـن طـرف بنـك الجزائـر علـى البنـوك خصوصـا مـا تعلـق بال-
أن بعض المؤونات لمواجهة الدیون المصنفة مـن قبـل 2003من طرف هذه البنوك، حیث تم تسجیل سنة 

، و یتعلــق هــذا الجانــب بــبعض الثغــرات التــي نــات إضــافیةالبنــوك تســتلزم تــدقیقا إضــافیا قــد یــؤدي إلــى مؤو 
؛حترازیةحترام بعض القواعد اإلإستغاللها في سبیل التوصل إلى إیمكن للبنوك 

تــدعیم عملیــة اإلفصــاح و الشــفافیة بــالبنوك الجزائریــة مــن خــالل حثهــا علــى نشــر و إعــالن المعلومــات -
لــیس فقــط لهیئــات الرقابــة و اإلشــراف أو لــبعض المتعــاملین الخاصــة بهــا و المصــرفیةو البیانــات المالیــة

عتمـاد علـى مجـالت دوریـة متخصصـة و مواقـع و إنمـا لتشـمل الجمهـور العـام، و فـي ذلـك یمكـن اإل،فقط
المعلومات؛نشر و إعالن المصداقیة في الدقة و، مع الحرص علىاالنترنت

لمصـرفي مـع المعـاییر الدولیـة و علـى رأسـها قواعـد ضرورة تكییف القواعد المحاسبیة الخاصـة بالنشـاط ا-
IAS- فهــذه القواعــد الصــادرة عــن لجنــةIASCحتــى تــتمكن البنــوك –تعتبــر شــریك أساســي للجنــة بــازل

الجزائریة من الرفع من مستوى أدائها مـن جهـة، و تكـون المعلومـات و البیانـات المالیـة التـي تصـدرها ذات 
یة؛داللة تتماشى و المتطلبات الدول

ضـــرورة مراعـــاة فـــي تحدیـــد الحـــد األدنـــى لـــرأس مـــال البنـــوك و المؤسســـات المالیـــة إضـــفاء السالســـة فـــي -
حترازیة؛حترام القواعد اإلإإجراءات دخول القطاع المصرفي من جهة، و من جهة أخرى 

علـى ندماج المصرفي بین البنوك و المؤسسـات المالیـة العاملـةسن تشریعات جدیدة لتشجیع عملیات اإل-
تكــوین تكــتالت مصــرفیة قویــة و معــززة أجــلالمســتوى المحلــي بعضــها بــبعض و حتــى مــع األجانــب، مــن 

برؤوس أموال كافیة قادرة على المنافسة العالمیة؛
،على هیئات الرقابة و اإلشراف التأكد من حیازة البنوك على أنظمة تسییر المخاطر في المسـتوىیجب-

حتــــرام القواعــــد إحترازیــــة مــــن طــــرف هیئــــات الرقابــــة و اإلشــــراف علــــى إلفــــال یجــــب أن تنحصــــر المراقبــــة ا
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حترازیــة، بــل یجــب أن تتعــداها لتشــمل طــرق و أســالیب تســییر البنــوك و المؤسســات المالیــة لتكــون بــذلك اإل
عامل مساعد في تحسین كفاءة نشاط هذه المؤسسات؛

ن خـالل الرفـع مـن كفـاءة وسـائلها المادیـةلجنـة المصـرفیة مـللاإلشـرافيتعزیز و تـدعیم الـدور الرقـابي و -
و البشــریة، و نقتــرح فــي هــذا المجــال تعــدیل تركیبــة اللجنــة لتصــبح مكونــة مــن مجموعــة لجــان فرعیــة كــل 

مـع الحـرص علـى مجـاالت المالیـة و ،متخصصـین فـي مجـال معـیناألعضـاءواحدة منها تضم عـددا مـن 
قتصــادیة، و اإل، الشــؤون المصــرفیة)إحصــاءاضــیات و ری(قتصــاد القیاســيالمخــاطر، اإلإدارةالمحاســبة، 

القطـاع علـى و سـلطتها مهامها أداءستقاللیة اللجنة المصرفیة في إضرورة ضمان باإلضافة إلى ،القضاء
المصرفي في مجال الرقابة و متطلباتها؛

و خاصــة، مــن بنــوك عمومیــةالقیــام بعملیــة مراقبــة شــاملة لجمیــع المتعــاملین داخــل الجهــاز المصــرفي -
، للــتمكن مــن تشــخیص فعلــي لواقــع العمــل المصــرفي الحــالي و الــذي و مؤسســات مالیــة،أجنبیــةوطنیــة و 

المســــتقبلیة األحـــداثســـتقراء إل) المخــــاطر(و الســـلبیات) الفـــرص(یجابیـــاتیمكـــن تحدیــــد اإلأساســـهعلـــى 
؛المتوقعة

و مــــدققي الحســــابات للبنــــوكنســــجام و التنســــیق بــــین عمــــل اللجنــــة المصــــرفیة العمــــل علــــى تحقیــــق اإل-
مهمتهم؛ألداءتتوفر فیهم الخبرة الكافیة و الكفاءة الالزمة أنو المؤسسات المالیة و الذین یجب 

اللجنـــــة المصـــــرفیة، مـــــدققي (بـــــین مختلـــــف مســـــتویات المراقبـــــةنســـــجام و التنســـــیق اإلتحقیـــــق ضـــــرورة -
افــــة الرقابــــة المصــــرفیة و التــــي عنــــدها تجــــد البنــــوك و ثقإلــــىللوصــــول ، ...)الحســــابات، الرقابــــة الداخلیــــة

و مهم في تطویر نشاطها المصرفي؛أساسيالمؤسسات المالیة في هیئات الرقابة شریك 
العمــل علـــى التطبیــق المیـــداني لمبــادئ لجنـــة بـــازل للرقابــة المصـــرفیة الفعالــة مـــن خــالل تـــدعیم القـــانون -

یس المتعاملین في الجهاز المصرفي بأهمیة هذه المبادئ فـي تعزیـز و التشریع المصرفي من جهة، و تحس
ستقرار المالي على المستوى الجزئي و الكلي من جهة أخرى؛اإل
التـــدخل فـــي ، إذ یــتم القطـــاع المصـــرفيبواســطةجهـــاز متخصــص فـــي متابعـــة المشــاریع الممولـــة إنشــاء-

هو الجهاز الذي یمكن أن تستعین بـه هیئـات ، وحدوثهاحتماالت التعثر قبل إالمشروع لمجرد المبادرة في 
؛)تحدید مستوى المخاطر(لتزامات البنوك في مجال التمویل المصرفيإو اإلشراف في متابعة الرقابة

إنشــاء هیــأة تنقــیط متخصصــة فــي الجانــب المصــرفي و المــالي تقــوم بتقیــیم البنــوك و المؤسســات المالیــة -
و أن یشــرف علیهــا ،ســتقاللیة التامــةهــذه الهیــأة یجــب أن تتمتــع باإلالعاملــة بالجهــاز المصــرفي الــوطني،

؛ستعانة بهذه الهیأة في تحدید مستوى المخاطرلیتم اإلهذا النشاطبمتخصصون مؤهلون للقیام 
إنشاء مكاتب للقروض و تشجیع الصـناعة المصـرفیة فـي سـبیل تنویـع مصـادر تـدفق المعلومـات المالیـة-

اع البنكي؛و المصرفیة للقط
هـذا القطـاع إعطـاءتمثیل للبنوك الخاصة بالهیئـات و المؤسسـات المصـرفیة المختلفـة مـع ضرورة وجود -

تجاه الخوصصة السائرة في طریقه البنوك العمومیة؛إعتبار إعلى أكبرأهمیة
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كمــا ،محاســبیةمــال البنــوك مختلــف عــن قیمتــه اللــرأستنشــیط بورصــة الجزائــر فــي ســبیل تقیــیم حقیقــي -
ـــى رأسأنالتأكـــدیســـمح للمـــراقبین مـــن  ـــادر فعـــال عل ـــةإالمـــال ق ـــیم البنكیـــة (متصـــاص المخـــاطر البنكی الق

أي درجة یوجد البنك في خطر؛إلىالمال یسمح للمراقبین معرفة لرأس، فوجود سوق )بالبورصة
مــن هــذا ثالــثلمواصــلة عملیــة إصــالح البنــوك الجزائریــة بــالتركیز علــى المحــاور المدرجــة فــي الفصــل ا-

تصــاالت، الســوق المــالي، المؤسســات العمومیــة، قطــاع اإل(البحــث، و ربــط هــذه العملیــة بــالمحیط البنكــي
.)قطاع التجارة، القضاء

سیســمح تفاقهــا الثــاني إالنظــام المصــرفي الجزائــري بأحكــام و متطلبــات لجنــة بــازل فــي أخــذال شــك أن 
تحقیــق كمــا سیســاعدها علــى ،و المالیــةالمخــاطر المصــرفیةارةإدالرفــع مــن كفاءتهــا فــي للبنــوك الجزائریــة 

التـي أصـدرتها لتزامها و توافقها مـع مبـادئ الرقابـة المصـرفیة الفعالـةإو یرتبط هذا بمدى ،ستقرار المالياإل
. ثنانإبازل لتزام بو اإلالتي تسمح بتهیئة البنوك الجزائریة لتطبیق1997اللجنة سنة 

بالتأكیــد قن ذلــك ســیعیإالنقــائص المســجلة علــى أداء البنــوك الجزائریــة و محیطهــا، فــعتبــار عدیــد إو ب
یجابیـة الســابقة رغـم العوامــل اإل–2007لتـزام بمـا جــاءت بـه لجنــة بـازل فـي موعــدها المحـدد بدایــة سـنة اإل
هـا لیـتم التركیـز علیصـالح مجموعة معینة مـن ورشـات اإلإستهدافو هو ما یفرض ضرورة –ر أعالهكالذ

و متطلباتـه الـوطنيدلإلقتصـاالخصوصـیات و الممیـزات المحلیـة عتبـار بعـین اإلأخـذافي المرحلة القادمـة 
، و علــى هــذا األســاس مــن المهــم التركیــز فــي الدعامــة األولــى علــى المخــاطر التشــغیلیة و كیفیــة المســتقبلیة

لخاصة بعملیات المراجعة الرقابیة االدعامة الثانیة أما حسابها إلضافتها في حساب مستلزمات رأس المال، 
لحاجتهـا الملحـة األخـذ بمبـادئ هتمامهـا لهـذا الجانـبإیـالء كـل إعلى البنـوك الجزائریـة فتعتبر عامل حاسم 

مـن سـالمة توافقهـا مـع متطلبـات بـازل للتأكدالمنتظر یلعب دوره أن، كما على بنك الجزائر اإلدارة السلیمة
وفق أسس سلیمة تعمل ستراتیجیات المناسبة لممارسة المهنة المصرفیة و اإلو في وضع السیاسات،ثنانإ

فمــن الواضــح أنهــا مــا یتعلــق بالدعامــة الثالثــة الخاصــة باإلفصــاح و الشــفافیةفیو ،ســتقرارعلــى تحقیــق اإل
تخص بالدرجة األولى البنوك الدولیة النشاط ذات الفروع المتعددة، و رغم ذلـك مـن المهـم أن تعمـل البنـوك 

زائریــة إلــى الرفــع مــن مســتوى اإلفصــاح عــن أهــم المعلومــات و البیانــات المالیــة و المصــرفیة الخاصــة الج
.بنشاطها و أن تتوخى المصداقیة و الدقة فیها

، و على أساس التركیز على الدعامة الثانیة من طرف البنوك الجزائریة في إطـار سـعیها همما سبق ذكر 
فــي ســبیل ضــح الــدور المحــوري الــذي ینتظــر أن یقــوم بــه بنــك الجزائــریت،للتكیــف مــع متطلبــات لجنــة بــازل
جمیــــع متعــــاملي المنظومــــة حترامهــــا مــــن طــــرفإو حرصــــه التــــام علــــى ،إرســــاء قواعــــد العمــــل المصــــرفي

المصرفیة، هذه القواعد التـي یجـب أن تسـمح بإرسـاء بالمقابـل ثقافـة جدیـدة فـي إدارة المخـاطر المصـرفیة و 
.المصرفي وفقا لتوصیات لجنة بازلالمالیة داخل القطاع 
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آفـاق البـحث

وتر حقیقیة في إن بحثنا هذا ال یعدو أن یكون محاولة إلثراء واحدة من التحدیات التي تشكل بؤرة ت
مناقشة البحث بصورة مقبولة، على أن یتم اإللمام منى أن نكون قد وفقنا في تقدیم و نتالنشاط المصرفي، و 

جوانب واعد باستقطاب اهتمام الطلبة منوأن هذا المجال خصب للبحث و اصةبالموضوع مستقبال، خ
وع الذي یتطلب المجال إلمكانیة إثراء هذا الموضساهمنا ولو بالقدر القلیل في فتحوبهذا نكون قد . شتى

:علیه، یمكن التطرق مستقبال إلىو . الكثیر من الجهد والتحصیل العلمي حتى نوفیه حقه

ستقرار المالي في الجزائریة و دورها في تدعیم اإلالرقابة المصرف-
على إستراتیجیة البنوك الجزائریةالثالثةتأثیر متطلبات لجنة بازل -
؛3بالبنوك الجزائریة وفقا لتوصیات لجنة بازلتسییر المخاطر-
.خاطر المصرفیة بالبنوك الجزائریةأنظمة قیاس للماعتمادحدیات ت-
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ص م
إلى زیادة االهتمام بمسألة الرقابة الساحة البنكیة الدولیة لقد أدت التطورات المالیة التي شهدتها 

على تعملإطارا دولیا للرقابة البنكیة و اعتبارات تضعراف البنكي، وتزایدت معه الحاجة لوجود مبادئ و واإلش
الممارسات الرقابیة عمل لجنة بازل لتطویر المعاییر و من خالل وتجسد ذلك،مسایرة المتغیرات العالمیة

سالمة النظام المالي بصفة إطار رقابي كفء لضمان استقرار و في ضوء القناعة بأهمیة وجودو .المصرفیة
الرقابة فیما یخص تدعیم آلیات اإلشراف و ، یبذل بنك الجزائر جهود معتبرةبصفة خاصةالبنكيعامة والقطاع 

توطید شروط اعتماد البنوك وممارسة المهنة لمیدانیة وتعزیز نظام اإلنذار و بتكثیف نشاطات الرقابة ابنكیةال
مدى زاویة فعالیة التنظیم الرقابي والتسییر االحترازي له و إال أن تقییم القطاع المصرفي الجزائري من. المصرفیة

مالءمتهما للمعاییر الدولیة، یظهرا نقصا من جانب التزام بنك الجزائر بتطبیق مبادئ بازل األساسیة للرقابة 
علیه، من أهم اآلفاق المتوقعة وتسییر المخاطر بالبنوك،و یعكس ضعفا في مستوى قیاس ، و المصرفیة الفعالة

لجهاز المصرفي للتكیف مع المعاییر الدولیة هو اإلسراع في تحقیق المزید من التوافق مع معاییر بازل باالتجاه ل
. لتسییر االحترازي لقطاع البنوكنحو إصالح ا

.البنك المركزي، البنوك التجاریة، المخاطر البنكیة،الرقابة البنكیة ولجنة بال:الكلمات المفتاحیة

Résumé
De nos jours les activités bancaires sont complexes, et sont caractérisés par une

évolution rapide. A fin de se prémunir des risques caractérisant ces activités, un
contrôle et une surveillance particulière des banques commerciales, est nécessaire
pour assurer l’efficacité de l’intermédiation  bancaire, car les faiblesses d’un système
bancaire, peuvent menacer la stabilité financière du pays, de ce fait il y a nécessité de
renforcer la  solidité des systèmes financiers. Ce qui a fait l’objet d’une attention
croissante de la part de la communauté internationale, dont le comité de Bâle sur le
contrôle bancaire. Ce dernier essaye de trouver les diverses formules qui permettent
de mieux renforcer le contrôle bancaire dans tous les pays.

Face aux développements rapides des différents aspects du contrôle bancaire,
les banques centrales des pays en développement se trouvent devant un grand défi
qui les oblige à appliquer les règles internationales pour renforcer leurs systèmes de
contrôle actuel. Pour ce faire la Banque d’Algérie a mis sur place un dispositif
réglementaire conséquent en matière de contrôle bancaire, qui s’effectue sur pièces et
sur place. Ce dispositif est avéré insuffisant en matière d’efficacité et de conformité
avec les normes internationales édictées par le comité de Bâle, surtout en matière de
mesure et de gestion des risques.

Mots clés : Banque centrale, banques commerciales, risques bancaires, contrôle
bancaire et comité de Bâle.


